
 

                       

 

 

Toplaag voor combibaan stap dichterbij 

Goed nieuws voor de ijs- en skatebaan.  Het college van b&w vraagt de 

gemeenteraad van Doetinchem namelijk om een extra subsidie van € 68.500 te 

verstrekken aan de stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem. Dit bedrag is nodig 

om de baan, die voor een groot deel in 2013 al is aangelegd,  nu af te kunnen 

bouwen. Vanwege tegenvallers is het namelijk nog niet gelukt om de baan van 

de uiteindelijke toplaag te voorzien.  

Tegenvallers voor de vereniging waren onder meer de nutslasten die hoger 

uitvielen dan was verwacht. Maar vooral de bodemgesteldheid die anders was 

dan voorzien, maakte aanvullende onderzoeken noodzakelijk waardoor extra 

begeleidingskosten en kosten voor extra stabilisering van de bodem ontstonden. 

Al die extra kosten brengen een tekort van ruim 50.000 euro met zich mee, 

waardoor de toplaag nog niet kon worden aangelegd. Juist de toplaag is van 

belang voor de ijsbaan, omdat deze de onderliggende laag beschermt en voor 

een snellere ijsgroei zorgt. Mocht de subsidie toegekend worden dan verwacht de 

ijsvereniging nog voor deze winter de toplaag aan te kunnen brengen.  

 

 

 

 

IJD’96 sleept ‘Kanjersubsidie’ binnen! 



Een geweldig succes!  

“Meer materiaal, meer clinics, meer leden,meer plezier in de skeeler- en 

schaatssport, wellicht ook meer rijders voor wedstrijden. Kortom dit kan een 

goede boost geven aan het skeeleren en schaatsen in onze regio.” 

 

 

De einduitslag met IJD’96 op de vierde plaats 

Lange tijd stond de ijsvereniging slechts enkele stemmen onder plaats 5 bij de 

actie Kanjers voor kanjers, de plaats die ons 5000 euro zou opleveren. Maar 

dankzij een geweldig eindsprint lukte het uiteindelijk als vierde te eindigen. 

Volgens Richter Lieffering, voorzitter van de ijsvereniging, het resultaat van 

ontzettend hard werken van ons velen. Richter weet niet precies wie wat gedaan 

heeft, maar volgens hem is er van alle kanten ontzettend veel ondernomen om 

bij de eerste vijf te komen. “Meer dan 1300 stemmen voor zo'n klein clubje als 

wij. Ik ben ongelofelijk trots op wat we hebben gedaan. En voor de vereniging 

ontzettend belangrijk. Met de aanschaf van skeelers kunnen we nu allerlei zaken 

gaan organiseren op de baan. We hebben ideeën genoeg maar het ontbrak aan 

materiaal om het uit te voeren. Die belemmering hebben we niet meer”, aldus 

een tevreden voorzitter. 

 

Voorzitter neemt prijs in ontvangst 



Vrijdag 18 juli waren de winnaars van de jubileumactie uitgenodigd om naar de 

Hessenhof van De Radstake te komen. Het bestuur en vele vrijwilligers van de 

stichting Kanjers voor Kanjers heetten de winnaars van harte welkom met een 

hapje en een drankje. 

De vijf winnaars van deze fantastische actie kregen tijdens deze receptie ieder 

een cheque van € 5.000 overhandigd door Vera Hoffman namens de 

jubileumcommissie. De cheque voor de ijsvereniging werd in ontvangst genomen 

door de voorzitter, Richter Lieffering. Hij dankte de organisatie en vertelde dat 

met deze actie veel positieve reacties waren geuit. 

Het bedrag van de prijs wordt besteed aan aanschaf van inline-skates, helmen, 

beschermingsmaterialen en andere spelmaterialen voor kinderen, zodat de 

vereniging ieder kind kennis kan laten maken met deze sport door het geven van 

clinics. 

 

 

 

Vera Hoffman overhandigt de cheque aan Richter Lieffering 

 

 

 

Eerste skate-wedstrijd verreden 

Onder zomerse weersomstandigheden is op woensdagavond 16 juli op de ijs- en 

skatebaan op sportpark Zuid de tiende wedstrijd voor de Free-wheel Inline 



Cup Oost verreden. Het was de eerste wedstrijd die IJsvereniging Doetinchem ’96 

organiseerde op de nieuwe combibaan. Voor de wedstrijd over 60 en 40 ronden 

was een ruime belangstelling en het publiek werd getrakteerd op een spannend 

en mooi evenement.  

 

Aleid Klompmaker voert het deelnemersveld aan 

De onbetwiste held van de wedstrijd was Aleid Klompmaker die na tien ronden de 

gasplank intrapte waardoor het hele deelnemersveld uit elkaar viel. Uiteindelijk 

bleef een kopgroep van elf rijders over waarbij de dames Gabrielle Beens, 

Dominique Lommers en Chantal Hendriks hun steentje bij droegen om de 

voorsprong te behouden. Het was wederom anti-sprinter Alleid Klompmaker die 

solo ging en een ronde voorsprong pakte op de rest van de kopgroep en winnaar 

werd. Bij de C-rijders ging de tweede plek naar Remon Wieberink nipt voor Ard-

Jan Grootenhuis. Bij de Masters was de eerste plek wederom voor Harry 

Kamstra, de tweede plaats ging naar Tonnie van Tongeren en derde werd Marcel 

van der Burgh. 

 

Baan open op dinsdagavond  

Tijdens de vakantieperiode is de baan iedere dinsdagavond geopend van 19.00u 



tot 21.00u. Na de vakantie is de baan weer open tijdens de gebruikelijke uren.  

 

 

Formido deco bouwmarkt Doetinchem 

 

 

 

 

 

 

 Rabobank Coöperatiefonds 

 

  

  

  

 

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over de 

ontwikkelingen op en rond de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief 

verschijnt zo vaak als er nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan 

j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl     
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