
 

                       

 

Open Dag ijsbaan goed bezocht 

Ruime belangstelling voor de Open Dag van de nieuwe ijs- en skatebaan in 

Doetinchem. Zo’n 130 belangstellenden grepen deze kans aan om een eerste blik 
te werpen op de asfaltbaan waarop ’s winters geschaatst en zomers geskatet kan 

worden. We hebben met vele vrijwilligers, leden, collega-verenigingen en andere 
belangstellenden gesproken. De reacties op de baan waren zeer positief.  
 

Leden van IJD’96 konden bovendien hun bewijs van lidmaatschap afhalen. 
Daarmee hebben ze gratis toegang tot de baan. Ook hebben enkele bezoekers 

zich aangemeld als vrijwilliger.  
 
  

 
 
 

 



 

Boarding wordt aangelegd 

De afgelopen maand is hard gewerkt aan het aanleggen van de boarding rond 
het Plein. Werknemers van de firma Wopereis hebben samen met een aantal 
vrijwilligers van IJD'96 een gedeelte van het Plein voorzien van een stalen 

buizenconstructie die dient als afscherming van het ijs en tevens plaats biedt aan 
de reclameborden.  

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 



IJstijd 

In de kerstvakantie heeft IJsvereniging Doetinchem selectiewedstrijden 

georganiseerd op de ijsbaan op het Simonsplein voor kinderen van 10 tot en met 

14 jaar. Er werden teams voor schaatsen en voor ijshockey  geselecteerd die 

gaan deel nemen aan IJSTIJD! Winterspelen op zondag 2 februari in het 

Olympisch Stadion in Amsterdam. 

Veel kinderen kwamen naar de ijsbaan toe. Sommigen hadden hiervoor zelfs al 

enkele keren getraind. Onder leiding van trainer Richard Janssen werden 

verschillende schaatsoefeningen met veel enthousiasme uitgevoerd. Het ging er 

soms hard aan toe. Er werd met name geselecteerd op techniek en snelheid. 

De clinics voor het ijshockey werden verzorgd door professionele 

ijshockeyspelers, die in de hoogste divisie in Nederland spelen. De ijsvereniging 

gaat met ruim 20 kinderen naar Amsterdam. Voor het schaatsen staan de 

volgende onderdelen op het programma, te weten 400 meter individueel, 

ploegenachtervolging, estafette en een marathon. 

Winnaar van de IJSTIJD Winterspelen 2013-2014 is het team dat op 5 jureerbare 

onderdelen de hoogste score behaald. Het gaat om: schaatsen, ijshockey, 

supporters, sportiviteit en respect en outfit. Het bestuur wenst de deelnemers 

veel plezier en succes. 

 

 



 

Bij de foto’s: schaatsteam meisjes en schaatsteam jongens. De reserves bij de 

jongens ontbreken. 

 

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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