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European
Community
of Sport
Een krant bomvol sport-,
beweeg- & doe-evenementen

Kom naar het beweegplein in Emmen tijdens de
WK Para-cycling 11 t/m 15 september P2 ▶
LIVE LIKE A PRO: Motocross of Nations als versterker
voor gezonde leefstijl P3 ▶
Nationale Sportweek 2019: 20 t/m 29 september
Assen is één van de drie host cities P5 ▶

Iedereen op Fietse
Met het WK Para-cycling voor de deur is dit het moment
om stil te staan bij het feit dat fietsen niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Deze topsporters weten wat doorzetten is, meedoen is al een overwinning op zich. In deze
krant hebben we aandacht voor de side-events bij grote
evenementen; allemaal gericht op fietsen voor iedereen.
U kunt natuurlijk komen kijken bij de topsportevenementen, maar vooral ook meedoen.
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Fietsen voor iedereen
tijdens WK Para-cycling,
kom naar het beweegplein
Milan Forsten is ambassadeur
voor het spin-offprogramma
‘Iedereen op Fietse’. Milan is
20 jaar, komt uit Assen en heeft
cerebrale parese: een aandoening
waarbij kinderen moeite hebben
met bewegen door een hersenbeschadiging die is ontstaan vóór
het eerste levensjaar. Hij wil zich
graag inzetten om anderen te
inspireren te gaan bewegen en
sporten, ondanks je beperking.

Van 11 t/m 15 september 2019 is Emmen gastheer van de wereldkampioenschappen

zien wat er allemaal wél kan.

project voor kinderen van groep 6, 7

Para-Cycling. Deze wereldkampioenschappen voor wielrenners met een beperking

“We kunnen terugkijken op een prach-

en 8 van de basisscholen. Ook kunnen

worden een fantastisch wielerfeest met honderden deelnemers vanuit de hele wereld.

tige eerste editie van ‘Op Fietse Naar

middelbare scholen een aanvraag

Waaronder verschillende paralympisch kampioenen. Zeker de moeite waard om te ko-

Grote Hoogte’, binnen de Community

doen. Een ervaringsdeskundige met

men kijken! Maar er is meer dan alleen topsport. Tijdens het WK Para-cycling zorgen

of Sport. Meer dan 100 deelnemers

een lichamelijke handicap laat in de

we met de side events en het programma ‘Iedereen op Fietse’, voor extra beleving voor

beklommen 3 juli de ‘Col du VAM’

klas zien hoe het is om te leven en te

de omgeving en de bezoekers. Ook zijn er in de aanloop naar het WK verschillende

en beleefden hoe het is om ‘het dak

sporten met een beperking. Leerlingen

activiteiten georganiseerd met het thema ‘Iedereen op Fietse’. Fietsen moet mogelijk

van Drenthe’ de beklimmen. Leerlin-

ervaren dat mensen met een beper-

zijn voor iedereen in Drenthe!

gen van basisscholen in Drenthe en

king niet zielig zijn, maar juist ook heel

inwoners met een (visuele) beperking

erg veel kunnen. Dat dwingt respect af

Iedereen op Fietse

Beweegt. “Para-Cycling gaat over veel

fietsten op onder andere driewielers,

en wederzijds begrip, zo blijkt uit de

Eigenlijk zegt de titel het al: het pro-

meer dan topsport. Het doorzettingsver-

duo-fietsen, handbikes, rolstoelfietsen,

vele gegeven clinics. De clinic bestaat

gramma maakt zich sterk om fietsen

mogen van deze sporters wordt op een

racefietsen en e-bikes naar boven.

uit een theoriegedeelte in de klas en

voor iedereen mogelijk te maken. Vooral

heel andere manier getest dan bij een

Allemaal winnaars!”, zegt Tamara

een praktijkgedeelte in de gymzaal.

voor mensen voor wie

valide sporter.

fietsen niét zo vanzelf-

Veel para-sporters

sprekend is. Inwoners
van de provincie Drenthe die niet kunnen
fietsen, worden gestimuleerd om te leren
fietsen.
Dit gebeurt bijvoorbeeld met regelingen
om te zorgen dat ieder
kind over een fiets kan
beschikken.

