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Europese jeugdtop te
paard naar Drenthe
Twee geweldige hippische evenementen zetten het
Drentse dorp Veeningen in juli stevig op de kaart. Van 8 tot
en met 14 juli worden de Europese Kampioenschappen
springen voor Young Riders, Juniors & Children verreden,
met zondag 7 juli een grootse opening met artiesten en
attracties. Na dat EK vindt het jaarlijkse concours hippique CH de Wolden in Veeningen plaats, van 18 tot en
met 21 juli en van 25 tot en met 28 juli. Bezoekers hebben
alle dagen gratis toegang, ook bij het EK. Op de foto van
Jeroen Spoolder de winnaar van verleden jaar, Jur Vrieling
uit Holwierde.
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Hippisch
topevenement
in Veeningen

De speciale EK-vlag werd verleden jaar tijdens het CH de Wolden gepresenteerd .
(foto: Fred Lubbers)

Europees Kampioenschap
springen voor de jeugd

Nog enkele dagen en dan staat Zuidwest-Drenthe, in het bijzonder Veeningen, in het

Tevens werd een nieuwe inspringpiste

plank voor de jeugd naar ‘eeuwige roem’.

middelpunt van de Europese ruitersport. Van 8 tot en met 14 juli worden door de

met een all-weather bodem aangelegd,

De verwachting is dat ongeveer 300

concoursorganisatie CH de Wolden, de Europese Kampioenschappen springen voor

zodat deelnemers hun paarden een

deelnemers uit meer dan 30 landen in

Young Riders, Juniors & Children gehouden. Het is de kroon op het werk van het con-

optimale warming up kunnen geven,

Veeningen zullen neerstrijken voor het

cours CH de Wolden, dat al sinds 2005 bestaat. Vanaf het begin kreeg de organisatie in

voor ze de wedstrijdpiste ingaan. Verder

EK. Het grote aantal deelnemers, offici-

Veeningen steeds meer complimenten over het concours, reden zich op te werpen als

is de waterhuishouding op het terrein

als en (buitenlandse) bezoekers betekent

organisator van een groot internationaal kampioenschap.

verbeterd, zodat het paardenwelzijn in

een flinke economische impuls voor

de stallen nog optimaler wordt.

Zuidwest-Drenthe en wijde omgeving.

Vanaf de toewijzing, april verleden jaar,

een zogenaamde all-waether bodem.

wordt er alles aan gedaan het con-

Dit is een ondergrond waarop ruiters en

Het bestuur van CH De Wolden is er al-

coursterrein, waar de titelstrijd wordt

amazones onder alle weersomstandig-

les aan gelegen om dit prestigieuze kam-

gehouden, in uitstekende conditie te

heden uitstekend kunnen presteren met

pioenschap, voor ruiters en amazones

brengen en te houden. De eerste ring

hun kostbare paarden. De aanleg van

van 14 tot en met 20 jaar, tot een succes

was enkele jaren geleden al in optimale

deze speciale bodem werd mede moge-

te maken. De Europese Kampioenschap-

staat gebracht, verleden jaar werd ook

lijk gemaakt door bijdragen van de pro-

pen springen voor Young Riders, Juniors

de tweede wedstrijdring voorzien van

vincie Drenthe en gemeente De Wolden.

& Children vormen feitelijk de spring-

Het is een hechte “community”, de grote groep vrijwilligers die ieder jaar opnieuw gereed staat om
tijdens CH de Wolden de handen uit de mouwen te
steken. Zij tonen aan dat sport de onderlinge band
verstevigt. Zonder dit korps is het onmogelijk voor
de organisatie een groot concours te organiseren.

