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De bouw van het nieuwe mfc De Boerhoorn ligt op schema.
(foto: Henry Koops)

De werkzaamheden op het Ambachtenterrein in Rolde-Zuid
zijn gestart. (foto: Henry Koops)

Graafmachines actief op
Ambachttenterrein Rolde
ROLDE - De graafmachines
zijn vorige week begonnen op
de locatie van het Ambachten-
terrein Rolde-Zuid. De werk-
zaamheden bestaan uit het ver-
leggen van een rioolpersleiding
van waterschap Hunze en Aa’s.
Deze wordt verplaatst naar de
rand van het terrein om straks
bij de bouwwerkzaamheden
problemen te voorkomen.

Projectontwikkelaar Jan Wekema
had de opdracht gegeven om te
starten. ,,De bedoeling was dat
Fieten Olie binnenkort zou starten
met de aanleg van het tankstation.
De ondernemer uit Hollandsche-
veld heeft op advies van de
gemeente zijn vergunningsaan-
vraag teruggetrokken. Fieten Olie
gaat eerst in overleg met de
gemeente om vervolgens aanvul-
lende informatie aan te leveren
bij een nieuwe vergunningsaan-
vraag. Dit levert enige vertraging
op. Ik hoop dat Fieten over enkele
maanden kan beginnen. De
opdracht voor het verplaatsen van
de rioolpersleiding was al gegeven
en kon niet meer worden inge-
trokken. Dus daarom is men nu
bezig met die werkzaamheden.”
Volgens Wekema is er veel belang-
stellingen van bedrijven om zich
te vestigen op het nieuwe bedrij-
venterrein bij Rolde. ,,Ik heb
zeven opties. Er zijn in totaal
twaalf kavels beschikbaar. Het
gaat voornamelijk om bedrijven
uit Rolde en omgeving. Er zijn
twee bedrijven uit Assen bij, maar
ik weet niet of deze door zullen
zetten. Ik hoop deze zomer de
koopovereenkomsten af te slui-
ten.”

Er was ophef over de plannen van
de projectontwikkelaar uit Balloo.
Bewoners van de wijk Nooitge-
dacht boden wethouder Bas Luin-
ge een petitie aan. Het ging hier-
bij voornamelijk over de commu-
nicatie richting omwonenden. ,,Ik
heb de mensen uitgenodigd om
geïnformeerd te worden over mijn
plannen. Daar hebben ze nog geen
gehoor aan gegeven. Ze zullen wel
gezien hebben dat de graafmachi-
nes op het terrein bezig zijn. Wie

meer informatie wil kan ook kij-
ken op de website www.weke-
ma.nl.”
Naast deze ontwikkelingen is er
ook onrust ontstaan binnen de
gemeenteraad over het feit dat
het college van de gemeente Aa
en Hunze de mogelijkheid open-
laat voor de komst van een fast f-
oodrestaurant op het Ambachten-
terrein. Dat blijkt uit een brief
van het college aan D66-fractie-
voorzitter Arie Fonk. Maar volgens
Fonk, die samen met PvdA-raads-
lid Henk Santes in de materie is
gedoken, kan het college daar
helemaal geen toestemming voor
verlenen. Volgens beide raadsle-
den is in het bestemmingsplan
vastgelegd dat er alleen een bow-
lingbaan of partycentrum op het
Ambachtenterrein mag komen.
,,Daarnaast is er uit het voormali-
ge plan een groenstrook verdwe-
nen en is er een rondrit gecreëerd
die ook overkapt kan worden. Het
college heeft hier toestemming
voor verleend, terwijl dat ons
inziens niet mogelijk is.” 

Wekema heeft in eerder stadium
aangekondigd dat er geen belang-
stelling van een fastfoodketen is
om zich op deze locatie te vesti-
gen. ,,Het gaat mij niet om een
projectontwikkelaar te pesten,
maar ik wil geen fastfoodrestau-
rant in Rolde-Zuid. Het kan niet zo
zijn dat het college dit er door kan
drukken. Dit zal dan via de
gemeenteraad moeten gaan”,
aldus Fonk.    

Bestuur beheersstichting
Mfc de Boerhoorn gevormd
ROLDE - Monique van Wieren
uit Balloo, Peter Stol, Wim
Hoitzing, Jan Emmens en
Johan Dijk uit Rolde zullen het
eerste bestuur gaan vormen
van de beheersstichting van
het nieuwe multifunctionele
centrum De Boerhoorn in
Rolde.  De laatste twee leden
zijn voorgedragen namens de
gebruikers van De Boerhoorn
(sport & cultuur en de profes-
sionele huurders)

Het werven van bestuursleden
werd eind vorig jaar gestart.  De
selectiecommissie heeft vijf kan-
didaten voorgedragen om samen
het eerste bestuur te gaan vormen
van de binnenkort op te richten
beheersstichting. Het college van
burgemeester en wethouders van
de Gemeente Aa en Hunze is blij
met de uitkomst van de wervings-
campagne. ,,Door de aanstelling
kan binnenkort een stichting wor-
den opgericht en kan het bestuur
aan de slag met de verdere uit-

werking om te komen tot een suc-
cesvol mfc”, aldus wethouder
Henk Heijerman.  
,,Namens het college wil ik graag
de kwartiermakers Netty Weijen-
berg en Johan Dijk bedanken voor
alle werkzaamheden die zij heb-
ben verricht ter voorbereiding van
de oprichting van de stichting en
voor de succesvolle werving van
een bestuur. Wij zijn blij verrast
door de reacties op de oproep voor
het te vormen bestuur en zien de
toekomst van deze beheerstich-
ting met vertrouwen tegemoet.
Wij wensen de nieuwe bestuursle-
den veel succes en plezier met het
realiseren van een bruisend ont-
moetingscentrum in Rolde.”

De sloop en nieuwbouw startte in
september. De bouw loopt volgens
planning. Als het weer mee zit en
de levering van materialen vol-
gens planning loopt kan het
nieuwbouwgedeelte in oktober
worden opgeleverd. Daarna kan
het nieuwe mfc volledig in
gebruik worden genomen.

Avondklok lijkt
onvermijdelijk
AA EN HUNZE - Het kabinet
bespreekt momenteel nog de
mogelijkheid van een avond-
klok. Het is niet onwaarschijn-
lijk als deze later deze week
wordt ingevoerd melden bron-
nen uit Den Haag maandag. 

De politie houdt er rekening
mee dat deze donderdagavond
wordt ingevoerd. Het aantal
besmettingen neemt nog steeds
niet voldoende af, waardoor dit
besluit onvermijdelijke lijkt. 

