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Met de ‘Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis’ 
wordt een jarenlang gekoesterde wens van 
Organisatieburo Grand Canyon uiteindelijk 
gerealiseerd. Waar doorzettingsvermogen, 
ondernemerschap en geloof in een goed 
idee toe kunnen leiden! Fantastisch dat de 
ijsbaan dit jaar rondom het historische Stadhuis 
plaatsvindt, waardoor er daadwerkelijk rondjes 
geschaatst kunnen worden.

De kracht van de ‘Goudse IJsbaan rondom 
het Stadhuis’ zit in jarenlange samenwerking 
met vele Goudse sponsoren en organisaties, 
gerealiseerd tijdens de twaalf eerdere edities 
van de ijsbaan tussen het Stadhuis en De Waag. 
De sponsoren komen veelal uit Gouda, maar 
ook van daarbuiten. Door krachten te bundelen 
met onder andere de Brede School en 
Sport • Gouda hebben duizenden kinderen de 
afgelopen jaren kennis gemaakt met schaatsen 
en met de gezellige sfeer op de Markt rond de 
jaarwisseling.

Ik zie het plaatje al helemaal voor me: ons 
Stadhuis op de Markt, omarmd door de 
ijsbaan. De grote Noorse kerstboom, warme 
chocolademelk, rode wangen. Ik hoor het 
klappen van schaatsen op het ijs, vermengd 
met geroezemoes en kerstmuziek. 
De kerstsfeer die in Gouda met 
Gouda bij Kaarslicht op unieke 
wijze wordt ingeluid, krijgt op deze 
manier een feestelijke verlenging!

THEO FLEDDERUS
DIRECTEUR-BESTUURDER A.I. 

“IJSTIJD! Schaatsen in jouw buurt” is een platform 
van bestaande tijdelijke kunstijsbanen, verspreid 
over heel Nederland. In circa 70 stadscentra en op 
dorpspleinen beleven veel kinderen schaatsplezier 
en andere winterse activiteiten. De KNSB bundelt 
deze banen in IJSTIJD! om samen met landelijke 
partners het schaatsen bij de jeugd te promoten 
én een actieve samenwerking te stimuleren 
met de initiatiefnemers van deze ijsbanen. Met 
Organisatieburo Grand Canyon als initiatiefnemer 
van de ijsbaan in Gouda werkt de KNSB al jaren 
intensief en prettig samen. 

In Nederland leren kinderen lopen, fietsen en 
zwemmen, maar ze moeten natuurlijk ook leren 
schaatsen; dat zit in ons DNA. De ijsbaan van Gouda 
ligt op een prachtige plek midden in het centrum, 
waar kinderen heel laagdrempelig het plezier 
van schaatsen kunnen ontdekken. De actieve 
relatie met Schaatsclub Gouda en de organisatie 
van schoolschaatsen op deze baan juichen wij 
als schaatsbond natuurlijk toe. Komende winter 
wordt de ijsbaan groter en mooier dan ooit. Uniek 
is natuurlijk dat er een rondje om het historische 
Stadhuis kan worden geschaatst, wat fantastische 
beelden zal opleveren. Wij wensen Grand Canyon 
heel veel succes in de voorbereidingen; een 
prachtig initiatief voor heel Gouda en omgeving 
voor zowel bezoekers als het bedrijfsleven. 

Met sportieve groet,
Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond
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SCHAATSEN OP DE GRACHT

Wat hebben schaatsen en het Stadhuis van Gouda gemeen? Beide 
behoren tot het Cultureel Erfgoed van ons land, beschikken over een 
grote historie en hebben een lange traditie in Gouda. We nemen u in 
vogelvlucht mee door de geschiedenis.

SCHAATSEN IN VOGELVLUCHT
Uit vondsten is gebleken dat er al in de prehistorie gebruik werd 
gemaakt van ‘schaatsen’ gemaakt van dierlijke botten. Het was toen 
vooral een praktisch hulpmiddel om zich sneller voort te bewegen. 
Later ontwikkelde de schaats zich als eerste van een eenvoudig bot 
tot een constructie met een ijzeren mes waarop men zich nog sneller 
en vooral gemakkelijker kon voortbewegen. Door de eeuwen heen 
ging men steeds vaker voor het plezier schaatsen. Dat schaatsen in 
Zuid-Holland een eeuwenoude traditie is, blijkt uit de Pijpentocht naar 

Gouda die vanaf het einde van de 19e eeuw werd gereden. Gouda 
stond toen al bekend om de Goudse pijpen en de stroopwafels. 