Grote groep vrijwilligers actief

Bondscoaches
vol
vertrouwen
De beide bondscoaches, Luc Steegs
(Young Riders en Junioren) en
Edwin Hoogenraat (Children) zijn
vol vertrouwen voor de Europese
Kampioenschappen die in Veeningen wordt gehouden. Beiden denken
dat Nederland goed voor de dag
kan komen en dat de Nederlandse

Vooral dit jaar wordt een zware wissel

uit het gegeven dat de vrijwilligers op

Jaar” wordt gekozen en die persoon

deelnemers ook individueel goed

getrokken op de hulptroepen, want

het terrein een “eigen” vrijwilligerscafé

wordt ten overstaan van duizenden

kunnen presteren op het EK.

voorafgaand aan het reguliere concours,

hebben, waar ze even kunnen relaxen.

bezoekers tijdens de Grote Prijs nog eens

zijn de vrijwilligers meer dan een volle

Traditie is dat een “Vrijwilliger van het

extra in het zonnetje gezet.

Volgens Luc Steeghs zijn de voorte-

week in touw bij de Europese Kampi-

kenen goed. “We hebben onlangs

oenschappen Young Riders, Juniors &

een landenwedstrijd in Oostenrijk

Children. Dit jaar zijn er 140 mensen op

gehad en daar hebben we gewon-

verschillende fronten actief.

nen. Ook in Wierden, een maand

Feitelijk begint het werk voor velen al

geleden, had onze equipe een sterke

ruim voordat paarden worden gesigna-

rol”, aldus de coach van de Junioren

leerd op het concoursterrein. Veel werk

en Young Riders. “We proberen

moet gereed zijn voor de eerste paarden

voorafgaand aan het evenement

arriveren.

enige rust in te bouwen voor de
paarden en de ruiters. Wanneer

De Europese Kampioenschappen Young

alles normaal verloopt moeten we

Riders, Juniors & Children vormen een

kunnen strijden om de ereplaatsen.”

bijzonder evenement voor de vrijwilli-

In het verleden heeft Nederland di-

gers. Het is een mooie gelegenheid zich

verse malen de landenwedstrijd bij

te kunnen profileren tijdens dit grootse

de jeugdkampioenschappen gewon-

evenement op Europees niveau. Dat het
bestuur van CH de Wolden en het EK
de tomeloze inzet waardeert, blijkt wel

De grote groep vrijwilligers wordt ten overstaan van de duizenden bezoekers geprezen
voor hun inzet door voorzitter Christiaan Hendriksen. (foto: Fred Lubbers)

nen en zijn ook enkele ruiters in hun
jeugdperiode Europees kampioen
geworden.
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EK
programma
springen
Zondag 7 juli
• 13.00 – 18.00 openingsevenement
• 15:00 Deelnemers parade.
Maandag 8 juli
• 13.30 uur Oefenparcours Children 1.20 m.
Dinsdag 9 juli
• 08.30 uur Oefenparcours Juniors
1.30 m.
• 12.00 uur Oefenparcours Young
Riders 1.40 m.
• 15.30 uur Individueel kwalificatie

De Europese Kampioenschappen voor Young Riders, Juniors

direct op tijd Children 1.25 m

en Children kennen zondagmiddag 7 juli een spectaculaire
openingsmiddag. Deze middag, die wordt aangeboden door
de gemeente De Wolden, is gratis door iedereen te bezoeken.

Woensdag 10 juli

Er zijn die dag nog geen wedstrijden, maar wel volop beleving

• 09.30 uur Individueel kwalificatie
Young Riders 1.45 m.

op het grote concoursterrein in Veeningen.

• 14.00 uur Individueel kwalificatie
Juniors 1.40 m.

Spectaculaire opening
gratis te bezoeken

• 19.00 uur Presentatie top spring-

Heel treffend is dat de Europese Kampi-

rol. Met hun mooie uitstraling en snelle

door zangeres Romy Monteiro, bekend

• 17.00 uur 2e ronde Teamkampi-

oenschappen mede worden geopend met

wendbaarheid zijn het echte show-

van onder andere de musical The Body-

oenschap + 2e individuele kwalifi-

een paardenfestijn. Twee ridders, twee

paarden en het publiek zal er met volle

guard. Voor haar rol in die musical won

catie Children 1.25 m.

schildknapen en twee paarden zijn in dit

teugen van genieten. Dit ridderspektakel

Romy Monteiro in 2016 de Award voor

ridderspektakel de hoofdrolspelers. De

duurt ongeveer 25 minuten.

