Drie redenen
Erjen Derks, Wethouder Sport gemeente Midden-Drenthe
Ik heb nog even getwijfeld of mijn bezoek vanavond wel meerwaarde zou hebben. Want na
telefoontjes van Koning Willem Alexander, Koningin Maxima en ook premier Rutte maakt de
persoonlijke felicitatie van een lokale wethouder Sport nu eenmaal weinig indruk. Maar ik kwam tot
de conclusie dat ik dit moment graag wil benutten om drie redenen:
Ten eerste herinner ik mij het Sportgala van Midden-Drenthe een aantal jaren geleden waar ook
damclub Hijken DTC het podium innam bij de categorie Sportploeg van het Jaar. En ik kan mij
herinneren dat er veel belang werd gehecht aan de uitgedeelde taarten daar. Mijn aanwezigheid
gaat vergezeld met de door de gemeente Midden-Drenthe aangeboden taarten, en ik wist dat de
afwezigheid van taart niet in de smaak zou vallen. Dus ik moest op bezoek.
Ten tweede wil ik uitlichten dat Drenthe, en ook Midden-Drenthe, European Community of Sport is
geworden in 2019. Deze prijs heeft deze regio in de wacht gesleept door het unieke karakter van
haar sportinfrastructuur. Vrijwilligers, sportbestuurders, sporters en gemeente die gezamenlijk
ervoor zorgen dat er kwalitatief goed gesport kan worden, en waar ingezet wordt op verbinding
tussen mensen. Hijken DTC, haar vrijwilligers en bestuurders, hebben laten zien dat het veel voor
elkaar krijgt binnen de damwereld. Het organiseren van een WK match, maar later dit jaar ook veel
meer dan dat! Bij deze wil ik mijn complimenten namens de gemeente Midden-Drenthe dan ook
uitspreken aan het bestuur van Hijken DTC.
Ten derde natuurlijk waar we voor gekomen zijn. Roel Boomstra, onze wereldkampioen. Ik wil mijn
bewondering uitspreken dat je het voor elkaar hebt gekregen om het wereldkampioenschap te
winnen. Een ongelooflijke prestatie! En ontzettend knap dat je dat hebt weten te presteren naast je
academische studie Natuurkunde. Gefeliciteerd en succes met je toekomstige ambities!