Men kwam van heinde en verre naar Gouda om een pijpje 
te bemachtigen. Vanaf Onder de Boompjes werden 

de schaatsen afgebonden en liep men het laatste 
deel van het parcours naar de Goudse 

Markt. 

Het was er een drukte van jewelste met al die schaatsers, maar ook 
met het publiek dat de schaatsers kwam aanmoedigen. Bij onder 
andere tabakszaak Van Vreumingen op de Wijdstraat konden Goudse 
pijpen gekocht worden. Warm geworden van een Keizerbittertje, 
gewapend met een lange pijp om de nek en kleine gekrulde pijpjes 
op de muts of pet reden de schaatsers dan weer terug naar huis. De 
officiële Goudse Pijpentocht die hieruit voortkwam, begon op de 
Kralingse Plas in Rotterdam en ging via de Ringvaart door Capelle a/d 

IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Moordrecht naar Gouda. Een tocht  
van zo’n 20 kilometer waar menigeen naar uitkeek in de 20e eeuw en 
waar nog prachtige beelden van te vinden zijn. 

21E EEUW; ER VERSCHIJNT IJS OP DE MARKT
Helaas is het alweer een poos geleden dat je de Goudse Pijpentocht 
kon rijden. Er is lang niet meer zoveel natuurijs als in vroegere tijden. 
Zonde natuurlijk, want schaatsen zit toch in ons Hollandse bloed! 
Dat blijkt wel uit de topprestaties die schaatshelden als Yvonne van 
Gennip, Rintje Ritsma, Marianne Timmer, Sven Kramer en Ireen Wüst 
door de jaren heen hebben geleverd. 

Gelukkig werd in 1992 de mobiele ijsbaan uitgevonden door Ice 
World! In 2005 initieerde Organisatieburo Grand Canyon een ijsbaan 
op de Markt om schaatsen in Gouda weer mogelijk te maken. Tussen 
de Goudse Waag en het Stadhuis werd een ijsbaan neergelegd van 
450m2. Er is niets wat het gevoel van schaatsen op natuurijs kan 
vervangen, maar bij het ontbreken daarvan werd dit een bijzonder 
goed alternatief. En inmiddels mag deze ijsbaan een Goudse traditie 
worden genoemd. Vanaf 2005 heeft de ijsbaan een vaste plek in de 
agenda van vele ouders en kinderen en is het uitgegroeid tot een 
mooie winterse beleving. 

Beleef de winter

op het mooiste marktplein 

van Nederland!

HET STADHUIS VAN GOUDA
Het Stadhuis van Gouda heeft niet zo’n lange historie 
als het schaatsen, maar wel een minstens zo rijke. De 
geschiedenis van het Stadhuis start in 1395 wanneer 
het stadsbestuur van Gouda het marktveld koopt van de 
heren Van der Goude. Volgens de overlevering wilde de 
graaf van Holland alleen toestemming voor de bouw geven 
als het Stadhuis vrij zou blijven staan. Ondanks dat de volledige 
bouw pas in 1459 gereed was, werd het Stadhuis zelf al in 1450 
in gebruik genomen. Oorspronkelijk was het omgeven door een 
heuse gracht en was het gebouw alleen te betreden via een valbrug. 
Door de jaren heen is het Stadhuis op veel verschillende manieren 
gebruikt. Zo is er jarenlang rechtgesproken en fungeerde het Stadhuis 
zelfs een periode als vleeshal. De gemeente Gouda hield er tot 2012 haar 
raadsvergaderingen en gebruikte het pand voor officiële ontvangsten. 

Dat het Stadhuis hét icoon van Gouda is moge inmiddels duidelijk zijn. Met 
haar statige torentje, roodwitte luiken en het bekende uurwerk trekt het elk 
jaar vele bezoekers. Het was ongetwijfeld ook één van de redenen om naar 
Gouda te schaatsen in de vorige eeuw!

WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
Er lag dus ooit een gracht rondom het Stadhuis, wat moet dat een mooi beeld 
zijn geweest… Een glanzende strook rondom het Stadhuis met een valbrug 
om het statige pand te bereiken. Hoe bijzonder is het dat we dit beeld in 
december 2017 weer op de Goudse Markt kunnen gaan aanschouwen? Al 
jaren droomde de organisatie van de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis. 
En het gaat gebeuren! 

Een van de mooiste Nederlandse tradities wordt gekoppeld aan 
het mooie van Gouda. De ijsmachines staan al bijna te draaien, de 
chocolademelk staat op te warmen en de schaatsen worden geslepen. 
Vanaf 20 december 2017 kan iedereen ‘een rondje Stadhuis’ maken op 
de Markt in Gouda! De start bij de Koek & Zopie, even op de foto bij de 
Kerstboom, een blik op Van Vreumingen als historisch boegbeeld, de 
bocht door en onder de klanken van het Goudse klokkenspel in volle 
vaart richting de Goudse Waag. En dat alles met het fraaie Stadhuis 
als middelpunt. Het belooft een zeer bijzonder schouwspel te worden 
waarbij ijspret en historie worden verenigd.   

Pijpentocht naar 

Gouda

1942 2017

2005

ROND HET STADHUIS



PR & COMMUNICATIE
Uit ons postcode-onderzoek van de afgelopen jaren blijkt dat 68% van alle bezoekers 
van de Goudse IJsbaan uit Gouda komt. Van de overige bezoekers woont 18% in 
een straal van 10 kilometer rondom Gouda. De Goudse IJsbaan heeft dus een enorme 
aantrekkingskracht op de mensen in het Groene Hart en daar zijn we trots op! Het unieke van 
de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis zal nog meer bezoekers naar het mooiste marktplein 
van Nederland trekken. 

Natuurlijk verwachten we een verhoging van het bezoekersaantal uit Gouda en omgeving, maar 
daarnaast gaan we onze pijlen ook richten op de rest van Nederland. We verwachten dat men van 
heinde en verre naar Gouda zal komen om een rondje op de Markt te schaatsen. Om dit te realiseren 
hebben we een selectie gemaakt van communicatiemiddelen om zoveel mogelijk publiciteit 
(betaald en onbetaald) te genereren voor de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis.

•	 	Huis-aan-huis	verspreiding	Winter-
brochure	(oplage	500.000	stuks)

•	 	Buitenreclame;	Abri’s	&	billboards
•	 Publieksactie	met	supermarktketen
•		Google	Adwords	campagne
•			Social	media	campagne	 
Facebook,	Twitter	&	Instagram

Regionaal

•	 	Flyers	en	posters	bij	 
Goudse	middenstand

•	 	Samenwerking	met	Goudse	 
media	(online	&	offline	artikelen)

•	 	Artist	impressions	in	etalages	van	
leegstandspanden	in	Gouda		

•	 	Guerilla	marketing
•			Verspreiding	activiteitenkalender	
onder	alle	Goudse	basisschool-
leerlingen	

Gouda

FACTS & 

20 DECEMBER 2017 
T/M 14 JANUARI 2018 
Opening: Woensdag 20 december 2017
Kerstvakantie: Zaterdag 23 december 
t/m zondag 7 januari 2018
Slotdag: Zondag 14 januari 2018

ALLE DAGEN GEOPEND
26 dagen, totaal 377 uur! 
Maandag t/m zaterdag 09.00 - 23.00 uur
Zon- en feestdagen 10.00 - 23.00 uur

SCHAATSERS & BEZOEKERS
•	 Ruim 5.000 kids Brede School Schaatsweek
•	 Zeker 25.000 schaatsers 
•	 100.000 Bezoekers / passanten
•	 Voor alle leeftijden