Aanstormend talent. Op het terrein is

Vrijdag 12 juli

er deze middag speciaal voor de klein-

• 08.00 uur 1e ronde Teamkampi-

paarden tbv de veiling op zaterdag
Donderdag 11 juli
• 08.00 uur 1e ronde Teamkampioenschap + 2e individuele kwalificatie Young Riders 1.50 m.
• 12.30 uur 1e ronde Teamkampioenschap + 2e individuele kwalificatie Children 1.25 m.

ridders te paard komen in de ring, voorafgaand aan de landenpresentatie en

De Fanfare van de Bereden Wapens zal

tjes een kinderplein met springkussen,

vlaggenceremonie. Tussen beide ridders

de officiële ceremonie muzikaal omlijs-

trekkertjes en schminken. Ook wanneer

ontstaat een steekspel, waarbij zwaar-

ten, met als extra huzarenstukje een

je geen paardenliefhebber bent, mag je

• 13.30 uur 2e ronde Teamkampi-

den, lansen en speren worden gebruikt.

optreden van soliste Lise Verheijden én

deze spectaculaire openingsmiddag op

oenschap + 2e ronde individuele

Bij dit ridderfestijn spelen de paarden,

een verrassende act van SkyDive Hooge-

het concoursterrein in Veeningen niet

kwalificatie Juniors 1.40 m.

Andalusiërs, natuurlijk een belangrijke

veen. Het slotakkoord wordt verzorgd

missen. Aanvang 13.00 uur.

oenschap + 2e ronde individuele
kwalificatie Juniors 1.40 m.

• 16.00 uur 2e ronde Teamkampioenschap + 2e ronde individuele
kwalificatie Young Riders 1.50 m.
Zaterdag 13 juli

Zowel bij de wedstrijden in het kader van de
Europese Kampioenschappen als bij de wedstrijden
can CH de Wolden heeft het publiek gratis entree.

Gratis entree
Ook de spectaculaire openingsmiddag

kleding en accessoires wordt aangebo-

is gratis te bezoeken. Op het concour-

den, voor zowel de heren als de dames

sterrein (adres: Veeningen 1, Veeningen bij Zuidwolde in Drenthe) zijn tal

Op het Summer Plein en op het con-

van attracties. Natuurlijk de spring-

coursterrein bevinden zich terrassen

wedstrijden, maar ook zijn er stands

waar u kunt genieten van heerlijke

met de nieuwste trends op het gebied

gekoelde drankjes en diverse versna-

van de ruitersport. Nieuw dit jaar zijn

peringen, zoals vers zomerfruit met

de stands waarin de nieuwste mode

yoghurt, heerlijke smoothies en luxe

op het gebied van boven-, en onder-

belegde broodjes.

Fanfare ‘Bereden
Wapens’
De muzikale omlijsting van de
openingshandeling wordt gedaan door de Fanfare ‘Bereden
Wapens’ van de Brederodekazerne in Vught,. Deze fanfare
verzorgt dikwijls de muzikale
ondersteuning van ceremoniële en protocollaire activiteiten,
bijvoorbeeld bij het Koninklijk
Huis en Prinsjesdag.
Daarnaast geeft het orkest concerten, zogenaamde relatie- of
goodwillconcerten.
In Veeningen komt het korps
in actie tijdens de officiële
openingshandeling.

• 09.00 uur Farewell competitie
Children 1.20 m
• 15.00 uur 1e Finale individueel
Children 1.30 m.
• 17.00 uur 2e Finale individueel
Children 1.30 m.
• 18.45 uur Presentatie veulens tbv
veiling
• 20.00 uur Veiling topveulens en
springpaarden De Wolden Summer Sale
Zondag 14 juli
• 09.00 uur 1e Finale individueel
Juniors 1.40 m.
• 11.15 uur 2e Finale individueel
Juniors 1.45 m.
• 14.00 uur 1e Finale individueel
Young Riders 1.50 m.
• 16.00 uur 2e Finale individueel
Young Riders 1.55 m.
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Vijftien jaar
hippische topsport
CH de Wolden viert een jubileum,
het is de vijftiende jaargang. Het
begon allemaal in 2005. Oud-internationaal springruiter, paardenhandelaar en liefhebber van de
springsport, Jan Broek uit Veeningen, nam samen met zijn goede
vriend oud- Europees kampioen
springen, Johan Heins het initiatief.
Samen stonden deze twee heren
aan de wieg van het concours.
De eerste wedstrijd werd verreden
op 21 juli 2005. Aanvankelijk was
het een landelijk concours dat acht