Ook in Aa en Hunze werden
deze week 45 inwoners positief
getest. Een week eerder waren
dit er 64. Het totaal aantal
besmetting staat nu op 730. Eén
inwoners is dit weekend opge-
nomen in het ziekenhuis. En er
zijn inmiddels negen mensen in
de gemeente overleden door
het virus.  
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Duizenden makers staat het water aan de lippen. Daarom is 

het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers 

te ondersteunen. Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, mode, 

muziek en poëzie blijven maken. Kom met ons in actie en doneer!

Scan de QR-code 
voor een eenmalige 
gift of kijk op 
houdcultuurlevend.nl 
voor meer informatie.

Ook Anton Corbijn ondersteunt deze actie
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Veel kerkdiensten gaan tijdens
deze harde lockdown niet door.
Sommige diensten worden uitge-
zonden of opgenomen. Informatie
hiervoor is verkrijgbaar bij de
eigen gemeente.  

HUISARTSEN
Annen/Gasselternijveen/Gieten/
Gasselte/Rolde: raadpleeg centra-
le dokterspost Assen, tel. 0900-
1120112.

TANDARTSEN 
Gieten/Gasselte/Rolde:
Elementen Mondzorg (Borger).
tel. 0900-1012345.

Annen: 
Mondzorg Zuidlaren tel. 050-
4091441.

APOTHEEK OOSTERMOER
Geopend op werkdagen van 8.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van
12.00 tot 13.00 uur. Voor spoedge-
vallen buiten opening: Wilhelmi-
na Apotheek Assen (0592-302324).

POLITIE
Basiseenheidsbureau gemeente
Aa en Hunze: Eexterweg 33, 9461
BB Gieten, tel. 0900-8844. E-mail:
aaenhunze@drenthe.politie.nl.
Openingstijden: maandag en dins-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, woens-
dag en donderdag van 9.00 tot
13.00 uur. Vrijdag gesloten.  Ook is
het mogelijk via internet
(www.politie.nl) aangifte te doen
van eenvoudige zaken.

Druk op zorg in Drenthe
bereikt kritiek punt
DRENTHE - GGD Drenthe en
Veiligheidsregio Drenthe
maken zich grote zorgen over
het hoge aantal besmettingen
in verzorgingshuizen en woon-
zorgcentra in de provincie. 
Volgens Hans Kox, directeur
Publieke Gezondheid van de GGD
is het alle hens aan dek. ,,De druk
op de zorg in Drenthe heeft een kri-
tiek niveau bereikt. We zien in veel
verpleeg- en verzorgingstehuizen
en woonzorgcentra het aantal
besmettingen onder zowel bewo-
ners als personeel nog steeds snel
oplopen.” Voor Marco Out, voorzit-
ter van de Veiligheidsregio Drent-
he, is de ernstige situatie aanlei-
ding om opnieuw een klemmend
beroep te doen op de inwoners:
,,Houd je juist nu aan alle maatre-
gelen en blijf zoveel mogelijk
thuis.” Inmiddels is de nood zo

hoog dat vanaf vandaag Defensie
helpt bij woonzorgcentrum Wei-
desteyn in Hoogeveen. Er is in het
centrum sprake van een uitbraak
van het virus onder zowel bewo-
ners als personeel. Defensie komt
de komende drie weken helpen. In
totaal zijn bij 25 Drentse verzorg-
huizen en woonzorgcentra uitbra-
ken van het coronavirus. Het aan-
tal besmettingen in Drenthe is
sinds de uitbraak van het coronavi-
rus nog niet zo hoog geweest. De
meeste besmettingen in de provin-
cie vinden momenteel plaats onder
50- tot 59-jarigen in de thuissitu-
atie, tijdens bezoek van/bij familie
of vrienden. GGD-directeur Kox
maakt zich grote zorgen over deze
ontwikkelingen. ,,Zeker tegen de
achtergrond van de verspreiding
van de zeer besmettelijke Britse
variant van het virus, die nu ook in
Drenthe is geconstateerd tijdens
een steekproef. Bovendien zien we
dat de druk op de acute zorg in de
ziekenhuizen ook onverminderd
hoog blijft.” Kox en Out wijzen er
op dat de continuïteit van de zorg
in de verpleeg- en verzorgingshui-
zen als ook in de gehandicapten-
sector in het geding is. Ze omschrij-
ven de situatie als ‘nijpend’. Door
ziekte van personeel wordt inmid-
dels ook een beroep gedaan op
vrijwilligers van het Rode Kruis.
Zorgpartners verenigd in het Acute
Zorgnetwerk Noord Nederland
doen een dringend beroep op (ex-
)zorgmedewerkers om te helpen.
Vooral verpleegkundigen en ver-
zorgenden zijn heel hard nodig.

Jouke-Jan Meertens uit Gieten wordt trianer bij VV Annen.
(eigen foto)

Jouke-Jan Meertens
trainer van VV Annen

ANNEN - Jouke-Jan Meertens
is de komende twee seizoenen
hoofdtrainer van voetbalver-
eniging Annen. Meertens
neemt het stokje over van
Hemmo de Wal, wiens contract
niet werd verlengd.
,,Wij denken met Jouke-Jan een
gepassioneerde en kundige trai-
ner in huis te hebben gehaald, die
past bij de cultuur en mentaliteit

van de vereniging en het dorp”,
aldus VV Annen-voorzitter Remco
van Rossum. ,,We verwachten van
hem dat hij onze jonge en geta-
lenteerde spelers van het eerste
elftal verder ontwikkelt en laat
groeien, zodat wij als vereniging
een serieuze rol van betekenis
kunnen gaan spelen in de 2e klas-
se L van het zondagamateurvoet-
bal.”

Op dit moment is Meertens hoofd-
trainer van WKE’16 uit Emmen.
Daarvoor stond hij enkele seizoe-
nen aan het roer bij Gieten, de
club uit zijn woonplaats. Saillant
detail: met WKE’16 stuit Meer-
tens dit seizoen in de tweede klas-
se L op zijn nieuwe werkgever.
,,Dat zijn nu al wedstrijden om
naar uit te kijken”, aldus de Gie-
tenaar.