“Het is mooi dat
hier veel aandacht
aan wordt besteed.
Mensen met een
beperking mogen
er óók zijn en het
is belangrijk dat wij
ook aan beweging
toekomen”
Milan Forsten, ambassadeur

Met fietsactiviteiten

hebben zoveel moeten

Peek van SportDrenthe.
• Verkeersveiligheid op speciaal
• Break the Stigma for Families

onderwijs

overwinnen voor zij

Psychische problemen komen veel

Trappen, sturen, kijken waar je fietst

aan de start van een

voor en zijn écht. Gelukkig zijn er

en dan óók nog op het verkeer om je

wereldkampioenschap

goede behandelingen beschikbaar.

heen letten… Voor veel kinderen gaat

staan. Zij laten zien dat

Toch durven veel kinderen, gezinnen

dit (uiteindelijk) vanzelf. Maar voor

er altijd een weg is als

en hun naasten niet open te zijn over

heel veel kinderen ook niet. Met name

je echt wilt.”

de psychische problemen waar zij door

voor kinderen op speciaal onderwijs

geraakt worden. Ze schamen zich,

is fietsen in het verkeer geen vanzelf-

Activiteiten op het Be-

voelen zich schuldig, of zijn bang voor

sprekendheid. In samenwerking met

weegplein in Emmen:

vooroordelen. Dat noemen we stigma.

Veilig Verkeer Nederland en Veilig

zie pagina 5 ‘OpFietse’

Met de campagne “Break the Stigma

Bereikbaar Drenthe, willen we de

katern.

for Families” wordt het stigma door-

verkeersveiligheid op het speciaal on-

voor mensen met een beperking. En met

broken! Dat doen we door samen met

derwijs vergroten. Met een praktisch

extra aandacht voor kinderen op scholen

Activiteiten in aanloop naar het WK

gezinnen, hun naasten en anderen op

verkeersexamen, het oefenen in het

voor speciaal onderwijs.

Para-cycling:

de fiets te stappen. Afgelopen zomer

verkeer en fietschecks. Ook ondersteu-

hebben hier verschillende activiteiten

nen we bij het inrichten van verkeers-

voor plaatsgevonden.

vriendelijke schoolpleinen.

“Deelnemers aan het WK Para-Cycling

• Iedereen op Fietse Naar grote Hoogte

zijn natuurlijk fantastische rolmodel-

Op 3 juli konden mensen met een be-

len voor deze doelgroep”, vertelt Hans

perking de VAM-berg beklimmen, op

Derks, programmamanager Drenthe

aangepaste fietsen. Ze lieten daarmee

• Klas op Wielen
‘Klas op Wielen’ is een voorlichtings-

Meer informatie op
www.opfietseindrenthe.nl.
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LIVE LIKE A PRO:
Motocross
of Nations:
28 en 29
september

Motocross of Nations
als versterker voor
een gezonde levensstijl

Elk jaar strijden motor-

TT-instituut en Sport & Bewegen van

cross-teams uit de hele wereld

het DC, vond plaats op de wielerbaan in

voor hun eigen land, tijdens

Assen. De leerlingen konden BMX-en,

Motocross of Nations; hét WK

mountainbiken, sprinten op de kom-

motorcross voor landenteams.

baan en ze kregen bootcamp.

Een soort Olympische Spelen van

De jongeren waren heel enthousiast;

de Motorcross, met wel 40 deel-

“Het is loodzwaar, topsport is echt inves-

nemende landen. Elk land stelt

teren”, was één van de reacties. Dit krijgt

een team met hun 3 beste motor-

een herhaling begin september.

crossers samen. Dit jaar wordt de

Mbo-studenten motorfietstechniek van

‘MXoN’ voor het eerst in 15 jaar

het Drenthe College TT Instituut konden

weer in Nederland verreden; op

stagelopen bij professionele raceteams.

het TT-circuit in Assen.

De meest gemotiveerde studenten
mogen meelopen met een team tijdens

“Bijzonder aan dit evenement is,

de Motocross of Nations. Hier krijgen ze

dat de beste motorcrossers ter

echt de ervaring dat ook motorcross een

wereld strijden om de eer van hun

teamsport is. MXoN Techniek = Team-

land”, vertelt Bertram Buikema.

sport.