Marc Houtzager kreeg zijn paardensportopleiding
in Veeningen. (foto: Fred Lubbers)

Wie van de Nederlandse topruiters je ook vraagt, ze zijn

dagen in beslag nam, maar wel al

allen vol lof over de organisatie van het concours hippique in
Veeningen. Niet voor niets is bijvoorbeeld oud-Olympisch- en

over twee weekenden verdeeld. In
het eerste jaar telde het concours

wereldkampioen Jeroen Dubbeldam een van de vaste deel-

300 paarden die in de ring kwamen,

nemers. Evenals de wereldtoppers uit de regio, Jur Vrieling

maar een jaar later was dat aantal al

uit Holwierde en Marc Houtzager uit Rouveen. Ze mogen zich

gegroeid tot 550 en in 2010 werden

langzamerhand wel tot de eliteruiters van de wereld rekenen.

Topruiters vol lof
Vrieling: “Wanneer ik tijd voor CH De

heeft een apart plekje in zijn hart. “Het

over “wij” heeft, bedoelt hij daarmee ook

meer dan 700 springpaarden in de
ringen van CH de Wolden toegelaten. In 2006 en 2007, werd in vier
ringen gereden en had het concours
maar liefst 5000 tot 7000 starts. Veel
inschrijvingen werden toen nog
contant betaald. Tegenwoordig gaat
alles elektronisch, waardoor het
een stuk veiliger is geworden. In de
loop der jaren is de begroting van

Wolden heb, kom ik er zeker. Ik wil er

is voor mij altijd een bijzonder concours.

echtgenote Julia Kayser, een amazone

200.000 naar ongeveer 700.000 euro

heel graag rijden, want het is een perfect

Ik kwam als zestienjarige bij organisa-

van Oostenrijkse komaf. Samen bestie-

gegroeid.

concours. Een goede accommodatie, de

tor Jan Broek werken. Van hem heb ik

ren ze in Rouveen hun eigen prachtige

entourage is perfect en als ruiter heb

enorm veel geleerd. Eigenlijk ben ik bij

Stal Houtzager-Kayser.

In alle jaren van het bestaan van het

Jur Vrieling en Marc Houtzager maak-

tie zich gesteund door de gemeente

je veel mogelijkheden om jonge paar-

hem opgegroeid in de paardenwereld.”

den aan de start te brengen.” Dat CH

Voor Houtzager is CH De Wolden op

concours wist en weet de organisa-

De Wolden het EK voor Young Riders,

sportief gebied een interessant con-

ten in 2012 deel uit van het Nederlandse

De Wolden. In het begin verleende

Juniors en Children mag organiseren,

cours. “Het mooie is dat je als ruiter veel

springteam dat in Londen bij de Olympi-

de gemeente alle medewerking bij

vindt Vrieling een compliment waard.

jonge paarden kunt starten, spring-

sche Spelen de zilveren medaille behaal-

het meester worden van de water-

“Ik hoop dat het EK voor jonge ruiters de

paarden die in opleiding zijn. Dat is het

de. De andere twee leden van dat team

overlast op het terrein, ook daarna

opstap is naar nog meer evenementen

voordeel ten opzichte van grote interna-

waren Gerco Schröder en Maikel van der

bleef de gemeente meedenken over

op hoog niveau. De kinderziektes is de

tionale concoursen elders. Daar kom je

Vleuten. Ook zij komen met regelmaat

het evenement. Een onderdeel van

organisatie al lang ontgroeid en ieder

vaak met twee of drie toppaarden, maar

uit op CH de Wolden. Van der Vleuten

CH de Wolden is de Summer Sale,

jaar zie je de kwaliteit van het concours

mogelijkheden voor het starten van jon-

won in2017 de Grote Prijs Gemeente De

een veiling van talentvolle 5-, 6- en

nog een stapje beter worden. Er is nau-

ge paarden is er vaak niet. In Veeningen

Wolden. Vrieling deed dat verleden jaar

7-jarige springpaarden en topveu-

welijks meer iets aan te merken op het

wel. Dat is heel belangrijk, want wij

en in 2015. Houtzager wist de Grote Prijs

lens. Ook wordt de Centrale Keuring

concours.”

