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Bas Veldman nieuwe  
trainer v.v. GOMOS

Bas Veldman wordt met ingang van het seizoen 2023/2024 de nieuwe hoofdtrainer van GOMOS. Hij 
volgt hiermee Martin Drent op, die aan het einde van het lopende seizoen vertrekt naar vv Dalen. 
De 33‐jarige Bas Veldman is woonachtig in Assen en is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen als 
hoofdtrainer van GVAV‐Rapiditas uit Groningen. Bij die club begon hij in 2011 als jeugdtrainer. Na uit‐
stapjes bij de Koninklijke HFC (jeugdtrainer) en Be Quick 1887 (Hoofd Opleiding) keerde hij in 2019 
terug bij GVAV‐Rapiditas om aan zijn eerste klus als hoofdtrainer te beginnen.  
Onder zijn leiding werden de eerste twee seizoenen nog niet afgemaakt door corona maar vorig sei‐
zoen werd hij kampioen in de 2e klasse, waardoor de club uit Groningen voor het eerst in zeven jaar 
weer promoveerde naar de 1e klasse. In het huidige seizoen staat GVAV‐Rapiditas op een knappe 
derde plaats in 1E. Er werd eerder dit seizoen onder andere gewonnen in Norg met 1‐3. Naast GVAV‐
Rapiditas is Veldman momenteel ook assistent‐trainer van 3e divisionist ACV, waar hij stage loopt 
(UEFA A). 
Bas Veldman: “Ik kijk er naar uit om bij GOMOS aan de slag te gaan. De club komt mij over als een 
echte dorpsclub, midden in de samenleving. De positieve gesprekken met de Technische Commissie 
en de spelersraad hebben voor mij de doorslag gegeven.” 

Bernard Kroeze kampioen 
Hengelsportvereniging Norg

Afelopen week was bij Zwa
neveld de algemene ledenver
gadering van 
Hengelsportvereniging Norg e.o. 
Alles is weer besproken, de prij
zen van het afgelopen seizoen 
werden uitgereikt en de ver
loting was ook weer een succes.  
Emiel Luinge is gestopt als wed
strijdleider en hij wordt opge
volgd door Martijn Rooske. 
De topvijf van het afgelopen sei
zoen was:  

1e Bernard Kroeze  
2e Emiel Luinge  
3e Chris Vijfschaft  
4e Martijn Rooske  
5e Jan van Staalduinen  
 
Gewicht kampioen: 90680 gram 
dhr  Bernard Kroeze.  
Aantal kampioen 674 stuks dhr 
Chris vijfschaft. 
Winnaars RoelZwiersbokaal dit 
jaar waren Martijn Rooske en 
Bernard Kroeze. 

Zwaarste brasem: 2980 gram, 
Martijn Rooske . 
Zwaarste winde: 1320 gram, 
Martijn Rooske. 
Zwaarste voorn: 700 gram, Jan 
van Staalduinen. 
Zwaarste zeelt: 1700 gram, Ber
nard Kroeze. Zwaarste baars: 250 
gram, Chris Vijfschaft.  
Totaal dit seizoen 2786 vissen 
met een gewicht van 364880. 
gram.  
Prijswinnaars gefeliciteerd! 

De prijswinnaars van linksaf: Martijn Rooske, Bernard Kroeze (kampioen), Chris Vijfschaft, Emiel Luinge en 
Jan van Staalduinen. 

GroenLinks luistert in Roden: 
Boeren willen af van polarisatie 

‘Geef ons duidelijkheid, ga te werk aan de hand van een heldere 
wet‐ en regelgeving en kloppende modellen’, zo klonk het op 9 
februari in Scheepstra Kabinet in Roden. Enkele melkvee‐ en 
varkensboeren waren afgekomen op de uitnodiging van de 
GroenLinks Statenfractie. Ze staan met beide benen op de 
grond, zo bleek. ‘De natuur en de bodem zijn ons kapitaal.’ 
 
