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Vandaag in de abonneekrant

Hogeland zet nog
één keer alles op
alles voor MFA 
BEDUM - De komende weken moet er
meer duidelijkheid komen over de reali-
satie van de multifunctionele accommo-
datie in Bedum. Na ‘zinvolle en verhelde-
rende’ gesprekken tussen alle betrokken partijen wordt nu onder an-
dere de kansrijkheid op een financiële bijdrage uit het Nationaal
Programma Groningen uitgezocht. Een afvaardiging van SV Bedum,
de stichting Ontwikkeling MFA bedum en de gemeente Het Hoge-
land hebben op 30 december, 5 en 14 januari met elkaar om tafel ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

’Dankzij Toukomst zetten 
we Groningen écht op de kaart’
MIDDELSTUM - Toukomst heeft begin vorig jaar Groningers uitge-

daagd vernieuwende ideeën in
te sturen voor de toekomst van
Groningen. En nu is het moment
daar: het Toukomstpanel pre-
senteert deze week het advies
waarin staat welke projecten het
beste uitgevoerd kunnen wor-
den. Panellid Ellouise Sybenga
uit Middelstum: ,,Het is mooi om
naast al het leed in onze ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

NCG-directeur Spijkerman:
,,We zijn op de goede weg”
NOORD-GRONINGEN - NCG-directeur Peter Spijkerman kijkt te-

vreden terug op het afgelopen
jaar. ,,We zijn op de goede weg”,
is zijn conclusie. 2020 was voor
NCG het eerste jaar waarin de
organisatie de opdracht had de
versterking niet alleen te sturen
binnen de geldende kaders,
maar deze ook uit te voeren.
Met Rijk en regio sprak NCG af
4000 opnames en 4000 ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Bolding: ’Onrust op Van 
Veenplein is bijna traditie’
UITHUIZERMEEDEN - De gemeente Het Hogeland is van plan om
de schade die tijdens de viering van oud en nieuw is aangericht in
Uithuizermeeden op de daders te verhalen. ,,Onrust op het Johan
van Veenplein is bijna een traditie”, verzuchtte burgemeester Henk
Jan Bolding. Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar
werd vorige week ook kort de jaarwisseling belicht. Paul ...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant

Start restauratie kerk 
en torentje van Spijk
SPIJK - De restauratie van de
kerk en het karakteristieke to-
rentje van Spijk is gestart. Dat
was ook hard nodig want de
kerk en de toren verkeren in
slechte staat. Een grondige res-
tauratie is noodzakelijk om het
gebouw te behouden voor de
toekomst. In 2014 droeg de pro-
testante gemeente Spijk-Los-
dorp de kerk en de toren over aan de Stichting Oude Groninger...

Lees het hele verhaal in de abonneekrant
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NOORD-GRONINGEN - Het
college van burgemeester en
wethouders van Het Hogeland
is teleurgesteld over het besluit
van Gedeputeerde Staten de
voorgenomen verdubbeling van
de N33 (de weg Eemshaven-As-
sen) uit te stellen.

Het voor de verdubbeling beschik-
bare geld wordt ingezet om miljoe-

nentekorten op de lopende ver-
nieuwing van de zuidelijke ring-
weg van Groningen te dekken, zo
besloten GS dinsdag. 
Wethouder Eltjo Dijkhuis spreekt
van een vervelende verrassing.
,,Wij betwisten de noodzaak van
continuïteit in het project ringweg
niet. Maar dat dat ten koste moet
gaan van projecten in de regio,
waaronder verdubbeling van de
N33, is moeilijk te verteren. De ha-

Geld gaat naar Ringweg Groningen

Hogeland teleurgesteld
over situatie rond N33

Woonzorgcentra worden
bijzondere stembureaus
NOORD-GRONINGEN - Nage-
noeg alle woonzorgcentra in de
gemeente Het Hogeland zullen
in maart de status van bijzon-
der stembureau krijgen. 

Tijdens de verkiezingen voor de

Tweede Kamer die dan worden ge-
houden, kunnen alleen bewoners
van de woonzorgcentra hier te-
recht om te stemmen. Dat gaf bur-
gemeester Henk Jan Bolding tij-
dens de woensdagavond gehouden
raadsvergadering aan op vragen
van de ChristenUnie. Namens die
partij wilde Bernd de Jong weten
of er voldoende coronageschikte
stemlocaties in de gemeente ge-
vonden zijn, of woonzorgcentra
een optie zijn en of er voldoende
bemensing is. ,,We hebben vol-
doende locaties gevonden, al leidt
dat in sommige plekken wel tot
een ander stembureau dan ge-
wend”, merkte Bolding op. Als
voorbeeld noemde hij dat in diver-
se sporthallen twee stembureaus
per hal worden ingericht. Op de
stempas staat het adres van het
voor de kiezer dichtstbijzijnde
stembureau. 

VVD tegen opheffing
van obs Noordewier
RASQUERT - Hoewel het
draagvlak in Baflo en Rasquert
voor de fusie tussen obs Noor-
dewier en cdbs Ichthus groot is,
heeft de fractie van de VVD in
Het Hogeland woensdagavond
toch tegen het opheffen van de
openbare basisschool gestemd. 

De liberalen zijn het er niet mee
eens dat de samenwerkingsschool
verder gaat onder de vlag van de
christelijke onderwijskoepel VC-
PO Noord-Groningen. ,,Weer wordt
een openbare school gesloten. Wij
zijn dan ook tegen het opheffen
van obs Noordewier”, liet Attje
Waal weten. 
Namens GemeenteBelangen con-
stateerde Karen Hansems dat de
in het nieuwe kindcentrum in
Leens gevestigde fusieschool ook
al verder is gegaan onder de vlag
van VCPO. ,,Toen heeft de ge-
meenteraad haar zorgen geuit over
de bereikbaarheid van openbaar
onderwijs in de gemeente”, voeg-
de ze er aan toe. Hansems wil dan
ook dat de volgende fusieschool
verder gaat als lid van de openba-
re onderwijskoepel Lauwers &
Eems. Ook GroenLinks wilde we-
ten waarom er nu voor een christe-

lijke signatuur is gekozen. 
Wethouder Kristel Rutgers liet we-
ten dat de plannen in Baflo en Ras-
quert breed worden gedragen.
,,Door de schoolbesturen, de mede-
zeggenschapsraden en de ouders”,
gaf ze aan. ,,Wel hebben de school-
besturen aangegeven dat het de in-
tentie is dat de volgende samen-
werkingsschool onder Lauwers &
Eems gaat vallen”, voegde Rutgers
er aan toe. ,,Maar een garantie kan
ik niet geven.”

GemeenteBelangen en Groen-
Links stemden uiteindelijk wel
voor het opheffen van de openbare
school. Ook andere partijen om-
armden de fusie. Voor PvdA-er Jan
Willem Nanninga kwam het wel
heel dichtbij. Nanninga ging er
naar school en voetbalde op de lo-
catie waar de nieuwe school is ge-
bouwd: op het voormalige voetbal-
veld van Marcia. ,,Het voetbalveld
is verdwenen, de voetbalclub is op-
geheven, de oude school is tegen
de vlakte gegaan en nu verdwijnt
ook de o van openbaar. Maar ik
kijk niet om in weemoed. Ik ben
blij dat de kinderen uit Baflo en
Rasquert nu naar één school gaan.
Zo zou het in heel Nederland moe-
ten zijn.”

Daniëlle Ploeger
nieuwe leider van
Kromme Akkers
GARNWERD - Openbare basis-
school De Kromme Akkers in
Garnwerd heeft een nieuwe
schoolleider. Het is de in Gro-
ningen wonende Daniëlle Ploe-
ger (38). 
Ze werkte bijna vijftien jaar als
bovenbouwleerkracht op de
Montessorischool in Groningen.
In 2018 rondde ze de master Ta-
lentontwikkeling & Diversiteit
af. Daarnaast werkte ze als stu-
dieloopbaanbegeleider en stage-
coördinator veel samen met ba-
sisscholen en kinderopvang.

SBE houdt vast aan 
verdubbeling van N33
EEMSHAVEN - De werkgevers
in de Eemshaven en de haven
van Delfzijl, verenigd in Samen-
werkende Bedrijven Eemsdelta
(SBE), zijn teleurgesteld over
het besluit om een deel  van
het budget voor de verdubbe-
ling van de N33, in te zetten
voor de aanleg van de ringweg
in Groningen. 

Er heerst echter ook de overtui-
ging dat de verdubbeling van deze
belangrijke toegangspoort tot de
sterk groeiende regio doorgaat. Sa-
men met Groningen Seaports en
de gemeenten Eemsdelta, Het Ho-
geland en Midden Groningen
roept SBE de provincie op daar-
voor nu al op zoek te gaan naar
middelen.

’Bittere pil’
SBE-voorzitter Frans Musters:
,,Het is een bittere pil die we moe-
ten slikken om de verbetering van
de ringweg van Groningen moge-
lijk te maken. Maar laten we wel
wezen: ook de doorstroming bij de
Stad is voor ons belangrijk. En
nuchter bekeken hebben we groot
vertrouwen in het doorgaan van de
verdubbeling van de N33. Er is nog

steeds geld, het draagvlak voor de
verdubbeling is enorm en  de
Eemsdelta is een regio die heel
sterk ontwikkelt. Dat betekent dat
de provincie niet anders kan dan
nu alles in het werk stellen om zon-
der vertraging de weg toch te rea -
liseren.”
Daarvoor is het volgens de belan-
genorganisatie noodzakelijk om
voor 1 april 75 procent van de fi-
nanciering rond te hebben. Dat is
namelijk de voorwaarde voor de
minister om het startsein te kun-
nen geven voor de verdubbeling.
Concreet betekent dit, dat het te-
kort aan middelen dat nu ontstaat
gevonden moet worden voor deze
datum.

De industrie in de Eemdelta ont-
wikkelt zich razendsnel. De bedrij-
ven in de regio hebben al vroeg
een keuze gemaakt voor duurzame
ontwikkeling en dat maakt het ge-
bied interessant voor nieuwe be-
drijven met dezelfde ambitie, stelt
de SBE. De Eemsdelta heeft daar-
mee een belangrijke rol opgeëist

in de energie- en grondstoffentran-
sitie. ,,Een goede infrastructuur
hoort bij de ontsluiting van al deze
nieuwe bedrijvigheid. Het is wel
zaak om daarin nu stappen te zet-
ten om straks niet achter de feiten
aan te lopen”, aldus Musters.

Breed draagvlak
,,Het is niet alleen een weg voor de
bedrijven in de havens”, vervolgt
Musters. ,,Al in 2016 noemde toen-
malig gedeputeerde Boumans het
verdubbelen van de N33 een schot
voor open doel. En dat is onveran-
derd.  De toezegging van de pro-
vincie was resoluut.  Sterker nog,
het draagvlak is ondertussen al-
leen maar groter geworden. Want
de N33 zorgt niet alleen voor ont-
sluiting van de havens en bedrij-
vigheid maar ook van de aanlig-
gende gemeenten. Daarbij is de
N33 ook nog eens een van de wei-
nige infrastructurele projecten
die, ondanks de stikstofimpasse,
zonder problemen aangelegd kan
worden”,  besluit de SBE-voorzit-
ter.

vens van Delfzijl en de Eemshaven
zijn booming. En dat blijft ook nog
wel even zo. Beide havens zijn be-
langrijke vliegwielen voor de regio-
nale economie. De havens én de re-
gio zijn daarom gebaat bij goede
wegverbindingen met het achter-
land. Nu verbetering van de infrast-
ructuur de ijskast in gaat, is er fei-
telijk sprake van achteruitgang: de
druk op de havens en de regio
neemt toe en de infrastructuur
blijft achter. Dat is zuur. Dit gaat
ten koste van de economische dy-
namiek en de werkgelegenheid.”
Naast uitstel van de verdubbeling
van de N33 tussen Zuidbroek en
Appingedam is er ook een voorlopi-
ge streep gegaan door  de verbete-
ring van de spoorlijn naar Leer in
Duisland.
,,De projecten zijn van groot regio-
naal belang. Als de provincie dat
écht erkent en geloofwaardig wil
blijven dan pakt men nu door en
gaat als de wiedeweerga aan de
slag om alternatieve financiering te
vinden. Daarover willen alle be-
trokken partijen snel overleg met
gedeputeerde Fleur Gräper. We
hebben er het volste vertrouwen
we dat we er in alle redelijkheid uit
kunnen komen”, besluit Dijkhuis. 

