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NIEUWS VAN ZWEMBAD DE WIEKE
In deze laatste editie van de Streekbode voor de
zomervakantie willen wij even een paar activiteiten
onder uw aandacht brengen;
In samenwerking met Duikcentrum Atlantis uit
Sappemeer bieden wij 17 Juli a.s. een duikclinic aan.
Leeftijd vanaf 21 jaar. Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur.
Eventueel komt er deze avond een tweede uur, van
20.00 tot 21.00uur.
Mocht de interesse heel erg groot zijn, dan hebben we ook nog een 2e datum in het vooruitzicht, te
weten 21 Juli a.s. Kosten van deze introductieduik € 20,00; hiervoor krijgt u 1-op-1 les. Mocht u mee
willen doen; opgave tot 5 Juli a.s.
Daarnaast is de Zwem-4-Daagse volop aan de gang ten tijde van het uitkomen van deze Streekbode.
Ook deze week zijn er alle dagen verschillende activiteiten bij en om het bad. Volop gezelligheid, dus
kom gerust langs!
Ook zullen er tijdens de zomervakantie verschillende activiteiten georganiseerd worden, dit zal
allemaal bij de kiosk, op onze website en Facebook pagina vermeld worden.
En wederom een oproep voor hulp; onze vrijwilligers hebben ook allemaal vakantie, de planning voor
de vakantieperiode is ook nog niet rond. Het zou toch zonde zijn dat de kiosk op een prachtige
zomerse dag dicht moet blijven omdat hiervoor geen bezetting is. En een gesloten kiosk brengt geen
inkomsten voor ons zwembad, terwijl wij deze keihard nodig zijn!
U kunt zicht nog altijd melden bij de kiosk of een van onze bestuursleden.
ALLE HULP BLIJFT WELKOM!
Rest ons u een fijne zomervakantie te wensen; laten we hopen op een prachtige zomer!
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KERKDIENSTEN
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel:
9 juli
Plaats: Het Anker
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. van Elten
16 juli
Plaats: Roswinkel
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. van Elten

Baptisten gemeente de Open Poort:
9 juli
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Dhr. J. Boelhouwers
16 juli
Plaats: De Open Poort
Tijd:
9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema

KOOPJES
Spelregels “koopjes”.
De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil
doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met
1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost
een koopje € 3,- per artikel. Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een
foto € 7,50

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.
Handelsonderneming Sanders-Stap.
Tel. 06 55808002
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ONTDEK HET PLEKJE
Deze laatste keer van dit seizoen geen nieuwe foto want de plek van deze
foto is nog niet geraden. Dus hij gaat mee naar de volgende ronde
voorzien van deze hint: Reclame.
Waar is dit lijnenspel te zien?
Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres
streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 0591522091.
De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode.

HET BESTUUR EN REDACTIE VAN DE STREEKBODE WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZOMER TOE EN
KIJKT UIT NAAR AL HET NIEUWS VOOR STREEKBODE 1 IN SEPTEMBER.

AFSLUITING KLEVE PROJECT 2017
Vrijdag 14 juli wordt het project van dit schooljaar, net als in de
voorafgaande jaren , weer afgesloten met het SPONSORZWEMMEN.
Binnenkort komen de leerlingen van groep 8 bij u langs met de vraag of u
hen sponseren wilt voor ‘het goede doel’. Het geld dat de leerlingen dit
keer, door zovéél mogelijk baantjes te zwemmen, bij elkaar brengen, wordt
dit jaar geschonken aan Warchild. Aanvang 13.00 uur. Zwembad ‘De
Wieke’.
Onze burgemeester de heer Eric van Oosterhout komt het startschot geven èn hij zwemt zelf mee!
En, zo heeft u in het Dagblad van Noorden kunnen lezen, zwemmen in een droge sloot kan hij al.
Bovendien heeft hij de actie van de leerlingen ook al financieel ondersteund !
Dames en heren, we zouden het enorm waarderen als
ook u aanwezig wilt zijn, om de kinderen aan te
moedigen.
Het Kleve comité
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• Secr. G.J.Soer
• Weerdingerkanaal nz 155
• 7831 HL Nieuw Weerdinge
• Tel: 0591-521367
•

Bankrekening: NL51 RABO 0184 8645 50

•

E-mail: vriessoer@kpnmail.nl

Weerdingerkanaal nz 167 I
Na de verkoop van zijn pand op nr.168 vestigde de heer H. de Jong zich in dit pand met een winkel in
rookartikelen. Vervolgens werd de zaak verkocht en de nieuwe eigenaar bouwde het om tot een
snackbar met de naam “Alex”. De huidige cafetaria eigenaar is dhr. R. Prinsen.

