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Afsluiting inlineskateseizoen
Het inlineskateseizoen is in september voor de kinderen afgesloten met een proeve van bekwaamheid.
In het begin van het seizoen zijn door de kinderen de
eerste tijden neergezet op de 100 meter, 100 meter
met slalom en de 400 meter. Door de laatste tijden
te vergelijken met de eerste kon de progressie, die de

kinderen hebben gemaakt, gemeten worden.
Ieder kind kreeg een diploma uitgereikt door de trainsters Sabine en Sabina met daarop de gerealiseerde
tijden. Diegene die procentueel de meeste progressie
heeft geboekt kreeg een medaille uitgereikt.
Foto: Trotse gezichten bij de diploma uitreiking

Inlineskaten in de winter
Vanaf begin oktober kunnen jeugdleden van
IJsvereniging Doetinchem ‘96 aan hun techniek
werken in de Hessenhal in Hoog-Keppel. Het bestuur heeft contact gezocht met de Hessenrijders
om gezamenlijk op te trekken. Elke donderdag van
19.00 tot 20.00 uur kunnen jeugdleden van IJD
’96 aansluiten en meetrainen. De kosten hiervoor
bedragen slechts € 20,00. Tijdens de vakanties zijn
er geen trainingen. De trainingen worden verzorgd
door trainers van de Hessenrijders. Jeugdleden, die
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willen meedoen, kunnen zich melden in de Hessenhal bij een van de trainers.

Clubschaatsen op kunstijs
Er kan geschaatst worden, want de kunstijsbanen
zijn al een tijdje open.
Zondag 4 november is een groep, bestaande uit
leden en andere liefhebbers, naar Deventer geweest om daar te schaatsen. Dit initiatief is goed
gewaardeerd. Daarom is ook zaterdagmiddag 15
december gereserveerd om met z’n allen te gaan
schaatsen in Deventer.
Laat weten of je meegaat en wie je meeneemt
door een berichtje te sturen naar secretariaat@
ijd96.nl. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar

ook kans op korting. Bij 25 deelnemers of meer in
ieder geval. Meer informatie over het huren van
schaatsen en entreeprijzen vind je op https://www.
sportbedrijfdeventer.nl/descheg/schaatsen/.
Op 15 december verzamelen we om 14.00 uur op
de parkeerplaats bij de Sazahal op sportpark Zuid.
Geen vervoer? Geen probleem! Er wordt zoveel
mogelijk samen gereden. Dus zorg ervoor dat je er
op tijd bij bent voor een lekkere schaatsdag.
De volgende datum is: zondagochtend 27 januari
2019.

Foto: De Scheg - Deventer

IJspret op het Simonsplein
In samenwerking met Centrummanagement,
Sportservice Doetinchem en IJsvereniging Doetinchem ’96 wordt in de week van 10 tot en met 14
december op de Bax ijsbaan op het Simonsplein
onder schooltijd clinics georganiseerd voor basisschoolkinderen van groep 3 en 4.
Meer dan 700 kinderen zullen in die week op

schaatsen staan en kennis maken met de schaatssport. Velen voor het eerst. Schaatsen kun je tenslotte niet vroeg genoeg leren.
IJsvereniging Doetinchem ’96 is in gesprek met trainers die de clinics gaan verzorgen. De clinics vinden
plaats tussen 9.00 en 14.00 uur. Sportservice Doetinchem benadert de scholen en maakt de planning.

Foto: Roel Kleinpenning
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Veel groot onderhoud gedaan
Overlast door mooie bomen
Bij de ingang van ons terrein staan drie mooie
abelen, oftewel zilverpopulieren. Zij veroorzaken
helaas veel overlast.

de wortel. De vrijwilligers, die wekelijks op de baan
actief zijn, hebben geconstateerd dat het asfalt aan
de buitenzijde van de baan omhoog kwam door de
wortels. Daarom heeft BUHA langs de baan een sleuf
gegraven en daarin folie geplaatst van voldoende
dikte om verdere groei tegen te gaan. Ook zijn door
enkele vrijwilligers de vele wortels onder de tegels op
het plein verwijderd. Dat was een hele klus.

De zilverpopulier heeft een krachtige, oppervlakkige
en verspreide wortelgroei. De wortels kunnen door
zachte muren en gaatjes in muren groeien. Ook
wegen en leidingen kunnen opgedrukt worden door

Foto boven: Een jonge abeel heeft zich door het asfalt
aan de rand van de baan heen gewerkt.
Foto onder: Een kruiwgen vol pluis.
Foto boven: De enorme wortelgroei onder de tegels.
Foto onder: Om de wortelgroei te stoppen heeft Buha
langs de baan een sleuf gegraven.

De abeel bloeit begin februari met hangende 3 tot 4
cm lang katjes. Meestal zijn de katjes er al voordat
het blad uitgelopen is. Na bestuiving blijven de katjes tot in mei en juni hangen. Dan springt de vrucht
open en komt het zaad vrij. Het is omgeven door
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vervolg overlast door bomen
donzig pluis en voert ver op de
wind mee. Sommige
bomen produceren zoveel pluis
dat het lijkt of het sneeuwt.
Gedurende het jaar breken
regelmatig takjes af, die naar
beneden vallen. En in de herfst
vallen ook nog de bladeren. Met
andere woorden: abelen mogen
dan mooie bomen zijn, je hebt
er wel het hele jaar door flinke
overlast van.
Foto’s: Het plein bezaaid met afgevallen takjes (boven) en bergen afgevallen blad (onder)
Deze nieuwsbrief van IJD’96 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. Deze nieuwsbrief
kunt u niet beantwoorden. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan
secretariaat@ijd96.nl
Dit adres kunt u ook gebruiken indien u
geen nieuwsberichten en andere informatie van IJD’96 wilt ontvangen.
Vragen en meer informatie omtrent lidmaatschap en het reilen en zeilen rondom
IJD’96 kunt u ook richten aan bovenstaand
email adres. Verder verwijzen wij graag
naar de website www.ijd96.nl. Volg ons
ook op facebook https://www.facebook.
com/ijsbaan.doetinchem

Nieuwe vloer in de kantine
Tijdens de ijsperiode in de afgelopen winter bleek dat een
aantal balken onder de vloer
in de kantine verrot was. Er is
toen snel een tijdelijke oplossing aangebracht door het
leggen van losse planken.
Afgelopen maand hebben
de vrijwilligers de oude vloer
verwijderd. Er zijn nieuwe
balken en platen aangebracht
met daarop een nieuwe vloer.
Kijk maar eens hoe netjes het
is geworden.
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