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Hans de Lang (links) van Sport Drenthe en Rob de Waard van Huis voor de Sport Groningen slaan de handen ineen voor het WK wielrennen 2020.
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‘Wij steken onze vinger op’
De besluitvorming over het WK
2020 in NoordNederland belandt in de beslissende fase. Directeur Rob de Waard
van het Huis voor
de Sport in Groningen en zijn collega Hans de Lang
van Sport Drenthe
zien het als een
kans die ‘we’ niet
mogen laten lopen.

WILLIAM POMP

D

e komende weken wordt
het écht spannend voor
alle betrokkenen bij het
WK wielrennen 2020.
Kunnen de provincies Groningen en
Drenthe zich opmaken voor een
mondiaal wielerfeest, ja of nee?
Woensdag is het eerst aan de Provinciale Staten van Groningen om zich
uit te spreken over de subsidieaanvraag van ruim vijf miljoen euro.
Hier lijkt het nog geen gelopen
koers. In het Drentse provinciehuis,
waar de politici op 6 juni hun definitieve oordeel vellen, wordt het politiek enthousiasme breder gedeeld.
Volgende week komt een UCI-delegatie het concept-parcours beoordelen, waarna rapport wordt uitgebracht tijdens het congres van de internationale wielerkoepel in juni.
Hier wordt de finale beslissing genomen als financieel de lichten op
groen staan. Op de achtergrond beginnen steeds meer noordelijke
sportharten sneller te kloppen bij de
gedachte aan een Drents-Gronings
WK wielrennen. Neem die van de directeuren Rob de Waard en Hans de

‘We moeten de
wereld laten zien
hoe uniek we zijn’
Lang van het Huis voor de Sport Groningen en Sport Drenthe. Bij hen
geen spoortje twijfel. De kartrekkers
van de instanties bruisen van de
ideeën en vinden dat de provincies
deze kans met beide handen moeten
aangrijpen.
,,Onze corebusiness is mensen in
beweging krijgen en houden’’, vertellen De Waard en De Lang. ,,Als dan
zo’n evenement voorbij komt, steken wij uiteraard onze vinger op. Dit
is dé kans om onze missie verder
handen en voeten te geven. En bedenk eens hoe we onze regio hiermee op de kaart kunnen zetten. Ik
denk dat heel veel buitenlanders
versteld zullen staan van wat hier allemaal gebeurt op het gebied van bewegen en fietsen. We kunnen de wereld laten zien hoe uniek we zijn.’’
Een belangrijk aspect is volgens
beide heren het beklijven van het
evenement als het peloton in het na-

jaar van 2020 weer uit het zicht verdwenen is. ,,Dit WK wordt natuurlijk
veel groter dan alleen die tien dagen
topsport alleen. Wij denken een grote rol te kunnen spelen in de nalatenschap, de legacy, die eraan vast
hangt. Denk aan programma’s als op
de fiets naar school, op de fiets naar
het werk. Het WK geeft een fantastische impuls om dit soort initiatieven verder door te ontwikkelen.
Maar je kunt ook denken aan het
permanent uitpijlen van de WK-route, het stimuleren van het toerisme.
Alles rond de thema’s gezondheid,
leefbaarheid en participatie, want
dit WK gaat dorpen en steden in beweging brengen. Het WK is het uithangbord, maar daaromheen moeten er brede programma’s komen
voor de twee jaar naar het WK toe,
het kampioenschap zelf en de tien
jaar erna.’’
,,Ook op marketinggebied biedt
dit WK enorme kansen’’, meent De
Lang. ,,Kijk naar onze prachtige bosen heidegebieden. Het WK biedt een
mondiale etalage, waar we nog lang
profijt van kunnen trekken.’’ ,,Ook
een gebied als Sellingen en omgeving’’, verdedigt De Waard op zijn

beurt de Groninger belangen. ,,Dat is
gewoon een verborgen geheim, zo
mooi. Een hoop mensen kennen dat
helemaal niet. Drenthe profileert
zich al langer op het gebied van recreatie, Groningen zou dat ook veel
sterker kunnen doen. De WK is daarbij een perfect middel, de routes komen bijna overal langs.’’
De totale begroting van het WK
beslaat zo’n 15 miljoen euro, maar
dat geld komt deels terug. Schattingen gaan uit van economische bestedingen ter waarde van 22 miljoen
euro. ,,Maar hier komt ook de participatie om de hoek kijken’’, weet De
Lang nog van de Vuelta 2008 die in
Drenthe startte. ,,In Hoogeveen zag
het zwart van de mensen, maar na
de doorkomst van het peloton was
er niets te doen. De plaatselijke ondernemers verkeken zich er enorm
op. In een dorp als Westerbork ging
dat veel beter. Daar was de belangstelling ook groot en de horeca
draaide overuren. In een halve dag
draaiden ze de omzet van een week.’’
De Waard: ,,Het woord is nu aan de
Staten om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor deze maatschappelijke spin-off.’’

