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DE NAZIT

Bobo’s helpen
Congolese
ese dammer
In de wekelijkse rubriek ’De
Nazit’ deelt Dagblad van het
Noorden elke maandag de ins,
maar vooral de outs in de noordelijke sportwereld met u.

EEN HELE BATTERIJ bobo’s
kwam eraan te pas om Freddy
Loko Luzuyadio uit Congo aan
de start van het WK in Emmen
te krijgen. Zijn visumaanvraag
was gestrand bij de ambassade
in Congo. ’Uw reisdoel is niet
duidelijk’, kreeg de Afrikaanse
kampioen te horen. Onacceptabel, vond FMJD-president Harry
Otten, die zijn vriend Alexander
Pechtold alarmeerde. Die belde
staatsecretaris Klaas Dijkhof van
justitie. Smeekbedes van
NOC*NSF-voorman Andre Bolhuis en burgemeester Cees Bijl
van Emmen deden de rest. Aanvraag toegekend.
ZATERDAG WERD LOKO opgehaald in Brussel. Maar opnieuw
paniek. De Congolees was spoorloos. Ondergedoken? Gevlucht?
Nee hoor, misverstand. Loko
bleek te zijn doorgevlogen naar
Schiphol.
MAIKEL KIEFTENBELD heeft
een mooi gebaar gemaakt naar
Kids United. De oud-aanvoerder
van FC Groningen heeft de voetbalclub voor kinderen met een
beperking 8000 euro geschonken. Kieftenbeld, uitkomend
voor Birmingham City, was
tijdens zijn periode bij FC Groningen ambassadeur van Kids
United.
KIEFTENBELD WAS genomineerd als maatschappelijk speler
van de eredivisie, net als doelman Jeroen Zoet van PSV. De
Veendammer won de prijs en
verdeelde het geldbedrag van
50.000 euro onder de andere
genomineerden.
KIDS UNITED VIERDE zaterdag

haar 12,5 jarig bestaan. De Stichting begon in 2003 met vier
kinderen en is gegroeid naar 110
leden in de leeftijd van 6 tot 28
jaar. In 2011 werd de hele groep
geadopteerd door FC Groningen.
Kids United heeft de status van
officieel G-team van FC Groningen. De leden hebben een contract met de handtekening van
directeur Hans Nijland.
BASKETBALSNEAKERS in het
kleinst mogelijke maatje staan al
klaar in huize Dourisseau, want
Donar-speler Jason en zijn aanstaande vrouw Renate krijgen
een kleintje. De publiekslieveling
toonde trots de echofoto.
DE STEM VAN de Asser TT, Jan
de Rooij, is normaal gesproken
vaste gast tijdens de laatste
MotoGP van het seizoen in
Valencia. Deze keer was de speaker in geen velden of wegen te
bekennen. Misschien dat het te
maken had met de diefstal van
zijn auto. Zijn dure Audi werd
van zijn oprit gekaapt.
EEN GROOT MOMENT voor
voorzitter Eric Grotens van Alcides. Hij schudde de hand van
zijn held Finidi George. De voormalige Ajacied volgt de trainersopleiding, loopt stage bij PEC en
maakte een analyse van de derby MSC-Alcides. Grotens was
erbij in 1995 toen Ajax ten koste
van Bayern München met George de finale van de Champions
League bereikte.
DE DEELNEMERS AAN de 4Mijl
zijn tevreden over het loopevenement tussen Haren en Groningen. De waardering is een 8,1
vanwege de totale sfeer en de
loopafstand. Dat blijkt uit een
enquête die door 5000 deelnemers is ingevuld. Minpuntjes
vormen de bereikbaarheid van
de toiletten en de wachttijd bij
de kledingwagens.

Dammer Freddy Loko Luzuyadio is weer terecht.
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