moeten het vooral hebben van onze han-

nog niet te winnen, maar misschien lukt

van het KWPN afdeling Drenthe

Ook Houtzager is vol lof. CH de Wolden

delsstal.” Wanneer Marc Houtzager het

dat hem dit jaar.

sinds 2009 op het terrein van CH de
Wolden gehouden.

Gerenommeerde winnaars
In de vijftien jaren dat CH de Wolden

Wereldkampioene Beezie Madden uit

wordt gehouden, mag het concours trots

Amerika kwam in 2010 voor het eerst

zijn op de vele winnaars van naam.

in actie in Veeningen en wist direct de

Olympisch kampioenen, wereldkam-

Grote Prijs op haar naam te schrijven.

pioenen en Nederlands kampioenen

Dat herhaalde zij in 2014. Er was nog

mochten zich laten huldigen als winnaar

een deelnemer die tweemaal de Grote

van de Grote Prijs bij CH de Wolden.

Prijs op zijn naam wist te schrijven. Hij

Direct al in het eerste jaar, 2005, was

komt uit het Noorden en is een van de

het Jeroen Dubbeldam die met de eerste

populairste ruiters van Nederland, Jur

prijs ging strijken. In 2009 was de winst

Vrieling uit Holwierde. Vrieling zege-

voor één van de sterkte regionale ama-

vierde voor het eerst in 2015 en herhaal-

zones, Angelique Hoorn uit Wanneper-

de dat afgelopen jaar, 2018. Het toont

veen. Een andere regionale en nationale

aan dat CH de Wolden ieder jaar ruiters

grootheid, Albert Zoer uit Echten, was

van wereldklasse aan de start heeft en

de beste in 2013.
Jur Vrieling wist tweemaal de Grote Prijs in Veeningen te winnen. (foto: Fred Lubbers)

dat zal in deze jubileumeditie van 2019
niet anders zijn.
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Hieronder een greep uit de vele
activiteiten die in de zomermaanden bij
jou in de buurt georganiseerd worden.
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Zomeractiviteiten
bij jou in de buurt
MA 8, 15 & 22 JULI | EMMEN

DON 18 JULI | EMMEN

DON 11 & 25 JULI | EMMEN

Een dagje meefietsen met de
fiets4daagse

Buitenfit: buiten sporten in het
Rensenpark

Onder begeleiding van senioren

Een uurtje bewegen in de buiten-

buurtsportcoaches Petra en Eefke

In de zomervakantie vanaf maandag 19 augustus tot donder-

lucht voor senioren.

kunt u gezellig 1 dagje meefietsen

dag 22 augustus vindt alweer de 11e editie van Summerbreak

Tijd: 10:00 - 11:00 uur

met de fietsvierdaagse en samen

plaats bij recreatiegebied Baggelhuizen. De week staat bol

Kosten: € 2,00 per les

lunchen.

van spectaculaire, spannende en sportieve spelletjes voor het

Locatie: Rensenpark - Emmen

Afstand: 40 km

hele gezin en is elk jaar weer een groot succes. Vaart Welzijn

(oude dierentuin centrum)

Tijd: 09.30 uur. Zelf inschrijven

organiseert de week samen met vele bedrijven, stichtingen,

Info: e.weismann-hooijer@em-

vóór 09.30 uur bij de centrale in-

verenigingen en vooral heel veel vrijwilligers!

men.nl of 06 - 11 25 07 89

schrijfbalie.
Kosten: € 7,50 (exclusief lunch)

Summerbreak
in een
vernieuwd jasje

DON 11 JULI | RUINERWOLD

Locatie: Fletcher Hotel Emmen -

Footgolf

Emmen

De pitch en putt-baan wordt omge-

Info: e.weismann-hooijer@em-

bouwd tot footgolfbaan. Probeer in

men.nl of 06 - 11 25 07 89

zo min mogelijk trappen de bal in
de hole te krijgen.