Weerdingerkanaal nz
167
Hier is jarenlang een bakkerszaak
gevestigd geweest. Bakker Kugel was de eerste.
Hij werd opgevolgd door bakker J. Lemstra die het stokje overgaf aan bakker W.C Olijve. De zaak
werd gesloten in 1976.
Weerdingerkanaal nz 166
Deze woning werd gebouwd in 1925. Het ontwerp voor deze ‘winkelbehuizing’ kwam van de
tekentafel van de bouwkundige G. Hebels. Hij werkte in opdracht van de heer H .Pol, die er zijn
beroep van kleermaker uit wilde oefenen. Zoon Jacob, ook kleermaker, nam later de zaak over en
breidde de activiteiten uit door de verkoop van hoeden, petten en sportartikelen. In 1988 werd de
zaak gesloten.
Weerdingerkanaal nz 165
Hier heeft vanouds een slagersfamilie
gewoond. De opvolging ging van vader
op zoon. De stichter van het bedrijf,
Cornelis Dijkstra werd opgevolgd door
zoon Geert. De gebroeders Wiebe Gzn.
en Kees waren de volgende
praktiserende slagers. Kees werd later
keurmeester. Gerard, de zoon van
Wiebe. is nu samen met zijn vrouw
Willeke de drijvende kracht achter dit
nu volledig gemoderniseerde bedrijf.
Fijne zomer gewenst.

4

De Streekbode - 6 juli 2017

Beste omwonende van Pottendijk,
De gemeente Emmen heeft het gebied Pottendijk aangewezen als plaatsingsgebied voor 17
windmolens.
Het bewonersplatform bestaande uit 7 omwonenden is onder leiding van voorzitter Erik Dannenberg
nu 4 keer met de initiatiefnemers YRD Yard/Raedthuys/Deddens hierover in gesprek geweest.
YRD heeft bij de Gemeente Emmen aangegeven geen rendabele molens te kunnen plaatsen met een
hoogte van 149 meter, ashoogte 99 meter met wieken van 50 meter.
Wij het bewonersplatform hebben geëist dat YRD ons toch een plan zouden presenteren zoals de
Gemeente Emmen bij de uitvraag gesteld had maximaal 149 meter en 16 jaar, met een afstand tot
woongebied van 1100 meter en afstand tot individuele huizen 500 meter.
YRD hebben ons pas in de vierde bijeenkomst een plan gepresenteerd voor molens van 149 meter en
16 jaar, ze lieten zien dat er voor hun niet genoeg te verdienen valt.
We gaan nu als bewonersplatform deze uitkomst door deskundigen laten toetsen.
Zodra er nieuws te melden is zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
Bewonersplatform Pottendijk

HET EETTAFELPROJECT
De kookploeg van het Eettafelproject gaat op
vakantie. Gedurende de basisschool vakantie
gaan we er even tussenuit.
Op donderdag 7 september hopen we al
onze gasten weer te zien. Er is nog plaats aan
tafel voor meer deelnemers. Dus, wie ook na
de vakantie aan wil schuiven kan zich
opgeven bij de beheerders van de Badde.
Zij zijn op werkdagen aanwezig van acht uur 's morgens tot vier uur 's middags.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie
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NIEUWS VAN AMICITIA
Gymnastiekvereniging Amicitia bedankt bij deze alle inwoners van Nieuw-Weerdinge die van ons
koeken hebben gekocht tijdens onze jaarlijkse koekactie!! Dankzij jullie was de koekactie net als
voorgaande jaren weer een groot succes... Ook willen wij namens de vereniging al onze leden en hun
ouders bedanken die mee hebben gelopen.
Vanaf volgend seizoen zijn er een aantal bestuursleden die gaan stoppen met hun taken..
Dus zijn wij op zoek naar een enthousiast iemand die ons bestuur wil komen versterken!
Ook doen wij een beroep op de ouders van onze turnsters...
Om mee te kunnen blijven doen aan de onderlinge
turnwedstrijden in Tweede Exloërmond en aan de KNGU
wedstrijden zijn wij als vereniging verplicht om juryleden aan
te leveren.. Het tekort aan juryleden gaat komend seizoen
een serieus probleem worden als er geen mensen zijn die de
jurycursus TD1 en/of TD2 willen gaan volgen! De cursus TD1 betreft slechts 3 bijeenkomsten, het
examen kun je gewoon thuis doen.
Voor meer informatie kun je terecht bij de turnjuffen of bij iemand van het bestuur.
Wij en de kinderen rekenen op jullie!