De Ommelander
telefoon 0595-437777
e-mail: ommelander

@noordpers.nl

� De N33 is belangrijk voor het de havens in Noord-Groningen. Fo-
to: SBE.

EEMSHAVEN - Groningen Se-
a ports heeft het afgelopen
jaar verder koers gezet rich-
ting een waterstofeconomie.
In het jaaroverzicht wordt te-
vreden teruggekeken.

In februari kondigde een consor -
tium van Shell, Gasunie en Gro-
ningen Seaports onder de naam
NortH2 aan het grootste groene
waterstofproject van Europa te
willen ontwikkelen. 
CEO Cas König: ,,Het is een

groots en ambitieus project om op
termijn 10 gigawatt aan offshore
windparken te realiseren voor de
productie van groene waterstof
en een majeure stap voor de ener-
gietransitie in Noord-Nederland.” 
Het project moet van de provin-
cie na het aardgastijdperk het
hart van de Europese waterstof-
economie maken. Door de toetre-
ding van het Noorse Equinor en
het Duitse RWE later in het jaar
verkreeg het project internationa-
le allure.

Seaports ziet brood 
in waterstofeconomie

Wethouder teleurgesteld in stichting MFA
BEDUM - Hoewel alle partijen
rond de mogelijke realisatie
van de MFA in Bedum nu op
één lijn lijken te zitten, hebben
wethouder Theo de Vries en di-
verse raadsleden vorige week
wel hun teleurstelling uitge-
sproken over de stichting Ont-
wikkeling MFA. Volgens poli-

Het huidige sportcomplex in Bedum.

tiek Het Hogeland heeft deze
club zich niet aan gemaakte af-
spraken gehouden. 

,,Maandagavond ontvingen wij
stukken van SV Bedum en de
stichting MFA. Dat bevreemdt ons
en zorgde in onze fractie voor ver-
warring. Wij gaan er namelijk van
uit dat wij door het college worden

geïnformeerd over het proces”, gaf
Bernd de Jong namens de Chris-
tenUnie aan. Ook PvdA-er Jan Wil-
lem Nanninga sprak hier zijn ver-
bazing over uit. Wethouder Theo
de Vries gaf aan dat alle partijen
hebben afgesproken gezamenlijk...

Lees het hele verhaal in de abonnee-
krant.
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De dwergvinvis op Rottumerplaat (foto: Basismonitoring Wadden). 

Natuurclub: ’Dode dwergvinvis op 
Rottumerplaat mooie eerste stap’
ROTTUMERPLAAT - Walvis-
kaders moeten voortaan altijd
teruggegeven worden aan de
natuur. ARK Natuurontwikke-
ling vindt de dode dwergvinvis
die op Rottumerplaat is blijven
liggen een mooie eerste stap. 

Walviskadavers die stranden aan
de Nederlandse kust worden
meestal direct weggesleept naar
een vuilverbrandingsoven. ,,Dat is
niet alleen heel erg duur, we gooi-
en zo ook een enorme bron van
voedsel voor het leven in zee in de
vuilnisbak”, zegt ARK Natuuront-
wikkeling. De natuurorganisatie
pleit er dan ook voor om walvis-
kadavers terug te geven aan de na-
tuur. ,,Duizenden vissen, krabben,
kreeften en andere organismen
zullen profiteren van zo’n enorm
karkas en de natuurlijke rijkdom
van de Noordzee een boost geven.”
Eind november spoelde een dode
dwergvinvis aan op het Hogeland-
ster waddeneiland Rottumerplaat.
Kadavers van grote zeezoogdieren
worden in Nederland na onder-
zoek geruimd. Dat is met de on-
langs aangespoelde potvis op Vlie-
land ook gebeurd. De dwergvinvis
op het onbewoonde Rottumerplaat
mocht echter bij grote uitzonde-
ring blijven liggen. ,,Het kadaver

kan op die manier weer worden
opgenomen in de natuurlijke
kringloop. Rottumerplaat biedt zo
een unieke kans voor monitoring
en de impact die zo’n kadaver
heeft op de natuur. Want hoewel
het hier om een jonge dwergvinvis
gaat, is de walvis nog altijd 4,70
meter lang. Op Rottumerplaat
kunnen zo de ecologische proces-
sen die zich rond zo’n groot kada-
ver afspelen worden gevolgd”, laat
ARK weten.  De organisatie is blij
met deze eerste stap op Rottumer-
plaat om het anders te doen. ,,Niet
wegslepen, maar de natuur van al-
le voedingsstoffen die in het kada-
ver zitten verpakt laten profite-
ren.”
In de Noordzee zou ARK nog graag
een stapje verder gaan: een walvis-
kadaver terugbrengen naar zee en
een laatste rustplaats geven op de
bodem van de Noordzee. Het pro-
ject Dood doet Leven van ARK is op
land al jaren een succes. ,,Niet al-
leen volgen tienduizenden mensen
via webcambeelden de kringloop
van het leven, steeds meer dieren
worden na hun dood opgenomen
in de natuurlijke kringloop van le-
ven en dood. Zo laten we zien dat
ka davers de laatste schakel in een
ingenieuze voedselketen vormen.
De dood van het ene dier, bete-
kent het overleven voor een ander.

Op zee is dat niet anders. Wanneer
walvissen sterven en zinken, zor-
gen de walviskarkassen voor een
plotselinge, geconcentreerde voed-
selbron en daarmee voor een loka-
le bonanza voor het zeele-
ven.Vissen, krabben, kreeften,
sponzen, wormen en micro-organis-
men zullen profiteren van zo’n
enorm karkas. Zo nemen zij hun
rol in de kringloop van mineralen,
van dood en leven in de zee. Maar
het blijft niet alleen bij voedsel
voor aaseters die het zachte weef-
sel binnen enkele maanden consu-
meren. Organische fragmenten
verrijken het bodemsediment ge-
durende meerdere jaren. Een wal-
visskelet kan bepaalde biologische
gemeenschappen jarenlang onder-
steunen. Het skelet kan dienen als
harde ondergrond, waar bijvoor-
beeld zeepokken, anemonen en
wieren op kunnen groeien. Het is
ook een belangrijke bron van mi-
neralen en zeldzame sporenele-
menten die vrijkomen bij het lang-
zame vergaan van de walvisbeen-
deren. Zo’n walviskarkas is dus
een enorme verrijking van de
Noordzeebodem. Het laten liggen
van de dwergvinvis op Rottumer-
plaat is een hele mooie eerste stap
van hopelijk een nieuwe werkwij-
ze, walvissen terugbrengen naar
waar ze horen: de zee.”

Scheidsrechter
Vegter wil naar top
amateurvoetbal
Op 18-jarige leeftijd besloot Alexander Vegter uit Lop-
persum om zich aan te melden voor de cursus KNVB-
scheidsrechter. Nu, zes jaar later, is hij in het zondagvoet-
bal al doorgestoten naar de tweede klasse en heeft hij de
ambitie om de top in het amateurvoetbal te halen.

door Johan Staal

Zoals bijna iedere jongen begon
ook Alexander Vegter op jonge
leeftijd als voetballer. ,, Ik ben be-
gonnen in de jeugd van Bedum.
Maar dat heeft niet echt heel erg
lang geduurd. Toen ik naar de B-
junioren moest, zo rond mijn vijf-
tiende, besloot ik te stoppen omdat
ik het voetballen minder leuk be-
gon te vinden. Rond mijn zeven-
tiende heb ik mij vervolgens aan-
gesloten bij Groen Geel 6 in Gro-
ningen, waar mijn broer in speel-
de. Maar al snel werd ik gevraagd
of ik een keer assistent-scheids-
rechter bij zondag 1 wilde zijn. En
niet veel later werd ik benaderd
door zaterdag 1 of ik ook daar die
taak op mij wilde nemen. Ik merk-
te dat ik het zelf spelen steeds min-
der ging missen waarop ik besloot
om mij bij de KNVB aan te melden
voor de scheidsrechtersopleiding.
Ik was toen 18 jaar en zonder en-
kele ervaring als scheidsrechter.
Ondanks dat ik weinig tot geen er-

varing had, was men binnen de
KNVB tevreden over mijn vorde-
ringen en volgde er direct een pro-
motie. Dat is mij tot aan het uitbre-
ken van het coronavirus steeds
weer gelukt zodat ik nu mijn wed-
strijden in de tweede klasse van
het zondagvoetbal fluit. Fluiten op
zondag is een bewuste keuze om-
dat ik de ambitie heb om te probe-
ren de top van het amateurvoet-
bal, en met de top bedoel ik de
derde divisie, te bereiken. Ik denk
namelijk dat de weg om daar te ko-
men via het zondagvoetbal toch
wat eenvoudiger is. Dat komt om-
dat scheidsrechters tegenwoordig
toch eerder voor de zaterdag kie-
zen”, vertelt de Lopster. 

Ook op zaterdag
Naast op de zondag is Vegter ook
op de zaterdag actief. ,,Ik vind het
leiden van een voetbalwedstrijd
dermate leuk dat ik ook op zater-
dag wedstrijden fluit. Dat zijn
vooral wedstrijden in de vierde
klasse omdat voor mij de focus
toch op het zondagvoetbal is ge-
richt. Dat wil zeker niet zeggen dat

ik de wedstrijden op zaterdag er
maar een beetje bij doe. Alle ver-
enigingen, en op welk niveau ze
ook spelen, verdienen namelijk
een scheidsrechter die zich fysiek
en ook mentaal goed heeft voorbe-
reid. Daarnaast is het ook belang-
rijk hoe je je als scheidsrechter
richting de verenigingen presen-
teert. Zo houd ik er bijvoorbeeld
rekening mee wat de clubkleuren
van beide verenigingen zijn. Ik wil
niet dat ik door een wat minder ge-
lukkige keuze van mijn scheids-
rechterstenue er verwarring bin-
nen de lijnen ontstaat. Daarnaast
ben ik van mening dat je ook net-
jes gekleed bij een club behoort te
verschijnen,” aldus Alex Vegter,
die in het dagelijks leven als assis-
tent-uitvoerder bij Wegwijsrent
werkzaam is. ,,Ik werk nu twee
jaar bij Wegwijsrent nadat ik eerst
voor een callcenter heb gewerkt.
Ik moet zeggen dat het werken bij
Wegwijsrent mij op het lijf is ge-
schreven omdat op het moment
wanneer je dienst start je niet
weet hoe de dienst eruit gaat zien.
Zo waren we op de zondag na de
Kerst klaar met onze dienst toen
de melding kwam dat een vracht-
auto op de zuidelijke ringweg een
partij bieten was verloren. Dan
ben je direct weer paraat om daar
wegwijzers te plaatsen en duurt de
dienst even wat langer dan ge-
dacht. Maar dat sluit eigenlijk
naadloos aan bij het fluiten van
een wedstrijd. Dan weet je van te
voren ook niet wat er gebeurt. Dat
overkwam mij dit seizoen. Ik floot
twee weken voor het stopleggen
van de competities op 27 septem-
ber GAVC tegen Dedemsvaart. In
dat duel moest ik iemand van de
gasten rood geven en kon ik niet
veel goed meer doen bij Dedems-
vaart. In het weekend van 10 en 11
oktober stond ik reserve, maar
kreeg ik op zaterdag een telefoon-
tje of ik een dag later beschikbaar
was. Omdat ik graag wil fluiten,
was dat geen probleem en werd de
wedstrijd die ik kreeg vv Drach-
ten-Dedemsvaart. Dat was wel
even een dingetje, maar daar moet
je niet voor weglopen. Voor de
wedstrijd heb ik toen contact ge-
zocht met Dedemsvaart en gezegd

‘we beginnen blanco aan de wed-
strijd’. Ik heb toen een heerlijke
wedstrijd mogen fluiten tussen
twee teams die wilden voetballen
en die na afloop tevreden waren
met mijn leiding. Zo werd het duel
tussen Drachten en Dedemsvaart
de mooiste wedstrijd tot nu toe uit
mijn carrière. Daarom baal ik er
ook enorm van dat de competitie
vanaf dat moment stil werd ge-
legd. Daar zie ik voorlopig geen
verandering in komen”, is de jon-
ge arbiter realistisch. 