VRIJ 16 T/M ZON 18 AUGUSTUS |

Tijd: 16.00 - 17.00

EMMEN

Kosten: Geen
Locatie: Pitch en Putt Koekange,

Internationaal vliegerfestival
2019 Emmen

Weerwille 16 - Ruinerwold

Bewonder vliegers in allerlei

Info: www.actiefnaschooltijd.nl

vormen en afmetingen, bekijk demonstraties en kom zelf vliegeren.

DON 11 & 25 JULI + 1, 8, 15,

Op zaterdagavond is de Mirakel

Elf jaar geleden is de Summerbreak

Boven alles blijft het keyword natuurlijk

22 & 29 AUG | EMMEN

Avond. Een show met prachtig

opgezet vanuit de gedachte om kinderen

‘plezier’!”

Maatjes fietsen

verlichte vliegers.

Vindt u fietsen leuk, maar heeft u

Tijd:

geen of weinig fietsmaatjes? Fiets

• Vrijdag 16 augustus 2019:

kantiegevoel te geven. Zo ontstond een

Zonder vrijwilligers geen
Summerbreak

gratis sport- en spelweek voor alle kids

“De organisatie is een hele kluif en we

Tijd: 13:00 uur

in Assen.

kunnen dit niet zonder alle vrijwilli-

Kosten: Geen

gers”, vertelt Koen. Op de dag zelf lopen

Locatie: Fletcher Hotel Emmen -

“In de afgelopen jaren hebben we deze

er denk ik meer dan 100 vrijwilligers

Emmen

gedachte een stuk breder getrokken en

rond, veelal vanuit verenigingen en

Info: e.weismann-hooijer@em-

Kosten: geen

ook dit jaar gaan we daar weer een stap-

clubs. Tijdens deze week organiseren zij

men.nl of 06 - 11 25 07 89

Locatie: Grote Rietplas - Emmen

die niet met vakantie konden (vanwege
financiën bijvoorbeeld) toch het va-

vrijwillig workshops en

je verder in”, vertelt
Koen Jansen, Projectleider Summerbreak
en Buurtwerker Sport
Vaart Welzijn in Assen.
“Als welzijnsstichting
zijn wij er immers
voor álle inwoners van

dan gezellig mee in deze groep.

“Op de dag zelf
lopen er denk ik
meer
dan 100
vrijwilligers rond”

Assen. Het afgelopen

17.00 - 23.00 uur
• Zaterdag 17 augustus 2019:
10.00 - 23.00 uur
• Zondag 18 augustus 2019:
10.00 - 17.00 uur

Info: www.s-v-e.nl

lessen. Hierin snijdt het

DINS 16 JULI | ZUIDLAREN

mes aan twee kanten;

Sportinstuif

MA 19 T/M DON 22 AUGUSTUS |

de verenigingen kun-

De buurtsportcoaches organiseren

ASSEN

nen zich presenteren

een sportinstuif met verschillen-

Summerbreak 2019

aan een groot publiek

de sport- en beweegactiviteiten.

Een gratis sport- en spelweek voor

en daarnaast hebben

Vanaf 6 jaar.

alle inwoners van Assen.

we als overkoepelend

Aanmelden niet nodig.

Tijd: 10:00 - 16:00 uur

doel om zoveel mogelijk

Tijd: 10:00 -11:30 uur

Locatie: Recreatiegebied

mensen in beweging te

Kosten: € 2,-

Bagelhuizen - Assen

‘basecamp’ ingericht, dit jaar breiden we

krijgen én te houden. Hiervoor is deze

Locatie: Sporthal de Zwet,

Kosten: geen

die uit qua faciliteiten (het is een soort

samenwerking heel belangrijk, dit is

De Klencke 32 - Zuidlaren

Info: Meer informatie volgt snel

buurthuis op locatie). Hier kan jong en

alleen gezamenlijk te bereiken.”

