
Het bestuur van IJsvereniging Doetinchem ’96 
wenst u, leden, donateurs en de sponsors een 
voorspoedig en een sportief 2018 toe.

Een jaar geleden stonden we op de schaats. Op het 
moment dat we dit schrijven hebben we te maken 
met extreme kou in Noord en Oost Amerika, sneeuw 
in Spanje en Marokko, veel sneeuwval in de Alpen 
en wij breken hier warmterecords. Maar momen-
teel vormt zich ook een koudefront in Scandinavië. 
Wellicht kunnen we daar over enkele weken van 
profiteren en krijgen wij ook nog ijsdagen.

2018, vol verwachting met mooie plannen
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Nieuwsbrief
editie januari 2018

Wij zijn er klaar voor!
Afgelopen maanden heeft de onderhoudsploeg 
regelmatig blad verwijderd van de baan en van het 
talud. De pompinstallatie is nagekeken en getest 

en goed bevonden. Bovendien 
zijn de waterkolken schoonge-
maakt. Het waadpak is weer 
aangetrokken en de bladeren 
in de waterinlaat verwijderd 
(zie foto boven). De opstaande 
randen rondom de krabbelbaan 
zijn van een nieuwe laag witte 
verf voorzien om weerkaatsing 
van de zon te bevorderen (zie 
onderste foto). De kapotte 

gloeilampen zijn vervangen door nieuwe kunststof 
led kogellampen en de muziekinstallatie is getest. 
Ook is een voorziening getroffen om de dweilinstal-

latie sneller te kunnen vullen 
met water. De geschonken 
schaatsen zijn gratis geslepen 
en van een ronding voorzien 
door Slijperij Van Hal. 

En nu maar wachten op een 
periode van ijsdagen zodat we 
weer ouderwets plezier kun-
nen beleven aan het schaat-
sen op natuurijs. Wij zijn er 
klaar voor. U ook?
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IJspret op het Simonsplein

Kies je Sport

Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

Zoals u in de nieuwsbrief van november 2017 heeft 
kunnen lezen organiseert IJsvereniging Doetin-
chem ’96 op 9 en 10 juni het onderdeel inline-ska-
ten van de Special Olympics Nationale Spelen 
Achterhoek 2018. 

Voor dit evenement is een werkgroep gevormd 
bestaande uit Nick Penninkhof, Agnes Vermeer-te 
Lintelo, Adriënne Huizer, Ton van Balveren en Arie 
Vels. De contouren van dit evenement staan inmid-
dels vast. Bovendien hebben zich inmiddels vijftien 
vrijwilligers gemeld om één of beide dagen mee te 
helpen om dit evenement tot een succes te maken. 

We kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken. Dus: 

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die het 
weekend van 9 en 10 juni 2018 één of meerdere 
dagdelen willen meehelpen om het festijn tot een 
succes te maken. Wij doen een dringend beroep 
op u. Wellicht wilt en kunt u ons helpen met de or-
ganisatie van deze wedstrijd. Stuur een mail naar: 
secretariaat@ijd96.nl

In samenwerking met Centrummanagement, 
Sportservice Doetinchem en IJsvereniging Doe-
tinchem ’96 zijn in de week van 11 tot en met 15 
december op de Bax ijsbaan op het Simonsplein 
onder schooltijd clinics georganiseerd voor basis-
schoolkinderen van groep 3 en 4.
Meer dan 700 kinderen hebben in die week op 
schaatsen gestaan en kennis gemaakt met de 
schaatssport onder leiding van enthousiaste trai-
ners. Vele kinderen hebben voor het eerst op het 
ijs gestaan. Schaatsen kun je tenslotte niet vroeg 
genoeg leren.

Het bestuur is ondertussen ook al bezig met het 
organiseren van activiteiten voor het inline-skaten. 
Ook dit jaar doet IJD ’96 weer mee met “Kies je 
Sport”. 

Kies je Sport is de afgelopen vier jaar succesvol 
gebleken en daarom vindt in het schooljaar 2017-
2018 alweer de vijfde editie plaats! Kies je Sport 
is een sportstimuleringsproject dat zich richt op 
kinderen uit de groepen drie tot en met zes (leef-

tijd zes tot en met tien jaar) uit Doetinchem, Wehl 
en Gaanderen. Het doel van het project is om 
kinderen kennis te laten maken met de verschillen-
de sportaanbieders die de gemeente Doetinchem 
kent. Uiteindelijk is het doel om kinderen een be-
wuste sportkeuze te laten maken, want er is altijd 
een sport die bij het kind past! In 2018 vind ‘Kies 
je Sport’ plaats van maandag 26 maart tot en met 
zondag 29 april.

Een “Kies je Sport-cursus” bestaat uit drie of vier 
trainingen. Kinderen trainen mee in bestaande 
trainingsgroepen of er wordt een nieuwe begin-
nergroep opgericht.

mailto:secretariaat%40ijd96.nl?subject=


1 t/m 8 juli 2018 zullen Heerde en Arnhem het 
speelveld zijn van het gecombineerd WK Inline- en 
Freestyleskaten zijn. Voor het eerst in de historie 
zullen deze twee Wereldkampioenschappen samen 
komen en zullen samen de diversiteit van de rollen-
de sporten laten zien.

Voor het WK Inline- en Freestyleskaten is de hulp 
van maar liefst 375 vrijwilligers no-
dig. Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden voor vele verschillende ta-
ken en rollen, waaronder:
 

-         Hospitality
-         EventMakers Services
-         Publieke Services
-         Wedstrijdzaken
-         Side Events
-         Media & Communicatie
-         Evenementenregelaar
-         Transport
 

Hét landelijke platform voor vrijwil-
ligers in sportevenementen, Event-
Makers, is verantwoordelijk voor 
het vrijwilligersmanagement van dit 
evenement. Alle vrijwilligers wor-

den daardoor automatisch EventMaker.
 

Wil jij jouw sport van dichtbij en het hoogste ni-
veau mee maken? Meld je dan aan als EventMaker 
voor het WK Inline- en Freestyleskaten in Arnhem 
en Heerde! Voor vragen kun je altijd even mailen 
naar team@eventmakers.nl. Vrijwilligers maken het 
evenement!

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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Word vrijwilliger bij het 
WK Inline- en Freestyleskaten 2018

Dit jaar wordt ook een wedstrijd 
georganiseerd in het kader van 
de Free-wheel Inline Cup Oost 
en wel op woensdag 25 april.
Deze naam suggereert dat er 
uitsluitend wedstrijdrijders 
kunnen meedoen, maar niets is 
minder waar. Nieuw is dat er dit 
jaar een aparte instapklasse is 
voor recreanten, zonder licentie. 
Dus: begin tijdig met trainen.
De Free-wheel Inline Cup Oost 
is een evenement dat uit een 
competitie van ongeveer tien 
wedstrijden bestaat, zowel op 
de baan als op de weg.

Free-wheel 
Inline Cup Oost
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