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AANGEBODEN DOOR WIE DE BOER NIET KENT

Jamie Trenité en BN’ers hullen
zich in overall en laarzen in ‘Wie
De Boer Niet Kent’
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FAMILIEBERICHTEN

Evelien en Fleur de Ruiter (Kampen)

Berendina van Leussen-Klei (Dalfsen)

Jan Hoekert (Elburg)

Jan Ooms (Deventer)

Daan Rekers (Laren)

Jan Kleinherenbrink (Wijhe)

Nell Jansen-Spithoven (Deventer)

Geertje van Delsen

Geert Harkink

Dirkje Henderika Marianne (Ditte) Giltay Veth-
Herberts (Deventer)
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De Tennisvereniging Gramsbergen en de naastgelegen
Combibaan willen samen twee padelbanen realiseren op
het middenterrein van de gecombineerde skeeler- en
schaatsbaan. Van links naar rechts de bestuursleden
Marjon Veldsink, Lizette van Domburg en Edward
Turkstra, die alvast een balletje slaan. © Enzio Ardesch

Tennisvereniging Gramsbergen
wil padellen op Combibaan:
‘Elkaar versterken’
Tennisvereniging Gramsbergen bekijkt
samen met het bestuur van de
Combibaan of op het middenterrein van
de gecombineerde schaats- en
skeelerbaan padelbanen gerealiseerd
kunnen worden. Voorzitter Lizette van
Domburg en de medebestuursleden
Marjon Veldsink en Edward Turkstra
vormen een commissie die de
haalbaarheid onderzoekt.

„Om te kijken of het haalbaar is moeten we
eerst een toezegging van de gemeente
Hardenberg hebben dat we financiële steun
krijgen. Er is nu een gecombineerde
aanvraag ingediend voor de aanleg van een
extra kunstgrasveld voor de voetbalclub, en
voor twee padelbanen”, legt Van Domburg
uit. „We hopen dat de gemeenteraad dit jaar
nog groen licht geeft, dan kunnen we de
plannen verder uitwerken.”

Lees ook

Op de padelbaan in Zwolle is
Arjen Robben (38) net zo fanatiek
als op het veld bij Bayern…
München: ‘Dit is gewoon
superleuk’
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‘De opmars van padel in
Nederland is niet meer te
stoppen’

PREMIUM

Twee ton nodig
Na een eerdere offerte van 192 mille rekent
de commissie, nu de inflatie stijgt, op een
totaalinvestering van twee ton. De club hoopt
op subsidies, maar ook op bijdragen van
sponsors en fondsen. Op zijn vroegst in
2023 kunnen de padelbanen er liggen. 

Padel is een combinatie van squash en
tennis, de snelst groeiende racketsport van
dit moment. Je speelt het met z’n vieren,
twee tegen twee, op een speelveld van tien
bij twintig meter omringd door een glazen
wand van vier meter hoog. 

„Na een gesprek met de tennisbond KNLTB
hebben we een enquête onder onze bijna
tweehonderd leden gehouden. Die zijn heel
enthousiast over de mogelijkheid om hier
ook padel te kunnen spelen. Meer dan de
helft reageerde positief. Onlangs hielden we
onze ledenvergadering, daar is geen enkele
kritische vraag over dit plan gesteld”, vult
Veldsink aan.  

Veel animo
In de nabije regio zijn padelbanen aangelegd
in Hardenberg, Coevorden en Dalen, vertelt
Van Domburg. „In Ommen, Dalfsen en
Nieuwleusen worden de mogelijkheden
onderzocht, concrete plannen liggen daar
nog niet. We verwachten dat er vanuit de
omgeving veel animo zal zijn voor onze
padelbanen. Ook onder bezoekers van
vakantiepark ‘t Hooge Holt.”

Op het drie banen tellende tennispark, dat
grenst aan de Combibaan en de
voetbalvelden van SV Gramsbergen, is geen
ruimte voor de aanleg van padelbanen. „Op
de Combibaan is die ruimte er wel”, schetst
Turkstra. „Naast schaatsen als het kan, de
jaarlijkse Dirty Monkeyrun, wielrennen en
skeeleren op een paar avonden,
beachvolleybal in de zomermaanden, twee
ochtenden jeu-de-boules is er niet zoveel
bedrijvigheid. Het bestuur van de
Combibaan zoekt daarom ook
samenwerking met andere verenigingen.”