Gebakken spons
in tuin in Gieten
GIETEN - Erwin Pol heeft don-
derdag gebakken spons  achter in
zijn afgesloten achtertuin gevon-
den in de buurt van de Molenweg
en Naweg in Gieten. ,,Blijkbaar is
er iemand in onze omgeving die
zo’n hekel heeft aan onze hond
Nora, dat diegene het nodig vond
om sponzen gedrenkt in bakvet in
onze tuin te gooien. Nora is er
goed ziek van geweest, maar ze is
er gelukkig nog”, schrijft Pol op
zijn Facebookpagina die zich ver-
volgens afvraagt: ,,Mocht je last
hebben van onze hond, waarom
weten wij dit dan niet? Waarom
niet even aanbellen? En wanneer
je dit niet durft, een briefje in de
bus doen? Deze gerichte actie had
het leven van onze jonge hond
kunnen kosten. Bovendien spelen
er jonge kinderen in de tuin. Wat
bezielt deze mensen inhemels-
naam? Wat ongelooflijk laf!”

Man levert wapens in op politiebureau
AA EN HUNZE – De politie van Aa en Hunze was eergisteren blij ver-
rast toen iemand wapens in kwam leveren op het bureau.
Het ging om diverse soorten messen en (nep)vuurwapens. ,,Deze per-
soon is bezig om zijn leven te beteren en wilde van de wapens af”, aldus
de politie Aa en Hunze op Instagram. ,,Ondanks dat niet alles strafbaar
is, kunnen de omstandigheden het wel strafbaar maken. Het is bijvoor-
beeld verboden om een speelgoedwapen op straat of in openbare gebou-
wen op zak te hebben. Strafvervolging is bij het vrijwillig inleveren van
wapens nooit het uitgangspunt. Wij zijn blij met elk wapen die we uit
het maatschappelijk verkeer kunnen halen.”
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Run van Gieten verplaatst
naar augustus van dit jaar
GIETEN De veertiende editie
van de Run van Gieten vindt
plaats op zaterdag 21 augustus.
Dat heeft het organisatieco-
mité van het hardloopfestijn
besloten. 
,,De Run van Gieten - een onder-
deel van het populaire hardloop-
circuit Rabocup Assen en Noord-
Drenthe - zou eigenlijk op zater-
dag 8 mei worden gehouden”, ver-
telt voorzitter Fred Snoep van het
comité. ,,Vanwege de aanhouden-
de COVID-19-pandemie is de kans
echter minimaal dat het evene-
ment door kan gaan. Hopelijk
kunnen we wel op zaterdag 21
augustus atleten in Gieten verwel-
komen.”
Hardlopers van alle leeftijden
kunnen in het laatste weekend
van de zomervakantie deelnemen
aan de afstanden 6 kilometer, 10
kilometer en de halve marathon.

Ook de VB-loop over 1000 meter
staat weer op het programma.
Daarnaast vinden verschillende
jeugdwedstrijden plaats, zoals de
Skid-kanjer-koters-loop over 250
meter, de quaTand-kabouterloop
over 500 meter en de quaTand-
jeugdlopen over 1000, 1600 en
2400 meter. Verder wordt gestre-
den om het scholenkampioen-
schap van de gemeente Aa en
Hunze.
Ook keert de internationale ultra-
Run van Gieten over 50 kilometer
terug in het programma. De ultra-
loop werd op zaterdag 13 mei 2017
voor de laatste keer gehouden.
Gino Casier uit het Belgische Wil-
rijk werd destijds als winnaar
gehuldigd in een tijd van drie uur,
veertien minuten en 25 seconden.
De snelste atlete van de zevende
editie van de UltraRun van Gieten
50 kilometer was Gerda de Jong
uit Meppel (4.18.33).

St. Doppenactie schenkt 15.000 euro aan KNGF
AA EN HUNZE - Erik Jan
Zuidberg heeft namens de
Stichting Vrienden Doppenac-
tie Noord Nederland onlangs
op het Doppendepot in Don-
deren, een cheque van 15.000
euro overhandigd aan Meta
Neeleman, directeur van
KNGF Geleidehonden. Dit
bedrag is de netto-opbrengst
van de 112160 kilogram plas-
tic doppen die in 2020 door
duizenden mensen in de pro-
vincies Groningen, Friesland,
Drenthe en de kop van Over-
ijssel zijn verzameld.

Met dit bedrag kan de basisop-
leiding van één jaar voor drie
pups van KNGF Geleidehonden
worden bekostigd. Neeleman
was erg blij met de cheque. Zij
zei iedere keer weer verbaasd te

zijn over het effect van het ver-
zamelen van de plastic doppen.
,,Niet alleen helpen jullie KNGF
Geleidehonden op een fantasti-
sche manier, jullie zorgen ook
dat er minder plastic afval in het
milieu terecht komt. Daarnaast
krijgt het werk van onze fantasti-
sche honden én mensen meer en
meer bekendheid. Daarvoor is
KNGF Geleidehonden jullie van
het depot hier in Donderen,
maar zeker ook de mensen die
doppen sparen én de mensen
van de inzamel- en verzamelpun-
ten zeer erkentelijk.”

De hoeveelheid doppen die in
Noord-Nederland is ingezameld
is de laatste jaren gestegen; 
2015: 10740 kg; 
2016: 57260 kg; 
2017 - 82540 kg; 
2018: 96700 kg; 
2019: 107120 kg  

2020 - 112160 kg.
Anneke Brinkman uit Rolde
coördineert de inzameling in
Rolde. ,,Doppen kunnen nog
steeds bij de Coop in Rolde en
bij mij aan huis worden gebracht
(Grote Brink 2, red.).  Alle harde
en schone plastic doppen zijn
welkom. 
Wel graag zonder papier, alumi-
nium of ijzer. Dit omdat ik alles
zelf moet sorteren. Er zit veel
werk in om alles uit te zoeken.
IJzeren doppen en bierdoppen
mogen ook worden ingeleverd,
maar wel graag apart verpakt.
Die doppen worden verzameld
voor het Diabetes Fonds.” Geesje
Hoiting is coördinator in Gieten.
Doppen kunnen bij haar ingele-
verd worden aan Asserstraat 48.
Ook kunnen doppen worden
ingeleverd bij Jumbo Abbas in
de ruimte waar ook de lege fles-
sen worden ingezameld.
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Margriet Dijkhuizen (links) heeft het stokje van de Kaaskope-
rij in Gieten overgenomen van Jenny Bakker. (foto: Henry Koops)