DE BAAN
•	 Ca.	1.000 m2 ijs 
•	 Rondje van 200 meter 
•	 500	paar	schaatsen

KOEK & ZOPIE
•	 Ruim 300 m2 gezelligheid
•	 Capaciteit tot 350 personen

SPECIALS
•	 Brede School Schaatsweek
•	 Schaatsen bij Kaarslicht
•	 Curling Open
•	 Kick-off Roze Jaar 2018
•	 Swing on Tour 
•	 Slotfeest

FIGURES

Brede School Gouda

•	 	Online	banners	bij	o.a.	buienradar.nl,	 
dagjeweg.nl	en	anwb.nl

•	 TV	reclame	bij	Zappelin
•	 	Publieksacties	i.s.m.	A-merken	
•		Google	Adwords	Campagne	
•	 	Benaderen	touroperators	met	op	maat	 
gemaakt	arrangement	

•	 Special:		Een	ijsbaan	rondom	het	
	 Goudse	Stadhuis	in	Madurodam

Landelijk 

BILLBOARDS A12 / A20

GUERILLA 
MARKETING

STRAAL 10 KM 
Waddinxveen		 38%
Reeuwijk		 22%
Haastrecht		 7%
Boskoop		 7%
Moordrecht		 7%
Nieuwerkerk		 5%
a/d	IJssel
Stolwijk		 5%
Gouderak		 3%
Bergambacht		 3%
Moerkapelle		 2%
Overig		 1%

Herkomst

Bezoekers

OVERIG  
14%

18%

GOUDA  
68%
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Nog nooit eerder werd een volwaardige ijsbaan rondom een monument 
gelegd. De Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis wordt uitzonderlijk 
in alle opzichten! Met een enorme aantrekkingskracht op schaatsers, 
bezoekers en de media. Daarmee is de Goudse IJsbaan rondom 
het Stadhuis het perfecte evenement om je als ondernemer mee te 
verbinden. De exposure wordt enorm! Alle facetten die nodig zijn voor 
een goede marketingcampagne zijn aanwezig: sociale en sportieve 
betrokkenheid, een groot regionaal en landelijk bereik en lef. 

De mogelijkheden om mee te doen met dit unieke event zijn eindeloos. 
We bieden verschillende exclusieve sponsorpakketten, maar kijken ook 
graag samen met u welke vorm van sponsoring of partnership het meest 
kan betekenen voor uw bedrijf. Welke specifieke kansen kunnen benut 
worden en zorgen ervoor dat de kernwaarden van uw bedrijf naar voren 
komen? Als ambassadeur van de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis 
ontvangt elke partner en sponsor de speciale collector’s pin Samen 
maken we het ROND! 

PARTNERSHIPS & SPECIALS

•	 20	meter	boarding
•	 5	Ice	flags
•	 100	entreekaarten
•  Vermelding	Sponsor	Goud	 
op	communicatie-uitingen

•		Activatie	partnership

Sponsor Goud

•	 12	meter	boarding
•	 3	Ice	flags
•	 50	entreekaarten
•	 	Vermelding	Sponsor	Zilver	 
op	communicatie-uitingen

•		Activatie	partnership

Sponsor Zilver

•	 2	meter	boarding	€	550,-
•	 Ice	flag	€	550,-
•	 M2	ijs	€	25,-
•	 Entreekaart	IJsbaan	€	7,50 
	 (consumentenprijs	incl.	schaatshuur)

Losse prijzen

•	 40	meter	boarding
•	 10	Ice	flags
•	 250	entreekaarten
•	 	Vermelding	Hoofdsponsor	 
op	alle	communicatie-uitingen

•		Activatie	partnership

Lekker afkoelenHoofdsponsor

€ 18.500,- € 9.750,-

•	 2	meter	boarding 
•	 1	Ice	flag
•	 25	entreekaarten
•	 25	vouchers	voor	Chocomel

Ambassadeur

€ 1.250,-

€ 6.500,-

€ 3.500,-

•	 6	meter	boarding
•	 2	Ice	flags
•	 25	entreekaarten 
•	 Beperkte	vermelding	Sponsor	Brons	 
 op	communicatie-uitingen 
•		Activatie	partnership

Sponsor Brons

VOORWAARDEN  
•   Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
•  Boarding en Ice flags zijn excl. productie- en eventuele ontwerpkosten.

