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Sportuitdaging
over de grens
HARDENBERG / EMLICHHEIM - Toen ze een jaar of
tien was ging ze eens een keertje kijken bij Kangeroe, om
erachter te komen of volleybal een leuke sport voor haar
zou zijn. Na die eerste keer is ze nog veertien jaar gebleven. Ze werd ooit kampioen met Dames 5, maar speelt volgend seizoen in de Duitse 2e Bundesliga. Leone Wiersma
(1986) heeft er dik zin in.
Gerbrand Schuurman, de eigenaar
van het gelijknamige Gasthaus in
de Duitse grensplaats Emlichheim,
ziet het wel zitten. “Met haar weer
naar de Bundesliga, dat zou mooi
zijn”, wijst hij naar de Hardenbergse op zijn terras. Het zou zo
maar kunnen, want Sportclub
Union uit de buurgemeente van
Hardenberg is ambitieus, heeft ervaren trainers in dienst, weet
kapitaalkrachtige sponsors aan zich
te binden en heeft een grote schare
trouwe aanhangers. Tijdens de zondagse thuiswedstrijden bevolken
zo’n 500 à 600 luidruchtige fans
de tribunes van de Vechtetalhalle.
En volgend seizoen juichen die misschien voor de geboren en getogen
Hardenbergse Leone Wiersma, tot
twee weken geleden nog speelster
van Kangeroe Dames 1.
“Ik ben begonnen in C1, daarna B1
en vervolgens A1. Dat team zou na
de jeugd uiteen vallen, maar wij
gingen samen door als Dames 5.
We werden nog kampioen ook, tot
nu toe mijn enige kampioenschap!
Na dat jaar kwam ik in het tweede
terecht. Eerst als buitenspeelster en
later als hoofdblokkeerster. De
toenmalige trainer Sijvert de Boer
zag mij in het tweede aan het werk
en vroeg of ik mee wilde trainen
met het eerste team en zo ben ik in
Dames 1 beland.”

besloten de stap te zetten. Mijn
droom was altijd om in Dames 1
van Kangeroe te spelen. Dat doel
heb ik bereikt. Ik speel er nu vier
jaar en zou er misschien nog wel
vier jaar kunnen spelen, maar ik
heb het gevoel dat ik bij Kangeroe
ben uitgeleerd, dat ik toe ben aan
een nieuwe uitdaging. Ik heb dat
niet gezocht, maar wel altijd gezegd
dat als dit op mijn pad zou komen,
ik er open voor zou staan. Dat wisten mijn teamgenoten ook. Ik heb
openlijk gezegd dat ik benaderd
was en dat de kans bestond dat ik
zou vertrekken. Ze hadden er dan
ook alle begrip voor, ze gunden het
mij van harte. Dat bleek ook wel
uit het leuke afscheid.”
Het seizoen 2009-2010 zit er net op,
maar de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen komen er al weer
aan. De eerste training bij SCU
staat voor 4 mei op het programma.
“Maar ik heb al twee keer met de
Duitse meiden meegetraind, om te
zien of het wat voor mij zou zijn.
Het viel op dat de manier van trainen niet veel verschilt met de training bij Kangeroe, maar dat het
niveau hoger is omdat iedereen
overal goed in is, niet alleen in een
bepaald onderdeel van het spelletje. En je merkt dat het er professioneler toegaat, met meer faciliteiten en meer ondersteuning.”
Leone Wiersma verruilt Kangeroe uit Hardenberg voor SCU uit Emlichheim.

Dat was in 2006, toen Leone samen
met Dieuwke Hamhuis de plaatsen
moesten innemen van Marieke Eggen en Daisy van Rosmalen, die
naar Pollux Oldenzaal waren vertrokken. Vier jaar lang heeft ze in
Dames 1 gespeeld, eerst in de Eerste Divisie en het laatste jaar in de
Tweede Divisie. Tijdens het afgelopen seizoen kwam Gerjan
Heerkes een paar keer kijken. De
oud-trainer van Kangeroe woont
tegenwoordig in Emlichheim, waar
hij bij de plaatselijke club naast de
Poolse hoofdtrainster Danuta
Brinkmann een belangrijke rol vervult.
“Hij stuurde een mailtje met de
vraag of ik een stapje hogerop
wilde. Daar heb ik wel even over
nagedacht, want ik wist wat ik zou
achterlaten, namelijk een echte
vriendenclub. Kangeroe is een
familievereniging, waar iedereen
met plezier veel tijd en energie in
stopt. Maar ik heb uiteindelijk toch

Om te trainen moet de Hardenbergse – werkzaam als communicatiemedewerkster bij de gemeente
Hardenberg – straks drie keer per
week naar Emlichheim voor een
zaaltraining, één keer per week
voor een krachttraining en dan nog
een wedstrijd spelen.
“Voor dat reizen krijg ik een autootje van de club. En dat is ook het
enige, het is tenslotte geen Eerste
Bundesliga. De auto is trouwen alleen nodig voor de trainingen, want
de club heeft een bus voor de uitwedstrijden. Dat mag ook wel als
je naar Berlijn, Hamburg of
Münster moet reizen.”

Feestelijke fik

ring degene die honderden mensen
dakloos maakte, het hele hebben en
houden van de Hardenberger bevolking in vlammen deed opgaan en
daardoor voor veel verdriet en ellende zorgde.