Margriet Dijkhuizen
neemt Kaaskoperij over
GIETEN - Margriet Dijkhuizen
heeft de Kaaskoperij aan Sta-
tionsstraat 13b in Gieten over-
genomen. Jenny Bakker en
Bert van der Weide besloten
hun zaak van de hand te doen
en zich volledig te richten op de
naastgelegen Gieter Slieter.
Jenny Bakker en Bert van der
Weide namen begin vorig jaar de
kaaswinkel over. ,,Het is een
geweldige winkel om in te werken.
Het ging ook erg goed. We hebben
een druk jaar achter de rug. Klan-
ten hebben door de huidige
omstandigheden behoefte aan
speciale en bijzondere artikelen.
We hadden dan ook niets om over
te klagen. Maar het runnen van

twee winkels werd ons wat veel.
We zullen de kaaswinkel wel gaan
missen, maar zijn blij dat we de
zaak hebben kunnen verkopen
aan Margriet.”
De overname is een opmerkelijke
stap voor de Gieter eigenaresse
van Reisbureau D-Reizen. ,,Het
kwam op mijn pad en na enige tijd
van nadenken heb ik de knoop
doorgehakt en heb ik besloten het
te doen. De reisbranche ligt al een
tijdje stil en tot en met maart zal
er geen reis worden geboekt. Het
heeft mij aan het denken gezet
wat ik met mijn toekomst wil gaan
doen. Ik kwam hier als klant en
ben dol op kaas. Het is een fantas-
tische winkel om in te werken. Ik
heb er erg veel zin”, aldus Dijk-
huizen.
Haar vaste klanten van het reisbu-
reau hoeven zich geen zorgen te
maken. ,,Er zijn natuurlijk veel
vouchers verstrekt door het annu-
leren van reizen. Dit ga ik allemaal
netjes afhandelen. Dat is gewaar-
borgd. Door de onzekere tijden in
de reisbranche heb ik ook nog niet
besloten wat ik met mijn reisbu-
reau ga doen. Als de branche weer
aantrekt ga ik kijken hoe alles
loopt en kijk ik wat de toekomst
voor mij gaat brengen. Daar is het
nu nog te vroeg voor. Ik ben dol op
ondernemen en dit is een mooie
kans.”
De ondernemers zien een mooie
toekomst weggelegd voor de spe-
ciaalzaken in het dorp. Jenny blijft
nog tot april in de Kaaskoperij
werkzaam. ,,De komende maan-
den ga ik Margriet op weg helpen.
En ik blijf natuurlijk in de buurt.
We hebben ook afgesproken dat
we blijven samenwerken. Dus
klanten kunnen nog steeds samen-
gestelde pakketten van de Gieter
Slieter en de Kaaskoperij bestel-
len. En in de toekomst zullen we
gezamenlijk proeverijen houden
en gezamenlijk betrokken zijn bij
evenementen”, aldus Bakker die
wordt aangevuld door Dijkhuizen.
,,Ik heb in Jenny een prima leer-
meester. Ik zal de zaak op dezelfde
manier voortzetten. Maar ik zie
voor de toekomst ook mogelijkhe-
den. Zo kan de website verder ont-
wikkeld worden, waardoor klan-
ten straks hun bestellingen via de
site kunnen doen. Maar dat is voor
later zorg”, aldus de nieuwe eige-
naresse van de Kaaskoperij die
zich de afgelopen tijd al heeft ver-
diept in alle verschillende soorten
kazen die er zijn. ,,Ik vind het leuk
om producten te verkopen waar ik
zelf enthousiast over ben en dat
klanten tevreden zijn over mijn
adviezen. Het leuke van beide
branches is het contact met men-
sen en dat blijft bestaan.” Haar
collega-onderneemster sluit zich
daar bij aan. ,,De klantcontacten
maken het boeiend en het is mooi
als je de klant iets moois kunt bie-
den en van advies kunt voorzien.
En daar gaan we mee door.”

Huisarts Martijn Maningh:

‘Neem huisartsen serieus
en kom afspraken na’
GIETEN - Huisartsen wor-
den door minister Hugo de
Jonge niet serieus geno-
men. Dat is de mening van
de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV). De huis-
artsen maken zich hard om
te zorgen dat ze zich in
januari nog kunnen laten
vaccineren. Ook de huisart-
sen zijn volgens de LHV
een onmisbare groep in de
acute zorg, net als het zie-
kenhuis- en ambulanceper-
soneel. Deze toezegging
hebben de huisartsen ech-
ter nog niet van het kabi-
net gekregen.

,,Minister Hugo de Jonge draait en
konkelt met betrekking tot de
afspraken die hij gemaakt heeft”,
zegt huisarts Martijn Mantingh uit
Gieten. Hij is als bestuurslid van
de Drentse Huisartsencoöperatie
(DHC) nauw betrokken met de
onderhandelingen met de minis-
ter. De Landelijke Huisartsen Ver-
eniging eist dat minister De Jonge
onmiddellijk 15.000 Pfizer-vaccins
beschikbaar stelt voor huisartsen
en medewerkers in de huisartsen-
spoedzorg. ,,De minister komt zijn
beloftes niet na. We hebben met
hem afgesproken dat wij deze
maand zouden zijn gevaccineerd.
Dat zou gebeuren op het moment
dat gestart zou worden met het
vaccineren van kwetsbare oude-
ren. Hiervoor zou het Moderna-
vaccin gebruikt worden. Van het
vaccin van Moderna komen deze
maand maar heel weinig ampul-
len beschikbaar, bleek vorige
week zondag. Daarop besloot De
Jonge dat huisartsen gevaccineerd

worden met het vaccin van Astra-
Zeneca. Maar wanneer dat vaccin
precies geleverd wordt, is nog niet
duidelijk. Er worden wekelijks
150.000 vaccins van BioNTech/Pfi-
zer geleverd, daar zouden toch
15.000 beschikbaar moeten zijn
voor de huisartsen. Het gaat niet
om onze eigen gezondheid, maar
dat we de groep kwetsbare oude-
ren beter kunnen beschermen. We
zien dagelijks COVID-patiënten
en willen niet dat we tijdens het
vaccineren en tijdens visites de
ouderen gaan besmetten. Daarom
moeten de huisartsen zo snel
mogelijk gevaccineerd worden,
waarna we aan de slag kunnen in
verzorgingscentra zoals Dekel-
hem, ‘t Maandhoes, De Wenning
en ‘t Holthuys. Daarna kunnen de
kwetsbare thuiswonende ouderen
volgen. Als je het vaccineren van
de huisartsen voor je uitschuift
dan lopen zij het risico ziek te wor-
den waarna de eerste lijn zorg
stagneert en het vaccineren ook
opschuift. Dat wil je niet. Daar-
naast wordt het risico voor kwets-
baren om besmet te raken ook gro-
ter.”  

