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IJsbaan open
Na een strenge vorstperiode van ongeveer een week konden we vrijdag 3 februari de baan
openen voor publiek.

’s Ochtends werd de baan eerst nog
gebruikt door Barbara Baltes die er de
trouwfoto’s maakte met haar bruidegom.

Eindelijk was voor het eerst de ijsbaan volledig dicht, doordat de inlaat bij de rioolbuis aan de
noordzijde van de ijsbaan afgesloten was. Daardoor was er geen stroming in het water en
was het volledige wateroppervlak bedekt met ijs.
Vrijdagavond 3 februari echter brak de dijk bij de inlaat van het water door. Helaas bleek
achteraf dat de waterpomp was blijven pompen en de waterhoogte in de omringende sloot
hoger stond dan de hoogte van de ijsvloer. De dijk met de rioolbuis er in was niet dik genoeg
en brak, waardoor er water en zand op de ijsvloer terecht kwamen. De schade viel
uiteindelijk wel mee: zo’n 30 m2 aan de achterzijde van de baan was niet bruikbaar. De
schaatsers hebben er geen hinder van gehad.
Het waren mooie nachten met tussen de 9 en 16 graden vorst en telkens kon er aan het
einde van de avond ook water op de baan gespoten worden.
Maandag, dinsdag en woensdagochtend brachten de lagere scholen van Holten een bezoek
aan de ijsbaan om hun eigen schoolwedstrijden te houden en schaatsers te selecteren voor
de Holtense schoolkampioenschappen.

Woensdag 8 februari werden ’s middags de Holtense schoolkampioenschappen gehouden.
Bij de groepen 5 en 6 schaatsten de meisjes en de jongens een afstand van 60 meter en bij
de groepen 7 en 8 schaatsten zij een volle ronde. Bij de meisjes was Julia Hoff de snelste
over de volle ronde met een tijd van 42.72 seconden en bij de jongens ging de eer naar
Jorick Sluiter, die een tijd van 34.89 seconden neerzette. Bij het optellen van alle punten
bleek dat de Haarschool met ruime voorsprong de beste school was, gevolgd door de
Regenboog. De Holterenkschool en OBS Dijkerhoek waren gedeeld derde.

Woensdagmiddag, donderdag en vrijdag bezochten leerlingen van de klassen 1 en 2 van de
Waerdenborch de ijsbaan om onder leiding van hun sportleraren te schaatsen.
Zondag 12 februari was de laatste dag dat de ijsbaan voor publiek open was. Maandag 13
februari in de vroege ochtend regende het, waardoor de Waerdenborch nog wel met groepen
kon komen schaatsen, maar het ijs ’s middags te slecht was voor openstelling voor publiek.
Al met al een mooi periode van strenge vorst met mooi ijs. Voor het eerst sinds jaren was de
ijsvloer weer volledig dicht over de hele oppervlakte van de baan. Er waren veel bezoekers
en met name de jeugd kwam gedurende de hele periode in grote getale.

Skeelertocht
Zaterdag 26 mei 2012 organiseerde ijsclub de Noordpool de derde Holtense skeelertocht. Er
was een kidstour van ongeveer 6 km en de tocht voor de senioren bestond uit een ronde van
28.9 km en men kon 4 rondes rijden. Het was een zon overgoten zaterdag, en op de nieuw
uitgezette route met veel glad asfalt was het dan ook mooi skeeleren. De deelname van de
senioren bleef ongeveer gelijk aan voorgaande jaren, bij de jeugd viel de opkomst helaas erg
tegen.

Aanschaf nieuw materieel
Er werd in het najaar van 2012 een cyclomaaier aangeschaft. Hiermee is de ijsclub zelf in
staat met behulp van een tractor van één van de bestuursleden het gras, incl. de schuine
kanten van de wal te maaien. Tevens werd er een slijpmachine aangeschaft, zodat de
bestuursleden in staat zijn om met goed materiaal de ijzers van Noren te slijpen

Nieuw logo
René Hoff heeft een nieuw logo voor de ijsclub
ontworpen. Het logo is aangepast aan de huidige tijd en
siert onze website en kan in onze brief- en emailwisseling worden gebruikt.
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