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Tijdens de verschillende rondes van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is het niet toegestaan om eigen 
geluidsapparatuur zoals gastoeters, radio’s, megafoons, sirenes op accu’s e.d. mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan 
om alcoholische drank en drankjes in blik mee te nemen. Ook is het mogelijk dat er, vanaf de voorronde tot en met de 
finale, een tassen controle bij de ingang wordt gehouden. De organisatie behoudt het recht om personen die dit negeren 
de toegang tot de sporthal te ontzeggen en/of uit de sporthal te verwijderen.

Op de finaledag gaat de sporthal om 10:00 uur open. Er is geen voorverkoop. Kom op tijd om teleurstelling te voorkomen.

Tevens willen wij u vragen te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen om overlast, voor zowel de bewoners als 
hulpdiensten, te voorkomen. Uw auto wordt anders weggesleept!

WINNAARS

Volg je cluppie via de speciale Protos-Weerig-app. Hierin vind 

je alle uitslagen en standen terug, zodat je altijd op de hoogte 

bent van het wel een wee van het toernooi.

Meer informatie over het toernooi is te vinden via de website 

protosweering.nl of de facebookpagina van het Protos-

Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Editie Jaartal Vereniging
1 1977/1978 ACV
2 1978/1979 ACV
3 1979/1980 Hoogeveen
4 1980/1981 Emmen
5 1981/1982 WKE
6 1982/1983 Rohda Raalte
7 1983/1984 Erica
8 1984/1985 Germanicus
9 1985/1986 HODO
10 1986/1987 Sc. Angelslo
11 1987/1988 HHC Hardenberg
12 1988/1989 WKE
13 1989/1990 CSVC
14 1990/1991 HZVV
15 1991/1992 WKE
16 1992/1993 HZVV
17 1993/1994 HZVV
18 1994/1995 Dalen
19 1995/1996 HODO
20 1996/1997 Titan
21 1997/1998 HZVV
22 1998/1999 Hoogeveen

Editie Jaartal Vereniging
23 1999/2000 HODO
24 2000/2001 Hoogeveen
25 2001/2002 HODO
26 2002/2003 HODO
27 2003/2004 FC Meppel
28 2004/2005 Titan
29 2005/2006 HHC Hardenberg
30 2006/2007 HZVV
31 2007/2008 HHC Hardenberg
32 2008/2009 HZVV
33 2009/2010 Hoogeveen
34 2010/2011 HODO
35 2011/2012 Hoogeveen
36 2012/2013 HHC Hardenberg
37 2013/2014 WVV
38 2014/2015 MSC
39 2015/2016 Sc. Erica
40 2016/2017 Noordscheschut
41 2017/2018 Sc. Elim
42 2018/2019 MSC
43 2019/2020 Hoogeveen (zon)

Huishoudelijke regels

Protos-Weering via de app en online



Tuindeco groeit grensoverschrijdend verder

Het terrein van Tuindeco op het Europark in Coevorden, deels o
Nederlands en deels op Duits grondgebied

Dat het Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi met Tuindeco 
een hoofdsponsor van naam heeft, 
blijkt ook uit de woorden en daden 
van het bedrijf. Tuindeco startte in 
1993 als klein bedrijf aan de Krimweg 
in Coevorden, maar is inmiddels 
uitgegroeid tot een groep van 
bedrijven die produceert en handelt in 
tuinhout en aanverwante producten 
zoals blokhutten, overkappingen, 
sauna’s, speeltoestellen en 
tuinmeubelen. Bovendien timmert het 
bedrijf ook Europees nadrukkelijk aan 
de weg. In maart van dit jaar werd 
een nieuwe locatie betrokken op het 
Europark in de vestingstad, en kreeg 
ook de huisstijl een kwaliteitsinjectie. 
“Wij hebben uitgesproken om 
de grootste van Europa te willen 
worden, dus moet je daar ook wat 
voor doen”, vindt Gerard Streuer, die 
samen met zijn zwager Bert Weering 
de dagelijkse leiding heeft. 

Tekst: Merijn Slagter
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Er werden de nodige handen geschud en er waren vele 
blije gezichten te bewonderen toen Tuindeco zich 
na twee jaar bouwwerkzaamheden in het afgelopen 
voorjaar eindelijk officieel nestelde op de nieuwe 
locatie op het Europark, een bedrijventerrein dat 
zowel in Drenthe als de Duitse Landkreis Grafschaft 
Bentheim ligt. Burgemeester Renze Bergsma van 
Coevorden mocht de nieuwe locatie van de grootste 
werkgever van zijn gemeente hoogstpersoonlijk 
openen. Dat Tuindeco een prominente rol op het 
terrein inneemt, blijkt alleen al uit het feit dat de 
groothandel is gevestigd op een terrein van liefst 
220.000 vierkante meter en daar over negen hallen 
van in totaal 60.000 vierkante meter beschikt.

De nieuwe locatie biedt in alle opzichten 
voordelen, vindt Streuer. “Eerder hadden we drie 
verschillende locaties in Coevorden, dus als we 
klanten iets wilden laten zien, moesten we kriskras 
de stad door. Ook logistiek gezien waren meerdere 
voorraadterreinen een uitdaging, het was continu 
heen en weer rijden. Dat geouwehoer hebben we 
nu niet meer.” Dat de bouw van het nieuwe terrein 
geheel tijdens de coronacrisis werd gerealiseerd, 
noemt de ondernemer toeval. “Want dit stond al 
langer op de agenda. We hadden vlak over de grens 
in Duitsland ook al langer een hal staan, waarbij 
er een optie was om het omliggende terrein op 
te kopen. Dat hebben we gedaan toen het juiste 
moment er was. Dat we op een bedrijventerrein 
zitten dat in Nederland én Duitsland is gevestigd, 
heeft bovendien internationale uitstraling. De 
grens loopt dwars over ons terrein (zie foto, red.)”

zal veranderen. Weering: “Per 1 januari 2023 treedt 
Maarten Elsinga aan als CEO van de Tuindeco 
Group. Maarten is nu nog CEO van Zwanenberg 
Food Group. Binnen de Tuindeco Group zal hij 
de rol als groeps-CEO gaan vervullen. COO Eelco 
Spaans en CFO Lars Valkonet zijn al wat langer aan 
de groep verbonden.” Weering en Streuer blijven 
wel vooralsnog verbonden aan de groothandel.

De wens van Tuindeco om een grotere rol 
van betekenis te spelen in de keten, leidde het 
afgelopen jaar tot twee overnames. In november 
vorig jaar nam Tuindeco HMS Holzindustrie 
over, een middelgrote houtzagerij in het Duitse 
Hagenow, die zich voornamelijk richt op de 
verwerking van vuren- en grenenhout. In 
januari van dit jaar kwam daar ook de overname 
van Bürk Sägewerk in Seebach bij. Eveneens 
een houtzagerij, alleen meer gespecialiseerd in 
de productie van lariks- en douglashout. “Zo 
blijven we groeien”, zegt Weering tevreden.
 
Er zullen nog meer bedrijven aan de Tuindeco 
Group worden toegevoegd. Inmiddels bestaat die 
groep uit acht verschillende bedrijven in de keten 
en de verwachting is dat daar in 2023 nog minimaal 
twee bij komen. Die groei heeft ertoe geleid dat er 
binnen de Tuindeco Group ook qua organisatie wat

Ondanks alle veranderingen blijft de naam van 
Tuindeco onlosmakelijk aan Protos Weering 
verbonden. Sterker nog, ook Streuer had flink de 
pest in dat het zaalvoetbaltoernooi twee jaar niet 
kon worden georganiseerd. “Maar ik ben blij dat 
het dit jaar wel doorgaat”, zegt hij. Om het toernooi 
in een nog professioneler jasje te zetten, dacht hij 
mee over een aantal nieuwe toepassingen, maar 
daarvoor bleek het nog net even te kort dag. “Maar 
dat dit jaar voor het eerst een speciaal Protos 
Weering Zaalvoetbal-magazine is uitgebracht, is 
alvast een mooie vooruitgang. En soms hoeft ook 
niet alles te veranderen en is het juist goed zoals het 
is”, zegt Streuer, met name doelend op de talloze 
vrijwilligers die belangeloos in alle sporthallen 
rondlopen om het toernooi in goede banen te leiden. 

Op de vraag of de mannen zelf nog een favoriet 
hebben, kunnen ze kort zijn: “Het maakt ons niet 
uit, wij vinden het vooral een gezellig toernooi met 
relaties en vrienden. Nu we weer los mogen na twee 
PWZ-loze jaren, hopen we vooral op een geslaagd 
toernooi voor álle betrokkenen. Maar stiekem zou 
het wel leuk zijn als Protos een keer de finale haalt.”

Overnames

Goed zoals het is



Stationsstraat 5g 7772 CG Hardenberg Telefoon: 0523 - 610 067
Spoorstraat 3    7573 AL  Oldenzaal  Telefoon: 0541 - 712 199
Almeloseweg 49 7671 RC Vriezenveen Telefoon: 0546 - 721 100

           info@brflex.nl                .brflex.nl                06 221 159 79

Een leuke vacature betekent 
bij BR-Flex héél véél meer!
Op zoek naar de juiste match. Dat is de dagelijkse uitdaging van het enthousiaste team, binnen 
de BR-Flex uitzendorganisatie. Wij hebben een uitgesproken visie waarin betrokkenheid en  
persoonlijke aandacht centraal staan. Wij willen mensen beter leren kennen, zodat we ze aan een 
bedrijf kunnen voorstellen dat bij ze past. Zo moeten ze elkaar aanvullen en versterken. Zo kan een 
ieder zich prettig voelen in zijn werk en er voor gaan. Dat maakt werken bij BR-Flex zoveel leuker!
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‘Ideale schoonzonen’ van FC Ommen
debuteren op PWZ

Jaren voetbalden ze samen op 
Sportpark Westbroek, de ene club 
op zondag, de ander op zaterdag. 
Maar zoals altijd als je twee clubs 
in één stad hebt, is er sprake van 
rivaliteit. Want als je in Ommen 
voetbalde, was je nou eenmaal óf 
blauw-wit (OVC’21) of geel-zwart 
(OZC). Het veranderde radicaal toen 
beide voetbalverenigingen vorig 
jaar fuseerden tot FC Ommen. Even 
wennen, erkennen de Ommenaren 
Bram Hoving, Age Koster en Dick 
Dunnewind. En hoewel je bij een fusie 
altijd voor- en tegenstanders hebt, 
ziet het drietal vooral kansen nu heel 
voetbalminnend Ommen dezelfde 
voetbaltaal spreekt.

Tekst: Merijn Slagter

Age Koster, Bram Hoving en Dick Dunnewind van FC Ommen

Terwijl een gure wind tegen de ramen slaat, kijkt 
Hoving vanuit de kantine over het hoofdveld. 
“Dat vraagt om een bak koffie”, zegt hij, buiten 
naar de lucht kijkend. Zo gezegd, zo gedaan. 
Even later is iedereen voorzien en wordt nog 
maar eens teruggeblikt op de fusie, die in drie 
kwart jaar werd gerealiseerd. “En dat is voor 
fusiebegrippen snel”, weet Hoving. “83 procent  
van de OZC- en OVC’21-leden was voorstander, 
de jeugd voetbalde al samen en tien jaar eerder 
hebben we gezamenlijk het G-voetbal opgestart. 
Tel daarbij op dat het zondagvoetbal een beetje op 
z’n retour is, en dan is een fusie wel te verklaren”, 
vindt de communicatieman van FC Ommen.

Koster, die zich als bestuurslid bezighoudt met 

voetbalzaken, is op zijn beurt vooral blij dat de 

fusie ervoor gezorgd heeft dat het getouwtrek om 

spelers tussen de afzonderlijke clubs uit Ommen 

nu eindelijk tot het verleden behoort. “En omdat 

de voorkeur van de spelers lag om te voetballen op 

zaterdag, kunnen we daar nu één lijn in trekken.” 

De zaterdag-derdeklasser onder leiding van Yves 

Heskamp richtte de blik vorig seizoen meteen naar 

boven met het veroveren van een periodetitel, al 

was de start van het huidige seizoen wat stroef. 

“Geen schande met zo’n jonge ploeg”, vindt Koster. 

“We zijn nog weleens te lief. De trainer zei al 

gekscherend dat hij elf ideale schoonzonen heeft.

 

Toch boekte de fusieclub in het eerste jaar meteen 

al een mooi succesje, door de promotie van FC 

Ommen VR1. “En dat gelijk in het eerste seizoen”, 

glundert Koster. “Ze staan nu verdienstelijk in 

de middenmoot van de 1e Klasse B. Hopelijk 

wordt de aantrekkingskracht van FC Ommen de 

komende jaren zo groot, dat we in alle geledingen 

verder kunnen bouwen, ook op het veld. Niet 

eenvoudig, want als we beschikken over echt talent, 

zit HHC Hardenberg direct op het vinkentouw.”

