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Mijn pogingen om mijn grote idool,
AZ-trainer Louis van Gaal, in alles
te volgen zijn helaas niet helemaal
succesvol. Ik kan mij namelijk
vergissen, heb ik gemerkt. Nederig

moet ik erkennen dat er toch kranten zijn geweest, die over het WK
dammen in Hardenberg hebben geschreven. Vorige week stond er een
stukje in het Nederlands Dagblad,
en ook de Volkskrant heeft enkele
regels aan het WK gewijd. Of de
Telegraaf aan dat rijtje kan worden
toegevoegd weet ik niet, want al
jaren geleden is mij op straffe van
excommunicatie verboden dat blad
aan te raken.
Maar goed, Hardenberg is weer
eens genoemd. En net als twee weken geleden ook op NOS-teletekst.
Helaas dit keer niet in positieve zin.

De overwinning van voetbalvereniging HHC in Rijnsburg is jammer
genoeg een uitschieter gebleken,
zodat op Tweede Pinksterdag met
grote letters was te lezen: Rijnsburg verslaat Hardenberg. Als ik de
denktrant van Louis van Gaal volg
weet ik ook wel hoe dat komt. Het
ligt natuurlijk niet aan de spelers,
en al helemaal niet aan de trainer,
maar aan mensen buiten het team.
Volgens de verslaggever van Radio
Oost mistte de ploeg de twaalfde
man. En daarmee werd niet de
scheidsrechter bedoeld, maar het
publiek. Wat zijn die boeren stil
(4x), was het hoofdnummer van de

kleine Rijnsburgse aanhang. Dat
waren meteen de meest intelligente
regels die ze kenden, want de rest
bestond uit het met veel succes naapen van een kolonie Bokito’s. Ze
waren echter wel te horen, en dat
kon je van de veel grotere aanhang
van HHC niet zeggen. Het muziekonderwijs op de basisschool zit
blijkbaar in een dip, want vroeger
leerde je nog wel eens liedjes als
Hup, Holland, Hup (makkelijk te
vervangen door Hup HHC) of het
ook immer meeslepende Piet Hein,
zijn naam is klein, zijn daden benne
groot. Zonder veel problemen valt
daar een lokale versie van te ma-

ken, dunkt me. Nu het voetballoze
seizoen is aangebroken lijkt het mij
verstandig, dat bijvoorbeeld het
bestuur van HHC of de fanclub een
zangbundeltje uitgeeft, waarmee
de Hardenberger supporters in de
zomervakantie kunnen oefenen.
Zodat we tevreden en met trots op
de stranden van Alanya en Torremolinos onze dorpsgenoten uit
volle borst Hup, HHC, Hup kunnen
horen zingen. Met als gevolg dat er
komend seizoen wèl een twaalfde
man langs de lijn staat en HHC het
succes van het afgelopen jaar weet
te prolongeren. Kleine moeite, groot
plezier.

WK dammen 2007 sluit in stijl af

HARDENBERG - Alexander
Schwarzman heeft in Hardenberg de wereldtitel dammen in
de wacht gesleept. In de laatste
speelronde kwam de Rus remise
overeen met de Wit-Rus Ihar Michaltsjenka en eindigde daarmee
op 25 punten.

Schwarzman, die ook in 1998
wereldkampioen was, behaalde
evenveel punten als de Duitser
Mark Podolski, die zaterdag ook
remise speelde. Maar dankzij meer
overwinningen dan Podolski mag
de Rus zich wereldkampioen noemen. Aftredend wereldkampioen
Alexander Georgiev werd met 24
punten derde, tienvoudig kampioen
Aleksei Tsjizjov vierde. Beste Nederlander was Auke Scholma, die
op de vijfde plaats einigde.
Voor de slotdag had de organisatie
een bijzonder evenement geregeld.
Buiten theater De Voorveghter,
waar het damtoernooi werd gehouden, kwam het publiek in grote
getale af op de muzikale deelnemers
aan het Festival Mundial. Binnen
werd de kampioen gehuldigd, de
‘dam-Oscars’ voor de mooiste partijen werden uitgedeeld en er kon
genoten worden van een optreden
van de groep Drum Se. De organisatie had trouwens drie weken
lang voor een aardig omlijstend
programma gezorgd, met als één
van de hoogtepunten de ‘show’
van Andreas Kuyken. Kuyken is
een grootmeester van Nederlandse
afkomst, die al tientallen jaren in
Zwitserland (Basel) woont. Hij gaf
commentaar, leverde kritiek, betrok
de kijkers in de foyer bij het spel en
hing af en toe de clown uit. Damcabaret, zou een aardige omschrijving kunnen zijn van zijn bijdrage.

Michel Jansen
genomineerd voor
Rinus Michels Award
HARDENBERG - HHC-trainer Michel Jansen is genomineerd voor de
Rinus Michels Award. Op zaterdag
9 juni zal in het Willem II-stadion in
Tilburg de prijs worden uitgereikt.
De twee medegeno- mineerden zijn
Jack van den Berg (Barendrecht) en
Tom Heijkoop (WSC Waalwijk).
Van den Berg won de Rinus Michels Award vorig jaar. Bij de profs
behoren Henk ten Cate (Ajax) en
Louis van Gaal (AZ) tot de genomineerden.

