
Van:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

KNSB Drenthe

Uniek nieuws voor Drenthe! Schaatsbaan Drenthe 
dinsdag 22 november 2022 16:47:44 
221122 Brief aan Statenfracties Drenthe.pdf 

Geachte leden van fracties in de Staten van Drenthe,

Deze mail bevat een bijlage met een unieke uitnodiging aan u/uw fractie.

Er is namelijk prachtig nieuws!
Dankzij een ondernemer die een innovatieve manier heeft ontwikkeld om nieuwe
mogelijkheden te creëren ten einde schaatsen weer mogelijk te maken kan er snel weer
geschaatst worden in Drenthe: budgettair en volwaardig.
Deze ondernemer wil namelijk ook een dergelijke baan in Drenthe realiseren, maar
heeft wel op bescheiden wijze de Drentse Staten nodig.
Vooral voor kinderen een unieke mogelijkheid, maar ook voor volwassenen die
recreatief willen schaatsen.
Het is geen luchtkasteel, want het is nu al werkelijkheid bij de Schaatsbaan Rotterdam.

Daarom bevat deze brief/bijlage een uitnodiging aan de fracties en aanstaande fracties
van de Staten van Drenthe om deze schaatsbaan in de praktijk te komen bekijken.
Als KNSB-Drenthe zijn we er van overtuigd dat u enthousiast zult zijn, net als
verschillende Drentse schaatstoppers en dat u daarna van mening zult zijn dat een
dergelijke schaatsbeleving fantastisch zou passen in Drenthe.

Met veel belangstelling wacht ik dan ook uw reactie op deze uitnodiging af, als het kan
voor 3 december aanstaande.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Bart Jonkers;
Voorzitter KNSB gewest Drenthe
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Aan: de fracties van partijen in de 
Provinciale Staten van Drenthe 
 


Kopie aan partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de Staten van Drenthe in 2023. 
 
Groningen, 22 november 2022 
 
 Betreft: Nieuwe mogelijkheid om kinderen weer te laten schaatsen in Drenthe  
  
Geachte fractie in de Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Nadat in maart 2016 de ijsbaan van de Bonte Wever de deuren sloot leek het lange tijd dat 
er, vooral voor kinderen, geen mogelijkheden meer zouden zijn om te (leren) schaatsen. 
Immers: natuurijs waarop geschaatst kan worden is schaars en kunstijs is ver weg. 
Toch is schaatsen iets wat veel kinderen graag doen, dat zien we als er wel natuurijs is 
meteen, want dan stromen vijvers en natuurijsbanen vol. Ook bij volwassenen zien we 
hetzelfde gebeuren. In alle vier provincies in Noord- en Oost-Nederland is de drang om te 
schaatsen groot; van oudsher al. Daarom is het ook fantastisch dat er weer nieuwe 
mogelijkheden komen om toch voor veel recreatieve schaatsers het schaatsen weer mogelijk 
te maken. Er is nu namelijk een ondernemer die dit kan en wil realiseren in Drenthe en ook 
nog op een relatief goedkope manier; budgettair maar volwaardig. 
 
Dat moet natuurlijk wel op een energiearme en duurzame manier, maar dat blijkt te kunnen!  
Enorm goed nieuws voor alle schaatsliefhebbers in Drenthe en dat zijn er vele. Enorm goed 
nieuws ook voor alle kinderen die weer kennis kunnen maken met de schaatssport en meer 
mogelijkheden krijgen voor sportbeoefening. 
 
Als KNSB zijn we bijzonder blij met het feit dat in deze tijden van klimaatverandering en hoge 
energieprijzen toch ook weer nieuwe technieken en creatieve initiatieven het schaatsen 
mogelijk maken waar dat bijna gedoemd leek om ten onder te gaan. Graag nodig ik u, 
namens de KNSB en de betrokken ondernemer, dan ook uit om met een delegatie van uw 
fractie te komen kijken hoe dit kan, juist in Drenthe! 
 
Daarmee is uw belangstelling hoop ik gewekt, want zo’n kans zou u de inwoners van 
Drenthe toch niet willen onthouden? Drentse schaatstoppers uit het verleden, zoals Jan Bols, 
Piet Kleine, Renate Groenewold, Marije Joling en Linda de Vries zijn ook erg enthousiast. 
 
Als u dit graag eens wilt zien nodig ik u van harte uit om in de eerste weken van december 
aanstaande (datum nog nader af te spreken) deze schaatsbaan in werking te zien in 
Rotterdam. Het concept dat daar al een aantal jaren met veel succes draait kan ook 
werkelijkheid worden in Drenthe. Als KNSB zijn we er van overtuigd dat wanneer u dit hebt 
gezien, u er van overtuigd raakt dat deze baan ook fantastisch past in Drenthe: technisch en 
qua totaalconcept een unieke vernieuwing en prachtige beleving. 
 
Graag uw aanmelding voor een bezoek aan Schaatsbaan Rotterdam uiterlijk op 1 december 
aanstaande aan ondergetekende. Mis deze unieke kans voor de bevolking van Drenthe niet! 
 
Namens de KNSB, gewest Drenthe, 
 
Bart Jonkers; voorzitter gewest Drenthe KNSB  
e-mail: b.jonkers@planet.nl;   telefoon: 06.13668954 
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