Betaald voetbal
Vegter kijkt met veel aandacht
naar zijn collega’s in het betaald
voetbal. ,,Nu het amateurvoetbal
al maanden stil ligt,  volg ik het be-
taald voetbal nog meer dan dat ik
anders al deed. Daardoor heb ik
een nog beter beeld gekregen van
de scheidsrechters, die vooral in de
eredivisie fluiten. Dan zijn er drie
die er toch uitspringen: Bjorn Kui-
pers door zijn houding en relaxte
wijze van fluiten, Danny Makkelie
door zijn manier van omgaan met
spelers en trainers en Bas Nijhuis
omdat ik fan ben van het Engels
voetbal. Daar laat men gemiddeld
genomen toch wat meer toe het-
geen ook de stijl van Nijhuis is.
Van alle drie probeer ik te leren, al
moet ik wel zeggen dat ik niet
graag zoveel in de belangstelling
zou willen staan als Nijhuis. Maar
als hij zich daar wel prettig bij
voelt, moet hij dat lekker doen,”
aldus de Lopster, die in oud-

scheidsrechter en nu KNVB-docent
Albert Schrik zijn coach heeft. ,,Nu
hebben we natuurlijk wat minder
contact omdat het fit blijven echt

vanuit jezelf moet komen. Maar in
een normaal seizoen is het gewoon
prettig wanneer je voor feedback
bij je coach terecht kan. Want alle

advies dat mij in mijn ambitie om
de top van het amateurvoetbal kan
helpen, zal ik met beide handen
aangrijpen.”

� Scheidsrechter Alexander Vegter werkt als assistent-uitvoerder bij Wegwijsrent. Foto: Ronnie Afman.  

Bieb houdt workshop
gedichten schrijven 
NOORD-GRONINGEN - Vanwe-
ge de Nationale Poëzieweek zal
Biblionet Groningen donderdag
de online workshop Schrijf je
eigen gedicht met dichter My-
ron Hamming organiseren.

Van 28 januari tot 3 februari is het
Poëzieweek in Nederland en
Vlaanderen. Ook de Groninger bi-
bliotheken organiseren dan diver-
se poëtische activiteiten. Donder-

dag, Nationale Gedichtendag, kun-
nen liefhebbers van 19.30 tot 20.30
uur meedoen aan de workshop
Schrijf je eigen gedicht.
In de workshop (via Zoom) legt
Myron Hamming de opbouw van
een gedicht uit en gaan deelne-
mers meteen zelf aan de slag. Ter
inspiratie draagt Hamming ook
voor.
Deelname is gratis, ervaring is niet
nodig en aanmelden kan via
www.biblionetgroningen.nl.

Het Groninger Paard blijft nog steeds een zeldzaamheid.

Keuring van Groninger
paarden gaat per video
TOLBERT - De stamboekver-
eniging Het Groninger Paard
organiseert op zaterdag 27 fe-
bruari de jaarlijkse hengsten-
keuring. Het zal vanwege de co-
ronamaatregelen in aangepaste
vorm moeten plaatsvinden. Dat
betekent zonder publiek. 

Om toch de hengsten in het zicht
te krijgen van merriehouders en
leden, zal een video worden ge-
maakt om alle hengsten te tonen.
Van de al goedgekeurde stam-
boekhengsten zullen thuis opna-
mes gemaakt worden, de nieuw te
keuren hengsten worden op loca-
tie gekeurd en gefilmd in de ba-
kermat van het Groninger paard,

bij de HJC Manege in Tolbert.
Vroeger werd het Groninger paard
gebruikt als werkpaard in de land-
bouw en transport. Door de indu -
strialisatie dreigde het ras te ver-
dwijnen. In de tweede helft van de
vorige eeuw werd de laatste Gro-
ninger hengst Baldewijn van de
slager gered en aangekocht met
steun van het college van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente Leek, samen met mevrouw
A.T. Clason en de heer S. Bottema
van de Stichting Zeldzame Huis-
dierrassen. Theun Swarts was des-
tijds de burgemeester van de ge-
meente Leek. 
Baldewijn is nog terug te vinden in
de stambomen van de huidige po -
pulatie Groninger paarden. Het

huidige Groninger paard is echter
nog steeds zeldzaam. 
In samenwerking met de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen zet de
Vereniging zich met hart en ziel in
om dit levend erfgoed te behou-
den, waarin de fokkerij een essen-
tiële rol speelt. Toch groeit de
vraag naar Groninger paarden om
de veelzijdigheid, betrouwbaar-
heid en het nuchtere karakter van
de paarden.   
In de video van de keuring worden
al goed gekeurde stamboekheng-
sten getoond, komen de nieuw te
keuren hengsten aan bod en krij-
gen de hengstenhouders met er-
kende hengsten van zusterstam-
boeken de mogelijkheid hun
hengst te laten zien. 

Rabobank
blijft in pand
Winsum
WINSUM - Hoewel het Rabo-
bankgebouw aan de Geert Rein-
dersstraat 5 door verkoop in an-
dere handen is overgegaan,
blijft de bank wel in het pand
aanwezig.  Eerder gaf de bank
aan op zoek te zijn naar een
kleinere locatie in Winsum. 
In verband met de maatregelen
rond het coronavirus is het kan-
toor momenteel gesloten. Tij-
dens normale omstandigheden
is het kantoor op werkdagen ge-
opend van 09.00 tot 12.00 uur. 

Hoge waardering
voor ’Hemeltjelief’
EZINGE -  In Ezinge is met blijd-
schap gereageerd toen bekend
werd dat ‘Hemeltjelief bij Caro'.
een hoge waardering heeft gekre-
gen. De gasten hebben er bij
Booking.com voor gezorgd dat hun
waardering over 2020 voor deze
bed and breakfast werd uitgedrukt
in een 9.9.  
Hemeltjelief bij Caro aan de Nieu-
westreek ging in 2019 van start,
drie jaar nadat Caro Westerdijk en
Jan-Willem van Rijen het imposan-
te pand hadden gekocht. Ze zagen
toen onmiddellijk dat hier veel
mogelijk was en ze gingen aan de
slag. In de oude varkensstal reali-
seerden ze twee royale twee-per-
soonsunits La Bégude en De Maze-
na.  In het voorhuis biedt de grote
keuken de mogelijkheid voor het
het concept Diner voor 8.  Daar
kunnen momenteel. in verband
met de lockdown geen gasten wor-
den ontvangen, maar in de B&B
zijn ze wel welkom.

Oud papier
voor dorpshuis
WESTERNIELAND - De oudpa-
piercontainer staat vanaf dinsdag
weer op de vaste parkeerplaats in
Westernieland. Inwoners van Pie-
terburen, Broek en Westernieland
kunnen hierin al hun oud papier
deponeren. De opbrengst komt ten
goede aan het dorpshuis van Wes-
ternieland en ook het milieu is er
bij gebaat.

Groen licht voor 
zonnecarports in Winsum
WINSUM - Voor de realisatie
van  de zonnecarports op het
nieuwe sportpark Winsum-West
heeft het college van Het Hoge-
land geld beschikbaar gesteld.
Dat die carports er zouden ko-
men, is jaren geleden al eens
besloten. 

Het college van Het Hogeland zal
de gemeenteraad voorstellen een
investeringskrediet van 275.000
euro beschikbaar te stellen voor
verduurzaming van het nieuwe
sportpark Winsum-West. De ge-
meenteraad van Winsum had voor
de verduurzaming van het sport-
park al geld gereserveerd.

Op Winsum-West komen ‘zonne-
carports’ die net zo veel duurzame
energie gaan leveren als de sport-
verenigingen daar gebruiken. Het
gaat om een parkeervoorziening,
waarbij auto’s parkeren onder een
dak van zonnepanelen. De sport-
verenigingen gaan de zonnecar-
ports exploiteren. Zij hebben daar-
voor een stichting in het leven ge-
roepen: de Stichting Schilligeham-
ster Zon. Van het investeringskre-
diet wordt maximaal 155.000 euro
als lening aan die stichting ver -
strekt. Daarmee kunnen de beno-
digde zonnepanelen worden aan-

geschaft. De stichting betaalt de
rente en aflossing van die lening
uit de opbrengst van de zonne -
panelen. Als de panelen meer op-
brengen dan deze kosten dan
wordt dat opnieuw geïnvesteerd in

duurzame maatregelen.
De gemeente investeert 80.000 eu-
ro in de draagconstructies voor de
panelen. Voor de voorbereiding
van het project is 40.000 euro no-
dig.

Proef in Hogeland rond 
zelfstandig wonen jongeren
NOORD-GRONINGEN - Voor Ho-
gelandster jongeren die hulp nodig
hebben bij het leren zelfstandig te
wonen, zal binnenkort een proef
van start gaan.  Dat heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders besloten.  Het gaat om jonge-
ren in de leeftijd van 18 tot en met
27 jaar die niet langer thuis kun-
nen wonen of die in een instelling
hebben gewoond. Mensenwerk
Hogeland begeleidt de jongeren
en woningstichtingen stellen zes
huizen voor hen beschikbaar. Op
dit moment zijn er voor deze groep
jongeren geen afspraken met zorg-
organisaties gemaakt. De jongeren
kunnen daardoor niet wonen op de
manier die aansluit bij hun behoef-
ten. Daarnaast is de woonhulp die

ze nu krijgen veel te duur. In ande-
re gemeenten in Groningen wor-
den ook dit soort proeven gehou-
den. Als de proeven succesvol zijn
dan kunnen de Groninger gemeen-
ten samen afspraken maken met
zorgorganisaties en bezuinigen op
de kosten van jeugdhulp en be-
schermd wonen. Ook krijgen deze
jongeren dan betere hulp met zelf-
standig wonen dan nu het geval is.
,,Het mes moet aan twee kanten
gaan snijden. Aan de ene kant
moeten we bezuinigen op de
jeugdzorg en aan de andere kant
willen we jongeren optimale kan-
sen bieden op zelfstandigheid. De-
ze proef kan in beide gaan voor-
zien”, zegt verantwoordelijk wet-
houder Kristel Rutgers.
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Maxima blij
met donaties
HET HOGELAND - Kledingbank
Maxima aan de Werf in Winsum is
vanwege de lockdown in elk geval
nog tot 10 februari gesloten. Een
oproep heeft echter tot gevolg ge-
had dat er door de inwoners van
Het Hogeland ruimhartig is gedo-
neerd. Dat betrof zowel geld, ca-
deaucheques als kleding. ,,We
gaan dit goed besteden door onder-
goed voor de kinderen een te
schaffen en schoenen”, aldus An-
netta Vink namens Maxima. 
Hoewel men gesloten is, worden
mensen bij een hulpvraag wel ge-
holpen. Daarvoor kan men contact
opnemen via hethogeland@kle-
dingbankmaxima.nl.