Hij is marketing- en communicatiemanager bij LDP International,

Martin van Genderen en Jan Postema,

de organisator van het evenement.

twee bekende namen uit de motorsport,

“In Amerika zijn de nationale mo-

bezoeken de MXoN Academy om de mo-

torcrossers supersterren.

torcrossers van de toekomst een dagtrai-

De Nations is één van de zeldzame

ning te geven op het gebeid van training,

momenten om de beste rijders ter

voeding, leefstijl, maar ook veiligheid en

wereld, ook de supersterren uit

respect. De finalestrijd wordt gestreden

Amerika, samen in de baan te zien.

tijdens de Motocross of Nations.

We hebben vanuit het buitenland
al veel bestellingen ontvangen, dat

Tijdens de scholentour langs automotive

geeft wel aan dat mensen bereid

techniek opleidingen worden competi-

zijn deze kant op te komen”.

De Motocross of Nations is een spectaculair topspor-

ties gedaan in e-sport, krijgen de leer-

tevenement waar veel aandacht voor is. Dus waarom

lingen een VR-bril experience waarbij

LDP International heeft veel

zou je zo’n evenement niet inzetten om nóg meer voor

ze zelf op de (virtuele) motor stappen,

contact met de verschillende

elkaar te krijgen? Met LIVE LIKE A PRO willen de betrok-

mogen ze sleutelen aan een echte motor

ambassades en ziet ook daar dat

ken organisaties zorgen dat Motocross of Nations ook

en doen ze snelheidstesten op de fiets.

het een belangrijk evenement is.

iets oplevert voor de omgeving van het evenement. In

Ook hier is de finale tijdens de Moto-

“In de ‘Nations Lounge’ hebben we

het programma is aandacht voor alle onderdelen van de

cross of Nations.

daarom een groot zakelijk gedeelte

sport, gericht op de talenten voor de toekomst.

ingericht. Hier kun je je relaties

De laatste ontwikkelingen

uitnodigen, je land aanmoedigen

Tijdens het weekend van de Motocross of

en natuurlijk van de wedstrijd

Nations leer je de laatste ontwikkelingen
Een professionele motorcrosser die

docenten ingespeeld op de specifie-

op het gebied van veiligheid, duurzaam-

deelneemt aan de Motorcross of Nations

ke doelgroepen ‘jonge motocrossers’,

heid, en innovatie op het symposium.

Het Nederlandse team heeft in

(MXoN), is een op en top professional

‘techniekstudenten’ en ‘bestuurders en

Heb je een ticket voor de Motocross of

de 70-jarige geschiedenis van de

die leeft voor zijn sport. Om hem of haar

overheden’. Activiteiten op scholen, bij

Nations? Dan kun je gratis binnenlopen

Motocross of Nations nog nooit

heen staat een professioneel team dat

clubs én tijdens het evenement op het TT

bij een van de stands.

gewonnen. De concurrentie is ook

aandacht heeft voor training, fitheid,

Circuit Assen, dragen bij aan een gezon-

hoog met topteams uit Amerika,

voeding, maar ook marketing en pr.

de leefstijl, aantrekkelijk techniekonder-

LIVE LIKE A PRO is ontwikkeld door

Engeland, Frankrijk en Duitsland.

Ook een topmonteur is natuurlijk erg

wijs en een meer veilige en duurzame

Stichting MXGP Assen, SportDrenthe

“Maar, ze hebben wél 13 keer

belangrijk. Dit kan anderen stimuleren

motorcross. Met het programma wordt

en Team TOC; in samenwerking met het

op het podium gestaan”, vertelt

om ook alles uit hun carrière te halen.

bewustwording gecreëerd naar de jon-

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Buikema. “We hopen dat TeamNL

Of je nu een crosstalent, betrokken

geren dat topsport en motorcross meer

en Sport, Provincie Drenthe, Gemeen-

met Jeffrey Herlings, dit jaar op

ouder, clubbestuurder of (toekomstig)

is dan alleen racen, ook gezond leven

te Assen, de KNMV, MXGP Academy,

de eerste plek belandt. Hij is de

monteur bent. ‘Leven als een prof’ kan

en veel bewegen is nodig om te kunnen

Drenthe College en de Hanzehogeschool

meest succesvolle motorcrosser in

iedereen een stap verder helpen.

presteren.

Groningen. Op de hoogte blijven van alle

Nederland ooit.”