Binnen de club worden kleine stappen gezet om FC 
Ommen, dat op termijn een stabiele tweedeklasser 
moet worden, steeds verder te professionaliseren. 
Hoe belangrijk de sponsoring daarin kan 
zijn, moet volgens Dunnewind niet worden 
onderschat. “Er waren sponsoren die afzonderlijk 
OVC’21, OZC én de jeugd sponsorden, maar ook 
sponsoren die bewust niet sponsorden omdat ze 
geen keuze wilden maken voor één vereniging. 
De fusie verandert dat allemaal in het voordeel 
van de club. Eén plus één is in dit geval drie. 
Daardoor kun je verder werken aan je uitstraling 
in meerdere opzichten”, aldus de voorzitter 
van de ondernemersclub binnen FC Ommen. 

De voorwaarden voor de ambities zijn hoe dan 
ook aanwezig. Zo heeft Ommen bijvoorbeeld 
tweeduizend inwoners meer dan Staphorst, 
maar voetbalt Staphorst vier klassen hoger. Is FC 
Ommen een slapende reus? In een club met ambitie 
kan het antwoord op die vraag misschien voor 
te hoge verwachtingen zorgen. “Maar men moet 
straks wel over FC Ommen praten”, klinkt Hoving 
strijdvaardig. Koster: “Dat begint al door een 
maatschappelijke functie van de club op scholen 
en sportdagen. Maar ook op het PWZ kun je een 
prachtig visitekaartje afgeven. Ondanks dat OZC en 
OVC’21 de laatste jaren nooit verder kwamen dan 
de kwartfinale, hoop ik dat wij de komende editie als 
FC Ommen een beter resultaat kunnen neerzetten.”

Te lief Vruchten plukken van de fusie
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Stroeve Coevorden

Stroeve al meer dan
50 jaar in Coevorden

Uw nieuwe auto koopt u bij Stroeve

U bent van harte welkom in onze showroom aan de Monierweg 1 in Coevorden.

Is een vooruitstrevend familiebedrijf waar de klant
nog echt centraal staat. Bij ons vindt u kwaliteit,
klantvriendelijkheid en optimale merkbeleving.

www.protosweering.nl
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level up club helpt bedrijfsimago's groeien
Het imago en de uitstraling van bedrijven neerzetten of naar een hoger niveau tillen, dat is het doel 
van de Level Up Club. Dit platform met 16 specialisten helpt met het vertalen van de
bedrijfsidentiteit door het bedenken en verbeteren van fysieke en digitale branding.

Een greep uit onze gemotiveerde specialisten:

Nieuwsgierig op welk level jij staat? Wij zijn benieuwd naar jou.

De Level Up Club biedt bedrijven alle disciplines die nodig zijn voor imagoverbetering, denkbeeldig 
onder één dak. Afhankelijk van het gewenste resultaat worden specialisten van de Level Up Club in 
werking gezet, werken onderling samen en hanteren korte lijnen. Webdesign, grafische vormgeving, 
branding, tekstenschrijven, Google ads en analytics , ICT, video- en beeld materiaal, de Level Up Club 
heeft het in huis. De klant doet één keer zijn verhaal en de Level Up Club ontzorgt van A-Z. 

Ook jouw uitdaging gaan wij aan. Neem vrijblijvend contact op en beleef het effect van de kennis en 
kunde van onze specialisten op jouw uitstraling.

MET JET
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Voor het PWZ-bestuur was het 
voetbaljaar 2020 in alle opzichten 
eentje om snel te vergeten. Niet 
alleen moest de 44ste editie van 
het zaalvoetbaltoernooi als gevolg 
van corona geschrapt worden, ook 
toernooioprichter en oud-voorzitter 
Arnold Homma overleed op 86-jarige 
leeftijd. Toch leeft zijn naam voort in 
het toernooi, want zoon Hans Homma 
(54) verbindt zijn naam met Right 
Marktonderzoek en Advies voor 
het dertigste jaar aan PWZ. En die 
betrokkenheid blijft niet beperkt tot 
sponsoring, want hoewel Hans met 
zijn gezin in Zwolle woont en werkt, 
wordt in de agenda altijd ruimte 
gemaakt voor de finaledag van 
Protos Weering. Ditmaal gaat Hans 
voor de eerste keer heen zonder zijn 
vader, maar met moeder Doortje. “Dat 
blijft nou eenmaal traditie”, klinkt het.

Tekst: Merijn Slagter

Hans Homma met zijn moeder Doortje, zoon Jens en vrouw Ursula

Toen Hans op z’n vierde met zijn ouders van 
Emmeloord naar Steenwijksmoer verhuisde, werd 
hij – nadat het zaalvoetbaltoernooi door zijn vader 
was opgericht in 1976 – bijna vanzelfsprekend 
meegenomen in het enthousiasme. Hij herinnert 
het zich nog goed. “Ik weet niet beter dan dat 
het in mijn jeugd in de kerstvakantie altijd over 
Protos Weering ging”, vertelt Hans. Het toernooi 
was een van oorsprong Drentse aangelegenheid 
met vier Coevorder clubs aan de basis, waarvan 
Protos één was. Maar langzamerhand werd 
PWZ steeds groter en dat merkte ook Hans van 
dichtbij. “Je hebt het dan over een tijdperk waarin 
nog geen internet was en uitslagen telefonisch 

werden doorgegeven. Op speeldagen rinkelde 
de telefoon bij ons thuis bijna onafgebroken, 
omdat iedereen de uitslagen doorbelde. En ook 
in de sporthallen zelf was het vaak een feest der 
herkenning. Heel Steenwijksmoer liep altijd uit, 
was het niet als supporter, dan wel als vrijwilliger.”

Maar over zijn werk gaat het amper als hij weer 
even bij zijn moeder langsgaat in Steenwijksmoer. 
“Of er moet toevallig naar gevraagd worden”, zegt 
hij met een knipoog. Onlangs nam Hans met Jens, 
een van zijn vier kinderen, ook weer even een 
kijkje op sportpark De Schalm van Protos, waar 
zijn vader tot de ereleden behoort. “De wedstrijd 
was nog niet zo lang bezig toen iemand Jens vroeg 
of hij er eentje van Homma was. Blijkbaar toch 
onmiskenbaar”, lacht hij. En op 7 januari haalt Hans 
z’n moeder Doortje op om samen naar de PWZ-
finaledag in Sporthal Angelslo te gaan. “Ja, dat staat 
nu al vast, honderd procent. Het zal voor haar even 
lastig zijn, zo’n eerste keer zonder mijn vader erbij, 
maar ik weet dat ze geniet als we eenmaal op de 
eretribune zitten. En die beklimt ze zonder enige 
moeite, hoor. Ze is wel 84 jaar, maar nog steeds zo 
fit als een hoentje en ze geniet van het leven. Samen 
maken we nog steeds mooie herinneringen.”

Door zulke ervaringen word je steeds 
breder onderlegd en groei je in je 
werkzaamheden. En met meer ervaring, kun 
je voor meer organisaties wat betekenen.”

Trouwe sponsor

Zo fit als een hoentje

En omdat je nou eenmaal supporter voor het leven 
bent, vond Hans het niet meer dan vanzelfsprekend 
om de naam van zijn marktonderzoeksbureau, 
dat hij samen met zijn vrouw Ursula runt, ook 
aan Protos Weering te verbinden. “Zolang 
Right Marktonderzoek bestaat, sponsor ik het 
toernooi. Sinds 1992 dus”, rekent Hans snel uit. 
Hij was nog student commerciële economie, toen 
hij het bureau al opzette. “Inmiddels is Right 
uitgegroeid tot een middelgroot onderzoekbureau 
met twaalf vaste medewerkers en een flexibele 
pool, waar ook onze kinderen onderdeel 
van uitmaken.” Right Marktonderzoek richt 
zich volgens Hans vooral op medewerkers-, 
klanttevredenheid- en imago-onderzoeken. “We 
kijken bij veel verschillende organisaties in de 
keuken en stellen vooral strategische vragen. 

Sponsor Hans Homma ‘Op 
speeldagen rinkelde de telefoon
bij ons onafgebroken’
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Bijna dagelijks met 
groente, fruit én een 

glimlach op pad
Ronnie Koops van

Koops Groente en Fruit

Hij werkte in 1992 op de groente-afdeling van een 

PLUS supermarkt, toen Lammert ten Buur hem 

daar eens aansprak. “Of ik het wat vond om bij hem 

te komen werken, want hij zocht met zijn rijdende 

groente en fruit-wagen nog iemand erbij. ‘Is net wat 

voor oe’ zei hij tegen me”, lacht Ronnie. Hij besloot 

z’n kans te pakken en ging bij Lammert in loondienst. 

Vijf jaar later stapte Ronnie bij het bedrijf in, waarna 

Lammert langzaamaan wat kon afbouwen. “En 

inmiddels hebben we er een mooi familiebedrijf 

van gemaakt”, vertelt Ronnie trots. Want niet alleen 

zijn vrouw maakt deel uit van het bedrijf, ook hun 

16-jarige zoon Ryan helpt mee waar mogelijk.

Jarenlang reed Ronnie met Lammert aan het 

begin van de week om vijf uur ’s ochtends naar 

de Noordoostpolder om voor een week lang verse 

groenten en fruit in te slaan. En het credo ‘elke dag 

vers, elke dag vracht’ is nog steeds van toepassing. 

Inmiddels hebben Ronnie en Alida de diensten van 

Koops Groente en Fruit verder uitgebreid. “Zo zijn 

we gestart met de verkoop van versneden groenten en 

soepgroenten, maar ook kant-en-klare boerenkool 

en hutspot. Mensen willen het tegenwoordig wat 

makkelijker, dus daarmee bedienen wij ze op hun 

wenken”, legt Ronnie uit. “Sinds kort bieden we 

ook soep aan”, zegt hij, wijzend naar een aantal 

emmers bonensoep in z’n bus. “Dit doen we puur 

omdat er steeds vaker naar gevraagd werd. En weet 

je? Het loopt als een trein”, stelt hij tevreden vast. 

Als Ronnie Koops z’n bestelbus vol 
groente en fruit geparkeerd heeft in 
Oosterhesselen, duurt het niet lang 
voor de eerste klant zich aandient. 
“Even in de bus kijken, hoor”, zegt een 
man, vlak nadat Ronnie de schuifdeur 
van de bus heeft opengeslingerd. 
Nog geen twee minuten later vertrekt 
de man weer met een volle tas. En 
zo gaat het dag in, dag uit. Naast de 
ondernemer rijdt ook z’n vrouw Alida 
rond in zo’n bestelbus en ook vanuit 
de loods in Hollandscheveld wordt 
groente en fruit aan de man gebracht. 
“Van Hardenberg tot Assen en van 
Assen tot Emmen. En niet te vergeten 
alle buitendorpen”, vertelt Ronnie 
trots.

Tekst: Merijn Slagter

 

  
Abraham Niehuesstraat 16   
Hollandscheveld   
06 - 53649078   
Ook voor al uw fruitmanden   

UW GROENTEMAN AAN HUIS!!   

Fruit op  

het werk?  

G oed  idee!!   

Koops Groente en Fruit is dit jaar voor 

het eerst sponsor van het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi. Niet omdat Ronnie zelf 

per se zelf met voetbal heeft – “Ik zie het veel te 

weinig”- maar hij vindt het PWZ een zodanig 

groot evenement, dat hij zijn eigen naam er graag 

aan verbindt. “Ik heb in mijn jeugd zelf nog een 

paar jaar bij SC Elim gevoetbald, maar aan mij is 

er geen groot voetbaltalent verloren gegaan”, lacht 

hij. Sinds Alida en Ronnie naar Hollandscheveld 

zijn verhuisd is de voetbalblik wat meer op SJO 

HH’97 gericht, want daar trappen hun kinderen 

een balletje. Mede daarom zal de binding met 

voetbal er ook altijd blijven. “En dat geldt ook 

tijdens PWZ. Zo’n groot toernooi, met zo’n sfeer, 

dat krijg je toch nergens anders? Daar mogen 

we als Drenten heus wel een beetje trots op zijn.”
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‘Bij DVC Dedemsvaart hoef je
niemand te motiveren voor
Protos Weering’

Op Sportpark De Boekweit in 
Dedemsvaart herinneren een 
aantal elementen er nog steeds 
aan dat SCD’83 en SV Dedemsvaart 
decennialang naast elkaar 
bestonden, maar sinds vorig jaar zijn 
beide dorpsverenigingen opgegaan 
in fusieclub DVC Dedemsvaart. “Sinds 
de jeugd van beide verenigingen 
elf jaar geleden samenging, werd 
al over de fusie gesproken”, vertelt 
Richard Kerkdijk. Mede door corona 
was er eindelijk tijd om de fusie het 
zetje in de juiste richting te geven. 
De 47-jarige Dedemsvaarter is niet 
alleen coach van de hoogst spelende 
zaalvoetbaltak van de club, maar ook 
van het team dat op Protos Weering 
actief is.

