In Doetinchem konden we schaatsen!
Weliswaar niet lang, maar toch. Afgelopen zaterdagochtend was het mogelijk te
schaatsen op de nieuwe ijs- en skatebaan in Doetinchem. Na een nacht met
lichte vorst lag er ’s ochtends 3 á 4 centimeter ijs. Het ijs aan de binnenkant van
de baan bleek het echter niet te houden, zeker niet als er zich meerdere mensen
op één plek zouden bevinden. Er is toen besloten het water onder het ijs weg te
laten lopen. Het ijs zou dan op de bodem van de baan komen te liggen.

Zo'n zestig mensen hebben van het ijs genoten.
Om half elf was het meeste water weggelopen en werd de baan geopend. Op de
site van IJD’96 werd dit bekendgemaakt. Vanaf dat moment hebben zo’n zestig
schaatsers van het ijs gebruikgemaakt. Helaas ging het ’s middags te veel dooien
en was schaatsen niet meer mogelijk. Maar het bewijs is geleverd: in Doetinchem
kan na enkele nachtvorsten geschaatst worden.

IJsplezier voor jong en oud
Het eerste ijs ontstond in de nacht van woensdag op donderdag. Vroeg in de
ochtend lag er bijna een centimeter ijs. Donderdagmiddag was die dikte echter
geslonken tot ongeveer 0.3 centimeter. Bovendien lag er nog veel sneeuw op het
ijs. Omdat sneeuw werkt als een isolatiedeken hebben Jan van Sleen, Ton van
Dijk en Henk Haan toen extra water op de baan gebracht om de sneeuw te laten
smelten. Daardoor kreeg het ijs in de nachten daarna toch nog de kans om aan
te groeien.

De sneeuw wordt met water bestreden.
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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