Veur mekoar
blijft steunen
HET HOGELAND - De vrijwilli-
gersgroep Veur mekoar blijft zich
inzetten voor de inwoners van de
gemeente Het Hogeland. 
Demissionair minister-president
Rutte en demissionair minister De
Jonge hebben vorige week nieuwe
maatregelen afkondigd vanwege
de coronacirsis.  Onder andere
werd de lock-down met drie weken
wordt verlengd, is er nu een avond-
klok en bezoek thuis is ingeperkt
tot één persoon per dag.  Er wordt
daarbij duidelijk rekening gehou-
den met de risico’s van de nieuwe
variant van het virus. 
De vrijwilligers van Veur mekoar
zijn nog altijd bereid om inwoners
te ondersteunen met kleine hand-
en spandiensten of een luisterend
oor als daar behoefte aan is. De
groep is inzetbaar in de hele ge-
meente Het Hogeland. 
,,Schroom niet om contact op te ne-
men als u bijvoorbeeld niemand
heeft om hulp aan te vragen, als u
angstig bent door de huidige om-
standigheden, als u door ziekte de
deur niet uit mag, als u doordat u
de zorg en onderwijs voor uw kin-
deren heeft, het even niet meer
ziet zitten”, zo roept men op. Ook
krijgt men signalen van mantelzor-
gers die overbelast raken, doordat
de zorg nu (nog) meer op hun
schouders terecht komt. 
Veur mekoar heeft ook contact
met andere hulpverlenende instan-
ties en initiatieven in de gemeente
en ook die kunnen voor de nodige
hulp zorgen.
Veur mekoar is te bereiken via
0595-433245 of via
veurmekoar@gmail.com. 

BEDUM - Koffie Totaal levert al
jaren een totaalconcept aan be-
drijven en horeca, met onder
andere koffieautomaten, koffie,
thee en cacao. Sinds dit jaar le-
vert het Bedumer bedrijf ook
aan de consumentenmarkt. 

In het bedrijf aan het Boterdiep OZ
in Bedum kan de consument nu ook
terecht voor het afhalen van ver-
schillende variaties koffiebonen,
diverse smaken filterkoffie, biologi-
sche thee, cacao en bekertjes en

dergelijke. Maar ook voor advies
over alle producten en koffieauto-
maten. Tevens is er speciale web-
winkel geopend voor de consument
waar men koffiebenodigdheden
kan bestellen. Via deze webwinkel
is het ook mogelijk om proefzakjes
met heerlijke smaken koffiebonen
of snelfiltermaling te bestellen. 
Vanaf deze week heeft Koffie To-
taal diverse espressomachines van
het merk Saeco in het assortiment
opgenomen, speciaal voor de con-
sument. De koffieautomaten heb-
ben ook de mogelijkheid voor het
maken van een heerlijke cappucci-
no. 
Voor een bezoek aan het bedrijf in
Bedum kan via de website
www.koffievoorinhuis.nl een af-
spraak gemaakt worden. ,,Op die
manier bent u de enige klant in ons
depot. Uiteraard met mondkapje
en op 1,5 meter afstand”, laat het
bedrijf weten.
Koffie Totaal is gevestigd aan het
Boterdiep OZ 10. Meer informatie
is te vinden op de website www.kof-
fievoorinhuis.nl. Ook het bestellen
van de producten van Koffie Totaal
kan via die website.

Koffie Totaal nu ook
voor de consument

KLOOSTERBUREN - Pedicure-
praktijk Het Hogeland heeft
zich onlangs gevestigd in het
voormalige Oldeheem in Kloos-
terburen.

Annelies Alting heeft al jarenlange
ervaring als gediplomeerd pedicu-
re, voorheen op Grijssloot in Leens
en de afgelopen jaren in Schierstee
in Wehe-den Hoorn. Ze is momen-
teel bezig met de opleiding Me-
disch Pedicure die ze in fe bruari
hoopt af te ronden. 

,,Ik ben blij dat ik hier mag zijn op
een mooie plek en in een mooie ka-
mer. Voor mij is het een nieuw be-
gin en een nieuwe start. Het is mo-
menteel een beetje een vreemde
tijd in verband met alle corona-
maatregelen, maar gelukkig mogen
de medische pedicurebehandelin-
gen wel doorgaan”, legt ze uit. 
In haar nieuwe praktijk ontvangt
heeft ze zowel oude als nieuwe
klanten welkom. Een afspraak ma-
ken is mogelijk via telefoonnum-
mer 06-50246932.

Pedicurepraktijk 
Het Hogeland verhuisd

� Annelies Alting aan het werk.

ZEE VOL VERHALEN
Duik in de

Wat de GBB zoal doet

De GBB draagt – uit principe – geen bestuursverantwoorde-
lijkheid. Het doel van de GBB is het behartigen van de be-
langen van gedupeerden van de gaswinning. Dat kunnen we
het beste in de rol van een soort vakbond. Wordt je mede-
verantwoordelijk dan heb je niet meer je handen vrij om
met de vuist op tafel te slaan.
Met alle wijzigingen van de laatste tijd in de aansturing van
schadeafhandeling en versterking is het nuttig de rol van de
GBB hierbij toe te lichten.

Schadeafhandeling
Eens per maand overlegt het bestuur van de GBB met Bas
Kortman, voorzitter van het bestuur van de IMG. We becom-
mentariëren de voornemens van het IMG, adviseren ge-
vraagd en ongevraagd en leggen de signalen op tafel die wij
van onze leden en van ‘Stut en Steun’ krijgen over wat er in
onze ogen niet goed gaat dan wel beter kan.

Versterking
Eens per maand overleggen we met de directeur Peter Spij-
kerman van de NCG. We worden geïnformeerd over hoe het
versterkingsproces verloopt en becommentariëren dat. We
proberen er achter te komen waar de bottlenecks zitten die
er kennelijk nog steeds bestaan. Adviseren ligt hier moeilij-
ker. De NCG is een uitvoerende organisatie. Zij wordt aan-
gestuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
krijgt haar opdrachten van de gemeenten Hoogeland, Eems-
Delta, Midden-Groningen, Oldambt en Groningen.

Zowel bij de schadeafhandeling als bij de versterking speelt
een belangrijke rol dat de NAM, vanwege haar aansprake-
lijkheid, veel van de kosten zal moeten betalen, maar waar
ook grenzen aan zitten. Het rijk staat vaak voor de keus: be-
perken we ons tot waar de NAM toe verplicht is, of zijn we
bereid daar ruimhartig een schep bovenop te doen. In de
praktijk merken we dat de ministeries Economische zaken
en klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties (BZK) daar vaak niet toe bereid zijn.

EZK
Zo eens in de 6 weken is er een gesprek tussen het GBB be-
stuur en een lid van het team bij EZK dat zich met schade en
versterking bezighoudt. In dit gesprek kaarten we zaken aan
waar in onze ogen iets mee moet gebeuren.

BZK
Eens per maand is er overleg tussen het GBB bestuur en een
paar functionarissen van BZK die zich met de versterking
bezig houden. We worden geïnformeerd over de gang van za-
ken en wij kunnen melding maken van dingen die anders
moeten of misgaan.

Eens per maand komt er een overleg tussen gemeenten en
provincie, GBB en Gasberaad. De bedoeling is dat ook EZK,
BZK, IMG en NCG aanschuiven. Het zal een bijeenkomst
zijn met als voornaamste doel dat iedereen elkaar infor-
meert. De GBB zal alle partijen aanspreken met de vraag
hoe zij rekening houden met de belangen van bewoners.

Het niet hebben van bestuurlijke verantwoordelijkheid
maakt tevens de handen vrij voor het uitoefenen van druk
met andere middelen. Zo zoeken we de media op om mis-
standen of een tekort schietend bestuur aan de kaak te stel-
len. We houden af en toe acties op straat om de aandacht te
richten op een speciaal onderwerp, zoals we bijvoorbeeld
onlangs in Leeuwarden deden voor het Gerechtshof, om te

wijzen op de vertraging van de strafzaak tegen de NAM.
En ander instrument is het voeren van processen om mis-
standen bij de rechter aan de kaak te stellen of om besluiten
van de minister aan te vechten.

Kamerleden
Voorafgaand aan de Kamerdebatten over de mijnbouwpro-
blematiek praten we met Kamerleden om hen van informa-
tie te voorzien. Op deze manier kunnen we via hen de minis-
ters ter verantwoording roepen.

De missie van de Groninger Bodem Beweging

De missie van de Groninger Bodem Beweging (GBB) luidt
kort en bondig: het behartigen van de belangen van Gronin-
gers die gedupeerd zijn door de gaswinning. De allerbelang-
rijkste factor om deze missie te laten slagen is politieke wil.
Zo simpel is het. Maar het Kabinet en de Tweede Kamer lij-
ken liever te luisteren dan effectief en bekwaam te hande-
len. Als Bodembeweging hebben we veel luisteraars mogen
ontvangen, de deur werd hier door hen platgelopen: minis-
ters, baas Rutte, Kamerleden, de koning, ambtenaren uit al-
le rangen en standen, deskundologen en wat dies meer zij.
We zouden kilometers aan scheuren kunnen vullen met ‘lui-
sterende oren’. Tot op de dag van vandaag lijkt het ‘Neder-
lands overheidsfalen van (weten we nu) standaard Neder-
landse proporties’ gewoon aan te houden.

Politiek in beweging
Maakt het dan niets uit wat wij als vereniging doen? Alleen
dus als er politieke wil ontstaat;  als er ergens oren zijn die
werkelijk willen luisteren. Van het kabinet alleen moeten
we het niet hebben. Ze lijken zich nog steeds niet veel voor
te kunnen stellen bij de Groninger ‘ramp in slow motion’.
Eerder was de grote zak met geld die dagelijks uit de Gro-
ninger bodem gehaald werd, reden om het rustig aan te
doen met het oplossen van de problemen naar aanleiding
van de ‘bevinkjes’. Nu is de grote zak met geld die dagelijks
naar Groningen tóe moet worden gebracht reden om het rus-
tig aan te doen met het aanpakken van versterkingsproble-
matiek en schadeafhandeling. 
De Tweede kamer is voor ons het belangrijkste orgaan om
invloed op uit te oefenen. Wij moeten de Kamerleden aan-
zetten tot actie en de Kamerleden moeten het kabinet ver-
volgens aanzetten tot de juiste handelingen in het belang
van ons Groningers. Het is dus zaak dat we de Kamerleden
voortdurend laten zien hoe urgent de situatie hier is. Kamer-
leden willen graag hun zetel behouden en zijn daarbij af-
hankelijk van de stem van de kiezers. Ze zijn beducht voor
hun imago en daarom beïnvloedbaar. In de loop van de ja-
ren hebben we als GBB die urgentie op vele manieren naar
voren gebracht: via artikelen in de pers, via dialoog met de
Kamerleden, door kleine gerichte straatacties, door middel
van grote fakkeltochten en zelfs… door brieven aan de ko-
ning te schrijven.
En dan komt soms de politiek in beweging – vaak mede ‘ge-
holpen’ door onze schuddende aarde.

Help mee!
Om de dingen te doen die we als GBB doen, krijgen we hulp
van vele Groningers. Met z’n allen werken we als vrijwillige
belangenbehartigers met hart en ziel aan die ene missie.
Sommigen al vele jaren. De een vanuit het bestuur, de ander
vanuit één van de GBB-teams. Dit zijn teams waar kennis en
ervaring zit op terreinen als actievoering, communicatie en
het maken van een professionele krant. Er zijn ook ervaren
teams die kennis hebben binnen het juridisch domein, van

de ondergrond en van constructies van gebouwen.
De GBB is altijd op zoek naar meer vrijwilligers die wat bij
willen dragen binnen een van de hierboven genoemde ter-
reinen.
Zin om voor de grootste vereniging van Groningen te komen
werken als vrijwilliger (samen met al die andere vrijwilli-
gers)? Samen er voor zorgen dat niet Groningen maar Den
Haag gaat bewegen? Dat kan! Mail dan met derwinschor-
ren@groninger-bodem-beweging.nl en ik spreek je snel.