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS
Mede door u steun waren we weer in staat om de voedselbank deze keer van zeeppoeder te
voorzien.
We hadden begrepen dat hier ook behoefte aan is. We willen nogmaals
benadrukken dat iedereen welkom is, u helpt u zelf en anderen. Een kopje
koffie staat voor u klaar.
Ook wij gaan met vakantie we draaien nog een keer op 14 juli.
Na onze vakantie zijn we er weer op de volgende
dagen: 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en
17 november, 1 en 15 december.
Het hele team van de kledingkringloop wenst u
een fijne vakantie
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MTB PARCOURS IN NIEUW WEERDINGE
Beste inwoners van Nieuw-weerdinge,
Graag brengen we jullie op de hoogte omtrent de
stand van zaken over het Mountainbike parcours in
Nieuw-Weerdinge.
We hebben onlangs een goed gesprek gehad met de
gemeente Emmen over het plan. De gemeente staat
zeer positief tegenover dit plan en stelde voor om
een informatie avond te houden om geïnteresseerden op de hoogte te brengen. Dus bent u
geïnteresseerd of heeft u vragen dan bent u welkom op de informatie avond. Deze avond vind plaats
op 20 juli om 20:00 uur in de Badde te Nieuw-Weerdinge.
Met vriendelijke groet,
Arjan Schipper

GEEN KERSTNACHTDIENST MONDENHAL DIT JAAR
Er is dit jaar vanwege praktische redenen geen kerstnachtdienst in de sporthal. De sporthal is tot
zaterdag laat nog in gebruik in verband met het Protos-Weeringzaalvoetbaltoernooi. De opbouw zou
dan in de vroege uren op zondagmorgen moeten gebeuren, terwijl er enkele uren daarna ook dienst
is in beide kerken. Er is nu zowel in de Baptistengemeente ‘De Open Poort’ als in de Protestantse
kerk ‘Het Anker’ gewoon om 21.30 uur een kerstnachtdienst. Volgend jaar in 2018 hopen we weer
gezamenlijk een kerstnachtdienst te kunnen houden in de ‘Mondenhal.’

BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2017
Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een buurtvolleybaltoernooi, dit keer
vanuit NIEUW WEERDINGE GEZOND! Op zondag 30 juli is het weer zo ver van 13:00 uur – 17:00 uur
zullen de opgegeven teams tegen elkaar strijden. Iedereen tussen de 12 en 99 jaar mag mee doen
aan deze super gezellig sportieve activiteit. Het zal plaats vinden op het veldje bij dierenparkje de
Wenke. Kosten zijn €2,- per persoon en een team bestaat uit 6 of 7 personen. Vraag daarom je
vrienden, buren, familie etc. om samen een team te vormen en geef jullie op voor 10 juli.
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KONINGSVOETBAL 2017 WEER EEN SUCCES!
De 10 deelnemende teams, 3 scheidsrechter, supporters, vrijwilligers en wij als organisatie hebben er
weer een groot succes van gemaakt. Op 27 april 2017 werd er om 10.30 uur gestart met de
wedstrijden. Het was mooi weer dus tijd om te strijden voor de eerste plek en de wisselbokaal! Voor
de kinderen was Bert the Magic Man om 10.30 aanwezig om ze te vermaken met het goochelen en
om nieuwe trucs aan leren. Toen Bert zijn trukendoos weer op had geruimd konden de kinderen zich
vermaken op het springkussen, grabbelen in de grabbelton en touwtrekken. Toen de wedstrijden vol
aan de gang waren was er het één en ander te doen voor de supporters, ze konden gokken bij de
verloting met mooie prijsjes en een biertje halen bij de tap in onze gezellige feesttent.
Hieronder de nummers 1 t/m 4:
1. Café Ted, 2. De Kloeckhalzen, 3. NZBD, 4. Fc Knudde
Wij willen als organisatie alle teams bedanken voor het deelnemen en hopen jullie volgend jaar weer
te zien. Dit jaar gaat een deel van onze opbrengst naar hengelsportvereniging Nieuw Weerdinge.
Geniet ervan! Zonder onze sponsoren en vrijwilligers hadden wij dit toernooi niet kunnen
organiseren. Iedereen bedankt!
Onze sponsoren: XXL print & belettering, Jellie Sanders fotografie, Snackbar ’t mondje, Kapsalon All 4
You, Slagerij Meems, De Pimpernel, Tiems, Jantje Stap bloem & interieur , Slagerij Dijkstra, Cafetaria
Prinsen, Schadecentrum Rengers, Tieks, Regiobank Nieuw Weerdinge, V.O.F. tegelcentrum Wolters,
Autoprofijt Nieuw Weerdinge, ITC Stavast, Pieter Sanders timmerwerken en afbouw,
Woninginrichting
Wachtmeester,
Handelsonderneming
Sanders-stap,
Pedicuresalon Jellie
Supèr, Pals tweewielers,
Van Oosten
schoonmaak en
onderhoud, Autobedrijf
Tjeerdsma.
Wij hebben genoten, wij
hopen jullie ook. Tot
volgend jaar, Groetjes
van de organisatie
NZBD.
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JEUGDSOOS DE BADDE GAAT VERBOUWEN
Het heeft even geduurd, maar eindelijk kan er worden begonnen met het aanpakken van de
Jeugdsoos ruimte in MFC de Badde. Deze week zijn de jongeren al begonnen met het opruimen en
het uitsorteren van alle spullen en zijn de eerste sloopwerkzaamheden verricht. In samenwerking
met jongeren zal de jeugdsoos een nieuw fris uiterlijk gaan krijgen. De soos zal voorlopig dan ook niet
geopend zijn tot dat de meeste werkzaamheden afgerond zijn. We houden jullie op de hoogte!
WANDELACTIVITEIT SENIOREN
Sinds mei wordt er iedere dinsdagmiddag vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond gewandeld door een
aantal senioren. Na afloop is er de mogelijkheid om in de Badde koffie te drinken (€1,00)
Iedereen kan aansluiten zonder opgave en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wie aanwezig is die wandelt mee!
Dag:
Iedere dinsdagmiddag
Startlocatie:
De Badde
Afstand:
4/5 km (ongeveer 1 uur)
Vertrektijd:
13.30 uur
Kosten:
Geen
Informatie of vragen? Buurstsportcoach senioren Eefke Weismann-Hooijer,
Telefoon: 06 11 250 789 / e-mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl

HET BESTUUR EN REDACTIE VAN DE STREEKBODE WENST IEDEREEN EEN FIJNE ZOMER TOE EN
KIJKT UIT NAAR AL HET NIEUWS VOOR STREEKBODE 1 IN SEPTEMBER.
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PALS PRIJZENTOMBOLA
Wij willen graag iedereen bedanken voor de felicitaties op welke
manier dan ook voor onze jubileum. De felicitaties waren
overweldigend en worden zeer gewaardeerd.
We hadden natuurlijk nog een Prijzentombola waar leuke prijzen mee
te winnen waren. Bijna iedereen is inmiddels persoonlijk op de hoogte
gesteld en daarom is het natuurlijk leuk om hier bekend te maken.
De hoofdprijs is gewonnen door: Albert Dik.
De tweede prijs is gewonnen door: Lena en Bert.
De derde prijs is gewonnen door: Dhr. Bouland.
en de vele andere prijzen zijn gewonnen door:
Rika Hilgen- Kort, J. Borchers, familie Lever,
Mandy van der Molen, Beate Visser, P. Tiems,
M. Groenewold-Beens, Bep IJsselstein, Dobben, P. van Wetten,
Jolanda Aardema, Frans Goeree, Anna Suelmann-Eikens,
G. Schimmel, J. Kroon, J. Kiewiet, Sip, Janine Wiegers, Anton Versteeg,
H. Hilberts, Dhr. Hofkamp , F. van Oosten, Dennis Kruise, Marcel
Rengers, Esther Cosse, Dhr. Duinkerken, Gesina, Tineke Roelfs, M.
Prins.
Iedereen van harte gefeliciteerd en we zien jullie verschijnen om de
prijs in ontvangst te nemen.