Grootmeester Andreas Kuyken zorgde regelmatig voor ‘dam-cabaret’ tijdens het WK dammen in theater De Voorveghter.

Hardenberg niet op voorhand
tegen komst varkensflats
HARDENBERG - Als een Brabantse varkensboer met plannen voor
een mega-varkensbedrijf aan de poort van Hardenberg klopt, wordt
hem niet op voorhand de deur gewezen. “Er zijn volgens mij wel
plekken in de gemeente Hardenberg waar zo’n bedrijf kan komen.
Als agrarische gemeente kun je niet alle moeilijkheden naar de buren
afschuiven, mensen willen tenslotte wel eten”, meent de Hardenberger
wethouder Douwe Prinsse.
Aanleiding voor de vraag aan Prinsse of er ‘varkensflats’ in Hardenberg
kunnen komen zijn de plannen
van het Brabantse bedrijf Family
Farmers, om in de gemeenten Hellendoorn en Twenterand stallen
voor 19.000 biggen te bouwen. De
Brabanders willen schuren plaatsen
van 90 meter breed, 145 meter lang
en 10 meter hoog, waar de varkens
in twee verdiepingen gehuisvest
worden. Prinsse: “Maar als ze hier

Drie nieuwelingen voor hoofdklasser HHC
HARDENBERG - Tegenover het vertrek van drie spelers van HHC uit
Hardenberg staat de komst van drie nieuwelingen. Erik Drenthen gaat naar
zijn oude club Kloosterhaar, keeper Marco Hollak keert terug bij OZC
Ommen en Bart Wind gaat naar buurman Gramsbergen. De nieuwelingen
zijn Arjan Kok van SVZW uit Wierden, de 29-jarige middenvelder Yasin
Bayar van HSC’21 uit Haaksbergen en Patrick Jurgens, jeugdspeler van FC
Twente. Kok was keeper bij SVZW, waar hij drie seizoen speelde (inclusief
het jaartje hoofdklasse), en daarvoor bij Den Ham.

willen komen kunnen ze beter bij
de gemeente aankloppen dan zelf
op zoek gaan naar een locatie. Er
zijn namelijk veel meer plekken
waar niet dan waar wel gebouwd
mag worden.”
In de Visienota Buitengebied zijn
het Westerhuizingerveld bij Balkbrug, het gebied tussen de N377 en
de N34 en de gebieden SlagharenOost/De Krim en Bergentheim-zuid
aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Dat zijn de enige
plekken in de gemeente Hardenberg
waar nieuwe bedrijven mogen komen, die gericht zijn op intensieve
landbouw of veeteelt. Overigens
hebben zich volgens Prinsse nog
geen Brabanders bij de gemeente
Hardenberg gemeld met plannen
voor een varkensflat.

redactie@sallander.nl
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“Van N34 karrenspoor
maken is niet realistisch”
HARDENBERG - Een groen
golf zit er wel in, en ook stiller asfalt zal wel lukken. Zelfs
wat struiken zullen op verzoek
van bewoners worden geplant,
hoewel dat volgens deskundigen
niet echt helpt. Maar van de N34
van de Haardijk tot de Kellerlaan een 50 km weg maken, dat
is een brug te ver.

tot de conclusie gekomen dat de
man gelijk heeft. Niet veel, vinden
B&W, want de overschrijding van
de norm is maar gering. Zo gering
zelfs, dat minder lawaai juridisch
niet valt af te dwingen, vertelde
wethouder Jannes Janssen. Dat is
volgens de meeste inwoners van de
wijk ook niet nodig, dacht Janssen,
want zij kunnen leven met enkele
minder ingrijpende oplossingen.

Het verminderen van de snelheid
om minder verkeerslawaai te produceren was een idee van A. de Lange,
inwoner van de wijk HardenbergMarslanden. Hij had vorig jaar bij
de gemeente aan de bel getrokken
over geluidshinder. De gemeente
liet de klacht onderzoeken en is

Dat was hem gebleken tijdens een
informatieavond in de wijk. Geen
50 km weg, geen hoge geluidschermen, geen waterpartijen leegpompen maar stil asfalt, een groene golf,
struiken planten en vooral controleren op snelheid, had de wethouder
als boodschap meegekregen.

Oostloorn is tuinhuis rijker

den van de Saxenburgh Groep. Het
houten tuinhuis met veranda (ruim
3 x 4 meter) staat in de tuin van
het zorgcentrum en is voorzien van
elektriciteit. Zowel de bewoners
van het zorgcentrum als bewoners
van de aanleunwoningen aan de
Jonkerlaan kunnen gebruik maken
van de nieuwe aanwinst.

HARDENBERG - Zorgcentrum
Oostloorn is sinds 30 mei een
tuinhuis rijker. Onder het toeziend
oog van de bewoners ontving
locatiemanager Jan Hamhuis de
sleutel uit handen van Lia Kuiper,
voorzitter van de Stichting Vrien-