Derwin Schorren, vicevoorzitter GBB.

Stel je vraag aan de GBB
Sinds kort brengt de GBB nieuwsvlogs uit. Daarin beant-
woorden we vragen van kijkers en inkomende mails, bren-
gen we het Groningerland in beeld en vertellen we over on-
ze acties. Ga naar onze website voor de nieuwste video’s: 
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/gbb-videos/ 

We vlogden o.a. al over: 

Tips bij het aanvragen van de waardedalingsregeling;
De antwoorden van 952 respondenten van onze enquête
over de versterking;
Onze strafzaak tegen de NAM;
Het bestuursakkoord waarbij we de commissaris van de
Koning, René Paas interviewden. 

Heb je een vraag over bijvoorbeeld de versterking? Of wil
je zelf je verhaal kwijt? Laat het ons weten
via: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl of op onze so-
cial media kanalen:

Facebook: @GBBGroningen
Twitter: @GBBGroningen
Instagram: @groningerbodembeweging



6 - Maandag 25 januari/Dinsdag 26 januari 2021
SportSport

Vier voetballende
zusjes De Kok in
damesteam ZEC 
Sinds de zomer van 2018 voetballen de vier zusjes De
Kok -Fenne, Mette, en de tweeling Mare en Jente- voor
het damesteam van ZEC uit Zandeweer. Daar beleeft
niet alleen de ploeg uit Zandeweer veel plezier aan maar
dat geldt ook zeker voor de zusjes zelf. 

door Johan Staal

Nooit eerder voetbalde het viertal
voor een en dezelfde vereniging
maar daar kwam in de zomer van
2019 verandering in,  zo legt de 19-
jarige Mare uit. ,,Met hoofdtrainer
Bert van der Meer was er een sei-
zoen eerder al een frisse wind door
ZEC  gaan waaien. Bert was ook
degene die met het idee kwam om

bij ZEC een damesteam te starten.
Hij kwam met het idee om een in-
looptraining te organiseren. Ik
voetbalde, samen met mijn twee-
lingzus Jente, in de jeugd van
Noordpool maar we besloten om
aan die training mee te gaan
doen.” 
Het was echter niet alleen de twee-
ling die zich aanmeldde, ook de 24-
jarige Fenne en de 21-jarige Mette
besloten de kicksen weer aan te

trekken. ,,Ik had al eerder in Uit-
huizermeeden bij De Her acliden
gespeeld maar was daar op een ge-
geven moment mee gestopt omdat
ik ging paardrijden. Maar ergens
bleef het voetballen trekken en
toen ook Mette besloot om weer te
gaan voetballen, was de stap naar
Zandeweer snel gemaakt.” 
Waar de tweeling Mare en Jente
zich al definitief had aangemeld,
waren Mette en Fenne nog wat te-
rughoudend. ,,Fenne en ik”, zo ver-
duidelijkt Mette, ,,wonen in de
stad Groningen en hadden eerst
iets van, bij een eventueel tekort
aan speelsters mogen ze een be-
roep op ons doen. We hadden al
een tijdje niet meer gevoetbald en
wisten uiteraard niet of we het
weer leuk zouden gaan vinden.”
Maar na de eerste inlooptraining
waren alle vier direct om en was
het damesteam van ZEC vier
speelsters rijker. En dat was iets
waar ook de 19-jarige Jente blij
mee was. ,,Samen met Mare voet-
balde ik in de jeugd van ZEC en la-
ter werd dat Noordpool. Maar ik
had nooit verwacht dat ik ook nog
eens samen met Fenne en Mette
zou gaan voetballen. Dat is toch
speciaal en ik ben echt blij dat ze
hebben besloten om volwaardig lid
van ons team te worden.” 
De in de forensische psychiatrie
werkzame Fenne lijkt veel voor
het voetballen over te hebben.
,,Toen ik weer ging voetballen,
merkte ik dat ik het toch wel had
gemist. Door mijn werkzaamheden
heb ik wisselende diensten maar
ik probeer wel zoveel mogelijk bij
de wedstrijden te zijn. En wat de
trainingen betreft, we mogen als
collega’s allemaal een dag of
avond opgeven die we graag vrij
willen houden voor bijvoorbeeld
sportactiviteiten. Voor mij was dat
de woensdagavond, zodat ik lekker
kan trainen”, vertelt de voetbal-
ster, die van zichzelf vindt dat ze
wat rustiger aan de bal moet wor-
den. Dat geldt ook voor haar oud-
ste zus Mette. ,,Daarnaast moet ik
leren om mijn krachten beter te
verdelen. Nu is het nog zo dat ik
soms in de eerste helft teveel ener-
gie verbruik die ik vervolgens in
de tweede helft tekort kom”, ver-
telt Mette, die bijna klaar is met
haar HBO-opleiding tot verpleeg-
kundige. 
De zorg is een van de overeenkom-
sten van de zusjes want ook de
tweeling Mare, die bijna gereed is
met de opleiding Maatschappelij-
ke zorg verzorgende IG, en Jente
ambieert, zo vertelt Jente, een
baan in de zorg. ,,Ik ben op dit mo-
ment helpende in zorgcentrum De
Mieden in Uithuizermeeden. Maar
na de zomer start ik met de oplei-
ding Maatschappelijke zorg verzor-
gende IG. Wat dat betreft hebben
we de nodige raakvlakken, al is
dat op voetbaltechnisch gebied
toch wat anders. Ik kan bijvoor-
beeld redelijk chagrijnig worden
wanneer ik een paar wedstrijden
niet tot scoren kom. Als linksvoor
vind ik dat ik gewoon meer moet
scoren”, stelt Jente zeer beslist.
Het veel scoren zit er voor het an-
dere deel van de tweeling, Mare,
ook niet in maar dat is niet onlo-
gisch. ,,Ik sta vaak rechtsachter en
dan kom je toch wat minder vaak
in scoringspositie. Maar toch ha-
mert onze trainer, Niels Woltman,
er wel op dat ik mij in aanvallend
opzicht meer moet durven inscha-
kelen.” Wanneer de naam van
Eenrumer Niels Woltman valt,

blijkt dat ook het viertal wel even
moest wennen aan de aanpak van
hun trainer. ,,Niels is in de zomer
van 2020 door het bestuur aange-
steld”, begint Fenne te vertellen.
,,In ons eerste seizoen was het vaak
Bert, die de training verzorgde of
iemand anders vanuit de club.
Door de komst van Niels liet het
bestuur duidelijk zien dat men het
damesteam serieus benadert. Al
snel werd duidelijk dat Niels niet
alleen de nodige ervaring in het
vrouwenvoetbal heeft maar het
ook iemand is die discipline hoog
in het vaandel heeft staan.” 

Hilariteit
Wanneer Fenne deze laatste op-
merking plaatst, barst de hilariteit
in een van de kleedkamers van
ZEC los en komen de verhalen van
het soms niet op tijd komen, een si-
garetje roken en het dragen van
scheenbeschermers voorbij. ,,Met

dat soort zaken gaat de trainer”, zo
gaat Mette verder, ,,echt heel se -
rieus om, al wordt hij op een be-
paalde manier wel wat losser. En
wat verder boven alle discussie
verheven is, zijn de trainingen die
hij verzorgt. Die maken ons echt
beter want zo had ik in de periode
dat ik elders voetbalde nooit echt
van ‘kantelen’ gehoord. En verder
is hij best geduldig en geeft hij je
vertrouwen en wat ook geldt voor
onze coaches Sijbrand Wierema en
Simon van Dam.”
Mare stelt vervolgens dat binnen
ZEC sowieso alles voor het dames-
elftal klopt. ,,We hebben een apar-
te trainer en voor de wedstrijden
zijn Sijbrand en Simon de coaches.
Daarnaast  hebben we in Toyota
Lantinga een meer dan voortreffe-
lijke sponsor. Zo hebben we niet
alleen een mooi wedstrijdtenue
maar ook een sweater die ons her-
kenbaar maakt. Op die manier

gaan we gelijk gekleed naar thuis-
en uitduels.”

Dat zijn duels die echter voorlopig
nog niet op het programma staan
en daar balen ze alle vier stevig
van. Want er is namelijk nog een
reden waarom de zusjes het bij
ZEC prima naar hun zin hebben.
Een breed lachende Jente: ,,We
zijn alle vier in Brabant geboren
en het gezegde is dat daar de nach-
ten lang kunnen zijn. Bij ZEC zijn
de derde helften fameus en dat
past ons dus wel. Het mooie is na-
melijk dat het hier niet uitmaakt
in welk team je speelt, de derde
helft is er voor iedereen.” Fenne:
,,Net als Mette woon ik niet in Zan-
deweer, maar als het een keer ge-
zellig is in Zandeweer, dan blijven
we hier bij onze moeder slapen.
Want voor een feestje zijn we alle
vier wel te porren. Wat dat betreft
ben ik blij dat ik in de zomer van

2019 de stap heb gezet om weer te
gaan voetballen.” 
Dat geldt ook voor Mette die het
eerder in Groningen nog even bij
VVK heeft geprobeerd. ,,Ik woon
daar in de buurt maar na vier we-
ken raakte ik geblesseerd waarop
ik dacht ‘laat maar zitten’. Maar
het gaat nu weer lekker en daar-
naast vind ik het super om samen
met mijn zusjes te spelen.” 
Dat laatste geldt ook voor de twee-
ling, die nog in Zandeweer woont.
Mare: ,,Net als Jente woon ik nog
thuis en doen we best veel dingen
samen. Maar nu Mette en Fenne
hier door het voetballen nog vaker
zijn, geeft ook ons dat een fijn ge-
voel, of niet Jente?” Als haar zus
deze vraag wil beantwoorden,
volgt er echter direct een hilarisch
reactie van de overige drie die al-
les zegt over de band die er tussen
de vier zusjes is: ,,en waag het niet
om iets anders te zeggen...” 

,,Het zaalvoetballen heeft mij op het veld tot een betere
doelman gemaakt,”, aldus Wouter Meijer , die sinds het
seizoen 2019-2020 eerste doelman van vv Winsum 1 is en
in de zaal het doel verdedigt van hoofdklasser Usquert. 

door Johan Staal

Op 7-jarige leeftijd begon voor
Wouter Meijer het voetballen in
zijn geboortedorp Usquert. ,,Bij
Usquert is het allemaal wel begon-
nen maar wist je eigenlijk al snel
dat, wanneer je wilde blijven voet-
ballen, de kans groot was dat je
naar een andere vereniging moest.
Usquert was ook toen maar een
kleine club die bij de jeugd niet in
alle leeftijdscategorieën een team
in het veld kon brengen. Toen ik
11 jaar was moest er daarom een
keuze gemaakt worden waar ik
wilde gaan voetballen. Samen met
Sander Slump en David Goguadze
ben ik toen naar Viboa in Winsum
gegaan waar ik als doelman van de
D-junioren verder ging. Dat ik
doelman werd, zat er trouwens al

vroeg in. Al bij Usquert kreeg ik
als langste van het team direct een
paar keeperhandschoenen aan.”