Pals Tweewielers
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TURNSTERS AMICITIA BESLUITEN WEDSTRIJDSEIZOEN
SUCCESVOL
Het grootste deel van de turnsters van Amicitia sloten op
zaterdag 13 mei het seizoen af met de toestelfinale in
Tweede Exloërmond. Een wedstrijd waarin alle turnsters
hebben laten zien dat ze ongelofelijk veel geleerd hebben
dit seizoen en sommige turnsters werden zelf beloond met
meerdere medailles.

Prijswinnaars waren:
Balk
Milou
Romay

Brug

Sprong

Vloer

Niveau

3e prijs

2e prijs

3e prijs

Basis D2

1e prijs

3e prijs

Basis D2

2e prijs

Nienke G

1e prijs

2e prijs

3e prijs

Pre-instap D1

Emily

2e prijs

1e prijs

2e prijs

Pre-instap D1

3e prijs

Instap D2

Ninthe
Marissa

1e prijs

3e prijs

Emma

Instap D2
3e prijs

Sanne

3e prijs

Naomi

1e prijs

Hieke

2e prijs

Marlies

2e prijs

Pupil 1 D1
Jeugd 2 G

1e prijs

3e prijs

1e prijs

Jeugd 2 G

1e prijs

Junioir G

2e prijs

Junior G

Naast de toestelfinales in Tweede Exloërmond, waren er ook nog 5 turnsters die zich voor
onderdelen hadden geplaatst tijdens de KNGU wedstrijden in Westerbork. Deze 5 turnsters sloten op
10 juni het wedstrijdseizoen af met de KNGU toestelfinale in Emmen.
Ook hier werden mooie resultaten behaald.
Lana mocht ’s morgens het spits afbijten. Zij had zich geplaatst op de
onderdelen balk en vloer. Na een stabiele balkoefening maakte ze op
vloer helaas wat foutjes. Het resulteerde in een mooie 5e plek op
balk en een 14e plek op vloer.
In de 3e wedstrijdronde was het de beurt aan Marissa, Nova en
Naomi. Marissa had zich geplaatst voor het onderdeel balk. Ze liet
een strakke balkoefening zien maar viel er met de koprol af. Marissa
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behaalde de 12e plek. Nova had zich geplaatst voor het onderdeel sprong en deed dit erg netjes en
mocht het zilver mee naar huis nemen. Tweede van Drenthe op het onderdeel sprong. Naomi had
zich geplaatst voor de onderdelen sprong en vloer en in de week voor de toestelfinale werd ze als
reserve opgeroepen voor het onderdeel brug. Naomi turnde allemaal strakke oefeningen en werd
Drents kampioen op brug! Daarnaast mocht ze op vloer de zilveren medaille mee naar huis nemen.
Op het onderdeel sprong werd Naomi 9e.
Als laatste mocht Marlies haar toestelfinale turnen. Ook zij had zich voor meerdere toestellen
geplaatst; brug, vloer en sprong. Op de brug wat kleine foutjes, waardoor ze op dit onderdeel 12e
werd. Op vloer en sprong maakte ze dit helemaal goed! Voor Marlies een mooie bronzen medaille op
vloer. Op sprong eindigde ze net naast het podium op de 4e plek met 0,025 verschil met nummer 3.

