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GOMOS boekt tegen Emmen 
broodnodige overwinning 

GOMOS kreeg Emmen op bezoek, 
waar op 2 oktober uit bij Emmen in 
een krankzinnige wedstrijd met 3‐4 
werd gewonnen door GOMOS 
waren de punten vandaag ook 
weer hard nodig. Voorafgaand aan 
de wedstrijd werd er een minuut 
stilte gehouden voor de slacht‐
offers van de aardbevingen. Toen 
de bal rolde bleek Emmen gelijk 
een paar keren gevaarlijk, ze kre‐
gen in de 33e minuut de bal ook 
daadwerkelijk in het net, echter 
werd deze goal afgekeurd van‐
wege buitenspel. Los van wat 
kleine kansen voor beide teams 
ging men met 0‐0 de rust in. 
 
De tweede helft zagen we een fel‐
ler GOMOS, Jannes Siegers kreeg al 
vrij snel een uitgelezen kans uit een 
vrije trap, maar de keeper van 
Emmen voorkwam. In de 54e mi‐
nuut viel dan wel de 1‐0, uit een 

mooie aanval kreeg Jannes Siegers 
de bal aangespeeld en uit de draai 
schoot hij op de keeper die voor‐
kwam met zijn voet en die weg rol‐
lende bal werd door Tim Assman 
relaxed binnengeschoten, GOMOS 
op 1‐0.  
 
Snel hierna kon Jannes Siegers uit 
twee kansen de score verhogen, 
toch was het steeds weer de kee‐
per van Emmen die voorkwam. 
Richting het einde van de wedstrijd 
bleef Emmen gevaarlijk en hing de 
1‐1 vaak in de lucht toch viel hij niet. 
Trainer Martin  Drent wisselde in de 
82e minuut Jorden Wegdam voor 
Juan Kemker en even later was er 
nog een dubbele wissel, Wouter 
Speelman en Sven Pilon gingen 
eruit en Wouter Honebeek en Teun 
Timmer kwamen erin.  
 
GOMOS kwam op het einde nog 

wel goed weg, in de '89e minuut 
moest Melvin de 1‐1 voorkomen, 
maar uiteindelijk bleven de drie 
broodnodige punten in Norg! 
 
Martin Drent na afloop: 
“Als je het positief bekijkt hebben 
we de afgelopen vier wedstrijden 
drie keer de nul gehouden, dat is 
top. We zijn alleen te wisselend, als 
organisatie stonden we vandaag 
wel weer goed en ik ben blij dat Tim 
weer een doelpunt heeft gemaakt, 
dat geeft vertrouwen. En deze 
wedstrijd moet je ook gewoon win‐
nen, als je kijkt naar de stand dan 
zijn die drie punten van vandaag ge‐
woon ontzettend belangrijk. Maar 
ook voor het gevoel, want je bent 
nu twee weken vrij en als je dat met 
een nederlaag doet blijft die neder‐
laag twee weken hangen en nu 
blijft ie in positieve zin hangen, 
kortom een super zondag!” 

JO13 ST Een/Veenhuizen in het nieuw 

Het team van JO13 van ST Een/Veenhuizen is door Artium Experts in het nieuw gestoken. Op zater‐
dag 4 februari voorafgaand aan de wedstrijd tegen Oranje Zwart zijn de shirts door Klaas Borger 
van Artium Experts officieel overhandigd. 
Namens JO13 en de vereniging willen we Artium Experts dan ook hartelijk danken voor deze 
mooie tenues! De wedstrijd eindigde overigens in een 2‐2 gelijkspel. 

Uitslagen en programma vv GOMOS 
Uitslagen Thuis en Uit week 6 
V.V. Westerkwartier 2 vs. Gomos 3 5  0 
Zevenhuizen 3 vs. Gomos 4 3  0 
Gomos 2 vs. FC Lewenborg 2 3  1 
Gomos 1 vs. Emmen 1 1  0 
Smilde'94 JO171 vs. Gomos JO171 1  2 
Gomos JO121 vs. Roden JO123JM 3  2 
Gomos JO111 vs. Asser Boys JO111 3  6 
Gomos VR1 vs. Waskemeer VR1 3  3 
Gorecht MO201 vs. Gomos MO201 3  5 
Gomos VR1 vs. Zevenhuizen VR2 5  0 
Gomos JO121 vs. Zuidhorn JO124 5  4 
 
