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Geachte leden van de provinciale staten van Drenthe; geacht College 
van Gedeputeerden; geachte mevrouw de Commissaris van de Koning, 

Vandaag is uw eerste vergadering nadat de gemeente Hoogeveen in 
een raadsvergadering op 19 september jongstleden, heeft moeten 
besluiten om de bouw van een ijsbaan met zwembad te annuleren. Bij 
die gelegenheid heb ik, namens de KNSB, aangegeven dat de gevolgen 
van dat besluit voor de schaatssport enorm zijn. 

De datum 20 augustus 2019, de dag waarop het bericht van het door de wethouder 
voorgestelde einde van dit project in de pers kwam, staat met een zwarte rand in mijn 
agenda. Dat klinkt dramatisch en dat is het ook! 
De schaatsers en vele vrijwilligers, in Drenthe en Noord-Overijssel missen nu al 3 seizoenen 
kunstijs in Drenthe. Zij hadden allen de hoop in 2021 weer in Hoogeveen te kunnen 
schaatsen. Dat perspectief is nu weggevallen. Het ergste is daarbij dat er daarmee in het 
geheel geen perspectief meer is op een kunstijsbaan in Drenthe. Dat zal velen demotiveren 
en zich van de schaatssport doen afkeren. Dat laatste betreft dan vooral kinderen en jong-
volwassenen. Een trieste vaststelling wat mij betreft. 

Van alle topschaatsers in Nederland komt driekwart uit Noordoost-Nederland (Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel). Ook nu nog zijn Drentse schaatstalenten lid van 
topploegen en opleidingsploegen. Dat zal echter over enkele jaren niet meer het geval zijn. 
Schaatsen is de op 1 (voetbal) na meest bekeken sport op tv. Het is de sport waarmee 
verreweg de meeste Olympische medailles worden behaald in Nederland. Als er even 
natuurijs is, lopen hordes mensen naar schaatswinkels om schaatsen te kopen, te laten 
repareren, of te laten slijpen. Kortom: de schaatssport leeft enorm in Nederland en zeker ook 
in Drenthe. 
Drenthe heeft een rijke traditie aan grote wedstrijden en grote kampioenen: Jan Bols, Piet 
Kleine, Jan Roelof Kruithof, Gerard Kemkers, Renate Groenewold, Linda de Vries, Marije 
Joling en nog meer toppers. 

Dit alles wetend, zou Drenthe dan, op Zeeland na, de enige provincie zijn in Nederland waar 
geen kunstijsbaan is? De Drenten, waar ik zelf één van ben, zijn hopelijk toch trots genoeg 
om zich tegen dat perspectief te verzetten? Drenthe zonder kunstijsbaan is onbestaanbaar!  
Als voorzitter van de KNSB gewest Drenthe, roep ik u als leden van de provinciale staten op, 
namens alle schaatsers van Drenthe (en uit geheel Nederland) om dat grotere doel van de 
schaatssport hoog genoeg te achten om te willen blijven streven naar een ijsbaan in 
Drenthe. 
Na 20 augustus heeft een groep prominenten die aan het schaatsen in Drenthe verbonden 
zijn zich bij mij gemeld met de uitroep: “We gaan het toch niet laten gebeuren dat er geen 
ijsbaan komt?”.  Het antwoord is: Natuurlijk niet! Wat ons betreft komt die baan er!  
Verdeeldheid heeft ons gebracht waar we nu staan. Alleen samenwerken aan 
gemeenschappelijke doelen met een groots perspectief levert ook grootse dingen op. Klein 
en kleinschalig denken levert kleine dingen op. Ik roep u en ons allen daarom op, om samen 
te gaan staan voor het toch realiseren van een kunstijsbaan in onze prachtige en 
schaatsminnende provincie. 
Ik wens u als staten van Drenthe de wijsheid toe, dat de wil om samen te werken en de wil 
om een mooie kunstijsbaan te realiseren, ter wille van al die sport- en schaatsliefhebbers, u 
meer waard is dan veel andere zaken. De KNSB zal daar graag aan meewerken en haar 
steentje aan bijdragen. 

Met sportieve groet, 

Bart Jonkers; voorzitter gewest Drenthe KNSB 
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