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Verenigingsjaar 2010 – 2011
Henk Markvoort – genomineerd vrijwilliger van het jaar
Eind november kregen wij bericht dat Henk Markvoort door de EHBO was genomineerd als
vrijwilliger van het jaar. Henk is al 33 jaar EHBO’er en actief bij de triatlon van Holten, ijsclub
de Noordpool en is ook betrokken in de organisatie van de skeelertocht. Dinsdag 7
december werd tijdens een feestelijke avond in het Kulturhus de vrijwilliger van het jaar voor
de kern Holten bekendgemaakt. Helaas voor Henk werd hij niet verkozen, maar de nominatie
was al een enorme eer en vanuit het bestuur waren velen aanwezig om hem te feliciteren.
Kerstmarkt 2010.
Het schaatsseizoen begon 11 december met de kunststofijsbaan tijdens de kerstmarkt op
Smidsbelt. De Holtense Handels Vereniging had dit jaar voor de zaterdag van de kerstmarkt
wederom een ijsbaan gehuurd en ons benaderd om deze te exploiteren. Dat begon met de
opbouw op vrijdagavond, waarbij enkele leden van het bestuur assisteerden. Op zaterdag
hebben we de baan van 12.00 tot 20.00 uur open gehad en vele kinderen de bijgeleverde
schaatsen onder gedaan. Het was gezellig druk en de kinderen vermaakten zich uitstekend.
’s Avonds werd de baan met onze hulp gelijk weer afgebroken. Een initiatief dat voor
herhaling vatbaar is.
IJspret in de kerstvakantie
Ja, ja het kwam er weer van. Ondanks een sneeuwrijke aanloop waren we gedurende de
hele kerstvakantie van de scholen open. Zaterdag 18 december werd de baan met de hand
en de sneeuwblazer sneeuwvrij gemaakt. Zondag konden we weer met de veegmachines op
het ijs en ’s middags waren we voor het eerst open. De schoolvakantie was begonnen en wij
waren open. Het kon niet mooier.
Hoe gingen we om met de feestdagen? 1e Kerstdag waren we gesloten en 2e kerstdag – in
dit geval een zondag – waren we ’s middags open. Voor oudejaarsdag besloten we voor de
fanatieke schaatsers 13.00 tot 15.00 uur open te zijn. Helaas ging dit door de invallende dooi
niet door. Nieuwjaarsdag waren we gesloten.
Gelukkig zette het vriesweer ’s nachts nog even door en dooide het overdag matig, zodat de
ijsbaan in de eerste week van januari nog open kon blijven. We hebben gelijk de scholen
gewaarschuwd en hen de mogelijkheid voor schoolkampioenschappen geboden. Woensdag
5 januari kwamen de Haarschool en de Holterenkschool. De Regenboog stond gepland voor
donderdag, maar regen en dooi ‘s nachts maakte het onmogelijk nog te schaatsen. We
moesten het bord ‘gesloten’ weer ophangen.

Uiteindelijk is de ijsbaan 14 dagen
open geweest!

Nieuwe veegmachine
Op 2e kerstdag ging één van de twee veegmachines voor de zoveelste keer kapot en nu met
grote mechanische schade. De kosten van reparatie werden zo hoog ingeschat, dat we per
direct moesten omkijken na een andere veegmachine, mede omdat de tweede veegmachine
ook al ‘kuren vertoonde’. Na een spoedoverleg op woensdag 29 december reisden René
Hoff en Henk Markvoort af naar Ens, waar een bijna nieuwe veegmachine werd aangeschaft.
De verwachting is dat we hier nog vele jaren mee vooruit kunnen
Skeelertocht
Zaterdag 28 mei organiseerde ijsclub de Noordpool de tweede Holtense skeelertocht. De
organisatie werd uitbesteed aan een commissie. In deze commissie hebben Henk Markvoort,
René Hoff, Allard Markvoort en Rolph Markvoort zitting.

Bij de controle van de route een week voorafgaand aan de skeelertocht bleek op een
gedeelte van de geplande route split opgebracht te zijn. Daar viel dus niet meer te skeeleren.
Snel met gezamenlijke krachten een nieuwe route uitzetten, zodat we op zaterdag 28 mei
dan toch van start konden gaan. Dit jaar waren er meer deelnemers dan vorig jaar.
De tocht van per ronde 27.1 km is door een flinke groep 4 keer gereden in een mooi tempo
van rond de 20 - 25 km per uur. De jeugd kon een eigen ronde van 6 km skeeleren. Omdat
er binnen de jeugd erg veel niveau verschil zat, was het moeilijk één tempo aan te houden.
Het deelnemersveld was dan ook uit elkaar gereten en was moeilijk te begeleiden. De
organisatie neemt dit ook als aandachtspunt mee voor de tocht van 2012.

Al met al was het een mooie skeelertocht met goed weer en een tevreden deelnemersveld

Onderhoud accommodatie

Naast de normale
onderhoudswerkzaamheden
hebben begin april enkele
bestuurleden een
meidoornhaag aan de
Oostzijde van de baan als
afscheiding aangelegd.
.

Holten, 2 december 2011
Uw secretaris, Hans Heyda