Tekst: Merijn Slagter

Richard Kerkdijk van DVC Dedemsvaart 

Als het PWZ losbarst, is Kerkdijk dan ook degene 
die DVC Dedemsvaart zal aansturen langs de 
lijn. Hij ziet uit naar het toernooi. “Ja, absoluut. 
Ik heb er echt van gebaald dat Protos Weering 
niet doorging tijdens twee coronajaren”, erkent 
hij. Kerkdijk werd vijf jaar geleden samen met 
William Knol benaderd met de vraag of zij er 
iets voor voelden om het zaalvoetbalteam van de 
club tijdens PWZ te coachen. En zo geschiedde. 
Kerkdijk en Knol voetbalden zelfs nog met SV 
Dedemsvaart de finale van Protos Weering in 
2002, al zat winst er niet in. Het waren de jaren 
waarin HODO en Hoogeveen steeds stuivertje 
wisselden wie er met de trofee naar huis ging.

De ambities van DVC Dedemsvaart moeten op het 
veld nog gestalte krijgen. Het eerste elftal kende 
in de Derde Klasse C een stroeve start, maar de 
zaalvoetbalheren draaien in de Eerste Klasse wel 
bovenin mee. De spelers die DVC Dedemsvaart 
op het PWZ zullen vertegenwoordigen, zouden 
het publiek nog weleens kunnen verbazen, 
vermoedt Kerkdijk. “Er zitten zeker voetballers 
tussen die wat kunnen, al hebben we vooral een 
goed collectief. Ik hoef in ieder geval niemand 
te motiveren, dat is zeker”, gaat hij verder. “Ik 
hoop dat Protos Weering straks echt gaat leven 
binnen de club, maar dat hebben we zelf in de 
hand als we de voorronden doorkomen. We 
zullen hier niet te snel te polonaise lopen, maar 
als die eenmaal is ingezet, gaat het goed los!”

Dat zijn club nu als DVC Dedemsvaart door 
het leven gaat, is een goede zet geweest denkt 
Kerkdijk. “Door de samenvoeging van SCD’83 
en SV Dedemsvaart komt het beste van beide 
werelden samen. Denk ook aan vrijwilligers die 
je steeds moeilijker kunt vinden, maar ook voor 
jeugdspelers die naar de senioren moesten en 
een clubkeuze moesten maken, scheelt de fusie 
een hoop. Dat voetballend Dedemsvaart nu als 
één club opereert, zorgt ook weer voor nieuwe 
aanwas. Zij groeien in ieder geval niet op met het 
sentiment die vroeger heerste tussen SCD’83 en SV 
Dedemsvaart”, lacht Kerkdijk. Door de fusie hoopt 
de club talent ook sneller binnenboord te kunnen 
houden, zegt Kerkdijk. “Hoe kleiner een club is, 
hoe moeilijker dat is, want je wil jongens echt iets 
kunnen bieden. Neem bijvoorbeeld jongens als 
Levon van Dijk, Jim Veltmaat en Noah Schuurman, 
die nu bij Hoogeveen voetballen. Door steeds goed 
contact te houden met jongens die uit Dedemsvaart 
komen, hopen we dat ze later terugkomen.”

PolonaiseTalenten binden

www.protosweering.nl
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Het adres
voor tuin
& dier.
We zijn er voor alle doeners. Voor iedereen 
die er blij van wordt om lekker buiten bezig 
te zijn. En te zorgen voor alles wat groeit en 
bloeit, het hele jaar door. Als doener vind je 
bij ons precies wat je zoekt: een praktisch 
aanbod en gedegen advies. Van iemand die 
er echt verstand van heeft. Het hele jaar 
door en bij elk weertype weet Welkoop wat 
er nú te doen is in de tuin. We weten hoe je 
goed voor dieren zorgt. En wat je daarvoor 
nodig hebt en hoe je dat aanpakt. 

Tot snel in de winkel! 

Welkoop Coevorden  
Printer 25 

0524-524691 
coevorden@welkoop.com 



14

uw  partner  in
Jaarrekening
Belastingadvies
Salarisadministratie
Administratieve dienstverlening
Interim management     

Waanderweg16a, Emmen • telefoon: 0591 - 65 22 60

•

www.cseadmin.nl

•
•
•
•

Voor elke ruimte de juiste vloer!
Van warm en modern voor thuis tot oersterk en hygiënisch voor een heel ziekenhuis. 
Wij zorgen voor een vloer die echt past. 
We creëren een gezonde ruimte binnen en dragen bij aan een duurzame wereld daarbuiten.

Voor inspiratie bezoek de Forbo Gallery!
Op afspraak kunt u op woensdagmiddag onze showroom in Coevorden bezoeken.
Aanmelden via: www.forbo.com/flooring.nl-nl
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Van Luik 
Installatietechniek is 

toekomstbestendig
Raymond Otten van

Van Luik Installatietechniek 

Je hebt er tegenwoordig bedrijven bij die het liefst 
al hun zaken online afhandelen, maar bij Van 
Luik Installatietechniek willen ze daar niets van 
weten. Als het aan Raymond ligt, stapt iedereen 
hoogstpersoonlijk binnen bij het kantoor aan de 
Weerdingerstraat 198 in Emmen, om vervolgens 
met een bak koffie te bespreken waarmee zijn 
bedrijf van dienst kan zijn. “Ik ben nou eenmaal van 
het laagdrempelige”, lacht Raymond. Mocht je je 
afvragen waar je Van Luik Installatietechniek voor 

zou kunnen inschakelen, dan denkt de ondernemer 
graag mee. “Sowieso met elektra, water, rioleringen 
of centrale verwarming kunnen we helpen”, somt 
hij op. “Eigenlijk kunnen we met alles helpen wat 
erbij komt kijken als je in je huis wilt verbouwen. 
En het maakt niet uit hoe groot die klus is, ook 
voor kleine handelingen komen we in actie.”

Ondanks de volle agenda, neemt Raymond geen 
genoegen met de huidige gang van zaken. “Je moet 
bijblijven om ook in de toekomst levensvatbaar te 
zijn, want als je niet meegaat in de veranderingen 
die plaatsvinden, word je aan alle kanten ingehaald.” 
Van Luik Installatietechniek heeft zich daarom 
de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd 
in duurzaamheid. “Zoals het installeren van 
warmtepompen, want steeds meer mensen willen 
gasloos wonen. Maar om dat te kunnen doen, 
moet je wel beschikken over de technische kennis. 
Daar ben ik vijf jaar geleden al mee begonnen 
en we profiteren er steeds vaker van”, legt hij uit. 
“Elektrisch verwarmen, de centrale verwarming 
op afstand kunnen bedienen, zonnepanelen en 
zonnecollectoren; we zijn er helemaal klaar voor.”

Maar niet op zondag, want dan verschuift het werk 
even naar de achtergrond. Jarenlang voetbalde 
Raymond voor de veteranen van Sleen, al staat dat 
nu op een wat lager pitje. Maar hij krijgt spontaan 
weer zin om een balletje te trappen als hij de vaste 
zondagroutine weer opdreunt. “Altijd met de tas 
op het stuur van je fiets naar het voetbalveld, waar 
vooral het sociale gebeuren belangrijk was. Maar als 
je eenmaal op het veld stond, dan wil je ook winnen 
hè”, klinkt het fanatiek. En hoewel zelf voetballen 
nu op een lager pitje staat, heeft de plaatselijke 
voetbalvereniging nog altijd een belangrijke rol 
in zijn familie. “Ik doe zelf wat technisch beheer, 
vader Roelie – hij heet Roelof, maar als je die naam 
noemt, weet niemand over wie je het hebt – staat in 
de kantine, m’n moeder wast de vuile voetbalshirts 
en mijn zus is omroeper op het sportpark.” 
Als Sleen actief is op Protos Weering, komt Raymond 
als de tijd het toelaat een kijkje nemen. “De eerste 
en tweede ronde overleven zou al mooi zijn”, zegt de 
ondernemer, die zelf namens Sleen een keer of zeven 
meedeed aan PWZ als keeper. “Of ik nog een tip heb 
voor keepers in de zaal? Jazeker. Nooit bang zijn.”

Wie een beroep wil doen op Van Luik 
Installatietechniek in Emmen, doet er 
goed aan om dat niet op het laatste 
moment te doen, want het bedrijf van 
Raymond Otten (49) uit Sleen heeft 
steevast een volle agenda. Iets dat 
ze zelf hebben afgedwongen, want 
als je goed werk aflevert, wordt 
daarover gepraat. Raymond maakt 
sinds twintig jaar deel uit van het 
bedrijf, nam het – zonder de naam te 
veranderen – tussentijds over met een 
compagnon, maar die stapte er drie 
jaar geleden uit. Sindsdien breidde 
Van Luik Installatietechniek uit van 
zes naar twaalf personeelsleden, 
waardoor het bedrijf een groot deel 
van Raymonds week opslokt. Eén 
ding bleef in al die jaren onveranderd, 
want op zondag heeft voetbal bij hem 
een prominente rol.

Tekst: Merijn Slagter

Blik naar de toekomst

Zondagroutine
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‘Het is nog steeds fijn om 
bij Protos te voetballen’

Protos-voorzitter Gert Plas 

Dat Plas erom kan lachen, is een goed teken. Dit jaar is hij voor het tiende 

opeenvolgende seizoen voorzitter van Protos en zonder op details in te gaan, 

vertelt Plas dat Protos in al die jaren financieel een buffertje heeft kunnen 

opbouwen dankzij het PWZ. En ook sportief staat Protos er prima voor, 

zegt de preses. De zondagvereniging degradeerde vorig seizoen weliswaar 

naar de vierde klasse, maar dat is het lot van kleinere verenigingen. Niet 

alle lichtingen doen het sportief structureel goed. “Helaas hebben we na 

vorig seizoen een seniorenteam zien verdwijnen, maar we hebben er wel 

een dames- en een zaalvoetbalteam bij gekregen. Met vier seniorenteams, 

een 35+-team, 45+-team, damesteam, een dames-zevental en drie 

zaalvoetbalteams blijkt dat het nog steeds fijn is om bij Protos te voetballen.”

Waar Plas zich iets meer zorgen over maakt, is de doorstroom van de jeugd 

op termijn. Het is een probleem dat meerdere dorpsclubs parten speelt. 

Met NKVV uit Dalerpeel deelt Protos de jeugdafdeling (SJO NKvvProtos), 

maar de teller van het aantal jeugdteams stopt bij één JO19-, JO13-, JO10- 

en JO8-team. “De club is niet meteen in gevaar hoor”, nuanceert Plas, “maar 

we houden er wel rekening mee dat we in de komende jaren misschien 

een stap terug moeten doen als het aankomt op prestatievoetbal. En als ik 

verder vooruitkijk zie ook wel weer nieuwe kansen, want in Steenwijksmoer 

en Dalerpeel worden nieuwe huizen gebouwd. Dat betekent ook dat 

nieuwe gezinnen zich in beide dorpen vestigen en hopelijk profiteert het 

verenigingsleven daarvan. Ik zou er niet aan moeten denken als Protos 

of NKVV ophoudt te bestaan. Dan valt een dorp stil, en dat wil je niet.”

En als we het toch over toekomstmuziek hebben: hoe staat het Protos 

Weering Zaalvoetbaltoernooi er zelf eigenlijk voor? Die discussie lijkt 

vanwege de populariteit van het toernooi overbodig, denkt Plas. Waar 

veel voetbalverenigingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden om 

de boel draaiende te houden, staan ze bij Protos nog net niet in de rij 

als gevraagd wordt om helpende handen voor het toernooi. “Of het nou 

om vrijwilligers in sporthal ’t Grootveld in Dalen gaat of de Drostenhal 

in Coevorden, de mensen met een band met Steenwijksmoer willen 

graag helpen”, stelt Plas tevreden vast. En terwijl hij het er zo over 

heeft, begint het inmiddels weer te kriebelen voor de uitgestelde 44ste 

editie van PWZ. “Op de club wordt er al weer volop over gesproken 

en tijdens de vergadering over de zalenindeling merkte ik dat iedereen 

stond te trappelen om weer te beginnen. Fijn om weer naar uit te kijken.”