NAOMI EN ANNELIE DRENTSE KAMPIOENEN TURNEN
Op zaterdag 10 juni werden in de sporthal in Angelslo de toestelfinales van de KNGU wedstrijden in
Drenthe gehouden. Van turnvereniging Amicitia hadden verschillende meiden en meisjes zich
daarvoor geplaatst. Naomi Rengers werd als 1e
reserve opgeroepen om alsnog mee te doen op
het eerste prijs die zij behaalde op de brug. Met
haar uitvoering van de oefening werd ze Drents
kampioen op dit onderdeel in haar klasse. Op de
onderdelen Sprong en Vloer had zij zich
rechtstreeks geplaatst via eerdere wedstrijden.
Op Vloer werd ze 2e en op Sprong 9e. Annelie
Brakels had zich in haar klasse rechtstreeks
geplaatst op de onderdelen; Balk, Vloer en
Sprong. Zij werd op al deze onderdelen eerste en
daarmee drie keer Drents kampioen. Eerder dit
jaar had Annelie zich voor het eerst geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen in Almelo, ze
werd daar 28e op de meerkamp. Super! Reden om eens een gesprekje met deze gouden
medaillewinnaars aan te gaan.
Hoe oud ben je en hoe lang turn je al?
Naomi: ‘Ik ben 13 jaar en turn vanaf dat ik 5/6 jaar was.’
Annelie: ‘Ik ben 10 jaar en turn vanaf dat ik 7 jaar was.’
Hoe vaak en waar train je?
Naomi: ‘Ik turn bij Amicitia op dinsdag en vrijdagavond, samen 2 en een half uur.
Annelie: ‘Ik turn bij Amicitia op dinsdag en vrijdagavond, bij Turnpunt Drenthe op maandagavond in
Roswinkel, op woensdag in Emmen en op zondag in Ter Apel. Ik train zo’n 11 uur in de week.
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Wat is je favoriete onderdeel?
Naomi: ’Vloer’.
Annelie: ‘Vloer’.
Wie is je idool?
Naomi:’ Eythora Thorsdottir’.
Annelie: ‘Eythora Thorsdottir’.
Wat zou je willen bereiken?
Naomi:’ Meedoen aan de regionale KNGU kampioenschappen en misschien dan wel eens aan de
Nederlandse Kampioenschappen’.
Annelie: ‘De Olympische Spelen’.
Heb je nog andere hobby’s?
Naomi:’Muziek luisteren’.

Annelie:’Knutselen’.

Meiden, van Harte Gefeliciteerd met jullie behaalde successen en heel veel plezier en succes in het
volgende Turnseizoen.
GB