Zo doorliep de inmiddels 24-jarige
Wouter Meijer de jeugdopleiding
van de zaterdag eersteklasser en
daarnaast kwam er in 2015 nog
een uitdaging op zijn pad. ,,Hier in
Usquert had men een seizoen eer-
der een zaalvoetbalteam opge-
richt. De eerste opzet was om op
recreatieve wijze in de zaal een
balletje te trappen. Voor aanvang
van het tweede seizoen vroeg men
of ik interesse had om bij dat team
het doel te verdedigen. Omdat ik
ook een liefhebber van het zaal-
voetballen ben, hoefde ik daar niet
lang over na te denken. Na mijn
eerste, en het tweede seizoen van
Usquert, ontstond het beeld dat
we misschien toch wat meer pres-

tatiegericht bezig moesten gaan.
Door die plannen kwamen er spe-
lers van buitenaf die in de zaal
voor ons wilden komen spelen en
ook echt versterkingen waren, zo-
als eerst Vincent Zijlstra, Gijs Bal-
kema en later Jelle Rozeboom en
de broers Kjell en Jens Posthu-
mus. Mede door de impulsen van
buitenaf promoveerden we een
aantal keren en spelen we sinds
het seizoen 2019-2020 in de hoofd-
klasse. Voor ons als team dat in de
zaal nooit traint, was dat wel even
wennen. Het verschil tussen de
eerste en hoofdklasse is namelijk
enorm. In het eerste seizoen als
hoofdklasser verloren we voor de
winterstop alles, maar in de twee-
de seizoenshelft ging het een stuk
beter. Helaas brak toen in maart
het coronavirus uit en werd het sei-
zoen voortijdig afgebroken. Voor
dit seizoen kregen we er met de
Corenos-spelers Joran Knot en Jor-
dan Muller weer twee aanwinsten
bij. Daar werden we, naast dat de
rest nu ook meer ervaring in de
hoofdklasse had, zeker niet slech-
ter van. We begonnen dan ook
sterk aan het huidige seizoen maar
helaas hebben we tot nu toe maar
vijf duels gespeeld. En of dat er dit
seizoen nog meer gaan worden,
durf ik niet te zeggen”, zegt de
goalie die naast dat hij in de zaal
op een prima niveau acteert op de
zaterdag met vv Winsum 1 in de
eerste klasse speelt.

,,Sinds het seizoen 2019-2020 mag
ik mij eerste doelman van vv Win-
sum noemen en daar ben ik best
trots op. Ik heb even op mijn kans
moeten wachten omdat ik met
Germen Bouwman een prima
keeper voor mij had staan. Maar
aan het einde van het seizoen
2018-2019 kreeg ik de kans voor
een plaats onder de lat bij het eer-
ste en in de voorbereiding op het
volgend seizoen koos de trainer
toen voor mij.” 

Geen voorstander
Wanneer de naam van zijn trainer,
Bert Vos, valt wordt duidelijk dat
de trainer van de Winsumers er
geen voorstander van is dat zijn
spelers op vrijdag in de zaal spe-
len. ,,De trainer gaat het niemand
verbieden maar blij wordt hij er
niet van. Ik weet niet hoe andere
spelers die in de zaal spelen er in
staan maar binnen Usquert heb-
ben we de afspraak dat het veld-
voetbal de prioriteit heeft. Dus bij
pijntjes laat je in de zaal een wed-
strijd lopen”, vertelt de doelman,
die de laatste maanden niet in de
zaal en ook maar beperkt op het
veld actief is geweest. ,,In de zaal
hebben we op 10 oktober nog te-
gen Inter Maluku gespeeld en kwa-
men we door een 3-1 zege op de

vierde plaats te staan. Helaas kon-
den we daar geen vervolg aan ge-
ven omdat het coronavirus nog
steeds ons leven beheerst. Maar
ook op het veld is er de laatste
maanden maar weinig gebeurd. Zo
mochten we eerst met viertallen
trainen en nu is dat met tweetal-
len. Omdat de trainer alles en ie-
dereen nodig heeft om het voor ie-
dereen nog een beetje leuk te ma-
ken, schiet voor de keepers een
specifieke training erbij in. Dat is
gewoon heel erg jammer omdat ik
als doelman nu niet de arbeid ver-
richt waar ik mij prettig bij voel.
Ik wil graag van training thuisko-
men met het gevoel dat ik echt wat
heb gedaan. Ik ben daar ook echt
gedreven in. Dat komt mede door
de steun van mijn vriendin Rieke.
Samen met haar, die studeert voor
verloskundige, heb ik dochter Jula
en we verwachten in mei ons twee-
de kindje. Zonder haar steun zou
ik nooit én op het veld én in de
zaal op niveau kunnen spelen’’,
stelt Meijer, in het dagelijks leven
als technicus werktuigbouw bij
Vattenvall werkzaam. 

Uitstraling
Hij vindt de uitstraling van een
doelman erg belangrijk. ,,Je moet
zowel in de zaal als op het veld een
rots in de branding willen zijn.
Daar bedoel ik mee dat, naast je
manier van keepen, ook je kleding
voor uitstraling moeten zorgen. Ik
vind dat een doelman die kleding
zelf moet uitzoeken. Ik moet zeg-
gen dat dit bij beide verenigingen
waar ik voor speel goed geregeld
is. Kleding maakt je geen betere
keeper, maar het helpt wel mee.
Wat mij wel beter heeft gemaakt
als doelman bij voetbal op het
veld, is dat ik in de zaal ben gaan
keepen. In de zaal draait het echt
om reflexen waar het op het veld
meer om het totaalplaatje gaat.
Daar moet je mee kunnen voetbal-
len en je laten zien bij hoge bal-
len”, aldus een doelman die nooit
in een lange broek onder de lat zal
staan.

,,Dat gaat echt nooit gebeuren,
want dat ziet er in mijn beleving
niet uit. En verder draag ik in de
zaal ook geen handschoenen. Dat
zie ik namelijk niet als een meer-
waarde,” aldus Meijer die in een
normaal seizoen zeker vier keer
zijn wedstrijdhandschoenen zegt
te vervangen. ,,Ik ben wel een
doelman die bewust met zijn mate-
riaal omgaat. Zo zijn mijn wed-
strijdhandschoenen van het merk
Elite en ben je snel honderd euro
per paar kwijt. Ik hoop dat ik nog
een aantal jaren op niveau actief
mag blijven want het keepen in zo-
wel de zaal als op het veld is mijn
lust en mijn leven.” 

� De vier zussen met vanaf links Jente, Mette, Fenne en Mare. Foto: Ronnie Afman.

� Wouter Meijer: doelman op het veld en in de zaal. Foto: Ronnie Afman.

Wouter Meijer: ’Door 
de zaal betere keeper’

Voorzitters geloven al 
niet meer in hervatting
De KNVB heeft nog altijd niet
uitgesloten dat de amateurcom-
petities in een bepaalde vorm
kunnen worden uitgespeeld.
Uiterlijk in de week van 9 fe-
bruari, de dag waarop de huidi-
ge lockdown eindigt, wordt be-
sloten of hervatting van de
competities nog reëel is. Duide-
lijk is inmiddels dat de compe-
titie niet meer zal worden opge-
start als er niet uiterlijk in het
weekend van 10 en 11 april af-
getrapt kan worden. Maar de
door de Ommelander Courant
bevraagde voorzitters van
Noordpool, Bedum en KRC ge-
loven niet meer in een hervat-
ting van het begin oktober af-
gebroken seizoen. 

door Martin Sijbolts

De hoop is gevestigd op het mogen
spelen van oefenwedstrijden en
het na de zomer kunnen beginnen
aan een nieuw seizoen.

Noordpool
In Uithuizen bekleedde vijfdeklas-
ser Noordpool begin oktober met
zes punten uit twee duels de vijfde
plaats toen corona het seizoen ab-
rupt de nek omdraaide. De zeges
op Stedum en Potetos lijken een
eeuwigheid geleden. Voorzitter
Henk Bos, die tijdelijk die positie
van de momenteel uit de roulatie
zijnde Andries Broekhuizen heeft
overgenomen, verwacht niet dat
de competitie nog uitgespeeld of
hervat gaat worden. Hij is er kort
over: ,,Normaal ben ik heel positief
ingesteld, maar niet over het kun-
nen uitspelen of wat dan ook van
de competitie.”
Het bestuurlijk kunnen uitvoeren
van alle taken wordt door het coro-
navirus danig bemoeilijkt, aldus
Bos. ,,Wij kunnen niet functione-
ren zoals normaal. De verminder-
de motivatie van de spelers werkt
ook door naar het bestuur. We wil-
len van alles maar voetbal is een
so ciaal gebeuren. Wij moeten met
elkaar aan tafel kunnen zitten.
Maar dat kan nu niet. Wat er over-
legd moet worden doen we natuur-
lijk wel, en ook de activiteitencom-
missie is actief geweest. We heb-
ben een paar keer een bingo geor-
ganiseerd op de tribune en we had-
den een oliebollenactie. Maar het
is moeilijk om onze slogan, dat we
als Noordpool midden in de dorps-
samenleving staan, in de praktijk
te brengen.”

Verlenging
De club is met hoofdtrainer Wil-
lem Kluin in gesprek over verlen-
ging van diens dienstverband. Het
is de bedoeling dat Kluin komend
seizoen in een andere structuur
gaat werken, zo legt Bos uit. ,,Van-
uit de jeugd- en seniorencommis-
sie is een initiatief gekomen dat in-
middels met alle groeperingen is
besproken, hoe moeilijk het mo-
menteel ook is om bij elkaar te ko-
men. We willen een kwaliteitsim-
puls geven aan de omgeving van
de eerste selectie zoals we het noe-
men. Het is de bedoeling dat de
eerste selectie en de Onder 19- en
Onder 17-selecties met ingang van
komend seizoen in één grote groep
worden gestopt, waaruit dan een
eerste en een tweede elftal gefor-
meerd gaan worden. 

Dit plan moet nog wel nader wor-
den uitgewerkt maar iedereen
heeft er positief op gereageerd.
We willen het voetbal hiermee op
een hoger plan brengen. Op ter-
mijn moeten we hoger dan de vijf-
de klasse kunnen spelen. Maar er
is eerst een volledige competitie
nodig om te kijken hoe we ervoor
staan. De spelers die er nu zijn,
met name de jeugdspelers, moeten
ook niet weggaan. En door corona
heeft iedereen momenteel moeite
met de motivatie. De senioren trai-
nen ook niet meer. Met twee man
is dat godsonmogelijk. Maar je
staat er wel versteld van hoe vol
goede moed de jongste jeugd nog
altijd enthousiast aan het trainen

is.”

Bedum
In Bedum was de competitiestart
in de tweede klasse verre van opti-
maal: de club bekleedde bij het af-
breken van de competitie de voor-
laatste plaats met één schamel
punt uit drie duels. Diezelfde
plaats nam het begin maart in toen
het vorige seizoen door de eerste
coronagolf werd afgebroken; de-
gradatie naar het voor Bedum on-
waardige derde niveau bleef de
club daardoor bespaard. En ook nu
lijkt opstarten van de competitie
ver weg, aldus voorzitter Jan-Jur-
jen Timmer. ,,Ik ben niet heel posi-
tief over het hervatten van de com-
petitie. We zitten met strenge
maatregelen, we hebben naast de
besmettingscijfers te maken met
de Engelse variant van het virus.
Ik zie de maatregelen eerder stren-
ger dan minder streng worden. Nu
komen de vaccinaties ook weer la-
ter. Nee, ik verwacht niet dat we
de competitie kunnen uitspelen. Ik
hoop wel op een verruiming, dat
we weer tegen andere teams mo-
gen spelen. Niet per se in competi-
tief verband. De grootste uitdaging
haal je toch uit het spelen tegen
een echte tegenstander. Daar is ie-
dereen aan toe. Hopelijk lukt dat
vanaf maart, april tot de zomer.”
Timmer benoemt een ingrijpend
gevolg van de huidige crisis. ,,Het
heeft vooral sociale gevolgen. Je
ziet elkaar een stuk minder vaak.
Onze trouwe supporters kom je
niet meer tegen, dat contact is vol-
ledig weg. Dat is een groot gemis.
Vanuit de leden krijgen we geluk-
kig geen opzeggingen en ook bij de
sponsors is geen verloop. Ik ben er
heel trots op dat zij trouw blijven
aan de club. Wij blijven ook conse-
quent ons clubblad uitgeven. De
derde pijler qua inkomsten, de
kantine, heeft wel een flinke
dreun gekregen. Dat dat is wegge-
vallen is echt een aderlating. We
kunnen als club zijnde gelukkig
van veel regelingen gebruikma-
ken, dankzij die regelingen rooien
we het aardig. Ik heb de hoop dat
het gat tussen inkomsten en uitga-
ven daardoor niet te groot is, dat
het voor ons beheersbaar en be-
hapbaar is. Maar het zou er wel
heel anders uitgezien hebben als
we een normaal seizoen hadden
gehad.”