Jeugd heeft de toekomst

Trappelen

Het was even wennen in Steenwijksmoer rondom de 

laatste twee jaarwisselingen. Staan december en januari 

normaal gesproken in het teken van het Protos Weering 

Zaalvoetbaltoernooi; nu was het rustig op straat. En dus 

is Protos-voorzitter Gert Plas blij dat de reuring rondom 

het grootste zaalvoetbaltoernooi van ons land weer 

terugkeert. “Het was even slikken toen alles vorig jaar 

op het laatste moment niet doorging, want er was al 

veel tijd in de voorbereiding gestoken”, blikt Plas terug. 

De streep die corona door het toernooi zette, betekende 

ook een financiële tegenvaller voor de dorpsclub, omdat 

de inkomsten wel waren begroot. “Daardoor hebben 

we financieel een stapje terug gedaan, maar we blijven 

financieel gezond!”

Tekst: Merijn Slagter
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Coevorden

NATUURLIJK OOK HET 
ADRES VOOR AL UW 

VERENIGINGS- EN 
BEDRIJFSKLEDING

 Friesestraat 5-7
 7741GR Coevorden

 0524-512385
 info@sluyterssport.nl

Complex transport & 
logistics. One solution

Montagebedrijf
Johan Bremer

Protos-Weering via de app en 
online

Volg je cluppie via de speciale Protos-Weerig-
app. Hierin vind je alle uitslagen en standen 
terug, zodat je altijd op de hoogte bent van het 
wel een wee van het toernooi.

Meer informatie over het toernooi is te 
vinden via de website protosweering.nl of 
de facebookpagina van het Protos-Weering 
Zaalvoetbaltoernooi.

Bouwbedrijf Kok-Meijerink B.V.
Trageldijk 2
7741 KN Coevorden

0524-512979
06-11287258
info@kok-meijerink.nl
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WWW.ENSINGONDERHOUD.NL

Gewoon goed schilderwerk
NIJVERHEIDSWEG 17 - POSTBUS 563

9400 AN ASSEN - TEL. 0592-348080

O.A. PUIN - HOUTAFVAL
GROENAFVAL - BOUWAFVAL

GROFVUIL - GROND
DAKAFVAL - TUINHOUT

- Voordelig afvalcontainers bestellen.
- De volgende werkdag geleverd.

DE OPLOSSING VOOR UW AFVAL!
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Alex Zomer: 
vuurvreter van HZVV
Alex Zomer tijdens Protos Weering in 
actie voor HZVV (Foto Jochem van de 
Weg)

wat zoekende omdat we tussentijds geswitcht zijn 
van systeem. Dat gaat steeds beter en dan komen 
die resultaten wel. Er is in ieder geval geen onrust.”

Of Alex met HZVV op het veld of in de zaal in 
actie komt, in beide gevallen kun je beter met hem, 
dan tegen hem spelen. Het is een publiek geheim 
dat het geen pretje is om tegen hem te spelen. Alex  
moet breed grijnzen als hij met zijn speelwijze 
wordt geconfronteerd. “Ja, ik ben nou eenmaal 
bloedfanatiek, soms tot aan het gemene toe. Zelfs op 
trainingen”, erkent hij. Zit in de aard van het beestje, 
vertelt hij. “Ik denk ook niet dat ik heel geliefd ben 
bij tegenstanders, dat krijg ik ook wel regelmatig te 
horen. M’n ploeggenoot Jan Hup is trouwens net 
zo’n eentje. Als wij onze directe tegenstanders altijd 
zouden tegenkomen op verjaardagen, dan zijn de 
feestjes snel afgelopen”, lacht de HZVV-aanvoerder. 

Na de laatste competitiewedstrijd tegen SDV 
Barneveld, mogen Alex en HZVV het vizier 
op Protos Weering richten. De inwoner van 
Hollandscheveld weet in ieder geval hoe het is om 
met de felbegeerde trofee in handen te staan. “In 
2014-2015 wonnen we de PWZ-finale met MSC 
van SC Erica (met 6-3, red.). In de finale kwamen 
we 3-1 achter, maar ik kan me nog goed herinneren 
dat Peter Oost, die toen voor Erica scoorde, bijna 
te moe was om te juichen. Wij hadden een brede 
selectie en denderden in de slotfase over ze heen.” 
Leuk detail: fungeert Alex op het veld als centrale 
verdediger, tijdens PWZ is hij steevast aanvaller. 
“Ik schiet makkelijk met beide benen, dus dan 
is PWZ bijna voor je gemaakt”, legt hij uit. Alex 
hoopt en verwacht met HZVV niets minder dan 
de finaledag van de komende editie van Protos 
Weering. “En ik verwacht ook wel dat we op ons 
sterkst zijn. Het winnen van de finale met MSC 
voelde als een droom en het zou mooi zijn om 
dat met HZVV nog eens dunnetjes over te doen.” 

Zo zal menigeen zich misschien beelden van de 
burenruzie tussen HZVV en Hoogeveen tijdens het 
Offerein Voetbaltoernooi van dit seizoen kunnen 
herinneren, waarin de HZVV’er Hoogeveen-speler 
Sil Kuurman aan z’n haren trekt, om vervolgens 
weg te lopen alsof er niets aan de hand is. “Dat 
was niet zo handig”, lacht hij. “Na afloop van die 
wedstrijd stroomden de berichtjes binnen, m’n 
telefoon stond roodgloeiend.” Ook Alex’ vriendin 
was niet ontgaan wat er was gebeurd. “Die schudde 

Wilde HZVV onder toenmalig trainer Gert van 
Duinen alle pijlen op de competitie richten, 
onder de huidige trainer Rick Mulder is er 
weer groen licht voor PWZ-deelname. “We 
hebben de koppen bij elkaar gestoken toen het 
toernooi ter sprake kwam. De spelers willen zelf 
graag meedoen en onze supporters vinden het 
ook hartstikke mooi, waarom zou je dan niet 
meedoen?”, lacht Alex. En hoewel HZVV er twee 
weken na de PWZ-finaledag weer moet staan in 
de Vierde Divisie B, speelt die afweging ditmaal 
niet mee, verzekert de aanvoerder. “We zijn nog 

wijs haar hoofd toen ik thuis kwam. ‘Alex, je bent 
33 en vader van een dochtertje. Doe nou even 
normaal’, zei ze.” Het rechtvaardigt de vraag of het 
zo langzamerhand tijd wordt om afscheid te nemen 
van het prestatievoetbal, maar zover is het nog 
niet. “Volgend seizoen wordt het weekendvoetbal 
geïntroduceerd, dat lijkt me wel wat. Een goede 
reden om minimaal nog een seizoen door te gaan.”

In de Vierde Divisie B verkeert HZVV 
al het hele seizoen in de onderste 
regionen. Aanvoerder Alex Zomer 
baalt er stevig van, want volgens de 
33-jarige defensieleider kan zijn ploeg 
een stuk beter. “We hebben redelijk 
dezelfde selectie als vorig seizoen, 
dus dat is het probleem niet. En het 
zat op sommige momenten ook niet 
bepaald mee”, zegt Alex, die vindt 
dat de ondergrens omhoog moet. 
“Want als wij ons niveau niet halen, 
zaken we ver door die ondergrens 
heen. Maar als het eenmaal draait, 
kunnen we ook van iedereen winnen, 
dat zag je tegen Swift (3-2 winst).” 
Een goed resultaat op het Protos 
Weering Zaalvoetbaltoernooi zou 
HZVV in de competitie zomaar weer 
op het juiste spoor kunnen zetten. 
De Hoogeveners zijn er namelijk weer 
bij, nadat de club zich terugtrok voor 
de laatste PWZ-editie in 2019-2020. 

Tekst: Merijn Slagter

Bloedfanatiek

Aanvaller in de zaal

Nog een seizoen door
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Smidt Autotechniek: net even anders dan 
de doorsnee autogarage

Het huidige team van Smidt Autotechniek,
met in het midden Johan Smidt

In de praktijk betekent het dat wanneer er een lampje op het dashboard 

van je auto brandt, zoals het oranje ABS- of voorgloei-signaal, je Smidt 

Autotechniek kunt inschakelen om het onderliggende probleem te 

achterhalen. Daarnaast kunnen Johan en zijn collega’s ook worden 

geraadpleegd voor onderhoud of reparatie van aircosystemen in auto’s en 

het nodige tuningswerk. “Maar het zijn dus hoofdzakelijk de storingen”, 

zegt Johan. “Dat doen we niet alleen in onze eigen garage, maar we komen 

ook op locatie bij andere garages. Zo ondersteun ik de collega’s van KwikFit 

in de regio als ze een vraag hebben, al probeer ik zoveel mogelijk vanuit 

onze eigen garage in Coevorden te werken. Maar dat lukt niet altijd.”

De inwoner van Steenwijksmoer hield al tien jaar bedrijf op industrieterrein 
De Hare, toen zich de mogelijkheid voordeed om op een nieuwe kavel een 
garage neer te zetten. “Het huurcontract van de toenmalige garage liep af en 
ik wilde weleens iets voor mezelf hebben”, vertelt Johan. Omdat hij die kans 
niet wilde laten schieten, besloot hij er twee jaar geleden voor te gaan. Een 
stap die goed heeft uitgepakt, kan hij nu concluderen. “Kijk, elke werkpl-
ek heeft z’n eigen garagedeur”, zegt hij, terwijl hij de plekken in de garage 
aanwijst, gevolgd door een goedkeurende blik. “Het is mooi zoals het nu is, 
dit is wat ik wil. Het allemaal te groot willen hebben is ook niet goed”, zegt 
Johan, die op de werkvloer geholpen wordt door twee jonge monteurs: de 
ene heeft zijn opleiding net afgerond, de ander werkt en studeert tegelijk. 
“Met z’n drieën werkt het prima”, stelt hij tevreden vast.

Als sponsor van het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi zou je denken 
dat de ondernemer ook voetbalminded is, maar niks is minder waar. “Niet 
per se, maar het zit wel in de familie. Zo voetballen mijn broers bij Protos”, 
vertelt Johan, die de plaatselijke voetbalvereniging met zijn sponsorschap 
wel een warm hart toedraagt. “Zo rol je er ook een beetje in om als vrijwil-
liger een steentje bij te dragen tijdens Protos Weering, want dat heb ik wél 
zo’n tien jaar gedaan. Ik zat bijna jaarlijks in de sporthal van Dedemsvaart 
achter de kassa tijdens voorronden van het toernooi. Inmiddels ben ik daar 
een jaar of zes mee gestopt, want het was niet meer te combineren met z’n 
werk.” Desondanks houdt hij leuke herinneringen over aan de vrijwilligers-
jaren. “Vooral om na afloop even een biertje met z’n allen te drinken in 
Steenwijksmoer, die saamhorigheid is belangrijk voor het dorp. Belangrijker 
dan de PWZ-finaledag, want daar ben ik nog nooit bij geweest”, besluit hij 
lachend.

Terwijl het verkeer op een mistige ochtend langs raast op 

de N34, is ook op bedrijventerrein De Hare in Coevorden 

al volop bedrijvigheid. Bij Smidt Autotechniek parkeert 

Johan Smidt net een auto naast het pand, om die even 

later aan een uitgebreide inspectie te onderwerpen. De 

50-jarige ondernemer uit Steenwijksmoer heeft geen 

autogarage waarin onderhoudsbeurten en Apk-keuringen 

plaatsvinden, maar eentje die juist een aanvulling 

probeert te zijn op een standaard garage. “Wij stellen 

diagnoses van elektrische en elektronische problemen 

aan auto’s”, legt Johan uit.

Tekst: Merijn Slagter

Johan Smidt
06-12243572

Coevorden

info@smidtautotechniek.nl
www.smidtautotechniek.nl
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Hoogevener Eppe
Trompetter handelt al zestig 
jaar in vee: ‘De veehandel is 

enorm veranderd’

Bij Assen installatietechniek & badkamers
Uw woning verduurzamen?

Assen installatietechniek & badkamers is een totaal installateur 
gericht op nieuwbouw en verbouw. Of het nu gaat om een nieuwe
badkamer en/of toilet of het volledig verduurzamen van uw woning:
Assen installatietechniek & badkamers is uw partner.

Meulenakker 8
7841 EP Sleen
Tel. 0591 - 390 620
info@assentib.nl
www.assentib.nl

Showroom  maandag t/m vrijdag
open van 10:00 tot 17:00 uur. 
Wij werken op afspraak betre� ende
ontwerpen en installatie.