Naast de exclusieve sponsorpakketten zijn er 
vele mogelijkheden om uw bedrijf te verbinden aan 

de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis. Gaat u 
graag buiten de gebaande paden? Hieronder vindt u 

een greep uit kansen die voor het oprapen liggen.

• We lopen er graag warmpjes bij
De ijsbaancrew is behulpzaam, werkt hard en is een 

visitekaartje voor het event. Maak de crew die het allemaal 
doet ook uw visitekaartje door de kleding te branden.

• Het Gouds Open Curling Bedrijventoernooi
Het toernooi krijgt een sterk Gouds karakter door 

curlingstenen in de vorm en kleur van kazen.  
Wij zijn op zoek naar de naamgever en partner die  

dit event met ons wil vormgeven.
• Ready... set... GO!

Naast de welbekende boarding en vlaggen is er plaats voor 
start-, finish- en meterbogen over of langs de baan.

• Giveaways  
We bedenken en ontwikkelen graag een op maat gemaakte 

giveaway voor uw bedrijf om uit te delen aan bezoekers van de 
Goudse IJsbaan. Denk bijvoorbeeld aan een handige sleutelhanger, 

warme muts, stoere rugtas of coole oorwarmers. Een eenvoudig 
item kan voor grote exposure zorgen in de stad en daarbuiten.

• Mascotte
De Goudse IJsbaan heeft nog geen officiële mascotte. Een 

ontzettend leuke aandachttrekker voor kinderen. Wie wil 
er nu geen selfie met die leuke vrolijke ijsmascotte?



HOSPITALITY & 

Vanzelfsprekend mag de Koek & Zopie ook dit jaar niet ontbreken. En deze wordt nog 
gezelliger! Een plek waar u zich direct thuis voelt. De onbevangenheid van de kinderen op 
het ijs straalt over op de ongedwongen sfeer in het paviljoen. Het decor krijgt u cadeau; 
een unieke ijsbaan vol schaatsers en toeschouwers met het prachtige Stadhuis op de 
achtergrond.

Door op slimme wijze gebruik te maken van de ruimte biedt de Koek & Zopie 
zowel voor kleine als voor grote groepen een geweldige plek om te feesten 
en borrelen. Van een gezellige Kerstborrel tot een Nieuwjaarsontbijt 
en van een lunchmeeting tot een knallend bedrijfsfeest. Zoekt u een 
bijzondere plek om een nieuw product te lanceren? We denken 
graag mee om van de ijsbaan en Koek & Zopie de perfecte plek 
voor de lancering te maken! Alles is mogelijk!

Schaatsen behoort beslist tot de mogelijkheden, maar ook als dat 
niet uw ding is, voelt u zich van harte welkom in de Koek & Zopie. 
De ervaring leert echter, als er één collega de schaatsen 
onderbindt, volgen er snel meer…

ARRANGEMENTEN

Op	 zoek	 naar	 een	 leuke	 plek	 om	 te	
borrelen?	Zoek	niet	verder!	De	Koek	
&	 Zopie	 biedt	 u	 alles	 wat	 u	 nodig	
heeft:	een	sfeervolle	bar,	een	heerlijk	
biertje	 of	 wijntje	 en	 een	 gevarieerd	
aanbod	 van	 snacks.	 Of	 het	 nu	 om	
een	 uitgebreide	 Kerstborrel	 gaat	 of	
een	 spontane	 vrijdagmiddagborrel,	 
u	bent	van	harte	welkom!	
Vanaf	€	24,75	p.p.

Borrel

De	Koek	&	Zopie	opent	haar	deuren	
graag	 een	 paar	 uurtjes	 eerder	 voor	
uw	 zakelijke	 (nieuwjaars)ontbijt!	 De	
perfecte	plek	om	op	informele	wijze	
te	 vergaderen	 of	 het	 nieuwe	 jaar	 in	
te	luiden	met	uw	collega’s	of	relaties.	
Wij	 verzorgen	 uiteraard	 een	 heerlijk	
ontbijtje	met	een	sapje	of	zelfs	cham-
pagne.	Vanaf	€	21,75	p.p.