De Jonge geeft aan dat hij zich
nooit op een termijn heeft vastge-
legd en dat de Pfizer-vaccins
bedoeld zijn voor kwetsbare oude-
ren. ,,Het is onbegrijpelijk dat de
minister zo omgaat met een
beroepsgroep die zo cruciaal is
voor de COVID-zorg, voor de zorg
voor onder andere al die thuiswo-
nende ouderen en voor de spoed-
zorg.”, aldus Mantingh die geen
goed woord over heeft over het
handelen van de minister. ,,Het-
zelfde geldt voor de logistieke pro-
cedure. We gingen er eerst vanuit
dat we gingen vaccineren volgens
de procedure van de griepvaccina-
tie. Dit is de meest voor de hand
liggende, omdat we dan precies

weten om hoeveel mensen het dan
gaat. Het RIVM en het kabinet
hebben nu besloten dat het gaat
via de huisartsenposten. In Drent-
he wordt dat waarschijnlijk Assen
of Emmen. 

De Moderna-vaccins worden daar
geleverd, waarna deze vervolgens
verdeeld worden en de huisartsen
vandaaruit met een busje naar
een verzorgingstehuis gaan om de
bewoners in te enten. Vervolgens
gaan ze weer terug naar de huis-
artsenpost om een nieuw voorraad
voor een ander verzorgingstehuis
te halen. We zijn nu bezig om alle
Drentse gegevens in kaart te bren-
gen om de juiste verdelingen te
kunnen doen. Terwijl we binnen
de eigen praktijken de informatie
zo bij de hand hebben. De hoe-
veelheden vaccins zijn niet groot.
Dus dat wordt een langdurige
onderneming, voordat alle men-
sen zijn gevaccineerd. De proce-
dures veranderen twee keer per
week. We lopen voortdurend
tegen de starheid van de bureau-
cratie aan”, aldus de DHV-
bestuurder die het wel belangrijk
vindt dat iedereen zich laat vacci-
neren. ,,Daar zijn vier redenen
voor: de eigen gezondheid, de
gezondheid van anderen, het ont-
lasten van de zorg en om COVID-
19 zo spoedig mogelijk achter ons
te laten. Twijfelaars moeten nu
eens niet denken aan het individu.
Het gaat om een pandemie en tij-
dens een pandemie is geen ruimte
meer voor het individu.”  

Huisarts Martijn Mantingh uit Gieten: ,,Huisartsen moeten zo
sn el mogelijk worden gevaccineerd. Het gaat niet om onze eigen
gezondheid, maar dat we de groep kwetsbare ouderen beter kun-
nen beschermen.” (eigen foto)

Seizoen van handballers
Unitas definitief voorbij
ROLDE - De terugkeer van de
handballers van Unitas in
Rolde in de eerste divisie heeft
drie wedstrijden geduurd. Door
het verlengen van de lockdown
door het kabinet besloot het
Nederlandse Handbal Verbond
(NHV) de handbalcompetities
te beëindigen. Alleen de
BENE-league wordt voortgezet. 

Trainer Henk-Jan Ottens van de
eerstedivisionist heeft wel begrip
voor de beslissing, maar zet ook
zijn vraagtekens erbij. ,,Het komt
voor mij wel uit de lucht vallen.
We hebben eind vorig jaar diverse
scenario’s opgesteld. Daar zijn er
al een paar van vervallen, maar er
was ook een scenario om in mei
met de competitie te starten. De
deur stond op een kier, maar is nu
definitief dichtgeslagen.”
Het is voor Ottens een verloren
seizoen. ,,We hebben de trainin-
gen toen het kon weer opgepakt,
maar met twee man trainen is
geen optie. En het perspectief was
weg. We zijn er dus maar weer
mee gestopt”, aldus de oefen-
meester die de ontwikkelingen

wel zorgelijk vindt. ,,Dat geldt niet
alleen voor ons, maar voor alle
teamsporten. Het wordt spannend
wat spelers gaan doen. Kun je het-
zelfde team volgend seizoen op de
been brengen. Ik heb  veel studen-
ten in de selectie die wekelijks
meerdere keren trainen en in het
weekend twee wedstrijden spelen.
Het is een manier van leven. Maar
veel mensen hebben nu een ande-
re agenda. Ik heb al een speler die
heeft aangegeven zijn leven
anders in te willen gaan delen en
op een lager niveau wil gaan spe-
len. Het betekent niet direct dat
hij verloren is voor de handbal-
sport, maar er zullen er ook
genoeg zijn die wat anders gaan
doen. En de vraag is dus of zaal-
sportverenigingen wel voldoende
teams op de been kunnen gaan
brengen. De toekomst zal het
leren.” 
De nabije toekomst voor Unitas
zal liggen bij het beachhandball,
dat zal mogelijk de eerste compe-
titie zijn die weer opgestart kan
worden. ,,De wedstrijden in de
zaal kunnen we in ieder geval uit
ons hoofd gaan zetten”, besluit
Ottens.   
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Sneeuwpret in Aa en Hunze
AA EN HUNZE – Het was even genieten. De eerste wat dikkere laag sneeuw van 2021 viel zater-
dag in het begin van de avond. De echte liefhebbers gingen al snel naar buiten om te genieten van
deze mooie winterpracht. Kinderen gooiden met sneeuwballen en maakten sneeuwpoppen. Ook
zondagochtend waren al vroeg opgetogen kinderstemmen te horen. Met de slee werd van hellingen
gegleden. Veel mensen trokken er snel op uit, want de dooi was al ingetreden. De sneeuw plakte in
de loop van de morgen niet zo goed meer, maar toch kon je over al in tuinen en op gasveldjes
sneeuwpoppen zien staan, zoals in Gieten. Na de middag begon het te miezeren en de regen maak-
te een eind aan de sneeuwpret. (Foto’s: Henry Koops)

