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Ook dit jaar waren vadertje vorst en de godin Demeter ons niet goed gezind. Wederom een jaar is voorbij
gegaan zonder ijs op de baan. Maar toch is er hard gewerkt om het volgende ijsseizoen weer een mooie ijsvloer
te krijgen.
We hebben in het kader van NL Doet een tegemoetkoming ontvangen om de inlaat en de uitlaat van de baan te
verbeteren. De oude situatie werkte naar behoren maar het kon beter. Daarop is met vereende krachten en met
meerdere bijdragen van sponsoren op 21 maart hard gewerkt met als doel om de waterinlaat voor de ijsbaan en
de waterinlaat voor het besproeien van het sportveld te verbeteren.

Daarvoor is de inlaatbuis vanuit de vaart ingegraven in de polderdijk en verlengd met ca. 10 meter. De inlaatbuis
die over de sloot ligt, is voorzien van beschermende mantelbuis. Beide buizen zijn geleverd door de Gemeente
Opsterland.
Om het water beter op de baan aan te voeren is aan het einde van de inlaatbuis een put gemaakt. Deze put is
de daadwerkelijke inlaat voor de ijsbaan. De put is afgedekt met een rooster.
Vanuit de put loopt een buis naar de sloot naast het sportveld. Deze buis dient als uitlaat voor de ijsbaan, maar
mocht het sportveld moeten worden beregend, dan is dit een rechstreekse verbinding om water vanuit de vaart
gemakkelijk in de sloot naast het sportveld te krijgen. Deze buis is geleverd door sponsor v/d Wiel.

De kraan voor de graafwerkzaamheden werd ter beschikking gesteld door sponsor Fa. Jonker. De
overige kosten werden gedekt door de bijdrage van NLDoet.
Voorheen duurde het meerdere dagen voordat de ijsbaan onder water stond, nu was het (eind november)
in 1 nacht klaar.
Op 16 november jl.hebben wij onze bestuurvergadering gehouden en zoals hiervoor staat vermeld, is de baan
inmiddels onder water gezet. We zijn er klaar voor, laat de winter maar komen.