Vervolg op pagina 7
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‘Corona heeft
sociale leven
aangetast’
Ook aan Anghel Lorincz, de 52-jarige coach van het eer-
ste herenvolleybalteam van DIO/Bedum, gaat de pande-
mie bepaald niet geruisloos voorbij. De gebruikelijke
groepstrainingen kunnen niet meer afgewerkt worden,
zijn werk als vertegenwoordiger is er geheel anders uit
komen te zien en aan het opzoeken van zijn op leeftijd
zijnde, in Roemenië woonachtige, ouders zouden twee
quarantaineperiodes van elk 14 dagen verbonden zijn.
Zijn conclusie is dan ook veelzeggend: ,,Corona heeft het
sociale leven aangetast. Maar als we de schouders eron-
der zetten, dan komen we er wel.”

door Martin Sijbolts

Het had met zijn sportieve loop-
baan geheel anders kunnen lopen
als de in Roemenië geboren en ge-
togen Lorincz bij zijn initiële keu-
ze was gebleven. ,,Ik ben in de
jeugd begonnen met voetbal; ik
werd keeper bij Progresul Boeka-
rest. Bij die vereniging kun je ook
volleyballen en op een gegeven
moment maakte ik de switch naar
die sport. Dat was vooral ingege-
ven door mijn oom. Die zat al op
volleybal en zei tegen mij dat je
dan altijd kon spelen omdat je
nooit last had van sneeuw en re-
gen. Bij Progresul was ik spelver-
deler. Later ben ik naar Rapid
Boekarest gegaan. Daar werd ik
passer-loper. Rapid was meer een
club van warmte en gezelligheid,
daar hou ik zeker van. Qua moto-
riek en gevoel voor de bal was vol-
leybal ook meer mijn sport.”
Lorincz bleef Rapid Boekarest
trouw, een min of meer gedwon-

gen uitstapje naar Steaua Buka-
rest daargelaten. ,,Op m’n 18e
moest ik het leger in, 16 maanden
lang. In die tijd ging ik bij Steaua
spelen, die spelen op het hoogste
niveau. Hier zou je dat de Eredivi-
sie noemen, daar Divisie A.” 

Verlaten geboorteland
Na zijn diensttijd keerde hij terug
naar Rapid, maar op zijn 21e ver-
anderde zijn leven behoorlijk. ,,Ik
wilde toen de wereld ontdekken
en heb de stap naar Nederland ge-
zet.” Het verlaten van zijn geboor-
teland werd mogelijk gemaakt
door de revolutie die zich in 1989
in Roemenië voltrok. Lorincz heeft
het er ruim 30 jaar na dato nog al-
tijd moeilijk mee om het erover te
hebben. ,,Ik heb toen het een en
ander meegemaakt, het was voor
mij heel ingrijpend. Ik wil er liever
niet over praten. Mijn idee was om
naar België te gaan, maar onder-
weg daarheen kwam ik door Ne-
derland en daar ben ik gebleven.
Mijn eerste volleybalclub werd

Venlo.”
Hij ontpopte zich ogenschijnlijk
ook binnen Nederland als een reis-
lustig en avontuurlijk ingesteld
persoon, want aansluitend speelde
hij in Eindhoven, Vlagtwedde en
Roden, om vervolgens in Assen
neer te strijken bij CVV Desto, dat
toen nog niet met SuDoSa gefu-
seerd was. 

Successen
In Drenthe regen de sportieve suc-
cessen zich aaneen. ,,Met Desto
ben ik met Heren 1 drie keer kam-
pioen geworden. We zijn van de
derde naar de eerste divisie gepro-
moveerd.” Langzamerhand ont-
popte zich in zijn leven de switch
richting het trainerschap. Van spe-
ler van Heren 1 werd hij trai-
ner/speler van Heren 2; ook de la-
gere teams van Desto heeft hij ge-
traind. Na de fusie met SuDoSa
rolde hij echt de trainersmolen in
en haalde de trainersdiploma’s VT
3 en VT 4, waardoor hij op hoog ni-
veau mocht gaan coachen (Top-, 1e
en 2e divisie). Lorincz maakte in
2019 nog een uitstapje naar het
Dames 1-team van
Flash/Veendam. Ook daar spraken
hem bepaalde normen en waardes
van de vereniging aan: ,,Dat is een
gezellige, warme vereniging. Maar
met dat team kon ik het toch niet
helemaal waarmaken.”
En toen begon het volgende hoofd-
stuk in zijn leven: dat van
DIO/Bedum, de club die hem bena-
derde. En hij kon meteen aan de
bak: in Bedum diende na het door
corona abrupt afgesloten vorige

seizoen een behoorlijk gewijzigd
team geformeerd te worden. ,,Ed-
win ten Kate was gestopt als trai-
ner en ging door als speler. Met
hem heb ik nog samengespeeld bij
Animo ’68, de gezelligste vereni-
ging in Assen.” 
Diverse andere spelers vertrok-
ken, er bleven maar vier spelers
over van het oorspronkelijke team.
Hij sloeg aan het bellen om te kij-
ken welke spelers beschikbaar wa-
ren. En met een nieuwe selectie
begon hij vol goede moed aan de
competitie in de Topdivisie. Het
verhaal is vervolgens bekend; de
geschiedenis herhaalde zich. De
tweede coronagolf noopte de bond
opnieuw tot ingrijpen. Al na twee
wedstrijdrondes zat het seizoen er-
op. De volleybalbond besloot op-
nieuw af te zien van degradatie en

promotie, waardoor het net als vo-
rig seizoen op een voorlaatste
plaats bungelende DIO ook in het
komende seizoen in de Topdivisie
mag aantreden. Het wachten is we-
derom op een nieuwe jaargang die
hopelijk een normaal verloop gaat
hebben. Lorincz geeft in grote lij-
nen weer hoe de afgelopen tijd er
op sportief gebied heeft uitgezien.
,,Tijdens de eerste coronagolf heb-
ben we nog een tijdje doorge-
traind op zand, beachvolleybal
dus. Later zijn we met elkaar de
zaal ingegaan en konden we aan
de nieuwe competitie beginnen.
Die stopte al na twee wedstrijden.
Uiteindelijk mochten we nog in
tweetallen trainen. Tot 15 decem-
ber hebben we twee tegen twee ge-
traind. We moesten ons wat dat be-
treft aanpassen, dat was verve-

lend. Medio december zijn we ge-
stopt. Sommige spelers zijn aan
het hardlopen, sommigen trainden
bij Basic Fit. Nu doen we kracht-
training met elkaar via de Meep
app. Dat was een initiatief van
mijn aanvoerder, Niels Kuipers. Ie-
dereen doet dat vanuit z’n eigen
woon- of slaapkamer.”

Opstarten
Wat is zijn verwachting over de na-
bije toekomst? ,,Hopelijk kunnen
we in maart weer opstarten met
een soort minicompetitie, zodat we
weer wat wedstrijdritme kunnen
opdoen. De motivatie is nu niet zo
hoog bij de jongens. Corona heeft
het sociale leven aangetast, dat
merk ik wel. Ik vind het zelf ook
moeilijk. Mentaal is het lastig. In
plaats van dat ik als vertegenwoor-

diger van beglazingsartikelen veel
kilometers maak moet ik veel
thuiswerken. Ik loop nu veel bui-
ten met mijn vrouw. Mijn ouders
in Roemenië zijn op leeftijd, maar
als ik hen wil bezoeken moet ik als
ik daar aankom 14 dagen in quar-
antaine. Als ik terug ben in Neder-
land nog eens 14 dagen. Daarom
hebben we nu wekelijks telefo-
nisch contact. Mijn broertje woont
in Duitsland, die is met Oud en
Nieuw nog bij ons geweest. In
Duitsland waren de maatregelen
toen nog iets soepeler. Maar ook
hij moest bij terugkomst 14 dagen
in quarantaine.” 
Hij sluit zijn relaas af met DIO. ,,Ik
hoop dat we snel weer wat wed-
strijden kunnen spelen. Als we de
schouders eronder zetten, dan ko-
men we er wel.”

Het echtpaar Wouter en Martina Haak uit Loppersum is
al heel lang actief in het volleybal, maar nu dus even
niet. Na vier rondes werd de competitie 2020/2021 van-
wege de tweede coronagolf stilgelegd. Halverwege het
voorgaande seizoen was dat ook al gebeurd. ,,Ik ver-
wacht dat we voorlopig nog niet de zaal in kunnen en als
dat wel gebeurt, zullen we tijd nodig hebben om op te
trainen. Dan is het seizoen nagenoeg voorbij. We kunnen
ons beter maar gaan richten op het seizoen2021/2022”,
meent Wouter Haak.

door Auke Zoethout

In het ‘oude normaal’ waren de da-
gen van het gezin Haak goed ge-
vuld. Wouter (45) werkt als bemid-
delingsmedewerker van het gast-
ouderbureau van kinderopvangor-
ganisatie Tante Muis en Martina
(44) is coördinator bij het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur Groningen,
een organisatie die kinderen in
staat stelt om deel te nemen aan
sport- en culturele activiteiten als
daar thuis geen geld voor is. 
De drie kinderen gingen overdag
naar school en de avonden waren
bezet omdat er steeds wel een of

meer gezinsleden moesten trainen.
Wouter en Martina voor hun vol-
leybalclub, zoons Jesper (14) en
Nils (12) voetballen bij de SC Lop-
persum en dochtertje Ylva (7) zit
op gymnastiek. Alleen op de vrij-
dagavond was er niets. Op zater-
dag moest en natuurlijk gesuppor-
terd worden op het voetbalveld en
’s avonds was er voor vader en
moeder de volleybalwedstrijd. Nu,
in de volledige lockdown, is ieder-
een thuis. Een heel ander leven
dus. Beide jongens zitten vooral op
hun eigen kamer om online-lessen
te volgen en huiswerk te maken en
aan de keukentafel doet dochter
Ylva haar best met ondersteuning

