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22 januari ijsbaan open 
Als een van de weinige ijsbanen in de omgeving konden we de ijsbaan openstellen. Daar was volgens 
dagblad de Stentor wel een truc voor nodig.  
Zaterdag 16 januari kondigde zich een korte maar serieuze vorstperiode aan. Het ging goed en 
dinsdag 19 januari was de ijslaag 4,5 tot 5 cm dik. Helaas ging het die woensdag weer dooien en 
waren de voorspellingen voor de nachten niet goed: onvoldoende vorst om een laag van 8cm dik te 
krijgen.  
Er was ondertussen al een 
alternatief plan geboren. We laten 
het water onder de baan weglopen 
en dan kunnen we mogelijk wel 
schaatsen met een ijslaag van 5 cm 
dikte. Woensdagochtend de schuif 
weer open en ‘kiek’n wat ’t wordt’. 
Het duurde lang voor al het water 
onder de ijslaag weg was, maar 
vrijdagochtend kon toch het sein 
op groen. Het ijs was langs de 
randen wel gebroken, maar de 
ijsvloer lag op de grond en was 
mooi vlak zonder scheuren.   
 

Uiteindelijk zijn we vrijdag de 22e van 13.00 tot 20.00 doorlopend open geweest. We hebben geen 
entree geïnd, omdat we niet zeker wisten of het ijs zich goed zou houden. Uiteindelijk moesten we 
om 20.00 uur definitief dicht, omdat een half uur aanhoudende regen de bovenlaag had verpest. Al 
met al een zeer geslaagd experiment en als noodscenario bij een korte vorstperiode zeker voor 
herhaling vatbaar. 

 
Representaties 
Gedurende het jaar hebben we bij de volgende feestelijkheden ‘acte de presence’ gegeven namens 
het bestuur van de ijsclub: 

 26 april 2015 – koninklijke onderscheiding Wim Bouwhuis; 

 20 mei 2016 – receptie 50 jarig ZVV Blauw Wit ’66. 



Feestavond bestuur 
Vrijdag 27 mei hebben Herman Brinks en Dervin Beldman een gezellige avond voor bestuursleden en 
hun ‘dames’ georganiseerd. We begonnen bij touwtrekvereniging OKIA waar we ons bekwaamden in 
de Jeu de Boules sport en eindigden met een BBQ op onze eigen vertrouwde grond, nu zonder ijs. 
 
Goodwill 
IJsclub de Noordpool heeft andere verenigingen en stichtingen uit Holten voortgeholpen door 
accommodatie ter beschikking te stellen. 

 8 en 9 december 2015 – kantine beschikbaar gesteld voor Vrouwen van Nu voor het 
kniepertjes bakken. 

 28 september 2016 – kantine en terrein beschikbaar gesteld voor de survivalrun van de 
Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten. 

 

       
 
Vernieuwing dak kantine 
In het oude dak van de kantine was asbest verwerkt en de rijksoverheid heeft bepaald dat voor 2024 
alle daken waarin asbest verwerkt is, vervangen moeten worden. Om gebruik te kunnen maken van 
de subsidieregeling hebben wij de dakplaten met asbest via een asbestsaneerder laten verwijderen 
en zelf nieuwe ijzeren platen als dakbedekking geplaatst in oktober 2016. 
 

      
 

      
 
 
Holten, 9 december 2016        Uw secretaris, Hans Heyda 