Ilse de Haas in de
bak bij Scott Lawrie
ASSEN - Ilse de Haas (25) uit
Assen zal komend seizoen de
passagier zijn van Scott Lawrie
(49) uit Schotland. De Haas was
vorig seizoen nog de partner en
bakkenist van Bennie Streuer.
Door een liefdesbreuk kwam ook
een eind aan de sportieve ambi-
ties van het duo. Ilse de Haas gaat
samen met de 49-jarige Schot van
start in de strijd om het wereld-
kampioenschap voor zijspannen.
Lawrie is een ervaren zijspancou-
reur en reed al meerdere seizoe-
nen op WK-niveau. Door tegensla-
gen reed hij de laatste jaren geen
volledige seizoenen in de strijd
om de wereldtitel. Verder deed hij

ook ervaring op in het Duitse en
Britse kampioenschap
Bennie Streuer maakte vorige
week al bekend dat hij komend
seizoen met de Française Emanu-
elle Clement in het WK zal star-
ten. Hij zal in 2021 opnieuw voor
Team Bonovo Action uitkomen. De
Française is geen onbekende voor
Streuer. Ze is de vriendin van
Kevin Rousseau die ook twee sei-
zoenen bij de Grolloër in de bak
zat.
De strijd om de wereldtitel bij de
zijspannen gaat op 15 april op het
Circuit van Le Mans in Frankrijk
van start. In totaal worden er in
acht weekenden zestien wedstrij-
den gereden.
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Frank Vreugdenhil wint voor de tweede keer de Alternatieve
Elfstedentocht (foto: Vincent Riemersma)

Abrupt einde aan carrière
van Frank Vreugdenhil
ELDERSLOO – Frank Vreug-
denhil heeft zijn laatste mara-
thonwedstrijd op de schaats
gereden.

De KNSB zette, gedwongen door
de recente ontwikkelingen op
coronagebied, vorige week defini-
tief een streep door het marathon-
schaatsseizoen 2020/2021. Nu
goedkeuring van het ministerie
voor het opstarten van de topdivi-
sies opnieuw is uitgebleven, ziet
de bond geen mogelijkheden
meer om nog een wedstrijdkalen-
der op te stellen.
Lang leefde de hoop dat het mara-
thonschaatsen alsnog zou worden
toegevoegd aan de lijst met top-
sportcompetities die mochten
worden hervat. In december kreeg
de KNSB een nee te horen terwijl
andere sporten wel los mochten.
Dinsdagavond meldde het minis-
terie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) echter dat dit
verzoek opnieuw is afgewezen. 
Een teleurstellend bericht voor de
36-jarige Frank Vreugdenhil. De
kweker uit Eldersloo, die de laat-
ste twee Alternatieve Elfsteden-
tochten op de Weissensee op zijn
naam zette, zou zijn laatste sei-
zoen rijden. Op deze manier komt
er een abrupt einde aan zijn
schaatscarrière. ,,Het is nog niet
bij mij geland”, zegt de maathon-
schaatser. ,,Ik ben druk met ande-
re zaken bezig, zoals het voorbe-
reiden op het nieuwe tuinseizoen.
Ik ben er niet bewust mee bezig,
maar het is wel duidelijk dat ik
mij laatste wedstrijd heb gereden.
Ik had nog gehoopt dat we naar
Zweden hadden gekund en ik
mijn carrière op natuurijs had af

kunnen sluiten, maar door het
reisverbod zit dat er niet in. Mijn
trainingen zie ik al als aftrainen,
maar het is wel zuur dat het zo
afloopt. Er zijn ergere dingen. Het
is gezien de huidige omstandighe-
den allemaal erg relatief. Maar ik
had graag op het ijs afscheid geno-
men.” 
De inwoner van Eldersloo begon
als langebaanschaatser. In 2009
deed hij een poging om als Kazach
zich te plaatsen voor de Olympi-
sche Spelen. Deze missie mislukte.
In 2010 stapte hij over van het lan-
gebaanschaatsen naar het mara-
thonschaatsen. Hij pakte vier
zeges tijdens de Marathoncup.
Vreugdenhil was op zijn sterkst
tijdens lange zware tochten op
natuurijs. Naast zijn twee over-
winningen tijdens de Alternatieve
Elfstedentocht (2019 en 2020) op
de Weissensee, eindigde hij in
2013 als tweede. In datzelfde jaar
was hij de sterkste in de laatste
marathon voor de KPN Grand Prix
Cup in het Zweedse Falun. In 2017
werd hij eindwinnaar van KPN
Grand Prix Cup op natuurijs. Daar
had hij in de winter van 2021 nog
graag een zege aan toegevoegd,
maar die gaat er door het corona-
virus niet meer komen.

Gaslek in Gieten
GIETEN – Tijdens graafwerkzaamheden in de tuin van een
woning aan de Westerstraat in Gieten is woensdagmorgen een
gasleiding geraakt. De brandweer werd gewaarschuwd en heeft
de situatie veiliggesteld tot netwerkbeheerder Enexis arriveerde.
De straat werd onder meer afgesloten voor doorgaand verkeer. De
netwerkbeheerder heeft vervolgens het lek gedicht. Er deden zich
geen persoonlijke ongelukken voor. (Foto: Van Oost Media)

Petitie tegen wijzigingen
in buslijn 51
ZUIDLAREN - Een petitie
tegen het wijzigen van de route
van buslijn 51 (Assen-Gronin-
gen) is in enkele dagen tijd
bijna 500 keer ondertekend. 
Sinds 1 januari reed van Gronin-
gen via Haren, Onnen, Noordla-
ren, Midlaren, Zuidlaren,  Schui-
lingsoord, Annen, Anloo, Gaste-
ren, Loon en Assen. Veel scholie-
ren uit Aa en Hunze die in Assen,
Haren en Groningen op school zit-
ten maakten gebruik van deze
bus. Ook inwoners die reizen naar
Bea trixoord en de Visio in Haren
of werken in Groningen en Assen
maakten gebruik van de bus.  Een
aantal haltes in de zuidelijke
delen van Zuidlaren is komen te
vervallen. Voor inwoners van
Annen, Schuilingsoord, en Zuid-Es
betekent dit extra reistijd en een
extra overstap. Daar zijn zij zeer
ontevreden over. Initiatiefnemer
Michiel van den Oever uit Zuidla-
ren hoopt dat zoveel mogelijk

mensen de petitie ondertekenen,
en wil graag in gesprek met OV-
bureau Groningen-Drenthe en ver-
voersmaatschappij Qbuzz. 

,,De wijziging van buslijn 51 is erg
nadelig voor grote groepen reizi-
gers. Door de nieuwe regeling zijn
er drie haltes verdwenen die
belangrijk zijn voor het woon-
werkverkeer en voor scholieren.
De reistijd is verlengd en er is
geen directe verbinding meer.” De
CDA-fractie in Aa en Hunze is
bang dat de reistijd voor reizigers
fors gaat toenemen, de kosten om
hoog gang, omdat er via Gronin-
gen gereid moet worden en dat
het opheffen van haltes een forse
impact heeft op de leefbaarheid
van dorpen als Anloo en Gasteren.
En alternatieve lijnen zitten vaak
overvol. De fractie vraagt of het
college contact op wil nemen met
het OV-bureau en Qbuzz en zich
wil inzetten om goede busverbin-
dingen te behouden.  

