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Bas Peters uit het Limburgse

Heel heeft voor de derde keer

op rij de Drenthe200 gewon-

nen. Peters legde de tweehon-

derd kilometer af in een tijd

van 7 uur, 12 minuten en 24 se-

conden. Dat is de snelste tijd

ooit waarin de tweehonderd

kilometer is afgelegd. Peters

was namelijk elf minuten snel-

ler dan zijn snelste tijd twee

jaar geleden. Achter Peters

werd Roel Verhoeven tweede,

het brons ging naar Gerben

Mos uit Havelte.

Een van de zwaarste stukken had

de organisatie voor het laatst be-

waard. Het Janpad tussen Wes-

tervelde en Een. De auto van

koersdirecteur Johan Wekema

kwam zelfs vast te zitten en

moest door een tractor worden

losgetrokken. Andere fourwheel-

drives haalden met grote moeite

de andere kant van het bekende

modderpad.

Met de winst heeft Peters nu drie

van de vier edities van de Dren-

the200 op z'n naam geschreven.

Alleen de eerste editie kwam op

naam van een andere renner:

Onno Reijnhout uit Donderen.

Reijhout reed nu ook weer met

de besten mee. Kijk voor meer fo-

to’s op facebook.com/ditisnorg

Bas Peters wint voor 

3e keer Drenthe200

Geslaagd kerstbiljarten
bij Ons Genoegen Norg
Biljartvereniging Ons Genoegen uit Norg hield onlangs wederom
het jaarlijkse kersttoernooi. De wedstrijden werden gespeeld in
drie verschillende wedstrijdklassen. Met 50 deelnemers uit heel
Noord-Drenthe was de belangstelling weer als vanouds. Het was
een heel spannend en vooral heel gezellig toernooi.

In de C-poule deed Ab Barels weer van zich spreken door overtui-

gend de finale te bereiken. Hierin moest hij echter zijn meerdere er-

kennen in een ontketende Geert Bezu, die het presteerde om vanaf

acquit een serie van 14 caramboles te maken. Hier had Ab het niet

van terug en schudde na een korte partij sportief Geert de hand. De

derde plaats was voor Jan van der Velde en de vierde voor Hans Kar-

sten. Hans kon het goede spel uit de eerdere ronden in de halve fi-

nale dit keer niet evenaren.

In de B-poule werd Lucas Enting vierde en Johan Tip derde. Johan

speelde een goed toernooi, maar had het in de halve finale moeten

afleggen tegen een goed geprepareerde Piet de Leeuw.

De Leeuw was ook in de finale niet te temmen en verslond zijn moe-

dige tegenstrever Ger van Ruiven. Deze had enige zeer sterke par-

tijen laten zien met prachtige series maar was tegen de jacht op

caramboles van de Leeuw niet opgewassen. Na tot op het laatst

zeer goed partij te hebben geboden feliciteerde hij Piet met zijn

zwaar bevochten overwinning en zijn eerste plaats in de B poule.

In de A-poule verraste Tyme Doedens met een prachtige partij één

van de favorieten voor de eindzege namelijk Carel Mauwa. Hiermee

leek echter zijn kruit te zijn verschoten. In de halve finale ging Tyme

kansloos ten onder tegen Arend Mulder en om de derde plaats bleek

Henk Klasens beter te hebben gepresteerd dan hij.

Onopvallend bijna geruisloos was Frederik Doek de finale in geko-

men door gewoon degelijk en constant te spelen. De carambole

vastheid van zijn tegenstander Arend Mulder, die in eerdere partijen

uit de meest onmogelijke positie wist te scoren, haperde. En zo

werd Frederik Doeke de verdiende overwinnaar van de A-poule en

van het kerst-biljarttoernooi 2018 van Ons Genoegen. Een zeer goed

georganiseerd toernooi dat met bijna alle deelnemers in de nazit

stijlvol werd afgesloten met de prijsuitreiking.

