
Schagen, 11 december 2020 
 
 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Allereerst excuses voor de mogelijk emotionele toonzetting van dit schrijven. Het is een gevolg van 
een combinatie van het interview in de Schager Courant met de voorzitter van de Hockeyclub en de 
inhoud van de “reactie op aanvulling inspraak” van 26 november van de voorzitter van de SARS. 
 
Het lijkt alsof de voorzitter van de SARS het doel van de carrousel vergeten is. Doel was de uit de 
fusie ontstane voetbalvereniging Schagen United vanuit één locatie te laten spelen. Waar het de 
voorzitter nu blijkbaar om gaat is Hockeyvereniging Magnus een extra speelveld te bezorgen. 
 
Wat ons vooral heeft geraakt is dat voor de voorzitter van de SARS, die in zijn hoedanigheid alle 
sportverenigingen in de gemeente Schagen vertegenwoordigt, het bestaan van BSC The Rangers niet 
lijkt te erkennen gelet op de zin “De honkbal is, logischerwijs vinden wij, geen partij in deze 
verplaatsingen.” Dit wordt versterkt door het gegeven dat in zijn schrijven dhr. Kruijer een paar zaken 
benoemt die absoluut niet waar zijn. 
 
De honk- en softbalcompetitie zou volgens dhr. Kruijer gespeeld worden tussen juni en oktober. 
Onze competitie begint al jarenlang half maart en loopt door tot oktober. Tweeëneenhalve maand 
langer dan dhr. Kruijer ons wil laten geloven. Vanaf oktober tot juni zou volgens dhr. Kruijer het 
sportcomplex niet benut worden. Alsof er geen trainingen zijn, geen clinics gegeven worden, of zoals 
al jaren gebeurt, Sportservice Schagen geen gebruik van onze accommodatie maakt voor allerlei 
sportevenementen voor de basisscholen. 
 
Een tweede punt is het ledenverloop van de verenigingen. Waarom is voor dhr. Kruijer 2019 het 
ijkpunt. In ieder geval is het gevolg hiervan wel dat wij qua ledental lager uitkomen dan we op dit 
moment hebben. Daarnaast zetten we onze vraagtekens bij het ledenaantal van Magnus medio 
2016. Voor zover onze informatie strekt was dit aantal iets boven de 200. 
 
De heer Kruijer toont zich buitengewoon flexibel als het gaat om zijn adviezen inzake de carrousel, 
zoals blijkt uit zijn interview van 10 december in de Schager Courant. Aanvankelijk koos hij voor de 
duurste variant waarbij de hockey samen met rugby zou moeten verhuizen. Na een tussenstap, 
waarbij hij kiest voor een overgang van alleen hockey naar Nes Noord, keert hij zich nu tegen de 
variant waarbij enkel de honk- en softbal verhuist, omdat dit verspilling van gemeenschapsgeld zou 
zijn. Dit terwijl juist deze variant de minst kostbare is en, net zoals de eerste variant, de meeste 
ruimte oplevert voor Schagen United. 
Wij mogen dan als BSC The Rangers qua ledenaantal wel de kleinste vereniging zijn, we zijn qua 
benodigd speelveld oppervlak veruit de grootste. Voor een honkbalwedstrijd gebruiken we twee 
voetbalvelden. Dit betekent dat overgang van The Rangers 2 kunstgras voetbalvelden oplevert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Freek Wiedijk 
Voorzitter BSC The Rangers 
 
 


