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Biljarttoernooi begin 
februari bij Zwaneveld
Café Zwaneveld organiseert een biljart toernooi op:
Vrijdag 1 februari          vanaf 19.00 uur      (voorronden)
Zaterdag 2 februari       vanaf 19.00 uur      (voorronden)
Zondag 3 februari          vanaf 13.30 uur      (finales)
Er wordt gespeeld op drie biljarts, in drie verschillende klassen.
Gemiddelde over 20 beurten, vastgesteld aan het begin van het sei-
zoen 2018-2019 bij een biljartvereniging.
Het aantal deelnemers is maximaal 48. Inschrijving op volgorde
aanmelding. Kosten € 6,00 per deelnemer.
Inschrijven voor 25 januari bij Zwaneveld.

Programma vv GOMOS
De competitiewedstrijd SVBO-GOMOS werd afgelopen zondag door
de winterse omstandigheden afgelast. Komend weekeinde staat er
opnieuw een programma op stapel. Maar of er ook daadwerkelijk
gevoetbald gaat worden is twijfelachtig, gezien de voorspellingen.
Zaterdag staat overigens de interessante derby Gomos 2 - Veenhui-
zen 3 op het programma.

Programma zaterdag 26 januari
Gomos 2 – Veenhuizen 3 14:00 uur
VKW VR1 – Gomos VR 1 14:30 uur

Programma zondag 27 januari
Gomos 1 – FVC 1 14:00 uur
Dalen 2 – Gomos 2 11:00 uur
Forward 4 – Gomos 3 12:00 uur
Zevenhuizen 3 – Gomos 4 10:00 uur

Hans Strik nieuwe

jeugdvoorzitter GOMOS

Voetbalvereniging GOMOS heeft sinds kort een nieuwe jeugd-

voorzitter. Hans Strik heeft de voorzittershamer bij de jeugd

overgenomen van JB van Esch. Het (jeugd)bestuur is zeer ver-

heugd met de komst van Hans, die voor een frisse wind zorgt

voor de jeugdafdeling.

Aan het begin van dit seizoen heeft JB van Esch aangegeven niet op
de goede plek te zetten. JB van Esch werd naast jeugdvoorzitter ook
trainer van GOMOS JO11-1, iets wat beter bij hem past. Het jeugdbe-
stuur is op zoek gegaan naar een vervanger en kwam eind vorig jaar
in gesprek met Hans Strik. Al snel werd duidelijk dat Hans de ge-
schikte persoon was om deze functie te bekleden. 

Militaire elftal

Hans heeft in het verre verleden gevoetbald bij vv Veenhuizen en
later zelfs in het Nederlands militaire elftal. Vervolgens is hij ver-
huisd naar het zuiden van het land. Na een reorganisatie is Hans in-
middels terug in het Noorden en woont hij sinds 2,5 jaar in Norg.

Naast zijn voetbalachtergrond fungeerde Hans in het verleden ver-
schillende keren als voorzitter. Sinds november is hij aanwezig bij
vergaderingen van het jeugdbestuur en heeft hij ook kennis ge-
maakt met het hoofdbestuur.

Finale ICW Noord voor 
mountainbikers en 
veldrijders in Norg

Op zondag 27 januari 2019
vindt de finale van de ICW
Noord competitie plaats in
Norg. Deze Inter Club Wed-
strijd voor mountainbikers en
veldrijders vindt plaats in de
bossen van de Langeloërdui-
nen rondom de voormalige
crossbulten. De ICW-wed-
strijd wordt verreden onder
auspiciën van de KNWU dis-
trict Noord.

Het is een wedstrijd voor zowel
veldrijders als mountainbikers,
die elk in hun klassement strij-
den om de ereprijzen. Het par-
cours staat bekend om de vele
kleine heuveltjes en het vele
draaien en keren. Hierdoor vin-
den veel deelnemers het een fan-
tastisch, afwisselend maar ook
zeer zwaar parcours. 

Aantrekkelijk
Het afwisselende parcours maakt
het voor het publiek ook zeer
aantrekkelijk om te kijken. De fi-
nale ICW Noord wordt georgani-
seerd door de Noordelijke ATB
Club in samenwerking met de
KNWU district Noord.

Diverse leeftijdsgroepen
Zondag 27 januari start de jeugd
vanaf 8 jaar om 10:20 uur. Er zijn
leeftijdsgroepen van 8-10 jaar, 11-

12 jaar en 13-14 jaar. Elke jongen
of meisje met een mountainbike
of een veldrijfiets en een helm
kan meedoen. Dit is een leuke
manier om samen met andere
kinderen eens aan een echte
wedstrijd mee te doen. 