(Nieuwjaars-)

Ontbijt
Natuurlijk	 is	 het	 ook	 mogelijk	 om	
met	 een	 gezelschap	 te	 lunchen	 of	
dineren	in	de	Koek	&	Zopie.	Voor	de	 
culinaire	 invulling	 hiervan	 	werken	
wij	 nauw	 samen	 met	 chef-kok	 
Stephen	 Hobbs	 van	 Restaurant	 Bij	
Ons.	 Er	wordt	 hard	 gewerkt	 aan	 het	
samenstellen	 van	 de	 diverse	 buffet- 
mogelijkheden.	 Alles	 is	 mogelijk,	
van	 een	 prachtig	 wildbuffet	 tot	 een	 
walking	dinner.	Vanaf	€	36,75	p.p.

Buffetten &

Walking dinners

De	 Goudse	 IJsbaan	 leent	 zich	 niet	 
alleen	 om	 te	 schaatsen!	 Van	 curling	
tot	 grappige	 ijsspelen	 en	 van	 ice- 
biking	tot	een	ijskoude	buitenbios.	De	
combinatie	 met	 een	 leuke	 borrel	 of	
een	buffet	 is	 snel	 gemaakt.	We	wer-
ken	 graag	 een	 programma	 op	 maat	
voor	u	uit	aan	de	hand	van	uw	wensen	
en	bedrijfsboodschap!	

Bedrijfsuitje

Koek & Zopie



SAMEN MAKEN

De Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis is een 
lang gekoesterde droom. Niet alleen voor onszelf als 
organisatie, maar ook voor onze vaste partners en natuurlijk 
de vele bezoekers. Wat ooit begon als een geweldig idee 
is uitgegroeid tot een grootse droom, waaraan al enige tijd 
door veel mensen achter de schermen is gewerkt. Jarenlang is er 
overlegd, geschetst, gekeken, gepast, gemeten en gerekend. En we 
zijn er bijna, het gaat gebeuren!   

Een project als dit realiseer je niet in je eentje, daar heb je elkaar voor nodig! 
We zijn ontzettend blij met onze samenwerking met partners van het eerste 
uur, de Brede School Gouda, Sport • Gouda en de Schaatsclub Gouda. 
Partners die de ijsbaan rondom het Stadhuis vanaf het begin hebben 
toegejuicht. Naast deze samenwerking is er veel overleg geweest met de 
gemeente, de Goudse Warenmarkt en uiteraard het Stadhuis om letterlijk 
de ruimte te krijgen om de ijsbaan rondom het Stadhuis neer te leggen.

Al ruim 20 jaar hebben we bij Organisatieburo Grand Canyon de meest 
uiteenlopende events georganiseerd. Grootse publieksevents, zakelijke 
congressen, uitbundige bedrijfsfeesten, maar bijvoorbeeld ook het 
netwerkevent, de Goudse Haringparty. Die brede ervaring met zowel 
publieksgroepen als de B2B-sector zorgt ervoor dat wij deze uitdaging 
aandurven. Alle facetten van organisatie en marketing komen samen bij  
de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis en wij hebben er ongelofelijk  
veel zin in!

Eén ding is duidelijk: alleen samen maken we het ROND! Samen met onze 
partners, sponsors, leveranciers en met iedereen die de Goudse IJsbaan 
rondom het Stadhuis een warm hart toedraagt, kunnen we dit project tot 
een groot succes maken en Gouda op een zeer bijzondere manier op de 
kaart zetten.

Wij zijn dolenthousiast en vertellen u graag meer over de mogelijkheden die 
de Goudse IJsbaan rondom het Stadhuis u als ondernemer te bieden heeft. 
We schuiven graag aan! Bel of e-mail ons als u mee wilt doen, dan maken 
we het samen rond! 

Remko van der Hammen
Directeur Organisatieburo Grand Canyon  
0182 - 583 875 | remko@grandcanyon.nl 

  

WE HET ROND!

Beleef de winter

op het mooiste marktplein 

van Nederland!



Spieringstraat 2
2801 ZM Gouda
(0182)  583 875

info@grandcanyon.nl
www.grandcanyon.nl
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