Installatie

Sanitair

Elektra

Verwarming

Ventilatie

Tegels

Duurzame
energie

Trompetter Veehandel
 

 
 
   

Autoservice Coevorden 
Roelof Supheert 
Byte 2b 
7741 MK Coevorden      0524  523 541 
 
 

     Volledig onderhoud voor alle merken 
 



Voorronde Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi Dinsdag 27 december 2022 aanvang 18:00

POULE A EMMEN
SPORTHAL "ANGELSLO"

DZOH
SC ANGELSLO
TER APEL' 96
HZVV
STADSKANAAL

POULE B DEDEMSVAART
SPORTHAL "DE CITADEL"

DVC DEDEMSVAART
HOOGEVEEN (ZON)
OLYMPIA'28
AVEREEST
ZWOLSCHE BOYS

POULE C HOOGEVEEN
SPORTHAL "HET ACTIVUM"

NOORDSCHESCHUT
PESSE
RUINERWOLD
VEENDAM 1894
ROLDER BOYS

POULE D DALEN
SPORTHAL " 'T GROOTVELD"

DALEN
SWEEL
RAPTIM
VIOS (O)
DSC'65

POULE E ZWARTEMEER
SPORTHAL "DE EENDRACHT"

DWZ
FC KLAZIENAVEEN
ZWARTEMEERSE BOYS
VV EMMEN
SVBC

POULE F HARDENBERG
SPORTHAL "DE BEEK"

HARDENBERG'85
BRUCHTERVELD
SVBO (ZON)
NIEUW BALINGE
VCG

POULE G EMMEN
SPORTHAL "ESDAL"

DRENTHINA
DVC'59
WEERDINGE
EHS'85
VALTHERMOND

POULE H NW. WEERDINGE
SPORTHAL "DE MONDENHAL"

TITAN
ONSTWEDDER BOYS
NWVV
MUSSEL
ASVB

POULE I VROOMSHOOP
SPORTHAL "HET PUNT"

SPORTLUST VROOMSHOOP
MARIENBERG
BERGENTHEIM
SVV'56
MVV'69

POULE J WESTERBORK
SPORTHAL "DE BÖRKERKOEL"

VKW
S.V. HOOGERSMILDE
WITTEVEENSE BOYS
GOMOS
LTC

POULE K SLAGHAREN
SPORTHAL "NOORDERSLAG"

EMMS
LUTTEN
BALKBRUG
ZZVV
TIENDEVEEN

POULE I MEPPEL
SPORTHAL "EZINGE"

FC MEPPEL
DE WEIDE
VITESSE'63
MVV ALCIDES
OLDEHOLTPADE

POULE M GRAMSBERGEN
SPORTHAL "GRAMSBERGEN"

GRAMSBERGEN
SVBO (ZAT)
DKB'44
SCHOONEBEEK
SLEEN

POULE N BEILEN
SPORTHAL "DRENTHEHAL"

BEILEN (ZON)
FIT BOYS
VAKO
SVZ
BEILEN (ZAT)

POULE O HOLLANDSCHEVELD
SPORTHAL "DE MARKE"

HODO
HOLLANDSCHEVELD
MSC
SCN
KSC

POULE P ERICA
SPORTHAL "ERICA"

SC ERICA
HOOGEVEEN (ZAT)
BARGERES
TWEDO
SVV'04

KWARTFINALE 
VRIJDAG 30 DECEMBER 2022
AANVANG 18:00. 10 HALLEN

SPORTHAL “ANGELSLO” EMMEN
SPORTHAL “DE CITADEL” DEDEMSVAART
SPORTHAL “HET ACTIVUM” HOOGEVEEN 
SPORTHAL “ ’T GROOTVELD” DALEN
SPORTHAL “DE EENDRACHT” ZWARTEMEER
SPORTHAL “DE BEEK” HARDENBERG
SPORTHAL “ESDAL” EMMEN
SPORTHAL “MONDENHAL” NIEUW WEERDINGE
SPORTHAL “DE CARROUSEL” OMMEN
SPORTHAL “DE BÖRKERKOEL” WESTERBORK

HALVE FINALE
MAANDAG 02 JANUARI 2023
AANVANG 18:00. 5 HALLEN

SPORTHAL “ANGELSLO” EMMEN
SPORTHAL “DE CITADEL” DEDEMSVAART
SPORTHAL “HET ACTIVUM” HOOGEVEEN 
SPORTHAL “ ’T GROOTVELD” DALEN
SPORTHAL “DE EENDRACHT” ZWARTEMEER

TUSSENRONDE
WOENSDAG 04 JANUARI 2023
AANVANG 18:00. 

SPORTHAL “ANGELSLO” EMMEN

FINALE
07 JANUARI 2023 AANVANG 11:00.
AANVANG FINALE WEDSTRIJDEN 14:45

SPORTHAL “ANGELSLO” EMMEN

11.00 UUR 
11.15 UUR 
11.30 UUR 
14.30 - 14:45 UUR 
14:45 UUR 
15.30 UUR 
16.00 UUR 
16.45 UUR 
17.00 UUR
17.45 UUR 

– OPENING EN LOTING POULE-INDELING 
– VOORSTELLEN DEELNEMENDE TEAMS 
– AANVANG POULEWEDSTRIJDEN 
- PAUZE 
– KRUISFINALES 
– WEDSTRIJD OM DE VIJFDE EN ZESDE PLAATS 
– WEDSTRIJD OM DE DERDE EN VIERDE PLAATS 
– VOORSTELLEN FINALISTEN 
– WEDSTRIJD OM DE EERSTE EN TWEEDE PLAATS 
– PRIJSUITREIKING DOOR TUINDECO

ENTREEVOORRONDE, KWARTFINALE,
HALVE FINALE EN TUSSENRONDE
VOLWASSENEN: 
KINDEREN T/M 14 JAAR:

FINALEDAG
VOLWASSENEN: 
KINDEREN T/M 14 JAAR:

€ 5,00
€ 4,00

€ 8,00
€ 4,00

PROGRAMMA FINALE OP ZATERDAG 7 JANUARI 2023

ENTREE

POULE Q BORGER
SPORTHAL "DE KOEL"

BORGER
BUINEN
GASSELTERNIJVEEN
ACHILLES 1894 (ZAT)
NIEUW BUINEN

POULE R E-COMPASCUUM
SPORTHAL "DE KLABBE"

CEC
SC ROSWINKEL
MOVV
HOVC
SELLINGEN

POULE S COEVORDEN
SPORTHAL "DROSTENHAL"

GERMANICUS
CSVC
PROTOS
NKVV
WEITEVEENSE BOYS

POULE T OMMEN
SPORTHAL "CARROUSEL"

ZUIDWOLDE (ZON)
F.C. OMMEN
SC ROUVEEN
ELIM
ZUIDWOLDE (ZAT)
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Van Eck Afbouw B.V.

Het Hoekje 27 a
7913 BA Hollandscheveld

06 52051217
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In de overdekte markt van Adrie en 
Willeke gaat het vaak over voetbal

Adrie en Willeke Kikkert van Je Eigen Kraam

Als je haast hebt en snel nog een 
cadeautje wilt scoren bij Je Eigen 
Kraam in Hardenberg, moet je er 
niet raar van opkijken dat je daar 
langer rondstruint dan de bedoeling 
is. De overdekte markt van Adrie 
en Willeke Kikkert is dan ook zo’n 
typische plek waar je meer koopt 
dan je vooraf van plan was. Adrie 
zelf kan er wel om lachen. “Mensen 
kijken hier vaak hun ogen uit”, zegt 
hij. Met 140 verschillende kraampjes 
op een vloeroppervlakte van 1600 
vierkante meter, verdeeld over twee 
verdiepingen, ben je dan ook niet 
snel uitgekeken. “Dit is de winkel die 
andere winkels overbodig maakt.”

Tekst: Merijn Slagter

Het stel startte de indoor markt acht jaar geleden. 
“Het concept is overgewaaid vanuit Finland”, legt 
Adrie uit. En dat concept is vrij eenvoudig. Of 
het nou om nieuwe, tweedehands of zelfgemaakte 
producten gaat: als je de verkoop ervan uit 

Adrie komt uit Hoogeveen en verhuisde 26 
jaar geleden voor de liefde naar Hardenberg, 
waar Willeke al haar hele leven woont. Het stel 
heeft de schone taak om het aanbod binnen Je 
Eigen Kraam zo gevarieerd mogelijk te houden. 
“Daarom houden we ook altijd goed in de gaten 
wat deze markt nodig heeft als er weer een plekje 
voor een standhouder vrij komt”, zegt Adrie. 
Wat de meest populaire producten zijn, loopt 
volgens hem behoorlijk uiteen. “Muzieksingles 
lopen altijd goed en in de zomer wordt er veel 
frisdrank verkocht. Maar tegen het einde van het 

Adrie en Willeke knopen graag een praatje aan 
met huurders en klanten en daarbij gaat het 
gesprek niet zelden over voetbal. Adrie heeft 
zijn eigen voetbalroots bij HZVV liggen, waar 
hij zo’n acht jaar voetbalde en – als de tijd het 
toelaat – jaarlijks nog een kijkje neemt. Maar hij 
en Willeke hebben hun hart sinds hun komst naar 
Hardenberg steeds meer verpand aan HHC. “Elke 
thuiswedstrijd zijn wij van de partij, het is er altijd 
een feestje”, zegt Adrie. Hij vindt het jammer dat 
HHC niet meer meedoet aan het Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi, maar dat weerhoudt hem 
er niet van om het toernooi toch op de voet te 
volgen. “Even naar de sporthal in Hardenberg of 
Dedemsvaart, ik vind het heerlijk. Als de finaledag 
gespeeld wordt, zijn wij vaak aan het werk. Maar 
geloof me: dan staat RTV Drenthe hier aan hoor!”

‘Geen peil op te trekken’

Hart verpand aan HHC

handen wilt geven, kun je de spullen uitstallen 
bij Je Eigen Kraam, al vanaf vijftien euro per 
week. Afnemers van zo’n kraampje mogen zelf 
weten wat ze verkopen en voor welke prijs en 
uiteindelijk gaat het over de toonbank bij Adrie 
en Willeke. “95 procent van de opbrengst is voor 
de standhouders zelf, de overige vijf procent voor 
ons. En met gemiddeld 2500 bezoekers per week 
komen er genoeg klanten over de vloer”, vertelt 
Adrie, die aan standhouders overigens geen 
gebrek heeft. “We werken al met een wachtlijst.”

jaar is decoratiemateriaal juist weer heel populair. 
Maar over het algemeen valt er echt geen peil op 
te trekken”, lacht hij. “Als de handel maar loopt. En 
het mooie is: huurders van een kraampje kunnen 
online precies volgen wat ze hebben verkocht.”
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KIELSTRA

Mobiele torenkranen  •  Montagewerk  On-offshore logistiek  •  Telescoop kranen  Rijplatenverhuur  •  Bouwplaatslogistiek

Heerenveen • Groningen 
Leeuwarden • Emmen 

 

60  
jaar

L. Kielstra Kraanverhuur B.V.   
 

Uranus 6, 8448 CR  HeeReNVeeN 
Postbus 439, 8440 AK  HeeReNVeeN 
 

WWW.KIELSTRA.NL  

Tl.: +31 (0)58 255 5555 
e-mail: info@kilstra.nl 

 

Gebr.  Hendriks

Metaalrecycling

Inkoop / Verkoop

IXYeV

Metalen

Elektronica

Openingstijden

Maandag    8:00 - 17:00

Dinsdag      8:00 - 17:00

Woensdag  8:00 - 17:00

Donderdag 8:00 - 17:00

Vrijdag        8:00 - 17:00

Zaterdag     8:00 - 12:00

www.hendriksrecycling.nl

0524 52 40 55 / 06 53 15 98 86

Data 18� �oe�orden� 7741 MG

info@hendriksrecycling.nl

Contact

W W W . F O N V I L L E . N L

Wij wensen je een 

fantastisch toernooi!
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‘Voor Protos Weering
blijven jongens thuis’

Toegegeven, de competitiestart 
was wat moeizaam, maar sinds de 
zondagtak van Hoogeveen de smaak 
te pakken kreeg, draait de motor op 
volle toeren. Overwinningen van 8-2 
en tweemaal 6-1 op respectievelijk 
VKW, Alphense Boys en Westlandia 
zijn uitslagen die tellen in de Vierde 
Divisie A. Justin Benjamins gaat er 
goed op. Onder trainer Nico Haak 
kan de 27-jarige vleugelaanvaller 
uit Hollandscheveld rekenen op een 
basisplaats en voelt hij zich als 
een vis in het water. Nadat recente 
avonturen bij Staphorst (2019-2020) 
en SC Elim (2021-2022) tot een (klein) 
seizoen beperkt bleven, zit Justin nu 
helemaal op z’n plek op Sportpark 
Bentinckspark. “Wat mij betreft sluit 
ik hier ook af”, klinkt het standvastig. 
“De intensiteit, het niveau; het past 
gewoon goed bij me.”

