
Afgelopen maanden heeft de onderhoudsploeg regelmatig 
blad verwijderd van de baan. Maar een tiental vrijwilligers, 
leden van de ijsvereniging, hebben zaterdag 10 december 
flink de schouders eronder gezet om zoveel mogelijk blad 
van het talud te verwijderen, zodat het blad niet meer op 
de baan kan waaien. De pompinstallatie is nagekeken en 
getest en goed bevonden. Bovendien zijn de waterkolken 
schoongemaakt. Jan van Sleen heeft het waadpak weer 
aangetrokken en de bladeren in de waterinlaat verwijderd. 
De kapotte gloeilampen zijn vervangen door nieuwe kunst-
stof led kogellampen en de muziekinstallatie is getest. En 
nu maar wachten op een periode van ijsdagen zodat we 
weer ouderwets plezier kunnen beleven aan het schaatsen 
op natuurijs. Wij zijn er klaar voor. U ook? 

Nieuwsbrief
editie december 2016

We zijn er klaar voor!
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Voorbereidingen winterseizoen



Deze nieuwsbrief van IJD’96 en Stichting 
IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert 
u over de ontwikkelingen op en rond de 
ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sport-
park-Zuid. De brief verschijnt zo vaak als 
er nieuws te melden is. Deze nieuwsbrief 
kunt u niet beantwoorden. Eventuele re-
acties op deze brief kunt u richten aan 

secretariaat@ijd96.nl

Dit adres kunt u ook gebruiken indien u  
geen nieuwsberichten en andere infor-
matie van IJD’96 en Stichting IJs- en Skate-
baan Doetinchem wilt ontvangen.

Vragen en meer informatie omtrent lid-
maatschap en het reilen en zeilen rond-
om IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan 
Doetinchem kunt u ook richten aan bo-
venstaand email adres. Ook verwijzen wij 
graag naar de website www.ijd96.nl. Volg 
ons ook op facebook  https://www.face-
book.com/ijsbaan.doetinchem
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Dweilinstallatie

Schaatsen op natuur-
ijs op Inventaris 

Immaterieel Erfgoed
Het schaatsen op natuurijs wordt op 
de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland ge-
plaatst. Bij veel Nederlanders begint 
het te kriebelen, zodra de eerste be-
richten over nachtvorst verschijnen 
en worden de schaatsen uit het vet 
gehaald. De KNSB zet zich met deze 
voordracht in voor het doorgeven van 
de schaatstraditie en daarmee voor 
het veilig schaatsen op natuurijs: ‘Le-
ren schaatsen (op natuurijs) zou net 
zo gewoon moeten zijn als leren lo-
pen-fietsen-zwemmen’.

De bouwtekening: 
op papier ziet het idee er in ieder geval goed uit...

Afgelopen zomer hebben we afscheid moeten nemen 
van de oude “chocomobiel”. Deze schaftkeet is afge-
voerd, maar niet alles ging weg. Jan van Sleen en Wim 
Harmsen dachten dat ze het onderstel wel konden 
hergebruiken. Terplekke werd het onderstel in stukken 
gezaagd en meegenomen. Afgelopen weken werd er 
geslepen, gelast en geschilderd om een onderstel voor 
de dweilinstallatie te fabriceren. De velgen zijn gezand-

straald en opnieuw gespoten en de oude banden zijn 
vervangen. Op dit onderstel werd een 1000 liter wa-
tertank geplaatst. Door middel van een kraan wordt 
watertoevoer geregeld en het water loopt uit de buis, 
voorzien van gaatjes, op de baan en wordt daarna door 
de dweil verdeeld tot een vlak laagje water. Dit water 
loopt in de scheurtjes en na bevriezing ontstaat weer 
een mooie, gladde ijsvloer. Zaterdag 17 december is 
een geslaagde test uitgevoerd.

... daadwerkelijk aan de slag...

... testen of ie ‘t doet...

... en het werkt!!!