Telkens veranderend beleid 
De boeren waren het eens over de giftige werking van polarisa‐
tie. Beter luisteren naar elkaar zorgt voor meer begrip. Pas dan 
kan je samen verder met zoeken naar oplossingen voor het pro‐
bleem. De paarse krokodil: stikstof. ‘We worden gek van beleid 
dat telkens weer verandert, net als de wet‐ en regelgeving en de 
modellen. Het is bijna niet meer te vatten. Bedenk eens wat er 
gebeurt nu we minder dierlijke mest mogen uitrijden. We voeren 
dierlijke mest af en gebruiken daarvoor in de plaats kunstmest. 
Dat kost bakken kostbaar gas en verschraalt de bodem.’ 
 
Sturen op doelen 
Boeren voelen zich verbonden met hun grond. Ze hebben zorg 
voor natuur en bodem. Het is eigenlijk een wonder dat zo’n klein 
landje in de rivierdelta zich heeft ontwikkeld tot agrotopper. Of 
eigenlijk ook weer niet: we beschikken over vruchtbare bodem, 
kennisinstellingen van wereldklasse en innovatieve bedrijven. 
We produceren maximaal met een minimale emissie. Hoewel 
dichtbevolkt produceert ons land veel meer voedingsproducten 
dan we opeten. De lasten zijn voor rekening van natuur en 
bodem. Maar dit geldt in het groot.  
 
Omdat ieder boerenbedrijf weer anders is qua ligging, bodem, 
waterhuishouding et cetera werken algemene richtlijnen en 
maatregelen niet. ‘We zijn veel te veel bezig met end‐of‐the‐pipe 
oplossingen en te weinig met de voorkant. We hebben te maken 
met trage en complexe wet‐ en regelgeving en hanteren model‐
len die niet werken. We moeten veel meer op doelen sturen en 
uitgaan van bedrijfsspecifieke situaties.’ 

Natuurlijk verloop 
Boeren zien de problemen wel en willen ook meewerken aan op‐
lossingen. Maar dan wel graag aan  de hand van passende wet‐ 
en regelgeving en van echte metingen in plaats van theoretische  
modellen. ‘En op een eerlijke manier. Nu zijn wij de kop van Jut 
en blijven verkeer, industrie en luchtvaart gespaard.’ 
 
We leven in een drukbevolkt land in een drassige rivierdelta. Zijn 
gewend om water weg te pompen de zee in, juist nu we te 
maken krijgen met toenemende droogte in de zomer. De natuur 
is grillig, het klimaat verandert. Veel boeren willen stoppen; op 
menig bedrijf is er geen opvolging. ‘Waarom zou je dan niet het 
“natuurlijk verloop” zijn gang laten gaan? We moeten veel meer 
van onderop werken. Kijken naar de specifieke kenmerken van 
het agrarisch bedrijf en zijn omgeving. En doelen en termijnen 
vaststellen die haalbaar zijn. Dit betekent: samenwerken in de 
hele voedselketen en met burgers.’ 
 
Het moet anders, zoveel is duidelijk. Een probleem is onze cul‐
tuur: we waarderen onze voedingsproducten maar matig en 
gaan voor goedkoop in plaats van kwaliteit. Nederlanders zijn 
eerder consument dan burger. De vraag is hoe je dit verandert. 
‘We moeten investeren in de transitie van “gangbaar” naar “bio‐
logisch”. Het kost een ietsje meer, maar is veel beter voor onze  
gezondheid en die van de sector.’  
 
De tegenstelling landbouw‐natuur moet er af. Duurzame produc‐
tie en consumptie is in ons alles belang. We moeten de dialoog 
opzoeken en weg blijven van polarisatie. De provinciale overheid  
moet beleid creatief invullen en uitvoeren. En de agrarische sec‐
tor moet inzetten op innovatie en gezonde producten. Dat is 
meteen mooi meegenomen voor de leefbaarheid van het platte‐
land. 