Ook jou!

genieten.”

programmaonderdelen? En leuke filmActiviteiten LIVE LIKE A PRO

pjes zien van de verschillende ambassa-

Tickets volwassenen vanaf € 45,-

Met ‘LIVE LIKE A PRO’ wordt door

Eén van de activiteiten die georgani-

deurs van LIVE LIKE A PRO?

www.mxgp-assen.com.

coureurs, monteurs, organisatoren en

seerd werd voor de leerlingen van het

Volg #LIVELIKEAPRO.
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Week van de alfabetisering:
9 t/m 15 september
Wist jij dat 2,5 miljoen volwassenen

je bibliotheek! In de Week van de

het moeilijk vinden om te lezen,

Alfabetisering worden er verschillen-

schrijven of rekenen? En moeite heb-

de activiteiten georganiseerd. Door

ben met digitale vaardigheden?

vrijwilligers, bedrijven, bibliotheken

Heel vervelend want daar komen

en scholen. Zodat iedereen de kans

vaak weer andere problemen uit

krijgt zich verder te ontwikkelen.

voort. Gelukkig kun je hiervoor altijd

Onze samenleving wordt namelijk

(gratis) in het Taalhuis terecht.

veel sterker als iedereen kan mee-

Je kunt er cursussen doen, oefe-

doen.

nen met een taalcoach of oefenen

Meedoen of meehelpen? Kijk op

op een computer. Vraag ernaar bij

www.weekvandealfabetisering.nl

Denksportweek:
19 t/m 27 oktober
Ben jij een echte denksport-fanaat? Dan is deze
Denksportweek jouw week! Er vinden verschillende dam- en schaaktoernooien plaats.

Boeken... en fietsen

Dammen
Een mooie combinatie! De vernieuwde bibliotheek in Gieten
én de organisatie van de Telenet Super Prestige doen samen
iets leuks. Dat is hun bijdrage aan de European Community of
Sport, de titel die Drenthe en ook Aa en Hunze mogen dragen
in 2019. De Super Prestige is hét wielerevenement en dé activiteit van Gieten van het jaar. Schrijven over fietsen en biografieën van wielrenners zijn populairder dan ooit. Geen beter
moment om boeken en fietsen aan elkaar te koppelen.

ernooi Hijken via

“Dammen is goed voor je geheugen en

www.hijkendtc.nl en voor de Nationale

concentratie. En bovendien hartstik-

Jeugddamdag in Hoogeveen via

ke leuk om te doen én een makkelijke

www.jeugddammen.com.

manier om mensen te ontmoeten!”,
geeft Wim Koopman aan. Hij is o.a.

Schaken

toernooidirecteur van het WK Dammen.

Schaken moeilijk? “Zeker niet, iedereen

Daarom is men in Drenthe druk bezig

kan het leren!”, zegt Bert van der Haar,

om het dammen weer meer op de kaart

voorzitter VNO-NCW Noord.

te zetten. Zowel bij oudere mensen, als

In de Denksportweek vindt voor de 23ste

jongeren.

keer het Hoogeveen Chess Schaaktoer-

In de Denksportweek Drenthe vinden

Hoogeveen Matches, het Hoogeveen

nooi plaats. Het toernooi bestaat uit de
Super Prestige Expo

termoer, neemt ons mee in de fiets-

In de bibliotheek wordt vanaf 25 sep-

historie van Gieten en we delen stoere

verschillende spannende toernooien

Open en twee toernooien voor amateurs.

tember een kleine expositie ingericht,

wielerverhalen met Martin Hendriks,

plaats:

Allemaal vinden ze plaats in gemeente-

waarbij we terugkijken naar bijna 50

Janneke Ensing en Herman Strijbosch.

• 20 oktober: WK Dammen Rapid in de

huis van Hoogeveen, een unieke plek!

jaar geschiedenis Veldrijden in Gieten.

Wil je hier graag bij zijn? Dat kan!

Drenthehal in Beilen. De hele wereld-

Natuurlijk komen de NK’s, het WK en

Op www.drenthe-beweegt.nl/aanmel-

top zal hier aanwezig zijn! Ook de hui-

De officiële opening van het Hooge-

heel veel vrijwilligers langs. Naast het

den-bijeenkomst-boekenenfietsen vindt

dig wereldkampioen Roel Boomstra en

veen Chess vindt plaats op zaterdag

beeldmateriaal liggen er archiefboeken

u meer informatie en kunt u zich aan-

viervoudig wereldkampioen Alexander

19 oktober om 16.00 uur in De White Box

op de leestafel van de bibliotheek.

melden. Aanvang 19.30 uur.