Scholen blijven nog
tot 8 februari gesloten
EEXTERVEEN - Het blijft
spannend wanneer de scholen en
de kinderopvang weer opengaan.
Het kabinet besloot dit weekend
dat ook de basisscholen, net als
het voortgezetonderwijs, tot 8
februari gesloten blijven. De
onduidelijkheid over de Britse
variant van het coronavirus
speelt hierbij een belangrijke rol. 

,,We blijven de landelijke bericht-
geving hierover volgen”, zegt Lian-
ne Roossien-De Jonge, directeur
van obs De Kameleon in Eexter-
veen. ,,Dit weekend is duidelijk
geworden dat we niet op 25 januari
open gaan. We gaan dus door zoals
we voor de kerstvakantie zijn
begonnen.” De school is alleen
open voor kwetsbare kinderen en
voor kinderen van ouders met een
cruciaal beroep. De andere leerlin-
gen krijgen online les. ,,De noodop-
vang bestaat uit ongeveer 15 tot 20
procent van het totaalaantal leer-
lingen. Deze leerlingen krijgen
gelijk les met de leerlingen die
thuis zitten. Het team probeert
zoveel mogelijk interessante en
gevarieerde lessen aan te bieden.
Naast de gezamenlijke lessen kun-
nen de leerlingen ook individueel
contact opnemen met de docent en
vragen stellen. Het loopt goed. We
zijn zeer tevreden, hoe het samen
met de ouders wordt opgelost. We
hebben alle kinderen in beeld, dus
op zich loopt het wel, maar we heb-
ben de kinderen liever hier op
school natuurlijk.” Rossien ver-
wacht niet dat de kinderen grote
achterstanden oplopen. Haar
school werd samen met de Bonner-
school in Gieten in de Drentse
onderwijsmonitor genoemd als
scholen waar bij de leerlingen de
taal- en rekenvaardigheden volgens
de normen van de Inspectie van het
Onderwijs achterbleven. ,,We doen
ons best om de leerlingen zo goed
mogelijk voor te bereiden op het
vervolgonderwijs. De kwaliteit van
het onderwijs is in orde. Er zit wel-
eens een jaar tussen met een lich-
ting waarvan de leerlingen door-
stromen naar het speciaal- en prak-
tijk of kader onderwijs en vmbo.
Dat heeft invloed op deze cijfers.
We hebben ook jaren dat er leerlin-
gen naar de havo of vwo gaan. Dan
heb je een ander beeld in de
Onderwijsmonitor.”
De school had voor de kerstvakan-
tie te maken met positief geteste
leerlingen en docenten. ,,Dat speel-
de vlak voordat we de lockdown in
gingen. Dat heeft niet tot proble-
men geleid. We konden het goed

opvangen. De besmette docenten
konden thuis werken en zijn inmid-
dels weer hersteld. We konden het
intern oplossen. Het heeft niet tot
extra problemen geleid. Wat betreft
de besmette kinderen hebben we
goed contact gehad met de GGD en
hebben we de ouders goed op de
hoogte kunnen houden.” De
besmettingen hebben niet tot veel
extra angst geleid onder het onder-
wijsteam. ,,Natuurlijk is er de onze-
kerheid over mogelijke besmettin-
gen. Het houdt ons allemaal in de
greep. Het liefst hebben we alle
kinderen op school, maar het moet
natuurlijk wel veilig kunnen. En de
Britse variant is ook wel een dinge-
tje. Daarom wachten we de lande-
lijk berichtgeving af en zullen we
de leerlingen weer op school ont-
vangen als het veilig is.” Rossien is
dit schooljaar begonnen als school-
directeur in Eexterveen. Ze volgde
Freddie Duursma op die met pen-
sioen ging. Vorig jaar stond ze nog
als docent voor de klas. ,,Ik was wel
gewend om zaken te organiseren.
Nu ben ik eindverantwoordelijk en
die verantwoordelijk neem ik ook.
Maar we doen het wel met het hele
team. Een ding vind ik erg belang-
rijk en dat is duidelijke communi-
catie. Juist in deze moeilijke tijden
is informatieverstrekking richting
de ouders erg belangrijk.

Geen p/d bij 
volleybal
REGIO – De Nederlandse
Volleybalbond (Nevobo)
heeft deze week door de
nieuwe lockdown aangege-
ven om de huidige competi-
tie niet uit te spelen. Daarom
is besloten dat er geen pro-
motie en degradatie plaats-
vinden.

Door de maatregelen van het
kabinet om het coronavirus in
te dammen is ook het laatste
door de Nevobo voorgestelde
scenario komen te vervallen.
Het ging hierbij om het spelen
van een halve competitie. Door
het niet uitspelen van de com-
petitie zullen er geen teams of
promoveren of degraderen. Dit
geldt voor de niveaus Topdivisie
en lager. 

De bond wil wel als het corona-
virus het toelaat, wedstrijden
gaan organiseren. Deze wed-
strijden vinden voor zoveel
mogelijk plaats conform de res-
terende wedstrijdschema’s bin-
nen de huidige poules. Er zal
eerst worden geïnventariseerd
welke teams willen spelen. 
De Nevobo richt zich vast op het
volgende seizoen. Alle teams
houden hun recht op hun plaats
in hun klasse of divisie. We heb-
ben al de mogelijkheid gebo-
den voor horizontale instroom
op hogere niveaus. Voor de 1e
klasse en lager is er sprake van
vrije inschrijving.    

De verwachting is dat medio
februari de ‘portal’ opengaat
waarin verenigingen steun kun-
nen aanvragen voor de doorlo-
pende vaste lasten (waaronder
bondsafdrachten) van de ver-
eniging. Over de voorwaarden
en de procedure zullende ver-
enigingen separaat worden
geïnformeerd.  

Diverse verenigingen hebben
de deuren van hun beachvelden
weer geopend waardoor het
voor de jeugd mogelijk om te
volleyballen. 

Coachingstraject 
Popsport voor jonge
Drentse pop-acts
REGIO - Bands, singer-song-
writers, urban-acts en
dj/producers uit Drenthe
kunnen zich weer aanmelden
voor het coachingstraject
Popsport voor 14- tot 21-jari-
gen. Alle deelnemers kunnen
drie maanden lang works-
hops volgen en krijgen per-
soonlijke begeleiding om
zichzelf te ontwikkelen,
zowel muzikaal als op het
gebied van sociale media en
performance. Aanmelden
kan tot 12 maart via
www.popsport.nl. 