Marjon Veldsink, Lizette van Domburg en Edward
Turkstra (v.l.n.r.) op het middenterrein van de Combibaan
waar padelbanen moeten komen. Achter de
reclameborden rechts ligt het jeu-de-boules-terrein dat
daarvoor wat aangepast moet worden. © Enzio Ardesch

Combibaan wil samenwerken met oog
op toekomst

Om de aanleg van twee padelbanen
mogelijk te maken moet de jeu-de-boules-
baan op het middenterrein van de
Combibaan wat worden verlegd. „We
kijken dit jaar hoeveel banen steeds
gebruikt worden. Er liggen nu negen
wedstrijdbanen naast elkaar, maar als zes
voldoende blijkt is daarnaast genoeg
ruimte voor de padelbanen”, legt
Combibaan-bestuurslid Jarno van
Faassen uit. „Als toch meer banen nodig
zijn kunnen we het boules-terrein een
kwartslag draaien, dan is er ook genoeg
plek maar dat kost wat meer werk.”

De realisering van de padelbanen is voor
iedereen gunstig, stelt Van Faassen.
„Alleen van het schaatsen ’s winters
kunnen we niet bestaan. We zijn
dankbaar dat iedereen lid blijft en
contributie blijft betalen. We kijken
continue naar onze toekomst, vandaar
ook dat we de Dirty Monkeyrun hebben
opgepakt. Alle sponsors met
reclameborden langs de baan zien graag
zoveel mogelijk activiteiten. We willen
graag samenwerken en kijken waar we
elkaar kunnen versterken. Zo helpen we
elkaar, dat zal ook met die padelbanen
lukken.”
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Op de padelbaan in Zwolle is Arjen
Robben (38) net zo fanatiek als op het
veld bij Bayern München: ‘Dit is
gewoon superleuk’
9 maart

Cliëntenstop evangelisch
opvangcen trum Balkbrug: zorg
niet professio neel genoeg
8 april

Johan heeft gezin met vier
kinderen en betaalt 78 euro per
maand, inclusief kachelhout

ENERGIEREKENING 22 april

PREMIUM ‘De opmars van padel in
Nederland is niet meer te
stoppen’

NK PADEL 13 maart

PREMIUM Pakketreizen worden goedkoper,
met name naar Griekenland,
Ibiza of Curaçao

MET VIDEO 22 april

Auto en vrachtwagen botsen op N36
bij Sibculo: drie gewonden, van wie
één ernstig gewond

3

16 april

PREMIUM Herdenking bevrijding Heemse

10 april

We vroegen deskundigen: maakt
geld gelukkig en voel je je echt
beter als je verliefd bent?
22 april
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DE STENTOR NIEUWS UPDATE

Koningsspelen in de regio •
Transportbedrijf wil betalen voor
veiligere N50
22 april

Fikse schuur brand aan het
Spijkerpad in Deventer

Katalysatordief op heterdaad
betrapt

 Dalfsen

 Ommen

 Hardenberg
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09:00  Tennisvereniging Gramsbergen wil
padellen op Combibaan: ‘Elkaar versterken’
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22-04  Vogelgriep leidt tot nieuwe zorgen voor
pluimveesector, problemen stapelen zich op

22-04  Nieuws gemist? Zanger Jan Rot overleden
• Weer ongeval op N50 bij Kampen

22-04  Auto staat niet goed op de rem en rolt bij
Dedemsvaart prompt de plomp in

22-04  We boeken massaal onze zomervakantie:
Eindelijk naar Japan, streep door Sint-Petersburg

EMMS uit Slagharen roept
werkgroep in het leven voor
mogelijke overstap naar het
zaterdagvoetbal

Stomverbaasde fotograaf Ton
heeft ineens wolf voor zijn camera:
‘Wat krijgen we nou?’
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1
Fatale sprong van hond Boris redt
leven van zijn baasje: ‘Dit vergeet
ik nooit meer’

MET VIDEO 2
Hond overleden door aanrijding
met veegwagen in Hardenberg:
bazin naar ziekenhuis

3
Auto staat niet goed op de rem en
rolt bij Dedemsvaart prompt de
plomp in

MET VIDEO 4
Wetenschappelijk onderzoek naar
roof Joods vastgoed in Ommen:
‘Speelde Kamp Erika rol?’

5

Tweedaagse golfcursus - nu met
!181 korting

Van !210 voor !29

Dagboek van een Herdershond

Van !74 voor !64

Rookmelder 2 stuks

Van !59.95 voor !39.95

Attractie- en Vakantiepark
Slagharen

Van !32.5 voor !16.9

Madurodam

Van !22 voor !14.5

Auto staat niet goed op de rem en
rolt bij Dedemsvaart prompt de
plomp in

MET VIDEO

Fatale sprong van hond Boris redt
leven van zijn baasje: ‘Dit vergeet
ik nooit meer’

MET VIDEO

Broertjes (9 en 11) bungelen uur
lang in vastgelopen attractie van
Slagharen: ‘Dit wil je niet’
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MET VIDEO

Hond overleden door aanrijding
met veegwagen in Hardenberg:
bazin naar ziekenhuis

Basisschoolleerlingen krijgen
visles in Hardenberg: ‘Tijdens
corona veel vissers bij gekomen’
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MET VIDEO
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