Schwarzman.

in de bioscoop in Hoogeveen. De hele

Leuk om koffie te pakken en weg te dui-

Vol = vol!

ken in oude krantenknipsels en mooie

• 21 – 25 oktober: Open herfstdamtoernooi Damclub Hijken. Iedereen mag

verhalen. Alles in samenwerking met de

Fietsboekenhoek

aan dit toernooi meedoen, je kunt je

Historisch vereniging Gieten.

Op zaterdag 12 oktober 2019, vooraf-

nog inschrijven!

Fietsboekenbal

den er op het parcours van de wedstrijd

gaand aan de Super Prestige 2019, wor-

• 26 oktober: NK Dammen Rapid in de
Drenthehal in Beilen. Alle grote spe-

Op donderdag 3 oktober volgt een

een belevingswandel- en MTB-tocht ge-

lers van Nederland zijn aanwezig!

fietsboekenbal in de bibliotheek (Eex-

organiseerd. Deze starten en finishen in

• 26 oktober: Nationale Jeugddamdag

week wordt er geschaakt in het gemeentehuis.
Op zaterdag is er een speciale dag voor
de jeugd: om 9.30 uur kan er simultaan
geschaakt worden tegen een bekende
schaker in de McDonald’s, om 12.30
uur start het Grand Prix jeugdtoernooi

terweg 12 in Gieten). Fietsen heeft al

de grote tent. In die tent is een speciale

in Wijkcentrum Het Knooppunt in

van de NOSBO in De White Box in de

veel schrijvers geïnspireerd. Een van

Fietsboekenhoek ingericht.

Hoogeveen. Alle talentvolle jeugdspe-

bioscoop in Hoogeveen.

hen, Gio Lippens, vooral ook bekend als

Languit liggend in de kussens, benen

lers uit heel Nederland zijn welkom!

wielerverslaggever bij NPO1, maar ook

rustgevend na de wandeltocht… lezen

Lijkt het je leuk om mee te doen aan het

schrijver (‘Een engel op een rotsblok’ en

over wieleravonturen. Van ‘De renner’

Bij alle toernooien kun je aanwezig

Hoogeveen Open, het amateurtoernooi

‘Halverwege de heuvel’) neemt ons deze

tot ‘Ketelbinkie wint de Tour de France’.

zijn om te kijken, of online meekijken.

of de jeugdactiviteiten? Inschrijven kan

avond mee in zijn verhalen. Maar de hele

Meer informatie over de belevings-

Voor meer info over deze en andere

nog… Komen kijken kan altijd! Ook zijn

avond staat in het teken van boeken en

wandel- en MTB-tocht op pagina 2 van

damactiviteiten kijk je op www.kndb.

de wedstrijden live te volgen via de website www.hoogeveenchess.nl.

fietsen. Jantienus Warners, bestuurslid

het Op Fietse in Drenthe katern bij het

nl/damkalender-agenda Je kunt je nog

bij de Stichting Wieler Promotion Oos-

artikel over de Superprestige.

inschrijven voor het Open herfstdamto-
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Nationale Sportweek 2019:
20 t/m 29 september
Assen is één van de drie host gaststeden

Axeman
Challenge
De Axman Challenge is zo’n evenement dat heel goed in het ‘oerthema’ past. Een obstacle run in Exloo
met om de 500 meter een obstakel.
Je kunt kiezen uit een route van
6,66 km of 13,13 km. Prachtige
routes met de meest extreme
obstakels. Ga jij er overheen, er

Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we doen, waar en wanneer. En vooral ook, met wie we
dat doen. Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij.

onderdoor of er tussendoor? Je mag

Sportclubs spelen daarbij een onmisbare rol en zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. We winnen veel met sport. Sportbonden, clubs, scholen, sportfederaties en gemeenten

dwars door het oerlandschap van

maken dit mede mogelijk. Daarom organiseert NOC*NSF de Nationale Sportweek al 16 jaar.
Assen is dit jaar host city, samen met Nieuwegein en Den Haag.

renakkers, langs het hunebed en

het zelf weten! Het parcours loopt
Drenthe. Over de heide, de boedoor het bos. Exloo op haar mooist!
Het start- & finishgedeelte heeft
een echte ‘Axman-sfeer’. Denk aan
outdoor, vuurkorven, legerten-