Tekst: Merijn Slagter

Justin Benjamins in actie voor Hoogeveen
dit seizoen (Foto Martin van Dijk)

Met acties ruimte creëren, de beslissende pass 
geven en af en toe een doelpunt meepakken. Het 
is in één adem waar de kwaliteiten van de frivole 
buitenspeler liggen. “En in Hoogeveen krijg ik 
er de ruimte voor”, zegt hij tevreden. Had-ie 
maar eerder geweten dat Hoogeveen zo goed bij 
hem zou passen, dan had hij die stap misschien 
eerder gezet. Justin zette z’n eerste stappen een 
paar kilometer verderop, op het voetbalveld bij 
SC Elim, waar hij de hele jeugd doorliep en op 
zijn vijftiende debuteerde in de hoofdmacht. 

Op zijn negentiende probeert hij het een stapje 
hogerop bij MSC in Meppel, waar hij vijf seizoenen 
blijft plakken. Daarna volgt een uitstapje bij 
Staphorst, waar het trainersduo Leo Blom en 
Jan Derk Brandsma hem nog kent uit zijn MSC-
periode. “De resultaten waren goed en ik deed 
lekker m’n ding, maar als je een uitwedstrijd had 
gewonnen, dronk je in de bus terug naar Staphorst 
een biertje, legde je een kaartje en dat was het wel. 
Ik hou juist ook van gezelligheid na afloop en dat 
stond daar op een lager pitje. Bij Hoogeveen is het 
na de wedstrijd altijd feest, of je nou wint of verliest. 
Al hielp het ook niet mee dat in mijn Staphorst-
periode de boel ineens werd stilgelegd door corona.”

Justin probeerde z’n voetbalplezier te hervinden 
in de vertrouwde omgeving die SC Elim heette, 
maar de stap van de Hoofdklasse naar de Tweede 
Klasse pakte door het niveauverschil niet uit zoals 
hij zelf hoopte. “Ik voelde me soms onbegrepen. 
Een pass die anders op waarde geschat zou worden, 
hobbelde nu over de achterlijn”, schetst Justin. In 
de winter van vorig seizoen polste Hoogeveen al of 
hij er niks voor voelde om de ploeg van Nico Haak 
te versterken. Dat wilde hij wel, maar dan na het 
seizoen. “Tussentijds weggaan kon ik niet maken”, 
lacht hij. “M’n vader en broertje waren minder blij 
dat ik naar Hoogeveen ging. Maar inmiddels komen 
ze ook weleens kijken hoor”, zegt hij lachend.

Voor het type voetballer dat Justin is, lijkt zaalvoetbal 
haast te zijn uitgevonden. Ook niet heel vreemd 
dat hij sinds zijn debuut in het eerste van SC Elim 
bijna jaarlijks zijn opwachting maakt tijdens Protos 
Weering. “Al hou ik aan die eerste edities met Elim 
in m’n jeugd niet alleen goede herinneringen over, 
want we zijn toen vaak kanonnenvoer geweest. 
We waren toen écht slecht.” Na zijn overstap naar 
MSC in 2014-2015 won hij het toernooi prompt 
meteen voor de eerste keer. Met twee doelpunten 
had Justin een groot aandeel in de PWZ-finalewinst 
op SC Erica (6-3). In 2017-2018 stond hij weer 
met de PWZ-trofee in handen toen MSC mede 
door een hattrick van de Hollandschevelder 
Noordscheschut met 7-0 verpulverde.

Omdat de zondagtak van Hoogeveen de laatste 
PWZ-editie in 2020 op haar naam wist te schrijven, 
staat Justin bij de titelverdediger aan de aftrap als 
het zaalvoetbaltoernooi deze maand van start gaat. 
Of dat extra druk met zich meebrengt? “Nee hoor”, 
zegt hij. “Ik sta er zelf heel onbevangen in, maar ik 
denk dat we wel met het sterkste team meedoen. Er 
zijn jongens die anders misschien even weg zouden 
gaan in de winter, maar voor Protos Weering 
blijven ze thuis. En we staan daar niet alleen voor 
onszelf, maar vooral ook voor de supporters. 
Zij dragen je tijdens zo’n toernooi. En wat ik zei: 
hoe het ook afloopt, een feestje komt er sowieso.”

Gezelligheid Van kanonnenvoer naar PWZ-winst
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Het team van Hemmes Tuin en Lifestyle

2023 is ook het jaar waarin Hemmes Tuin en 
Lifestyle een mijlpaal viert. Tien jaar geleden kregen 
Mark en Ellen de sleutel van het bedrijf, waarna het 
eerste seizoen in 2014 gedraaid werd en ook collega 
René Bakker de gelederen kwam versterken in de 
verkoop. “Zo hebben we heel wat jaren met z’n 
drieën gedaan en afgelopen jaar is er met Dennis 
Assen nog een verkoopadviseur bij gekomen. Ook 
onze kinderen Casper en Hugo werken in het bedrijf. 
Ze zitten nog op school, maar in hun vrije tijd 
helpen ze met veel plezier hier mee”, vertelt Mark. 

Met in totaal vier fulltimers en zes parttimers 
houdt het Coevorder bedrijf de handel draaiende, 
al concentreerde de drukte zich de afgelopen weken 
voornamelijk op het winterklaar maken van de 
showroom. “De aanloop voor het Buitenleven is in 
de winter iets minder, dus hebben we meer tijd om 
de blokhutten in de beits te zetten en de showroom 
verder spic en span te maken. Vanaf maart gaan we 
er weer met volle kracht tegenaan.” Want als de lente 
in de lucht hangt, kunnen tuincentra de klok erop 
gelijk zetten dat de drukte weer toeneemt. Mark 
herkent dat beeld ook. “Eigenlijk wordt het seizoen 
voor ons steeds langer, met april, mei en juni als 
topmaanden”, vertelt hij. Bovendien spint het 
bedrijf garen bij de gevolgen van de coronacrisis en 
de huidige energiecrisis, waardoor er steeds minder 
middelen zijn om op vakantie te gaan, terwijl 
mensen – zo constateerde Mark – wel steeds meer 
investeren in comfort in en rondom de woning. 

“In coronatijd zaten mensen veel thuis en werd 
geïnvesteerd om het thuis zo goed mogelijk op 
orde te hebben. Ineens kon die overkapping of 
hottub in de tuin wel. Daarom hebben we ook op 
gevoel besloten om ons assortiment uit te breiden 
met wellness-producten. Het thuis aangenaam 
maken staat nu veel hoger op de wensenlijst dan 
voorheen”, legt hij uit. Bijkomend voordeel is 
dat Hemmes Tuin- en Lifestyle met grote broer 
Tuindeco meelift op trends en kennis. Dat Tuindeco 
in maart dit jaar verhuisde naar een grotere 
locatie aan de Europark Allee, bood bovendien 
kansen voor ons bedrijf. “We hebben hun terrein 
overgenomen en zijn daardoor in één klap van 
twee- naar tienduizend vierkante meter gegaan. 
We hebben dus meer uitbreidingsmogelijkheden, 
maar dat gaat stap voor stap. Alles in één 
keer doen is onbegonnen werk”, lacht Mark. 

Door de link met Protos Weering-hoofdsponsor 
Tuindeco is ook het PWZ-sponsorschap van 
Hemmes Tuin- en Lifestyle snel verklaard. “Dat 
doen we al sinds ons eerste jaar”, zegt Mark, 
wiens kinderen bij Raptim voetballen. “Dus in de 
voorronden gaan Ellen en ik altijd even met ze bij 
Raptim kijken. Casper en Hugo kunnen allebei 
een redelijk potje voetballen, maar of in hen ook 
toekomstige Protos Weering-spelers schuilen? Dat 
durf ik niet te zeggen”, grijnst hij. “Maar we gaan 
straks zeker weer op de fiets naar de Drostenhal, 
hoor. Dan zetten ze die blauwe capuchons weer op 
en gaan we tussen de rest zitten. En als de tijd het 
toelaat, kom ik ook nog even kijken op de PWZ-
finaledag, want die is veel te gezellig om over te slaan.”

Comfort rondom huis

Wellness

RaptimBij Hemmes Tuin en Lifestyle in 
Coevorden is er deze winter even 
tijd om op adem te komen na een 
druk seizoen. Alleen heel veel tijd 
om rustig aan te doen is er niet, weet 
eigenaar Mark Hemmes. De 43-jarige 
ondernemer, die het bedrijf aan de 
Krimweg samen met zijn vrouw Ellen 
runt, maakt zich alweer op voor een 
nieuw seizoen. Dat is elk jaar vaste 
prik, maar Hemmes Tuin en Lifestyle 
heeft vanaf komend voorjaar nog 
meer te bieden dan anders en dat 
vergt de nodige voorbereiding. 
Naast het grote assortiment 
aan blokhutten, schuttingen, 
maatwerk-overkappingen, tuinhout, 
sierbestrating, tuinmeubelen en 
lifestyle-artikelen, presenteert het 
bedrijf een uitgebreid wellness-
assortiment. “Met (binnen)sauna’s, 
hottubs, jacuzzi’s en zwembaden”, 
somt Mark op.

Tekst: Merijn Slagter

Hemmes Tuin en Lifestyle 
breidt verder uit

Wij zijn dealer van o.a.

KRIMWEG 34, COEVORDEN WWW.TUINENLIFESTYLE.NL 0524 - 700 202

U kunt bij ons 
terecht voor:

- Blokhutten
- Schuttingen
- Tuinhout
- Lariks/Douglas 

houtbouw
- Overkappingen
- Tuinmeubelen
- Sierbestrating
- Buitenspelen
- Wellness
- Dierenverblijven
- En een groot 

assortiment 
in lifestyle 
producten

Tuinplannen…?
Die beginnen bij Hemmes Tuin & Lifestyle waar buitenleven centraal staat

Ook voor complete tuinrenovaties kunt u bij ons terecht!
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RESTAURANT

de Raket
Industrieweg 2 Rogat

0522-441099
www.wegrestaurantderaket.nl

Wegrestaurant
de Raket wens
alle spelers en

supporters een
sportief en

gezellig toernooi 

Hoofdstraat 132   -   Dalerveen   -   Telefoon ( 0524 ) 22 12 78 
info@bouwbedrijfhbouwers.nl - www.bouwbedrijfhbouwers.nl
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Friesestraat 17 & 19, Coevorden
Tel. 0524 515 850

DE GROOTSTE 
MANNENMODE & 
JEANS SPECIALIST 
IN DE REGIO!

Elektra
Verwarming

Sanitair
Airco

Duurzame energie

Want kwaliteit loont altijd!

Monierweg 5a - 7741 KV Coevorden
T. 0524 - 51 26 40   E. info@hemmes.nl   I. wwwhemmes.nl

Wij wensen u prettige feestdagen
Wij wensen u prettige feestdagen

en een sprankelend nieuwjaar!
en een sprankelend nieuwjaar!

w w w . d o m m e r h o l t t e n b r i n k e . n l

www.protosweering.nl
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Bij Schoonmaakbedrijf 
Prent klopt het hart ook 

voor sport in de regio

Teamfoto’s, shirts en andere 
memorabilia. Het kantoor van 
Schoonmaakbedrijf Prent in 
Hoogeveen hangt er vol mee. “Het 
doet denken aan een voetbalkantine 
hè?”, zegt Jaap Prent (77). Dat 
het vooral om spullen van HODO 
gaat is niet geheel verrassend, 
want het schoonmaakbedrijf is 
alweer 35 jaar hoofdsponsor 
van de zondagtweedeklasser uit 
Hollandscheveld. “Een kwestie van 
met de paplepel ingegoten”, legt Jaap 
uit. Zijn vader Egbert richtte het bedrijf 
in 1947 op, hij nam het over, en in 2008 
werd het stokje overgedragen aan 
zijn neef Martin Prent en compagnon 
Bert van Achteren. Martin heeft 
alleen geen tijd om bij het interview 
aan te schuiven. “Hij heeft net een 
schoorsteen schoongeveegd, die 
moet eerst maar even douchen”, 
lacht Jaap.

