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Brandbrief aan de Provinciale Staten van Drenthe. 

Geachte Statenleden van de Provincie Drenthe. 
De IJshockey Supportersgroep Assen Rams Forever vraagt uw aandacht voor het volgende: 

Met toenemend onbegrip en woede nemen wij kennis van het feit dat in de discussie over een nieuwe 
ijsbaan tal van ijssporten die wij in Drenthe kennen niet aan bod komen. 
De beoefenaars van amateur- en topsport en hun duizenden fans staan letterlijk in de kou. 
Wij vragen derhalve met klem uw aandacht én inzet voor alle Drentse ijssportverenigingen en 
stichtingen en daarmee het behoud c.q. terugkeer van de daaraan onlosmakelijk verbonden, top- en 
breedtesport. 

Drenthe kent een lange geschiedenis op het gebied van ijssporten. Decennialang was in onze provincie 
één van Nederlands grootste ijshockeyverenigingen actief, werd er 45 jaar achtereen het WK 
ijsspeedway gehouden, vonden er zeer drukbezochte (inter-)nationale langebaanwedstrijden plaats, 
werd er jaarlijks de Nationale Kampioenschappen Wintertriatlon gehouden, kende het één van de 
grootste bedrijven ijshockeycompetities van Nederland en gaf het onderdak aan de Eerste 
Kunstrijders Club Drenthe. 

Nulmeting ontbreekt tb.v. minimaal eisenpakket nieuwbouw ijsbaancomplex. 
Toen na de sluiting van de kunstijsbaan in Assen de Provincie Drenthe 5 miljoen euro subsidie voor 
een nieuwe ijsbaan in het vooruitzicht stelde heeft de Provincie geen van bovengenoemde 
verenigingen c.q. stichtingen geraadpleegd omtrent hun eventuele wensen ten aanzien van hun 
nieuwe accommodatie. 

De Provincie heeft dus al dan niet opzettelijk verzuimd om rekening te houden met de honderden 
sporters afkomstig uit zowel de breedte- als de topsport. Plannenmakers voor een nieuwe baan kregen 
van de Provincie derhalve geen minimum eisenpakket mee waaraan een nieuwe ijsbaanaccommodatie 
moest voldoen om zodoende alle verschillende ijsgebruikers opnieuw te kunnen faciliteren. 

Twee uiteenlopende plannen: 
Nu de twee plannen bekend zijn blijkt dat het plan van Hoogeveen een eenvoudige 
schaatsvoorziening zonder tribunes behelst. Een meer dan forse sportieve aderlating in vergelijking 
tot hetgeen wij op ijssportgebied in onze provincie gewend zijn. Vanwege de keuze voor een 
sobere 400 meter baan sluit het Hoogeveense plan hiermee op voorhand iedere vorm van top- en 
breedtesport uit. Wij vinden dit sportief gezien voor Drenthe een onbegrijpelijke keuze, zeker 
afgezet tegen de decennialange ervaringen met diverse ijssporten op verschillende niveaus in onze 
provincie zoals kunstrijden, eerste- en eredivisie ijshockey, NK Wintertriatlon en het WK 
ijsspeedway. Tevens staat deze uitsluiting haaks op het landelijke stimuleringsbeleid ten aanzien 
van top- en breedtesport, en haaks op het provinciale beleid om zoveel mogelijk mensen aan het 
sporten te krijgen of minimaal te houden. 
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Bouwbedrijf Volker Wessels blijkt voornamelijk met eigen middelen een compleet wintersportpark 
in Drenthe te willen bouwen. In dit sportpark krijgen vele type ijssporten een thuisbasis zoals o.a. 
het langebaanschaatsen, ijshockey, skiën, kunstrijden, shorttrack, ijswandklimmen, en 
wintertriatlon. IJs- en sneeuwliefhebbers kunnen hier negen maanden per jaar terecht in een energie 
neutrale omgeving. Dit wintersportpark is dusdanig opgezet dat ook de jaarlijkse exploitatielasten 
financieel te dragen zijn. 

Naast een multifunctionele ijshockeyhal en o.a. een sneeuwattractiepark is in dit wintersportpark 
een 400-meter baan opgenomen die geschikt is voor (inter-)nationale schaatswedstrijden en de 
wereldkampioenschappen ijsspeedway. Wedstrijden die de laatste 45 jaar onafgebroken in onze 
provincie hebben plaatsvonden en toch al gauw 25.000 mensen trekken, en regionale talenten zoals 
Jasper Iwema uit Hooghalen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen. 

De realisatie van een dergelijk wintersportpark betekend onvermijdelijk een enorme boost voor de 
provinciale top- en breedtesport. Zoals reeds gezegd kende Drenthe één van Nederlands grootste 
ijshockeyclubs, een kunstrijdersvereniging, en een uitgebreide recreatie ijshockey 
bedrijfscompetitie, het NK Wintertriatlon en het WK Ijsspeedway. Bij elkaar vele honderden 
sporters en duizenden fans waarvoor in het Hoogeveense plan geen ruimte is. 