Evenals voorgaande jaren
begint Popsport Drenthe in
maart met een regionale kick-
off. Het programma wordt afge-
sloten met een presentatie,
waarin de acts laten zien hoe zij
zich ontwikkeld hebben. De win-
naar stroomt door naar het lan-
delijke traject. Naar verwach-
ting wordt Popsport dit jaar vol-
ledig online uitgevoerd. ,,Uiter-
aard hebben we het liefst een

traject waarin acts elkaar kun-
nen ontmoeten en optredens
vanzelfsprekend zijn, maar door
corona is alles anders. Gelukkig
biedt een online programma
ook kansen. Interessante
coaches die normaal gesproken
onbereikbaar zijn door te grote
afstanden, zijn nu beschikbaar
voor online coachingsessies”,
zegt Erik de Vries, coördinator
van het regionale traject.
Afgelopen jaar werd Popsport
Drenthe ook grotendeels online
gehouden. Hierdoor verschoof
de focus van podiumpresentatie
naar branding. Door workshop-
sessies van onder andere Knelis
Meijer en Lara Harbers kregen
deelnemers tips over het ideale
moment voor een bericht op
sociale media en leerden ze hoe
ze hun songs en verhaal online
levendig en interessant kunnen
maken.
Popsport Drenthe is het regiona-
le begeleidings- en coachings-
traject van Stichting Kunst &
Cultuur in samenwerking met
coaches en het landelijke Pop-
sport.
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Wordt u onze 
nieuwe schakel?
Bent u een organisatorisch talent en wilt u uw steentje bijdragen 
aan de genezing van nierziekten? Dan is de rol van  coördinator iets 
voor u! De Nierstichting zoekt mensen die de jaarlijkse collecte in 
hun wijk/woonplaats willen organiseren. De collecte is in de derde 
week van september. 

Doet u mee? Aanmelden kan via: nierstichting.nl/coordinator

Sportgala Drenthe afgelast
REGIO - De verkiezing van de
Drentse sportman, sportvrouw
en sportploeg van het jaar gaat
niet door. SportDrenthe heeft
besloten om het Sportgala
Drenthe af te gelasten.

Het jaar 2020 stond volledig in het
teken van de coronacrisis. In
maart kwam de hele wereld tot
stilstand, zo ook de sport. Voor-
zichtig werd in de zomer hier en
daar de (top)sport weer in gang
gezet, om in oktober weer keihard
tot stilstand te komen. Topsport
bleef deels doorgaan, maar de
competitie was in geen enkel

opzicht normaal te noemen. De
organisatie van het Sportgala
Drenthe is dan ook van mening
dat een verkiezing van sportman,
sportvrouw en sportploeg van
2020 geen eerlijke winnaars kan
opleveren. ,,We volgen de lijn van
het landelijke gala en kiezen
ervoor geen Sportgala Drenthe te
organiseren in 2021. Wel kijken
we of er een alternatief mogelijk
is.”
SportDrenthe is momenteel in
overleg met RTV Drenthe om aan
de hand van een serie uitzendin-
gen toch aandacht te besteden aan
de sport in Drenthe. ,, Afgelopen
jaar werd meer dan eens duidelijk

hoe belangrijk ook de breedte-
sport is in Drenthe. De sportver-
enigingen spelen een belangrijke
maatschappelijke rol. Ze zijn in
veel gevallen het kloppend hart
van sport en bewegen, maar voor-
al ook van het sociale leven van de
inwoners. Dat viel afgelopen jaar
volledig stil en er is nu, begin
2021, ook nog geen uitzicht op
wanneer het sporten weer kan
beginnen. Juist in deze tijd waarin
iedereen gedwongen thuis moet
blijven is sporten en bewegen
belangrijker dan ooit. Reden
genoeg om wel aandacht voor de
sport in deze bijzondere tijd te
hebben.”

Verkiezing ‘Anneroel
van het jaar’ in Annen
ANNEN - Commissie Dorpsbelangen zal de verkiezing ‘Anne-
roel van het jaar’ gaan houden. Het lijkt de Commissie goed om
extra aandacht te besteden aan mensen die voor het dorp
Annen of een dorpsgenoot iets bijzonders betekend hebben in
dit ‘corona-jaar’.

,,Dit kan iets persoonlijks zijn, voor een vereniging, een goed doel of
omdat iemand zich speciaal ingezet heeft om toch een activiteit te
organiseren, bijvoorbeeld voor een gezin. Dit is een speciale tijd
waarin de Commissie Dorpsbelangen wat extra aandacht wil beste-
den aan onze inwoners, zeker nu de lockdown verlengd is”, aldus de
commissie.
,,Iedereen kan één persoon nomineren met een uitgebreide beschrij-
ving waarom deze persoon in het zonnetje gezet moet worden. We wil-
len ook weten wie de nominatie heeft ingezonden en wat de relatie
van deze persoon is met de genomineerde. Nominaties kunnen wor-
den ingezonden tot en met 31 maart. Dit kan naar: anneroel@annen-
info.nl. ”
De Commissie Dorpsbelangen zal begin mei op een leuke manier
bekend maken wie de winnaar is.

Nog steeds twee scenario’s
herstart amateurvoetbal
REGIO - Ook nadat het kabi-
net dinsdagavond heeft aan-
gekondigd dat de huidige
lockdown in ieder geval wordt
verlengd tot en met 9 febru-
ari, blijven de overgebleven
twee scenario’s voor een her-
start van de seniorencompeti-
ties in het amateurvoetbal
allebei nog op tafel liggen.
Dat laat de KNVB weten in
een reactie.

Begin december werd duidelijk
dat door de lockdown het niet
meer haalbaar is om de huidige
competities volledig uit te spe-
len. Hierdoor bleven twee scena-
rio’s over: óf de huidige competi-
ties worden opgedeeld in twee
poules die alsnog een complete
competitie spelen, óf alleen de
eerste seizoenshelft wordt uitge-
speeld. 
Ondanks de verlenging van de
lockdown is het volgens de
KNVB op dit moment nog te

vroeg om een definitief besluit te
nemen over één van deze scena-
rio’s. ,,Hoewel het er niet gemak-
kelijker op wordt, blijven beide
scenario’s nog steeds realistisch
en haalbaar. Met de eerstvolgen-
de persconferentie hopen we van
het kabinet meer duidelijkheid
te krijgen over eventuele versoe-
pelingen voor de sport. Op basis
hiervan zal uiterlijk in de week
van 9 februari een besluit wor-
den genomen over de hervatting
van de competities.”
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