Info: www.tynaarlo.nl/sportpret

op de Facebookpagina van Vaart

ken, optredens zien en meer. We hopen

Drie gratis proeflessen

WOE 17 JULI | ZUIDLAREN

hiermee een huiselijke sfeer te creëren

“Om dit doel nog wat meer kracht bij te

Mountainbiken voor kids

WOE 21 T/M VRIJ 23 AUGUSTUS |

die iedereen aanspreekt. Ook het actieve

zetten hebben we dit jaar proeflesbon-

Kom in de vakantie samen met

HOOGEVEEN

programma breiden we verder uit”, gaat

nen in het programmaboekje opgeno-

de buurtsportcoaches mountain-

Houtdorp

Koen verder. ”Met een specifiek aanbod

men. Daarmee kunnen de bezoekers

biken. Vanaf 8 jaar. Mountain-

Bouw samen een compleet dorp

voor ouderen, inwoners met een licht

– van jong tot oud – na de Summerbreak

bike kan geleend worden. Vooraf

van houten hutten.

verstandelijke beperking, nieuwko-

drie keer een gratis proefles volgen bij

aanmelden.

Tijd: Middag

mers en de aanwezige ouders. Waarbij

een vereniging, activiteit of club. Hier-

Tijd: 10:00 - 11:30 uur

Kosten: €25 voor 3 dagen incl.

thema’s als ontmoeten, eenzaamheid,

mee proberen we de drempel te verlagen

Kosten: € 2,50

2x lunch

bewegen, leefbaarheid op de voor- en

om werkelijk eens op bezoek te gaan. We

Locatie: Startpunt: Sporthal de

Locatie: Activum,

achtergrond aanwezig zijn. Maar ook

hopen dat die bonnen massaal ingezet

Zwet, De Klencke 32 - Zuidlaren

Sportveldenweg 2 - Hoogeveen

natuur, cultuur, gezondheid, welzijn en

worden!”, sluit Koen af.

Info: www.tynaarlo.nl/sportpret

Info: info@sportcafedetweegezus-

jaar hadden we al een

Welzijn.

oud ontspannen, ontmoeten, iets drin-

creativiteit zijn goed vertegenwoordigd.

ters.nl
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De sportieve kant van Henk Brink
Drenthe heeft een nieuw college van
Gedeputeerde Staten en dát betekent
dat Drenthe ook een nieuwe gedeputeerde Sport heeft. Goed moment om de
sportieve kant van Henk Brink, verantwoordelijk voor sport, te leren kennen.
Beste Henk, wij kennen jou de afgelopen jaren van de enorme inzet voor fietsen. Wat heb jij nog meer met sporten?

Stoere sportevenementen

Ontdek
jouw
Oerkracht
in Drenthe

Oersportkalender

“Ik schaats graag en ik heb ook iets met
voetbal. In mijn jeugd was ik daarin echt

Drenthe. Onze WK-deelnemer Vivianne

actief, nu wat meer passief, maar ik kan

Miedema en volleybalster Laura Dijke-

er nog steeds enorm van genieten. Ik sta

ma maken mij ook heel trots. En als kers

regelmatig langs de lijn of ben te vinden

op de taart de promotie van FC Emmen

op de tribune in het stadion, natuurlijk

naar de eredivisie, wat heel Drenthe

ook bij FC Emmen.”

trots maakt!

Wat was jouw eerste sportclub en wat

Drenthe is de eerste Nederlandse Com-

Modder, zweet, inspanning. Val, sta

OBSTACLE RUN
ERICA

heeft dit voor jou betekend?

munity of Sport van Europa. Waarom

weer op en raap jezelf bij elkaar. Geloof

Datum: Zaterdag 6 juli

“Ik was als elfjarige lid van voetbalver-

vind jij dat wij deze titel verdienen?