IN GESPREK MET……ANDRIES DUINKERKEN
In de kolom van G.B.J. Holterman in de Streekbode 20 was al te
lezen dat Andries Duinkerken, 67 jaar, op het WK sjoelen in
Vendenheim bij Straatsburg in Frankrijk, de bronzen plek heeft
behaald. Dat is niet niks, meedoen aan het Wereld
Kampioenschap en dan ook nog derde worden. Van Harte
Gefeliciteerd! Andries en zijn vrouw wonen nu 4 jaar in NieuwWeerdinge, daarvoor woonden ze in KLazienaveen.
Hoe lang sjoel je al?
‘Nou, 30 jaar geleden was ik al eens lid van een sjoelvereniging in
Klazienaveen.
Toen we in Nieuw Weerdinge kwamen wonen ging ik op zoek
naar een vereniging en vond die in Ter Apel. Ik heb vroeger altijd
gevoetbald bij Zwartemeer, in mijn jonge jaren in het eerste en
ook nog drie jaar in de jeugdselectie van Emmen. Tot mijn 60e
heb ik veel getennist en ook hier in Nieuw Weerdinge tenniste ik. Ook heb ik veel hardgelopen.
Fysiek gaat dat niet zo goed meer als je ouder wordt. Maar sjoelen kan wel.’
Hoe vaak train je en hoe vaak speel je wedstrijden?
‘Ik train elke dag, als ik ‘s morgens opsta is het niet het eerste wat ik doe, maar wel heel snel daarna.
Ik gooi een paar keer per dag. Mijn bak staat boven in een kamer. Op de club komen we één keer per
week samen en sjoelen dan 2 keer tien bakken. Dan hebben we pauze en dan weer 2 keer tien
bakken. Er zijn 18 mensen lid. Herman Depenbrock is mijn maatje en die had zich ook geplaatst voor
de finale op het WK. Hij is 14e geworden. Er zijn in totaal 22 toernooien in een sjoelseizoen, dat loopt
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van 2 september tot 30 mei. De toernooien worden altijd op zaterdag gehouden. Het Nederlands
kampioenschap is altijd in Barneveld, waarvoor je 3 plaatsingswedstrijden moet spelen. Verder is er
de interland Nederland-Duitsland in Beneden-Leeuwen, volgend jaar is dit toernooi in Duitsland.’
Zijn er aparte klassen en is er verschil tussen mannen en vrouwen?
Ja, er zijn 8 á 9 klasses. Je niveau wordt bepaald door het gemiddelde wat je gooit. Als je een
gemiddelde gooit van 140 of hoger dan speel je in de A-Klasse. Je kunt in totaal 148 punten halen.
Een gemiddelde van 135 tot 140 is de B-Klasse. Voor de Nederlandse beker spelen de mannen en
vrouwen apart.’
Hoe ziet een wedstrijd eruit? Hoe gaat dat in zijn werk? ‘
Aan een toernooi doen zo’n 80 spelers mee en die zijn alle 80 goed. Je moet proberen bij de laatste
32 te komen en die spelen dan een finale.’
Hoe ging dat op de WK? ‘
Ik heb me vorig jaar oktober tijdens het NK in Voorthuizen geplaatst voor dit WK. De voorrondes van
dit WK waren op vrijdag 26 mei. De 200 deelnemers kwamen vanuit de hele wereld. Daarvan bleven
er 64 over waaronder ik. Na de eerste ronde stond ik eerste met een gemiddelde van 145,7, na de
tweede ronde met een gemiddelde van 139,4 ging ik als 5e over naar de finale. De finale werd
gespeeld op zaterdag 27 mei.’
In de finale een knock-out systeem met 20 in plaats van 30 sjoelschijven. Hoe gaat dat?
Ja, dat noemen we 20-2. In de voorronde speelden we 30-3. Drie beurten met 30 schijven, maar bij
20-2 wordt dat 2 beurten met 20 schijven. De nummer één speelt tegen nummer 64, wie het eerst 10
punten heeft gaat door naar de volgende ronde. En dan moet je opnieuw tegen de volgende weer
wie het eerst 10 punten heeft.’ Ik ben uiteindelijk als derde geëindigd. De nummers één en twee
waren ook Nederlanders, ik ken ze goed. De nummer één is 50 jaar, nummer twee 25 jaar en ik 67
jaar.’
Wat heb je gewonnen? Heb je veel reacties gehad? ‘
Een beker, een medaille en veel roem en eer. En veel reacties via Face-book, bosjes bloemen van
mensen. Veel mensen spreken je erop aan en dat is natuurlijk erg leuk. Ook nu nog een maand later.
En jij bent hier nu voor dit interview.
Hoe bereid je je voor op zo’n wedstrijd? Bepaalde rituelen?
‘Ik doe enorm mijn best, maar leg mezelf geen druk op. Ik ben niet zenuwachtig. Het zijn allemaal
goede spelers dus ik weet dat je je geen illusies hoeft te maken. Om niet zenuwachtig te worden
moet je veel trainen. Met één keer in de week trainen krijg je het niet onder controle. Als ik weet dat
ik mijn best heb gedaan, geconcentreerd blijf en me niet door anderen van de wijs laat brengen, dan
komt het goed.’
Jullie gingen in de bus naar Vendenheim in Frankrijk? ’
Ja, met 70 man, samen met de Brikkemikkers uit Klazienaveen en supporters. Ook allemaal in
hetzelfde hotel, erg gezellig. Het is gewoon een vakantie.’
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Heb je al eens eerder meegedaan aan het WK? ‘
Twee jaar geleden heb ik voor de eerste keer meegedaan in Tsjechië, ik ben daar 20e geworden. Het
WK wordt elke twee jaar georganiseerd.’
Wat is je volgende doel? ‘
Gewoon mijn best blijven doen, met beide benen op de grond blijven staan. Aan de top blijven is een
kunst en daarvoor moet je bescheiden blijven, jezelf niet op een voetstuk plaatsen. Anderen zijn ook
goed en willen ook winnen. Ik blijf geconcentreerd op mijn eigen spel. Daar kom je het verst mee.’
Wat heeft het sjoelen je gebracht? ‘Veel roem en eer en heel veel plezier.’
Wil je nog iets toevoegen? ‘
We kunnen nog wel wat leden gebruiken. Iedereen is welkom, van elk niveau. En ik wil nogmaals
benadrukken dat ik het echt belangrijk vind om bescheiden te blijven. Ik ben er trots op dat ik derde
ben geworden, maar blijf met beide benen op de grond staan.’
Dank je wel voor dit leuke,gezellige gesprek. Voor een potje
sjoelen heb ik maar bedankt daar is voor mij geen eer aan te
behalen. Nogmaals van Harte Gefeliciteerd met deze derde
plek.
GB.
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