Tekst: Merijn Slagter

Jaap Prent en Bert van Achteren met een HODO-shirt,
de club waarvan Schoonmaakbedrijf Prent al
jarenlang sponsor is

Hij mag dan wel van z’n pensioen genieten, het 
schoonmaakbedrijf helemaal loslaten is er nog 
niet bij. En dus helpt hij Martin en Bert met hand- 
en spandiensten waar mogelijk nog steeds mee. 
“Mijn vader Egbert kwam uit een arbeidersgezin 
en was eerst in loondienst bij de gemeente, totdat 
hij na de oorlog het schoonmaakbedrijf oprichtte”, 
vertelt Jaap. Dat bestond toen nog veelal 
uit schoorsteenvegen en wat aanverwante 
schoonmaakwerkzaamheden, maar in de 
loop der jaren breidde Schoonmaakbedrijf 
Prent zich steeds verder uit. 

“Inmiddels zijn er veertien mensen bij ons aan het 

werk, waarvan drie parttimers. En ons werkgebied 

concentreert zich vooral in en rondom de driehoek 

Beilen, Emmen en Steenwijk.”

Bert knikt. Sinds het schoonmaakbedrijf in 1947 

het levenslicht zag zijn de werkzaamheden alleen 

wel veel verder uitgebreid, zegt hij. “Glasbewassing 

doen we natuurlijk, maar ook industriële reiniging, 

gevelreiniging, schoorsteenvegen, dakinspecties en 

het schoonmaken van zonnepanelen”, somt Bert op. 

“Ik vind het een heerlijke business om werkzaam in 

te zijn, vooral door het klantencontact dat we heb-

ben. We zouden veel groter kunnen worden dan we 

nu zijn, maar die groei stagneert omdat het moeilijk 

is om aan goed personeel te komen. Daardoor kun-

nen we zelfs geen nieuwe klanten aannemen op dit 

moment”, legt hij uit. De regels waaraan het bedrijf 

moet voldoen, maken het werk bovendien lastiger, 

vindt Bert. “De belastingdruk is voor ons zo hoog, 

dat als we die kosten zouden doorberekenen aan 

onze klanten, we geen klant meer overhouden. 

Maar wij gaan geen gekke dingen doen, want we 

vergeten niet wie ons groot gemaakt hebben.”

Dat Schoonmaakbedrijf Prent geworden is tot 

wat ze nu zijn, heeft onder meer te maken met de 

gunfactor, denkt Jaap. “We zijn hoofdsponsor bij 

HODO, maar daarnaast sponsoren we bijvoorbeeld 

ook het volleybal en atletiek in de buurt. Sport 

verbroedert nu eenmaal en dat levert je ook als 

bedrijf weer leuke contacten op”, zegt Jaap, die 

desalniettemin een voetbalfanaat pur sang blijft. 

“Ik vergeet nooit weer dat HODO Protos Weering 

in 1986 won in ons eerste jaar als hoofdsponsor, 

je kunt je geen betere reclame wensen”, lacht hij. 

Dat HODO het zaalvoetbaltoernooi daarna nog 

vijfmaal op haar naam wist te schrijven, maakt 

hem alleen nog maar trotser. “Ik weet nog dat een 

collega-sponsor van HZVV in 2011, toen HODO 

voor het laatst won, tegen me zei dat hij vond dat 

HODO het geluk aan de kont had hangen. Tja, 

zei ik, je sponsort gewoon de verkeerde ploeg.”
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‘Op basis van inzet kun je 
heel veel bereiken’

Eerst maar eens wat duidelijkheid verschaffen, want waar staat die afkorting 
MvdD toch voor? Raimond kan een glimlach niet onderdrukken als de vraag 
gesteld wordt. “Want dat moet ik voortdurend aan iedereen uitleggen”, lacht 
hij. “Het betekent Mans van de Dekker. In de zoektocht naar een originele 
bedrijfsnaam kwam ik hierop uit. De vader van mijn opa heette Mans 
Eggengoor en hij was rietdekker, waardoor hij ook wel ‘Mans van de Dekker’ 
genoemd werd, vandaar de afkorting. Door het bedrijf naar hem te vernoemen, 
heb ik in ieder geval altijd een goed verhaal als ik ernaar gevraagd word. Toch?”

Maar de MvdD Groep is meer dan alleen een goed verhaal, want 
wie met het bedrijf in zee gaat kan er in ieder geval van op aan 
dat er geen half werk geleverd wordt. Zelf faciliteren ze in onder 
meer materieelverhuur, personeel, straat- en rioleringswerk, 
netwerkinfrastructuren en WiFi-oplossingen. Over werken in de 
grond-, weg- en waterbouw bestaan tot ergernis van Raimond nogal 
wat misverstanden. “Een grondwerker is niet zomaar iemand die je met 
een schep ergens op af stuurt om een gat in de grond te graven, maar 
dat beeld bestaat over het algemeen wel. Een goede grondwerker is 
echter een onderlegde vakman met erg specifieke kennis en capaciteiten. 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld stratenmakers en machinisten.”

Toen de 46-jarige ondernemer zijn opleidingen op school had afgerond, ging 
hij in zijn jeugdjaren zelf als grondwerker aan de slag bij Aannemingsbedrijf 
Eggengoor. Zijn laatste jaren daar fungeerde hij als uitvoerder en dat was 
binnen die firma ook het eindstation. Bij loonbedrijf Hulter in Anerveen 
vond hij als planner en werkvoorbereider een nieuwe uitdaging en 
tegelijkertijd ontstond daar, in samenwerking met collega Jan Hulter, ook 
het idee en de oprichting voor een gespecialiseerd uitzendbureau. “Vanuit 
ons netwerk hebben we een aantal écht goede grondwerkers aan het werk 
geholpen, ook onder goede voorwaarden met werkkleding, materieel en 
salaris. Zo groei je gestaag verder, maar op den duur wil je verder kijken 
dan alleen een uitzendbureau. Zo is in het kort de MvdD Groep ontstaan.”

En de MvdD Groep is dit jaar een van de vele sponsoren van het Protos 
Weering Zaalvoetbaltoernooi. Zelf trapte Raimond in een ver verleden 
tegen een bal bij SC Lutten. “Maar ik was niet echt een begenadigde 
speler hoor”, lacht hij. Als jeugdtrainer van de jongste jeugd bij SV 
Gramsbergen, had hij veel meer voetbalplezier. “Een teamgeest creëren 
bij jonge voetballers vind ik geweldig. Ik ben er twee jaar geleden mee 
gestopt als trainer, maar ik heb altijd geprobeerd om te laten zien dat je op 
basis van inzet heel veel kunt bereiken. Tijdens het PWZ volg ik daarom 
ook een beetje wat SV Gramsbergen doet, maar bovenal hoop ik dat het 
toernooi blijft zoals het is. Want dan bedien je iedere voetballiefhebber.”

Misverstanden

Verder kijken

Teamgeest

Aan de oever tussen Sluis de Haandrik en de Coevordersluis 
in buurtschap Holtheme, langs de plek waar de Overijsselse 
Vecht Duitsland in kronkelt, is de MvdD Groep te vinden. Het 
zijn verschillende bedrijven onder één dak, die stuk voor 
stuk expertise hebben op het gebied van grond-, weg- en 
waterbouw. Raimond Hendriksen is de eigenaar van het 
bedrijf en hij kan nog even genieten van het uitzicht op 
het water. Want als alles volgens plan gaat, betrekt de 
MvdD Groep in januari een gloednieuw pand in Ane, pal 
langs de N34. Weer een volgende stap die Hendriksen zet 
om de grond-, weg- en waterbouw in de regio verder te 
professionaliseren.

Tekst: Merijn Slagter

Raimond Hendriksen bij het pand
van de MvdD Groep in Holtheme
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sterk in
reclamewerk!

WWW.MEDIASIGN.NL

Mediasign Coevorden
Printer 5  Coevorden
(0524) 524 730 - coevorden@mediasign.nl

Mediasign Emmen
Kapitein Nemostraat 1  Emmen
(0591) 318 281 - emmen@mediasign.nl
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Bestrating & Grondwerk
Slagharen | 06-23 643 888 | www.klokbestratingen.nl

SLAGHAREN   06  25254457

Magnolia 6 • 7742 RJ  Coevorden      Telefoon: 0524 – 524 137  info@noordenreizen.nl 
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Scheidsrechter Rennie 
Moes stevent af op mooie 
mijlpaal

“Want het is altijd lastig om scheidsrechters te regelen, helemaal voor de 
eerste ronde”, weet hij. Toen Protos Weering in eerste instantie gewoon 
leek door te gaan vorig jaar, had de Emmenaar zijn handen vol aan alle 
regelgeving rondom corona. “Er was besloten om alleen scheidsrechters 
toe te laten die waren gevaccineerd”, weet hij nog goed. Dat zorgde voor 
de nodige hoofdbrekens, omdat het ook zonder corona altijd al een hels 
karwei is om voldoende scheidsrechters voor de eerste ronde te regelen, 
maar uiteindelijk ging er vorig jaar dus een streep door het toernooi.
Dat de komende editie van Protos Weering gevrijwaard is van 
coronaregels, geeft Rennie wat meer lucht. Aan het enthousiasme zal het 
niet liggen, want ook scheidsrechters hebben het toernooi in de afgelopen 
twee jaar gemist. “Protos Weering blijft populair onder scheidsrechters, 
iedereen die ik spreek fluit er graag. En als het even kan zoveel mogelijk 
wedstrijden. Als de eerste ronde is geweest, kun je voor de tweede 
ronde al iets meer op niveau selecteren. Is ook wel nodig, want als 
HZVV, Noordscheschut en SC Elim bij elkaar in één poule zitten, dan 
weet je op voorhand al dat je wel een goede scheidsrechter nodig hebt.”

Het aansturen van scheidsrechters op PWZ doet Rennie alweer twintig 

jaar. Drie jaar ervoor, in 1999, stopte hij al als scheidsrechter in de zaal. 

Alle ervaringen die De Emmenaar als arbiter opdeed zijn van nut tijdens 

Protos Weering, al zou het volgens hem handig zijn als deelnemende 

verenigingen zich iets meer verdiepen in de regels. “Die spelregels 

sturen we ieder jaar keurig naar de deelnemende verenigingen toe, 

maar of ze ook allemaal besproken worden?”, vraagt hij zich af. “Maar 

dat geldt ook voor scheidsrechters zelf hoor, veldvoetbal is andere 

koek dan zaalvoetbal. En dan heb je het publiek nog, dat vaak in de 

emotie reageert, terwijl een scheidsrechter gewoon een beslissing 

volgens het boekje neemt. Dan kan soms de vlam even in de pan slaan.”

Rennie moet er sowieso aan wennen hoe het voetbal is meeveranderd 
met de maatschappij, erkent hij. “Dat merk je in het jeugdvoetbal al, 
spelers worden steeds gebekter. Al hangt dat voor een groot deel ook af 
met wat voor begeleiding ze hebben te maken”, vindt hij. Maar gelukkig 
is een toernooi als Protos Weering juist ook elk jaar weer goed voor 
een terugkerende factor. “En dat is het feest der herkenning, want ik 
vind de sociale contacten tijdens het toernooi zo mooi”, verklapt de 
scheidsrechterscoördinator, die er dan ook nog niet zat van is. “Als ik 
nog dit jaar doorga, heb ik de vijftig jaar als scheidsrechter vol gemaakt. 
Maar die tijd overbruggen doe ik niet op mijn tandvlees, want ik vind het 

Op Protos Weering is hij al jarenlang een vertrouwd 
gezicht als scheidsrechterscoördinator, maar misschien 
heb je ‘m op zaterdagen ook weleens bij jeugdwedstrijden 
of in de ontvangstruimte bij FC Emmen gezien. Rennie 
Moes doet het allemaal met evenveel plezier. De 71-jarige 
scheidsrechter vindt het spelletje nog veel te leuk om zijn 
fluit definitief in een la op te bergen, al baalde hij wel dat 
scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe 
(HZOD) in 2020 besloot om de samenwerking met het 
PWZ te beëindigen. Daardoor is het aanstellen van de 
scheidsrechters volledig in handen gekomen van Rennie. 
En vanuit dat perspectief is hij blij dat de coronajaren 
achter ons liggen.

Tekst: Merijn Slagter

Rennie Moes

Regels

Mijlpaal
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Autobedrijf Van Veggel: liefde 
voor auto’s én sport

Bijna twintig jaar geleden vestigde 
Autobedrijf Van Veggel zich in 
Klazienaveen. Eerst aan de Kummel, 
maar vier jaar later verhuisde het 
bedrijf al naar een grotere locatie op 
het industrieterrein in het dorp. De 
eigenaren René en Miranda van Veggel 
zitten niet stil en daar is ook helemaal 
geen tijd voor. Zelfs als de schemering 
buiten is ingetreden, loopt het op een 
normale donderdagmiddag af en aan 
van klanten aan de Kruizemunt. De 
één haalt z’n auto weer op na een 
onderhoudsbeurt, terwijl een ander 
juist een afspraak wil inplannen. In 
een sneltreintempo wordt iedereen 
geholpen. “Ondernemersbloed hè”, 
lacht René.

