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Hallo, mijn naam is Hanna Tigelaar,

Ik ben 14 jaar oud en schaats al sinds mijn 6e in Assen, dit jaar moest ik voor het eerst naar
 Groningen.
Erg vervelend, steeds dat heen en weer gereis. Ik begrijp niet waarom iedereen zo moeilijk
 doet, het gaat niet om het geld.
De Provinciale Staten moeten beslissen wáár de ijsbaan komt. Als het niet voldoende
 onderbouwd is, wat maakt het hun uit?
Zij werden gevraagd te kiezen waar de ijsbaan komt, wat krijg je? Allemaal gedoe over
 geld. Ik schaats bij de scheuvelloper en in de selectie van Groningen/Drenthe.
Dit laatste, de samenwerking tussen Groningen en Drenthe, willen we graag zo houden,
 maar denk je nou echt dat de Groningers en wij naar Hoogeveen gaan?
Dan blijven we wel in Groningen. Dan over de versnippering van de clubs, iedereen begint
 zomaar een eigen “team” omdat er te weinig mensen zijn bij de club.

Toen ik met schaatsen begon, had alleen de scheuvelloper al de 100ste pupil. Nu hebben
 we 11 pupillen. Waarvan er 3 in de selectie zitten, en er 2 bij overige “teams” zitten.
6 pupillen, en trainers zat. We hebben er dit jaar 1 nieuwe pupil bijgekregen. Uit Assen. En
 dan de icespeedway, wat is een Drenthe zonder icespeedway? Precies, een Drenthe
 zonder icespeedway.
En dan het totaal plaatje, een kartbaan, een ijsklimwand, een skihal, ga maar door…
 Geweldig! Misschien wat veel toeters en bellen, maar daarmee kom je er wel!
En dat Hoogeveen nu zegt van, Assen skihal, Hoogeveen ijsbaan. Denken jullie nou echt
 dat ze alleen een skihal gaan bouwen? Als ze dan toch bezig zijn, doen ze er gelijk een
 ijsbaan bij!
Ik kan hier nog uren over door gaan, en nog veel meer argumenten bedenken waarom de
 ijsbaan in assen moet, maar dat doe ik niet. Volgensmij is het duidelijk.
Ik zeg ijsbaan Assen, en als er een ijsbaan in Assen komt, zal ik er trots op zijn.

Groet, Hanna Tigelaar
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