Steun voor Assen van de Nederlandse IJshockey Bond en Stichting Kunstrijden Nederland: 
Inmiddels zijn er tal van openlijke steunbetuigingen binnengekomen voor Assen. O.a. van de Stichting 
Kunstrijden Nederland [Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra) en van de Directeur van de Nederlandse 
IJshockey Bond, citaat: "het bestuur en de directie van de N.IJ.B. ondersteunen de terugkeer van een 
ijshockeyhal en IJ.H.G. Assen van harte. Terugkeer van het ijshockey in Assen past binnen de ambitie 
van de N.IJ.B. en is goed voor de ontwikkeling van ijshockey in Nederland en zeker in het Noorden". 

Tal van besturen, organisaties en trainers staan klaar: 
Op dit moment staan in Assen namens diverse ijssportdisciplines tal van mensen in de startblokken in 
afwachting van de realisatie van het Wintersportpark. O.a. bondsgecertificeerde ijshockeytrainers, 
kunstrijderstrainers, liggen er kant- en klare draaiboeken voor het houden van Nationale 
wintertriatlons klaar, staat de complete organisatie van Motorclub Assen voor het jaarlijkse WK 
Ijsspeedway klaar. Dit alles past in het landelijke beleid ter stimulering van top- en breedtesport. Een 
hoofdstuk waar niet alleen het Hoogeveense plan compleet aan voorbij gaat maar ook pijnlijk 
ontbreekt in de provinciale discussie omtrent de komst van een nieuwe ijsbaan. 

Hoogeveen maakt breedte- en topsport kapot: 
Inmiddels is duidelijk dat beide plannen qua omvang maar vooral sportinhoudelijk in de verste verte 
niet met elkaar te vergelijken zijn. Hoogeveen met een eenvoudige 400 meter baan die alle 
bovengenoemde ijssportverenigingen en hun talrijke fans in één klap afschrijft, kiest voor een 
accommodatie die het predicaat regionaal nauwelijks verdient. Daar komt bij dat hun plan volledig 
door de overheid wordt betaald, vijf miljoen provincie, vijf miljoen gemeente + 10 miljoen 
gemeentelijke garantie. Van molenaarsprincipe tot molensteenprincipe? Dit plan schijnt te zijn 
ingegeven door nostalgische gevoelens uit vervlogen schaatstijden. De tijd waarin een kunstijsbaan 
met uitsluitend rondjes rijden financieel uit kan ligt echter ver achter ons. Zie o.a. Groningen, de 
gemeente Groningen draagt jaarlijks € 3,5 miljoen bij in de exploitatie van ijsbaan Kardinge. 
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Andere tijden: 
De huidige moderne mens en dus ook sporter en publiek wil meer beleving. Naast 
langebaanschaatsen is shorttrackschaatsen momenteel erg populair (WK 2017 in Ahoy Rotterdam 
25.000 bezoekers) maar ook onderdelen als Crashed Ice Competitie, ijswandklimmen en indoor 
skiën genieten een enorme belangstelling. 

Blik op de toekomst: 
Laten we er met elkaar voor waken geen forse stap achteruit te doen door de vele verenigingen en 
stichtingen de nek om te draaien maar juist de blik op de toekomst te richten. 
Naar het schijnt wil Bouwbedrijf Volker Wessel hoofzakelijk uit eigen middelen een Noordelijk 
wintersportpark bouwen dat niet alleen bovenregionale amateursporters trekt maar ook vele 
dagjesmensen van over ver. 

Mogen wij veronderstellen dat u als provinciaal Statenlid het verschil in plannen ook ziet? Niet 
alleen het verschil tussen particuliere investeringen (Volker Wessels) en belastinggeld 
(Hoogeveen), maar juist het verschil tussen een groot aanbod van uiteenlopende wintersporten 
inclusief top- en breedtesport enerzijds of uitsluitend lokale baantjestrekkers anderzijds. 

De snelheid waarmee Hoogeveen ineens miljoenen belastinggeld uit de hogehoed toverde geeft 
precies aan wat er speelt in Hoogeveen: men ziet het als een prestigeproject. Door dit 
prestigeproject dreigen alle genoemde ijssporten en -activiteiten in de provincie Drenthe te 
verdwijnen. Als u voor het Hoogeveense plan kiest betekent dit voor Drenthe a): definitief het einde 
van belangrijke en drukbezochte (inter-) nationale langebaanwedstrijden, volle ijshockeyzalen, 
spannende shorttrack wedstrijden, kunstrijden op de schaats, WK ijsspeedway en het NK 
Wintertriatlon en b) het niet realiseren van een grote (privaat gefinancierde) publiekstrekker met 
moderne indoor sneeuw- en ijsattracties met voldoende tribunecapaciteit. 

Wij wensen u alle wijsheid toe met het nemen van uw uiteindelijke beslissing waarbij wij van harte 
hopen dat u vooral rekening houdt met de belangen van alle wintersporters en hun duizenden 
supporters. 

IJshockey Supportersgroep Assen Rams Forever 
Carlo Booij, voorzitter. 
Het Kanaal 77, 9406 AP Aksen 
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