Programma Thuis week 7 
za. 18/02 09:00 Gomos JO91  Roden JO92 
za. 18/02 09:00 Gomos JO71  Gorecht JO76JM 
za. 18/02 09:20 Gomos JO71  Helpman JO74 
za. 18/02 10:15 Gomos JO81  LEO (Loon) JO82 
za. 18/02 11:00 Gomos MO201  VKW MO201 
za. 18/02 11:30 Gomos JO131  ACV JO132 
za. 18/02 14:00 Gomos 2  ACV 4 
za. 18/02 14:00 Gomos VR1  Oosterstreek VR1 
zo. 19/02 12:00 Gomos 4  Smilde'94 4 
 
Programma Uit week 7 
za. 18/02 08:30 HFC '15 JO152  Gomos JO151 
za. 18/02 09:40 Actief JO73  Gomos JO71 
za. 18/02 10:00 LTC JO103  Gomos JO102 
za. 18/02 10:15 Gorredijk JO102  Gomos JO101 
za. 18/02 10:30 VEV'67 JO123  Gomos JO121 
za. 18/02 10:30 Dwingeloo JO111JM  Gomos JO111 
za. 18/02 11:45 Zevenhuizen MO171d  Gomos MO171 (9tal) 
za. 18/02 12:30 FC Assen JO173  Gomos JO171 
zo. 19/02 10:00 Gieten 2  Gomos 2

Verkiezingsprogramma Groen 
Links in gesproken versie 

GroenLinks Drenthe heeft een prachtig verkiezingsprogramma 
en een strakke folder, waarin staat uitgelegd hoe GroenLinks 
denkt over een mooier Drenthe. Maar we weten dat deze tek‐
sten niet voor iedereen even toegankelijk zijn. Daarom hebben  
we hard gewerkt om ons verkiezingsprogramma toegankelijk te 
maken voor iedereen, ongeacht hun leesvaardigheid of visuele 
beperkingen. We zijn er dan ook trots op dat het verkiezings‐
programma van GroenLinks Drenthe nu ook beschikbaar is als 
gesproken tekst.  
GroenLinks is daarmee de enige partij in Drenthe die het  
volledige programma als gesproken tekst beschikbaar heeft ge‐
maakt. Op deze manier hopen we iedereen de kans te geven om 
mee te beslissen over de toekomst van Drenthe. GroenLinks 
vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
de verkiezingen, ongeacht hun achtergrond. 
Beluister het programma hier: 
https://ps2023.groenlinks‐drenthe.nl 
Folder in het Engels 
In Drenthe zijn er stemgerechtigden die het Nederlands niet 
machtig zijn, maar tóch willen stemmen bij de Provinciale Sta‐
tenverkiezingen van 15 maart. Speciaal voor hen heeft  
GroenLinks de verkiezingsfolder vertaald in het Engels. Deze 
Engelstalige folder is beschikbaar op onze website. 
Op deze manier hopen we meer kiezers de kans te geven om 
mee te beslissen over de toekomst van Drenthe. GroenLinks 
vindt het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
de verkiezingen, ongeacht hun achtergrond. 

Aantal bedrijven blijft toenemen 

Aan het begin van 2023 waren er ruim 2,1 miljoen bedrijven, 79 
duizend meer dan een jaar eerder. Het gaat vooral om bedrijven 
met 1 werkzame persoon. Het aantal bedrijven in Nederland 
groeit al vele jaren. In 2008 kwam het aantal bedrijven voor het 
eerst boven de 1 miljoen uit. Dit meldt het CBS op basis van 
nieuwe cijfers. 
Het aantal bedrijven met 2 of meer werkzame personen is iets 
afgenomen, naar bijna 427 duizend. Dat is minder dan 20 pro‐
cent van alle bedrijven. Er werden in 2022 ruim 136 duizend be‐
drijven opgeheven en ruim 240 duizend opgericht. De groei van 
het aantal bedrijven was in 2022 kleiner dan in 2021. De grootste 
bedrijfstak is de specialistische zakelijke dienstverlening, met 
bijna 413 duizend bedrijven, gevolgd door de handel (271 dui‐
zend) en de bouwnijverheid (bijna 243 duizend). 
De algemene bouw kende met 11,1 duizend de meeste oprichtin‐
gen van nieuwe bedrijven. Het overgrote deel hiervan had 1 
werkzame persoon (10,7 duizend). Er startten ook veel organisa‐
tieadviesbureaus (ruim 8 duizend).  


