
 

                       

 

Het kan dus wel… 

 

 
 

Even lag er ijs op de baan. Dat het dus kan laat deze foto zien die genomen is op 

30 januari. En zo ziet onze baan er dan uit. Een prachtig gezicht en heel jammer 

dat we er niet op hebben kunnen schaatsen. Tóch heeft het simpele feit dat de 

baan er ligt, geleid tot een flinke groei van het aantal leden van IJD’96. Dat 

aantal is de laatste maanden gestegen tot maar liefst 320. En dat zonder dat er 

maar een meter is geschaatst! 

 

Deze groei maakt duidelijk dat er veel belangstelling is voor het schaatsen en 

skaten in Doetinchem en omstreken. Inmiddels is het bestuur begonnen met de 

voorbereidingen voor het skateseizoen. Leden hebben een mail ontvangen waarin 

gevraagd wordt hun wensen over het skaten kenbaar te maken. 



  

 Presentatie ijsdweilmachine 

Onlangs hebben studenten van het Graafschap College hun werkstukken 

gepresenteerd. Een van die werkstukken is een ijsdweilmachine voor de 

ijsvereniging. Vijf vierdejaars studenten  hebben er vanaf de zomervakantie 

dagelijks aan gewerkt. En het resultaat mag er zijn: het apparaat oogt als een 

heuse Zamboni.  

 

 
Een van de studenten, Jelmer te Kronnie, op de door de hen gemaakte 'Zamboni' 

 

Op dit moment werkt onder meer de sproei-installatie al perfect. Het mes dat 

zorgt voor het schaven van de ijsvloer en op hydraulische wijze wordt bediend, 

moet nog worden aangebracht. Ook andere zaken moeten nog worden afgerond. 

Dat gebeurt vanaf volgende week door een groep derdejaars studenten, 

aangezien de groep van vijf dan stage gaat lopen. De bouw van de machine heeft 

dan ook langer geduurd dan verwacht. Dat betekent in ieder geval dat het deze 

winter geen dienst zal gaan doen op de (mogelijke) ijsbaan. De bedoeling is dat 

de ijsdweilmachine in juni klaar is. 

 

 Weer op de voet gevolgd 

Weerstation Lichtenberg uit Silvolde gaat de weersomstandigheden rond de 

combibaan op de voet volgen. Weerman Gerrit Vossers zal enkele sensoren op de 

baan plaatsen zodat een goed beeld gevormd kan worden van met name 



temperatuur en wind. Mochten er op die manier bijvoorbeeld verschillen duidelijk 

worden dan kunnen er eventueel maatregelen worden getroffen. 

 

 
 

Daarnaast zal er een nauw contact zijn tussen de ijscommissie van IJD en het 

weerstation. Gerrit Vossers zal de commissie zo nodig voorzien van actuele en 

lokale weersomstandigen, zodat er snel geanticipeerd kan worden op zowel een 

vorst- of dooi-inval. 

 

Politie draagt IJD warm hart toe 

 
 

Sinds kort heeft Doetinchem een nieuw politiebureau. Dat betekent eveneens een 

nieuwe inrichting met nieuw meubilair. De oude meubels konden daarom van de 

hand worden gedaan. Daarbij werd ook aan IJD gedacht. Vandaar dat enkele IJD-

leden twee overvolle aanhangwagens met onder meer bureaus, stoelen, bankjes, 



een kast en een tafel bij het oude politiebureau konden ophalen.  

Enkele spullen werden naar de combibaan gebracht, maar een veel groter deel 

werd naar onze opslagruimte in Wehl vervoerd. Daar wacht het totdat het een 

plek kan krijgen in een toekomstige, grotere verenigingsaccommodatie. 

  

 

Formido deco bouwmarkt Doetinchem 

 

 

 

 

 

 

 Rabobank Coöperatiefonds 

 

  

  

  

 

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

ontwikkelingen bij de totstandkoming van 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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