
www.ksvhaarlem.nl/zomerijshaarlem

Organiseer uw kamp op de IJsbaan Haarlem 
en geniet van de enorme voordelen die de 
enige buitenlocatie in Nederland biedt aan 
schaatsend Nederland.

SCHAATSKAMP
ORGANISEREN?



De ijsmeesters in Haarlem staan 
bekend om hun geweldige vaar-
digheden om onder alle omstan-
digheden geweldig ijs te leggen. De 
ervaring en inzicht in het ijs maken 
levert elke weer een prachtige 
schaatsvloer op.

Al is het de eerste keer dat er in 
Haarlem de hele zomer ijs ligt, het 
is niet de eerste keer dat onder 
zeer warme omstandigheden ijs 
wordt gelegd. Deze zomer wordt 
het voor iedereen prachtig 
schaatsen in de frisse lucht.

IJsbaan Haarlem is dankzij de per-
fecte trainingsomstandigheden, 
accomodatie op een steenworp 

afstand en het grote naastgelegen 
sportcomplex de optimale locatie 

voor uw kamp

Optimale Trainingslocatie

Schaatsen met natuurlijke ventilatie 
(€170 per uur incl BTW)

IJsbaan Haarlem is makkelijk
bereikbaar (+gratis parkeren)

LOCATIE

HEALTH & CARE
De enige officiele buitenlocatie 

in Nederland MET IJS 

PRIJS/KWALITEIT!

IJskwaliteit 
Door professionals

ZOMERIJS IN EEN NATUURLIJKE
OMGEVING VOOR €170 PER UUR 
(GEEN BTW VERSCHULDIGD)
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IJsbaan Haarlem heeft naast de ijsvloer 
een geweldige oppervlakte om off-ice 
trainingen te doen. Zelfs het grote 
grasveld kan gebruikt worden voor  
kampactiviteiten naast het ijs. Maar ook 
het grote naastgelegen Kennemer 
Sportcenter is ideaal voor off-ice trainin-
gen. Het sportcenter beschikt over ver-
schillende zalen, inclusief een turnhal en 
dojo.      

In de gastvrije sportkantine De Wizzel is 
er altijd een mogelijkheid voor een hapje 
en drankje na het sporten.

Hotel Ibis Styles Haarlem City is een prachtig nieuw hotel aan 
de sportboulevard. Elke kamer heeft een eigen sport thema dat 
wordt uitgedragen door middel van unieke sportilustraties in 
vrolijke kleuren. Vanuit de lounge en diverse kamers schitter-
end uitzicht op de ijsbaan, die direct naast het hotel is gelegen. 

Stayokay Haarlem is een hostel op  20 minuten loopafstand (5 
minuten rijafstand). Met jaarlijks ongeveer 1 miljoen over-
nachtingen is Stayokay de grootste aanbieder van budgetac-
commodaties in Nederland. En op zo’n korte afstand van de 
IJsbaan Haarlem is dat een fijne optie voor kampdeelnemers. 
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Voor de off-ice oefeningen zijn dus beta-
alde en gratis mogelijkheden beschik-
baar. Dit helpt IJsbaan Haarlem als 
ideale kamplocatie te kunnen bestem-
pelen.
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IJsbaan Haarlem is een officiele 
buitenlocatie wat betekent dat voor 
de mooie baan het buitensportproto-
col geldt. Tevens geldt deze toeken-
ning als een mooie  bevestiging van 
het open, natuurlijke en uitnodigende 
karakter van IJsbaan Haarlem.

Het middenterrein wordt beschermd 
door een overkapping om te zorgen 
dat er altijd goed ijs wordt gelegd in 
Haarlem. Deze overkapping hindert 
de natuurlijke ventilatie van de 
IJsbaan gelukkig niet.  

SPORTEN IN DEZE COVID-19 
PERIODE 

Er is een brede consensus onder 
wetenschappers en virologen dat 
het COVID-19 virus buiten minder 
kans heeft zich te verspreiden als 
indoor. Hierin speelt de natuurlijke 
ventilatie van luchtstromen een 
belangrijke rol. Ook lijkt het erop 
dat pluimen van een stof om ons 
heen door natuurlijke wind en 
luchtstromen snel verstrooid 
worden. Dit betekent niet dat alle 
voorzorgmaatregelen rond 
COVID-19 licht kunnen worden 
opgevat maar alle hulp om veilig 
en gezond te kunnen sporten is 
waardevol.

Buitenlocatie
in Haarlem

Health & Care
IJsbaan Haarlem

Geen Glasplaat

Ook de zijkanten van de 30x60m 
baan zijn open voor een opti-
male  ventilatie
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Aerosolen Beheersing

In deze zware COVID-19 tijd gaat 
alles om maximale vermindering 
van het aantal aerosolen op een 
sportterrein. De open locatie 
biedt absoluut geen zekere 
bescherming maar in ieder 
geval iets meer gemoedsrust.
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01 Natuurlijke Ventilatie

Het volledig open dak van de
ijsbaan garandeert optimale
ventilatie

Samen proberen 
COVID-19 buiten de 

deur te houden. Goede 
ventilatie helpt hierbij 
enorm. Wel samen alle 
maatregelen opvolgen.

“


