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HIER IN SALLAND

Stammenoorlog
door Matthijs Oppenhuizen
O wonderschoon Willy Dobbeplantsoen, teder gelegen aan de
Kortrickvijver in Olst. Vogels verzaken hier nooit in hun getjilp en
de zon richt haar mooiste stralen
hierop. Maar zelfs dit paradijs
kent problemen, een stammenoorlog is het. In de krant van gisteren
kon u lezen dat de heren Peelen
en Koudijs trots meldden dat de
renovatie van het Willy Dobbeplantsoen is afgerond. De heren,
lid van de befaamde herensociëteit Voorheen De Nuts Neut die al
jaren trouw zorg draagt voor dit
plantsoen, hebben de begonia’s in
de perken ingewisseld voor afrikaantjes. „Onderzoek in de archieven leerde ons dat er vroeger altijd afrikaantjes stonden. Met ons
historisch besef en gevoel voor bewaren van het weinige cultuurgoed dat Olst rijk is, hebben wij
de aloude afrikaantjes teruggeplaatst”, zegt Koudijs.
Kort daarna kreeg ik een e-mail
van Reint Eilerts. Hij is één van
de drie Regenten van de herensociëteit. Eilerts bevestigt dat in de
eerste jaren van het Willy Dobbeplantsoen (aangelegd in 1997) afrikaantjes de perkjes sierden. „Een
plantje met frisse fleurige bloempjes en een bijzonder hoog truttigheidsgehalte”, zegt hij. „En voor
sommigen een ode aan hun zo geliefde vorstenhuis. In de loop der
jaren bleek dit plantje niet be-

stand tegen de ontberingen
van een publiek plantsoen. De
laatste jaren plantten hoofdbloemperkbeleid Beumer en
zijn rechterhand Oerlemans
geen afrikaantjes meer en zijn
ze overgegaan op de begonia.”
Een rationale keus, maar hartstocht laat zich niet gijzelen
door argumenten. „Vanaf het
moment dat is overgegaan naar
de begonia is er onder de leden
van Voorheen De Nuts Neut
een strijd ontketend tussen de
Afrikaners en de Begonianen”,
zegt Eilerts. „De Afrikaners willen de afrikaantjes terug en de
Begonianen strijden voor behoud van de begonia. Deze
strijd wordt al jaren gevoerd in
de vorm van felle, doch rechtvaardige discussies, waarbij
men de tegenpartij met al dan
niet steekhoudende argumenten probeert te overtuigen.”
Nu zijn dus de begonia’s vervangen door afrikaantjes, zonder dat de discussie was beëindigd. De Regenten houden
daarom nu de adem in. „Wat
de reactie van de Begonianen
zal zijn, is niet bekend, maar
het baart zorgen. De Regenten
onderzoeken de zaak en proberen onderwijl de gemoederen
te sussen.”
Laten wij hopen dat dit niet
ontvlamt in een burgeroorlog,
dat de heren elkaar niet met
klappertjespistolen en ook niet
met de moeder aller waterpistolen (‘super soaker’) bestrijden. Dat het plantsoen niet verandert in een slagveld waar de
geur van zweet, tranen en kaas
voor bij de lunch penetrant
aanwezig is. Heren, blijf redelijk. Een vredespoging: er zijn
twee perkjes, dus kan één met
afrikaantjes worden gevuld en
de ander met begonia’s. Zo
wint en verliest iedereen.

䡵 De heer Peelen in het Willy Dobbeplantsoen. De begonia’s zijn vervangen

Page : B02

PARA AGILITY WOR
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Gerald Velner en zijn h
trainen druk voor Para
Cup in Hongarije
door Joany Bouwhuis
HOLTEN/MARIËNHEEM – Hij is nog
wel een klein beetje overdonderd,
maar kijkt er vooral erg naar uit.
Samen met zijn hond Kyra doet
Gerald Velner mee met de Para
Agility World Cup in Hongarije.

Van 5 tot en met 8 september is
het Para Agility World Cup (PAWC) in het Hongaarse Gyula. Bij
dit evenement binden baasjes
met een beperking met hun honden de strijd aan. Dat gebeurt via
allerlei behendigheidsopdrachten.
Het was puur toeval dat Gerry Barelds, coach van het Nederlands
Para Agility Team, Gerald Velner
uit Mariënheem opmerkte. Nota
bene tijdens zijn eerste wedstrijd
in Coevorden.
,,Ze zat in de hoofdjury van de
wedstrijd en riep om dat Gerald
na zijn rondje bij haar moest komen”, weet Jacoba, de vriendin
van Gerald, nog. De Mariënhemer
zelf: ,,Ik dacht dat ik iets fouts had
gedaan. Toen vertelde ze dat ik
mee mocht naar het WK Para Agility. ‘Wat is dit?’ dacht ik.”
Ook zijn coach Verena Boom, van
Hondenschool Boom in Holten,
was aangenaam verrast. ,,Voor
ons team is het de eerste keer dat
we met een WK meedoen. We nemen wel veel deel aan wedstrijden, maar zoiets hebben we nog
niet eerder gedaan. Voor ons is dit
een leuke ervaring en een mooie
uitdaging”, aldus Verena.
Door een ongeval met een mes in
zijn arm zijn de spieren van Gerald ‘doorgestoken’. ,,De kracht in
mijn rechterarm komt nu wel te-

䊳 Puur toeval dat Gerry Barelds, coach van het Nederlands Para Agility Team, Gerald Velner opmerkte.
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