Kyle Achterberg wint Kerstcross 
Net als vorig jaar heeft Kyle Achterberg de Kerstcross die op Tweede Kerstdag in Norg werd gehouden
op zijn naam geschreven. De overmacht van de winnaar was groot. Hij bouwde zijn voorsprong gestaag
uit en was aan de finish ruim een minuut sneller dan de nummer twee, Tijmen Eising.

Bark Barkhuis uit Norg werkte zich steeds ietsje naar voren en werd vijfde. Aan de wedstrijden in de di-

verse klassen deden in totaal zo'n tweehonderd cyclocrossers mee. Het is de derde editie van de Kerst-

cross in Norg, die bekend staat als 'technisch lastig'. De organisatie was in handen van de Stichting

Wielercomité Norg, die de wedstrijd organiseerde in samenwerking met ATB Noord-Nederland. De spon-

sors van het evenemente komen vooral uit Norg en directe regio. De cross in de Langeloërduinen voerde

over een mooi onverhard en geaccidenteerd parcours.

Martin Drent nieuwe 

hoofdtrainer GOMOS
Martin Drent is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrai-

ner van GOMOS. De oud-profvoetballer van FC Groningen, BV Veen-

dam en FC Emmen gaf zaterdagmiddag zijn ja-woord en wordt op de

Schapendrift de opvolger van de vertrekkende Wim Bakering.

De 48-jarige Drent is woonachtig in Emmen en begon zijn trainer-

sloopbaan in 2007 bij Forward. De oefenmeester was vervolgens werk-

zaam bij Mussel, Rolder Boys, Rohda Raalte en DZOH. Bij de

laatstgenoemde club stopt hij komende zomer na 3,5 jaar. Vooral bij

Rolder Boys maakte hij veel indruk. In Rolde was hij twee jaar trainer

en in beide seizoenen werd de nacompetitie gehaald in de 2e klasse. In

zijn tweede en laatste seizoen promoveerde hij met Rolder Boys naar

de eerste klasse.

Het bestuur en de Technische Commissie van GOMOS hebben een

zeer goed en uitgebreid gesprek gehad met Drent. Vervolgens is de

keuze op hem gevallen. GOMOS en Martin Drent gaan een samenwer-

king aan van één seizoen. Na de jaarwisseling zal de nieuwe trainer

van GOMOS zijn contract ondertekenen.

GOMOS niet naar finale Voetbalgala
GOMOS is er zaterdagmiddag helaas niet in geslaagd om zich te
plaatsen voor de finaleavond van het Leekster Voetbalgala. De
ploeg kwam in Sportcentrum Leek net te kort voor de Gala-avond.

GOMOS ging vlak voor de jaarwisseling als beste nummer drie door

naar de tweede ronde. Zaterdagmiddag moesten de Norgers het op-

nemen tegen De Griffioen, Niekerk en FC Grootegast. Op voorhand

een sterke poule, waar de nummers één en twee zich plaatsen voor

de Gala-avond. GOMOS kreeg in het openingsduel tegen De Griffioen

een aantal grote kansen, maar de winst ging uiteindelijk toch naar De

Griffioen, 0-1. Tijdens de tweede poulewedstrijd was GOMOS een

maatje te groot voor Niekerk. Door doelpunten van Jannes Siegers,

Jordi van Esch en Guido Koolen werd het 3-1. 

Door de overige uitslagen moest GOMOS tegen FC Grootegast win-

nen om de finaleavond te bereiken. Ook in deze wedstrijd kreeg

GOMOS een aantal goede kansen. In de slotfase, toen GOMOS alles

of niets speelde, kwam FC Grootegast op een 0-1 voorsprong. Door

de 0-1 nederlaag is GOMOS uitgeschakeld op het Leekster Voetbal-

gala. De ploeg van trainer Wim Bakering kan echter terug kijken op

een goed toernooi.