Met de NOC*NSF Nationale Sportweek

beperkingen weg’. Sport moet namelijk

worden zo veel mogelijk mensen geïn-

voor iedereen toegankelijk zijn. We zijn

spireerd hun hele leven te genieten van

enorm trots op alle (sport)organisaties

sport. Tijdens deze week zijn er veel

die elke dag weer hun enthousiasme

initiatieven om mensen te laten sporten

inzetten om zoveel mogelijk mensen

en bewegen. Honderden clubs, bon-

gezond te laten leven.”

den, gemeenten en andere organisaties
zetten hun deuren open. In Assen wordt

Programma Assen

er o.a. samengewerkt met SportDrenthe,

Het Lokaal Organisatie Comité is nog

Community of Sport en de Provincie

enorm druk met het definitief maken

Drenthe.

van alle programma-onderdelen, maar

• Dinsdag 24 september:
Verenigingen dag
• Woensdag 25 september:
Ouderen dag
• Donderdag 26 september:
Bedrijven dag

beperkingen weg
“Het landelijke thema is ‘Sport doet iets

• Zaterdag 21 september: Iedereen doet
mee – Kickoff op Stadsbroek

Wanneer jij 6,66 km kan lopen,

wel mee om je te begeleiden.

• Zondag 29 september: MXGP op de
TT-baan en afsluiting in de stad

Tickets:
6,66 km: € 30,-

Meer weten?

13,13 km: € 35,-

Over het programma of hoe je als

www.axmanchallenge.nl

organisatie/sportclub kunt deelnemen?
Check www.assen.nl/sportweek of stuur

Topsport inspireert!

een mail naar info@assen.nl. Ben je in-

Sport op zijn breedst

Kinderen welkom? Jazeker!

doen! Eén van je ouders moet dan

Lets#BeActive! Sprezzatura

• Zondag 22 september:
• Maandag 23 september:

brandt.

• Zaterdag 28 september:

dinator Nationale Sportweek bij de
toe: ‘Iedereen sport mee, we halen alle

je zelf waarna je er een stempel op

klimmen & klauteren, mag je mee-

met je’”, vertelt Rita Buikema, Coörgemeente Assen. “Wij voegen hieraan

boomstammen. Je medaille zaag

• Vrijdag 27 september: Scholen dag

de thema’s per dag staan vast:
Iedereen doet mee – en we halen alle

ten, Landrovers, houtkloven en

woner van Assen? Download dan gratis
de app Nationale Sportweek Assen.

Oersportkalender
• 14 september: Wildman Run

Oersport in Drenthe
Durf jij de uitdaging aan?

• 21 september:
Green Mountaintour
vertelt Lars Borgdorff, senior relatiemanager bij Marketing Drenthe.
“Een aantal evenementen zijn alleen
geschikt voor de échte bikkels onder
ons. Denk aan de Veldslag om Norg,
Adventure Race Drenthe, Indian

Drenthe is uniek; door haar ligging

Hoe je deze oerprovincie het beste op

Summer Ultra en Drenthe 200.”

en historie en daarmee haar oor-

z’n puurst ervaart? Door in de Drentse

Gelukkig staat er voor de minder

spronkelijkheid. Daarom is Drenthe

modder te duiken! Letterlijk.

extreme sportievelingen ook veel op

dé oerprovincie van Nederland.

de oersportkalender. Denk aan mooie

• 4 oktober:
Adventure Race Drenthe
• 6 oktober:
Geopark Hondrug Classic
• 12 oktober: AH Abe Brouwer
Parel van Drenthe MTB
• 12 oktober:
MTB-toertocht Gieten
• 19 oktober:
Indian Summer Ultra

Met prachtige oernatuur en oeroude

Oersport

mountainbikewedstrijden, trailruns

hunebedden. Oer staat voor authen-

“Omdat onze natuur zich er zo goed voor

en wandelingen. “Eén ding hebben

Bekijk alle oersportevenemen-

tiek, origineel, oorspronkelijk, stoer,

leent, worden in Drenthe hele stoere

ze allemaal gemeen: een indrukwek-

ten op drenthe.nl/oersport.

no-nonsense, puur, de basis, echt.

sportevenementen georganiseerd”,

kend Drents decor.”
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