HARDENBERG - De gemeente
Hardenberg gaat op feestelijke
wijze vieren dat de stad Hardenberg
ruim 300 jaar geleden vrijwel helemaal is afgebrand. Zaterdag 8 mei
worden exposities gehouden, verhalen verteld, workshops spinnen
en weven gegeven, wandelingen
door het centrum gehouden, er is
zang en theater en er kan, als hoogtepunt van de festiviteiten, genoten
worden van een koor dat een speciaal Aaltje Kraaklied zingt. Aaltje Kraak is volgens de overleve-

Leone weet nog niet exact wat ze
moet verwachten van haar rol in
haar nieuwe team. “Of ik veel kans
maak om speelminuten te krijgen?
Er is niks beloofd, ik moet mijzelf
wel bewijzen. Maar ach, eerst maar
eens lekker ballen en dan zie ik wel
verder.”

Het feestelijk gedenken van deze
actie wordt officieel om 19.00 uur
geopend door wethouder René de
Vent in de Hervormde kerk. Daarna
vertelt verhalenvertelster Janna van
den Berg net als vorig jaar het verhaal van de brand in 1708.

redactie@sallander.nl
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VVD-fractie is onvoorspelbaar
HARDENBERG - De raad van Hardenberg lijkt een vriendenclub, die eensgezind de problemen van de
gemeente de komende vier jaar gaat oplossen. Maar in werkelijkheid is het een club met een teveel aan
kinderachtige haantjes, waarvan sommigen erg onvoorspelbaar en een enkele keer zelfs onbetrouwbaar
zijn. De ster van dit gezelschap toonde zich dinsdag 20 april VVD-fractievoorzitter Albert Schipper.
Eerst speelde hij verbaal het spel ‘Aap wat heb je mooie jongen’, door de loftrompet te steken over het
collegeprogramma, waaraan de VVD zo mooi met anderen had gewerkt, een programma dat volgens
Schipper nogal wat VVD-ideeën telde. “De komende vier jaren worden zwaar, maar wij zijn bereid de
schouders eronder te zetten”, beloofde hij. Twee weken geleden beloofde hij ook het collegeprogramma te
ondertekenen, toen hem daar naar werd gevraagd. Maar dinsdag, tijdens de raadsvergadering, kwam hij
op die belofte terug. “We zullen het programma wel onderschrijven, maar niet ondertekenen”, vertelde
Schipper tot schrik van enkele andere partijen.
Een grote raadsmeerderheid onderschreef en ondertekende het programma wel, op Liberaal Hardenberg en OpKoers na. GroenLinks
vertelde twee weken geleden dat het
programma niet zou worden ondertekend, maar nu onthield de fractie
zich van stemming. Op instigatie
van CDA-fractievoorzitter Henk
Meulink verlieten de GroenLinksers vervolgens de raadszaal,
zodat ze niet hoefden te stemmen.
Waren ze gebleven dan had dat volgens Artikel 32 van de gemeentewet wel gemoeten, omdat elk aanwezig lid verplicht is zijn stem voor
of tegen uit te brengen.
De komische verdwijntruc van
GroenLinks werd even later in absurditeit toch nog overtroffen door
Albert Schipper. Hij was blij met
het collegeprogramma, vertelde hij,
maar niet met de samenstelling van
het college. Wethouder Jannes Janssen was in zijn ogen niet zo’n sterke

wethouder, het college was niet samengesteld volgens de wens van de
kiezer omdat de PvdA als verliezer
toch weer een wethouder mocht leveren en die kersverse PvdA-wethouder René de Vent vond hij maar
een groentje, die voor hem nog een
hele poos kandidaat-wethouder zou
blijven. De slapte (of is het de berusting over de zoveelste uitglijer
van Schipper?) van de andere partijen werd manifest in de reactie op
zijn woorden. Of eigenlijk in het
ontbreken van een reactie, want
niemand riep Schipper tot de orde,
op de nieuwe CU-fractievoorzitter
Wim Boersma na. Hij verweet
Schipper op de man te spelen. Andy
de Vos (PvdA) wilde er weinig
woorden aan vuil maken. “We kennen Schipper, hij verandert toch
niet. In plaats van mij druk te maken over zijn woorden kan ik beter
zeggen dat wij trots zijn op de manier waarop de collegeonderhan-

delingen hebben plaatsgevonden en
op onze kandidaat-wethouder René
de Vent.” Schipper had ook kritiek
op de rol van het CDA. Als er eventueel een 4e wethouder nodig is, op
het moment dat burgemeester
Meulman terugtreedt, zal dat een
CDA-wethouder zijn. Dat had beter een liberaal kunnen zijn, vertelde Schipper onder besmuikt
hoongelach van de andere partijen.
Nu leek het volgens hem, alsof het
CDA een machtsspelletje speelde.
Meulink (CDA) vond die redenatie van Schipper maar onzin. “Wij
hebben 11 zetels, u 3. Als we
machtspolitiek hadden bedreven
hadden we nu al een tweede wethouder geclaimd.” Vervolgens werd
zonder dat er nog een woord aan
Schipper werd besteed, de benoeming van de wethouders Douwe
Prinsse (CDA), Jannes Janssen
(ChristenUnie) en René de Vent
(PvdA) goedgekeurd.