van haar ouders, die aan dezelfde
tafel voor hun werk bezig zijn. 
Martina probeert haar conditie op
pijl te houden door enkele keren
per week te gaan hardlopen, iets
dat aan Wouter niet is besteed. Hij
tracht zijn buikje in toom te hou-
den door regelmatig met Martina
te gaan wandelen. 
De jonge Wouter Haak begon, zo-
als vele kinderen, met gymnastiek
en ging vervolgens in Loppersum
voetballen. Op zijn vijftiende stap-
te hij over naar de volleybalvereni-
ging ADO in Loppersum, waar zijn
vader en broer ook speelden. ADO
zou later opgaan in de Lopster
Sportvereniging (LSV), een omni-
vereniging met naast volleybal ook
takken voor gymnastiek en bad-
minton.  
Als vijftienjarige kwam hij direct
in het eerste herenteam, want
jeugdvolleybal kende de club toen
niet. Veel leden van de familie
Haak zijn of waren overigens ook
actief bij de volleybalclub, zoals
broer Marcel, die ook trai-
ner/coach was, diens echtgenote
Suzan en hun zoon Kasper. Verder
de neven Arne en Jurjen, evenals
nicht Marjan. Na een flink aantal
jaren bij LSV te hebben gespeeld,
wilde Haak toch naar een wat ho-
ger niveau en verkaste hij naar he-
ren 1 van DIO/Bedum, waarmee
hij drie jaar in de derde divisie
speelde. Dat is de hoogste competi-
tie in het district Noord van de Ne-
VoBo met ploegen uit Groningen,
Drenthe, Friesland en de kop van
Overijssel. Na drie jaar
DIO/Bedum volgden twee seizoe-
nen bij de Volleybalvereniging
Middelstum waar Haak, die de op-
leiding aan het CIOS heeft gevolgd
en daardoor trainersbevoegdheid
heeft, speler/trainer werd. Dat
heeft hij twee seizoenen gedaan
om zich vervolgens aan te sluiten
bij VIOS Kolham, een volleybal-
vereniging die de wedstrijden in
Slochteren speelt en in de drie sei-
zoenen dat hij daar speelde uit-
kwam in de tweede en de derde di-
visie. Het bloed kroop echter waar
het niet gaan kon. LSV heren 1
speelde op een gegeven moment in
de tweede klasse, drie niveaus la-
ger dan VIOS destijds. Samen met
enkele andere oud-LSV’ers, onder
wie neef Arne Haak, besloot Wou-
ter om weer naar zijn oude club te-
rug te gaan. Men promoveerde
naar de eerste klasse, draaide
daarin steeds mee in de bovenste
regionen van de ranglijst en streed
zelfs om het kampioenschap. ,,Dat
was een mooie periode. We waren
een echte en hechte vrienden-
ploeg. Binnen de lijnen waren we
bloedfanatiek en na afloop was er
de gezelligheid, waarbij de letters
LSV een andere betekenis kregen,
namelijk Lekker Shoarma
(Vr)eten”, aldus Wouter Haak. 
De mannen werden echter een
dagje ouder en met de leeftijd na-

men ook de pijntjes toe, zodat een
aantal moest afhaken. Sinds twee
seizoenen kent LSV geen heren-
team meer. Er is geen nieuwe aan-
was meer. Dat is een verschijnsel
dat zich volleybalbreed voordoet.
Een blik in de archieven leert dat
de NeVoBo, op het moment dat
Wouter Haak als vijftienjarige be-
gon, nog zo’n 164.000 leden telde
en 1700 verenigingen. Nu, dertig
jaar, later zijn dat er respectieve-
lijk 112.000 en 980. Wouter Haak
wilde echter nog niet van opgeven
weten en keerde terug naar VIOS
Kolham, waar hij met Heren 1 in
de derde divisie nog steeds zijn
partijtje mee blaast. ,,Het wordt
fysiek wel een beetje moeilijker,
maar ik vind het nog te leuk om er-
mee te stoppen,. Maar als we weer
los mogen, zal er eerst stevig ge-
traind moeten worden. Als 45-jari-
ge heb ik wat meer tijd nodig om
weer op niveau te komen.” 
Hij was ook actief als voetbaltrai-
ner. Op het CIOS had hij voetbal
in zijn pakket en beschikt over het
diploma Trainer/Coach 3. Na de
jongste jeugd heeft hij het tweede
elftal van de SC Loppersum ge-
traind en tot voor twee jaar terug
het JO 19-elftal.

Damesteams
De volleybaltak van LSV kent nog
wel drie damesteams en in Dames
1 speelt Martina Haak. Ze is  gebo-
ren en getogen in Scheemda en
ging daar al vroeg turnen bij gym-
nastiekvereniging DOS en deed
dat ook in wedstrijdverband op
districtsniveau. Ook zij koos voor
een sportieve opleiding, ging naar
de ALO en stopte toen met turnen.
Na de opleiding te hebben afge-
rond, ging ze parttime aan de slag
als vakleerkracht lichamelijke oe-
fening in het basisonderwijs en
daarnaast werkte ze als ondersteu-
ner van sporttalenten bij Topsport
Noord. Toen ze Wouter leerde ken-
nen, kwam ze nauw in aanraking
met volleybal. Aanvankelijk betrof
dat kijken en supporteren, maar al
gauw was ze ook zelf actief. Eerst
in Dames 2, maar al gauw in het
eerste team. Daarmee speelt ze nu
in de eerste klasse, maar in het
verleden ook in de hoofdklasse en
zelfs in de derde divisie. Al die ja-
ren was ze, uiteraard onderbroken
door perioden rond de geboorte
van de kinderen, een vaste waarde
in het team. ,,In september hebben
we fanatiek getraind en vervol-
gens nog vier wedstrijden ge-
speeld, waarvan de laatste twee
zonder publiek. Toen was het ge-
beurd. Jammer, want we stonden
er met vier gewonnen wedstrijden
goed voor, mede dankzij de nieu-
we enthousiaste en gedreven trai-
ner Henk de Lange uit Appinge-
dam”, aldus Martina. Evenals
Wouter wil ze weer graag de zaal
in, maar voorlopig zal het wel even
bij de keukentafel blijven. 

� Anghel Lorincz, de Roemeense trainer van DIO/Bedum.

� Martina en Wouter Haak voor de Boshal in Loppersum, de thuisbasis van LSV.

Volleybalpaar Haak:
‘Seizoen is verloren’

Geen geloof in hervatting
Vervolg van pagina 6

De trainingen zijn bij Bedum ook
bij de senioren niet weggevallen,
aldus de preses. ,,Ik ben blij dat de
jeugd van de overheid gewoon
door mag trainen. We hebben alle
teams, ook de senioren, de keuze
gelaten of ze door willen trainen.
De meeste selectieteams willen
ook doorgaan. De betrokkenheid
blijft er op die manier ook. Na de
jaarwisseling wordt er dan ook in
tweetallen getraind, ook al is er
geen zicht op hervatting van de
competitie. Onze trainers zijn cre-
atief en inventief, ze doen het op
een leuke manier. Het kost wel
meer voorbereiding. Er moeten at-
tributen op het veld worden gezet
voor voetvolleybal en om in circuit-
vorm te kunnen trainen. Ik kan me

voorstellen dat andere clubs zeg-
gen dat het lastig is om de spelers
te enthousiasmeren, maar ik zie
dat het lukt als je er creatief mee
omgaat. Dat is ook belangrijk,
want als je te lang stilstaat teer je
in op zaken als conditie.”

KRC
In de reserve vierde klasse stond
KRC op een tiende plaats, met
twee punten uit drie duels, op eer-
biedige afstand van koploper Be-
dum 5, dat uit vier duels de volle
buit had weten te behalen. Voorzit-
ter Bart Robbe geeft aan dat de
club deze tijd financieel gezien wel
doorkomt. ,,We kunnen wat ge-
bruikmaken van de middelen van
het Rijk. En we hebben het voor-
deel dat we geen dure trainer in
dienst hebben. Achteraf bezien

was het daarom goed dat we naar
de reserveklasse zijn gegaan. Aan
de andere kant hebben we wat
met de contributie gedaan, die
hebben we gehalveerd. Maar we
redden het financieel wel. Sociaal
is het allemaal minder, iedereen
mist dat wel. Maar we zijn een
kleine club, iedereen komt uit het
dorp en buiten het dorp spreken
we elkaar ook wel.”
Robbe verwacht niet dat er op kor-
te termijn weer gevoetbald gaat
worden. “De senioren trainen nu
niet, in tweetallen is dat helemaal
niks. Alleen de jeugd traint nog. Ik
denk niet dat we vóór de zomer
weer gaan beginnen. Je zult toch
eerst weer moeten gaan trainen.
Maar we hebben nu een lockdown
en de Engelse variant. Ik denk niet
dat de KNVB het voor de zomer
nog gaat opstarten. Laten we eerst
maar wat oefenwedstrijden of
toernooitjes gaan spelen en dan
kan de KNVB zeggen dat we na de
zomer met een nieuwe competitie
starten. Weer dezelfde indeling en
iedereen begint weer op nul. En nu
geen degradatie en promotie, dat
is volgens mij het eerlijkst.”
De voorzitter sluit niet uit dat KRC
op termijn weer in de standaard-
klasse te bewonderen zal zijn. ,,We
hebben nu een jonge ploeg, hope-
lijk blijven ze. Als dat goed blijft
gaan, kunnen we overwegen naar
de standaardklasse te gaan. We
hebben geen doel gesteld om bij-
voorbeeld over vijf jaar terug te
keren, maar ik sluit het niet uit.
Een aantal jaren geleden hebben
we dat ook gedaan toen de spelers-
groep daarom vroeg.”

Van der Wiel nieuwe
trainer van De Fivel
Met ingang van het volgend
seizoen  is Wilhem van der Wiel
de nieuwe hoofdtrainer van De
Fivel. 

Hij volgt bij de club uit Zeerijp
Nik Poortinga op, die na drie sei-
zoenen bij De Fivel een sabbatical
inlast. Van der Wiel is nu assistent-
trainer van VVK1 zaterdag en was
bij deze club onder meer ook trai-
ner  bij het damesvoetbal. 
Behalve de trainerscursus van de
KNVB heeft hij ook een tijdje in
China een High School team ge-
traind en heeft hij de René Meu-
lensteen-cursus techniektraining

gevolgd. 
Van der Wiel komt bij De Fivel
voor het eerst op eigen benen te
staan. De Riepsters hebben de
laatste jaren echter goede ervarin-
gen met jonge, beginnende trai-
ners.  
Een afvaardiging van het eerste
elftal was betrokken bij de sollici-
tatiegesprekken en iedereen is er
van overtuigd dat Wilhem van der
Wiel met zijn enthousiasme en
voetbalvisie prima bij De Fivel
past.

Gezinus Oosterhuis 
langer bij Ezinge
Gezinus Oosterhuis zal ook vol-
gend seizoen als hoofdtrainer ac-
tief zijn bij vv Ezinge. De oefen-
meester is momenteel bezig aan
zijn eerste seizoen in Feerwerd.
Uit de drie wedstrijden die Ezinge
speelde voordat de competitie als
gevolg van de aanscherping van de
coronaregels werd stilgelegd, wer-
den zeven punten gepakt. ,,We ho-
pen allemaal op een gewone voet-
balcompetitie vanaf komende zo-
mer. Het is mooi dat Gezinus Oos-
terhuis ook dan nog onze hoofd-
trainer is’’, laat vv Ezinge weten. 

vv Ezinge 
zoekt voorzitter
Voetbalvereniging Ezinge is op
zoek naar een ‘enthousiaste en
energieke’ voorzitter die de club
door de coronatijd kan loodsen.
Verder is men op zoek naar een
kandidaat die mensen kan verbin-
den en motiveren en zorgt voor
een goede relatie met andere
(sport-)organisaties in de buurt en
met de gemeente Westerkwartier.
De voorkeur gaat uit naar een man
of vrouw die woonachtig is in de
voormalige gemeente Ezinge.  Be-
langstellenden kunnen mailen
naar secretaris@vvezinge.nl. 



Familieberichten
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?
DeOmmelander Courant / De Ommelander verschijnt
tweemaal per week; iedere maandag / dinsdag en
iedere donderdag in geheel Noord-Groningen in een
abonnee / huis-aan-huis oplage van 29.500 exemplaren
van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden of een dankbetuiging,
kunt u:

- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17, 9980AAUithuizen
- Brengen naar:
Ommelander Courant, Stationsplein 2,
(tegenover het station),Uithuizen

LET OP!
Familieberichten voor demaandag / dinsdag-editie
kunt u opgeven tot maandagochtend 09.00 uur.

Familieberichten voor de donderdag-editie kunt u
opgeven tot donderdagmorgen 09.00 uur.
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ZEE VOL 
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