in je eigen kracht en til jezelf over het

Plaats: Erica

eniging VKW in Westerbork, wat voor

“In ieder dorp in Drenthe wordt aan

dooie punt. Geef niet op! Fiets, loop,

mij de basis is geweest van de liefde voor

sport gedaan en dat wordt gedragen

glij, klim, kletter en wees trots op je-

sport algemeen en in het bijzonder van

door vele verenigingen en hun vrijwlli-

zelf. Je bent (st)oer!

voetbal. Onderdeel zijn van een team,

gers. We hebben een prachtige provincie

Drenthe laat je kennis maken met echte

RUNFORESTRUN
CROSS TRIATLON

lekker met elkaar in beweging zijn.”

om in te sporten en een enorm divers

oersporten. In deze oersportkalender

Datum: Zondag 7 juli

sportaanbod. Daarnaast biedt Drenthe

staan veel uitdagende sportevenemen-

Plaats: Gasselte

Welke Drentse sportprestaties en sport-

een breed scala aan fantastische sporte-

ten, waar jij jouw energie echt even in

helden maken jou trots?

venementen die je kunt bezoeken, van

kwijt kan!

“Ik denk dan aan schaatshelden als Jan

CH de Wolden tot aan de TT in Assen en

Bols, Piet Kleine en Gerard Kemkers,

dit jaar het WK Para-Cycling in Emmen.

Hou de kalender in de gaten op:

KIDS MUD RUN
EMMEN

ook Renate Groenewold en Herbert

Drenthe is een echte Community of

www.drenthe.nl/ontdek-oerdrenthe/

Datum: Zondag 7 juli

Dijkstra zijn goede ambassadeurs voor

Sport en dat willen we ook blijven.”

oersport

Plaats: Emmen

Leef je dit weekend nog uit!

TRIATHLON
KLAZIENAVEEN
Datum: Zondag 14 juli
Plaats: Klazienaveen

ZONDAG 7 JULI – EMMEN
10.30 - 17.00 uur

VELDSLAG OM NORG

Kids Mud Run

Datum: Zaterdag 7 september
Plaats: Norg

De leukste mud run voor kinderen! Ben
jij stoer, niet bang om vies te worden
en een echte doorzetter? Dan is de Kids

WILDMAN RUN

Mud Run zeker iets voor jou!

Datum: Zaterdag 14 september
Plaats: Sleen

De Kids Mud Run heeft 3 verschillende
parcoursen vol leuke, uitdagende en

ADVENTURERACE
DRENTHE – 24 & 32
UURS

verrassende hindernissen. Durf jij de
uitdaging aan, kom dan naar de Grote
Rietplas in Emmen!

Datum: Vrijdag 4 oktober
Plaats: Drouwenerveen

Kijk voor meer informatie en tickets op
de oersportkalender: www.drenthe.nl/

ZONDAG 7 JULI – GASSELTE

ontdek-oerdrenthe/oersport

10.00 - 18.00 uur

•

Het zwemmen bestaat uit een ronde
van 500, 1000 of 1500 meter in het
meest heldere meren van Neder-

INDIAN SUMMER
ULTRA

land.

Datum: Zaterdag 19 oktober

De mountainbike etappe loopt over

Plaats: Rolde

turquoise gekleurde en een van de

De RUNFORESTRUN
Cross Triathlon
•
De RUNFORESTRUN Cross Triathlon is

de noordelijke helft van de goed

een volledig onverhard en avontuurlijke

onderhouden en hoog gewaardeerde

triathlon in RUNFORESTRUN stijl. Het

MTB-route Gieten.
De trail etappe behoort tot de

RUNFORESTRUN
HOLTINGERVELD

rondom het buitenlands aandoend Gas-

zwaardere categorieën. De route

Datum: Zaterdag 16 november

selterveld. De omgeving, de natuur en

voert over de zwaarste delen van de

Plaats: Havelte

de fysieke uitdaging maken het tot een

MTB-route Gieten.

multi-sport evenement speelt zich af

•

geweldig uitdagend evenement met een
ongedwongen relaxte sfeer.

Kijk voor meer informatie op de oer-

DRENTHE 200

sportkalender: www.drenthe.nl/ont-

Datum: Zaterdag 28 december

dek-oerdrenthe/oersport

Plaats: Roden