Op het podium
Voor de meeste kinderen is mee-
doen belangrijker dan winnen,
maar de winnaars komen natuur-

lijk wel op het podium. Vanaf
12:30 uur starten de ouderen. 

Ook hier kan iedere mountainbi-
ker of veldrijder (zowel mannen
als vrouwen vanaf 15 jaar)die
eens een echte wedstrijd wil rij-
den meedoen. 

Voor meer informatie kijk op:
https://www.knwunoord.nl/ en
op https://atbnoord.nl

Programma en uitslagen 

korfbalvereniging DES
Uitslagen:

Leonidas 1          - DES 1                 14 – 13
Vefo 1                  - DES 2                  18 – 07
Club Brothers 3- DES 3                  14 – 15
KIA/Vefo C1      - DES C1                11 – 06
AVO E1                - DES E1               11 – 08

Programma:

Zaterdag:

DES A1                 - Vitesse A2         10:00 uur
Zondag:

DES 3                    - Hoogkerk 4      13:00 uur

DES 2                     - Vitesse 4          14:20 uur

Sportverenigingen maken kans op 
€ 1.000,- tijdens Sportgala Drenthe

Op maandag 11 maart 2019 is het
Sportgala Drenthe in de Nieuwe
Kolk in Assen met de traditionele
verkiezing van de sportman,
sportvrouw, sportploeg en het
sporttalent van Drenthe in 2018.
Voor het tweede jaar wordt de
Rabobank publieksprijs uitge-
reikt aan een sportvereniging in
Drenthe. 

We zijn op zoek naar de sportver-
eniging die dé trots van Drenthe
in huis heeft; de leukste trainer,
de stoerste terreinman, de ge-
zondste kantine, de beste materi-
aalman, het duurzaamste
clubgebouw of de meest actieve
leden. Verenigingen kunnen zich
inschrijven door een filmpje van
maximaal een minuut in te stu-
ren. De uiteindelijke winnaar
wordt gekozen door de aanwezi-

gen in de zaal tijdens het Sport-
gala.
Drenthe is trots op haar
(top)sporters en het Sportgala is
de gelegenheid om deze sporters
in het zonnetje te zetten. Iedere
gemeente levert haar sportman,
sportvrouw, sporttalent en sport-
ploeg aan. Deze winnaars zijn au-
tomatisch genomineerd voor het
provinciale Sportgala op 11 maart.
Daarnaast is de breedtesport be-
langrijk in Drenthe en spelen de
sportverenigingen een belang-
rijke maatschappelijke rol in de
gemeenschap. Ze zijn in veel ge-
vallen het kloppend hart van
sport en bewegen, maar vooral
ook van het sociale leven van de
inwoners. De Rabobank vindt de
maatschappelijke waarde van
sport en het stimuleren van de
breedtesport en de jeugd een be-

langrijke factor en verbindt
daarom haar naam aan de pu-
blieksprijs.

Procedure en voorwaarden
In een filmpje van maximaal 1 mi-
nuut laat de vereniging zien
waarom zij de publieksprijs ver-
dient. Uit het filmpje moet blijken
wat dé trots van de sportvereni-
ging is. Is de vereniging maat-
schappelijk betrokken? Hebben
ze een bijzonder vrijwilligersbe-
leid? Of speelt duurzaamheid, de
gehandicaptensport of fair play
een belangrijke rol? Alle filmpjes
worden geplaatst op de Face-
bookpagina en het YouTube ka-
naal van Sportgala Drenthe. Een
onafhankelijke jury, bestaande uit
(oud)topsporters, journalisten en
de Rabobank, kiest de top 3. Deze
top 3 wordt uitgenodigd op het
Sportgala. Door middel van live
voting in de zaal kiest het publiek
die avond de uiteindelijke win-
naar van de Rabobank Publieks-
prijs. Meedoen? Kijk voor meer
informatie op en de voorwaarden
op sportgaladrenthe.nl/publieks-
prijs.
Het Sportgala wordt mede moge-
lijk gemaakt door SportDrenthe,
Provincie Drenthe, de Drentse Ra-
bobanken, mediapartners RTV
Drenthe en Dagblad van het
Noorden en de gemeenten Hoo-
geveen, Emmen, Assen, Noorden-
veld, Aa en Hunze, De Wolden,
Borger-Odoorn, Westerveld, Mep-
pel, Midden-Drenthe Coevorden
en Tynaarlo.