Tekst: Merijn Slagter

Het pand van Autobedrijf Van Veggel in Klazienaveen

Autobedrijf Van Veggel is voor het twaalfde 
opeenvolgende jaar verbonden aan het Protos 
Weering Zaalvoetbaltoernooi. De appel viel 
in dit geval niet ver van de boom, want mede-
eigenaar Miranda is de zus van Gerard Streuer, 
die met Tuindeco hoofdsponsor 
van het zaalvoetbalevenement is. 
“Wij hebben niet iets met voetbal in het 
bijzonder, maar meer sport in het algemeen”, 
vertelt René, die vooral graag vermaakt wil 
worden als hij een sportwedstrijd bezoekt.

“Zo gaan we graag naar wedstrijden van Hurry-
Up, want handbal verplaatst zich razendsnel 
en dat boeit. En zo is het ook tijdens Protos 
Weering: ten opzichte van veldvoetbal zie je meer 
actie in een kleinere ruimte, het is energieker 
en je ziet meer doelpunten”, legt hij uit. “En voor 
de gezelligheid tijdens zo’n finaledag doe je het 
ook. Je komt er veel bekenden tegen en drinkt 
samen een biertje. Altijd een goed vooruitzicht.”

René en Miranda zijn trots op hun autobedrijf, 
dat naast hen uit nog een receptionist en drie 
automonteurs bestaat. “Ik ben zelf op m’n zestiende 
gestart als monteur”, weet hij nog goed. “Lekker 
met de techniek van auto’s bezig zijn, maar ook 
sleutelen aan crossfietsen vond ik heerlijk.” Later 
kwam daar ook de verkoop van auto’s bij en op 
z’n dertigste was het tijd om op eigen benen te 
staan. “We begonnen met alleen een werkplaats 
en een paar occasions. Door die te verkopen 
en van de winst hetzelfde te doen, bouw je 
langzaam wat op. Anno 2022 hebben we zo’n 
zestig occasions staan en is de blik meer gericht 
op wat er in onze garage gebeurt”, legt René uit.

Die laatste opmerking heeft volgens René vooral te 
maken met het feit dat elektrisch rijden in opkomst 
is. En om gebruikers van elektrische voertuigen te 
kunnen helpen, vereist dat ook de nodige kennis 
en kunde van de monteurs. “Want als je niet 
met de tijd meegaat, gebeurt er niks hè”, lacht de 
ondernemer. Door de naam van Autobedrijf Van 
Veggel aan Bosch Car Service te verbinden, kunnen 
ook autoverzekeringen en pechhulp indien gewenst 
bij het autobedrijf worden afgesloten. En dat is niet 
alles, want volgens René staat er nog meer op stapel. 
“We zitten in een fase met wat vernieuwingen. 
Zo starten we komend jaar onder meer een 
autosleutelservice. We willen dat wanneer mensen 
in de omgeving van Klazienaveen en Emmen 
meteen aan ons denken als ze iets met hun auto 
hebben. Met zulke servicepunten stimuleer je dat.”

Sleutelen

Met de tijd meegaan
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‘Techniek is het mooiste 
dat er is’

Dat steeds meer mensen vanwege stijgende 
energienota’s van het gas af willen, zorgt ervoor 
dat de telefoon soms roodgloeiend staat aan 
de Krimweg in Coevorden en Buitenvaart in 
Hoogeveen. En dus rijden de onmiskenbare groene 
bestelbusjes van Langeland-Borgman af en aan in 
de regio. “Mensen worden zich steeds bewuster 
van de opwarming van de aarde en nemen daarom 
steeds vaker de duurzame afslag”, zegt John, als 
de energietransitie ter sprake komt. “Je kunt je 
ogen ervoor sluiten, maar er groeien straks hele 
generaties op in de wetenschap dat duurzaam leven 
nodig is om je toekomst veilig te stellen. Dan kun je 
daar als installatiebedrijf alleen maar in meegaan. 
En dat gaat ons goed af ”, constateert hij tevreden.

In de installatietechniek is het 
misschien wel drukker dan ooit 
tevoren. De energietransitie zorgt 
ervoor dat steeds meer huishoudens 
kiezen om duurzamer te leven en 
dat is een kolfje naar de hand van 
installatiebedrijven zoals Langeland-
Borgman in Coevorden. Met enige 
regelmaat wordt gevraagd naar de 
warmteterugwinsystemen, (hybride) 
warmtepompen en zonnepanelen bij 
het bedrijf. “We hebben zelfs een 
speciale verduurzamingsafdeling 
waar je terechtkunt met al je vragen 
over dit onderwerp”, zegt Peter 
Mulder. Samen met John Borgman 
heeft hij de dagelijkse leiding over 
het bedrijf.

Tekst: Merijn Slagter

Peter Mulder en John Borgman

Gaat dan alles voor de wind? “Was dat maar zo”, 

lacht Peter. Was er voor de coronacrisis al een 

stijging te zien in bouwmaterialen; de oorlog 

tussen Oekraïne en Rusland heeft dat verder in de 

hand gewerkt, doordat de aanvoer van essentiële 

grondstoffen wordt verstoord. “Ook de levertijden 

lopen op, dat is iets wat verschrikkelijk vervelend 

is, maar waarin je machteloos staat. Daar valt nog 

wel wat in te winnen”, zegt Peter. Desondanks heeft 

het installatiebedrijf dat dit jaar 105 jaar bestaat, 

de zaken goed op orde. “We groeien nog steeds 

omdat we met de tijd meegaan. En niet alleen 

wij, ook onze medewerkers. Dat maakt ons trots.”

Voordat iemand binnen wilde komen, moest er 

eerst gebeld worden. Dat vind ik zo gaaf, want 

dan hebben we de boodschap overgebracht. 

Geloof me: techniek is het mooiste dat er is.”

Door goed contact te houden met 
techniekopleidingen in onder meer Hoogeveen en 
Hardenberg, hopen Peter en John op termijn weer 
nieuwe aanwas te mogen begroeten. En als het 
ook nog technici zijn die sportief zijn aangelegd, 
zitten ze bij Langeland-Borgman helemaal op hun 
plek. Want nu Protos Weering weer voor de deur 
staat, begint het weer te broeien op de werkvloer. 
“We hebben hier veel mensen uit Coevorden 
en Steenwijksmoer aan het werk en die hebben 
vooral een blauw-wit hart”, zegt hij, doelend op 
de support voor Raptim en Protos. “We staan 
er elk jaar van versteld hoeveel vrijwilligers er 
weer op de been zijn tijdens het toernooi, daar 
nemen we echt ons petje voor af. Onze speciale 
dank gaat dan ook uit naar alle sponsoren en 
vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken 
en hopen op een succesvol en sportief toernooi.”

Dat is hoopgevend, want dat de technische sector 
zit te springen om verse krachten is een publiek 
geheim. “Maar daar kun je op anticiperen”, zegt 
Peter. “Laatst hadden we de Dag van de Techniek 
bij Nieuwe Veste, waar driehonderd leerlingen van 
de basisschool op bezoek kwamen om kennis te 
maken met wat erbij komt kijken in de technische 
sector. Ze kregen als opdracht om zelf een deurbel 
te maken. ‘s Avonds kreeg ik toen een appje van een 
ouder van een van die kinderen, waarin werd verteld 
dat een jongen zo trots was op zijn eigen deurbel, 
dat hij die bij zijn slaapkamerdeur had gehangen. 

Levertijden

Blauw-wit hart

Deurbel
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Henny Weering: van 
Protos naar Bernabéu

PWZ gedaan en betekend. “De naam is altijd aan het 
toernooi verbonden gebleven, ook toen het bedrijf 
ophield te bestaan rondom de eeuwwisseling. 
Tuindeco nam toen het hoofdsponsorschap over.”

“En daarna hield ik me dus veelal bezig met de import 
en verkoop van caravans. Mijn voetbalavonturen 
hebben zeker geholpen bij het leggen van 
contacten, want het opende overal deuren. Ik heb 
er in Hull en Leipzig nog contacten voor het leven 
aan overhouden.” Het voetballen kwam na zijn 
profvoetbalcarrière overigens niet op een lager pitje 
te staan, integendeel. Henny ging met zijn vrouw 
in Bergum wonen, waar het beste verkooppunt van 
Weering Caravans was gevestigd. Tot op de dag 
van vandaag woont het echtpaar nog steeds in het 
Friese dorp. “Ik heb ook nog tot mijn 48e nog in 
het eerste elftal van VV Bergum gespeeld. Steeds 
een linie verder naar achteren, want zo gaat dat hè.”
Ondanks dat Henny inmiddels 81 jaar is, blijft het 
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi nog steeds 
zijn aandacht trekken. “Het werd de laatste jaren 
wel iets minder, maar als Protos speelt probeer ik 
altijd te gaan kijken. Dan ga ik meteen even bij 
m’n zussen in Steenwijksmoer langs. Als het lukt 
kom ik, zo simpel is het. De binding is er nog 
steeds.” Mocht Protos nog behoefte hebben aan 
wat ervaring, dan mogen ze hun voormalig clublid 
altijd bellen, zegt hij met gevoel voor humor. 
“Op techniek kan ik het ook op deze leeftijd nog 
steeds doen hoor, maar of dat voldoende is?”

Henny kon zich aanvankelijk wat minder op het 
familiebedrijf storten dan zijn broers, want voor 
hem lag er een voetbalcarrière in het verschiet. 
Hij voetbalde bij Protos - “soms moesten we eerst 
de koeien van het veld jagen, zodat we konden 
voetballen” - toen eerstedivisionist Leeuwarden, 
nu SC Cambuur, zich voor hem meldde. Na twee 
seizoenen nam eredivisionist GVAV hem over waar 
hij twee seizoenen speelde en na een kortstondig 
avontuur bij Sportclub Enschede, speelde Henny een 
seizoen bij Feyenoord, waarmee hij in het Europacup 
I-toernooi zelfs aantrad tegen Real Madrid. Na een 
2-1 thuisoverwinning, ging de rechtsbuiten met 
de Rotterdammers in Bernabéu met 5-0 onderuit, 
mede door een excellerende Ferenc Puskás, 
die viermaal scoorde. “Na de wedstrijd en een 
voetbaldiner met de spelers van Real, sprak ik nog 
lange tijd met José Santamaría. We hebben daarna 
nog contact gehad en stuurden elkaar kaartjes met 
oud en nieuw. Hij is nu 93 en leeft nog steeds.”
Henny vernoemde later een van zijn dochters, 
Henriëtte Edita Santamaria, naar de centrale 
verdediger van de Madrilenen, toentertijd een van 
de beste verdedigers ter wereld. “Dat is toch prachtig, 
dat een simpel jonkje uit Steenwijksmoer nog in dat 
imposante stadion heeft gespeeld?”, zegt hij trots. 

Het bleek later de geboorte van het Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi zoals we het nu kennen. De 
naam van Protos in de toernooinaam behoeft geen 
uitleg, maar de naam Weering misschien iets meer. 
Die oorsprong ligt in het feit dat het familiebedrijf 
Weering Caravans een jaar na die eerste editie bereid 
was om de kosten op zich te nemen voor de huur 
van de sporthallen waarin gevoetbald werd. Toen 
werd het deelnemersveld namelijk al uitgebreid van 
vier naar zestien clubs, met ACV als eerste officiële 
PWZ-winnaar. “Dat was een mooie tijd”, zegt Henny 
Weering, die Weering Caravans met zijn broers 
Gerard, Tinus en Piet runde. Ook zijn zwager, 
wijlen Gerrit Bakker, heeft veel voor het bedrijf en 

Na een seizoen bij Feyenoord keerde Henny terug 
bij SC Cambuur, waar hij zijn profvoetbalcarrière 
in 1971 afsloot. Op een fraai horloge met inscriptie 
van Real Madrid en enkele teamfoto’s van de 
clubs waar hij speelde na, heeft Henny amper 
tastbare herinneringen aan zijn voetbalcarrière. 
“Maar dat geeft niet hoor, daar hechtte ik nooit 
zoveel waarde aan. Het zit in mijn hoofd. Dát telt.”

In de jaren 70 en 80 zaten elk jaar 
twee tot vier miljoen mensen voor 
de televisie als de Mini-voetbalshow 
op tv was. Een door de NCRV 
uitgezonden zaalvoetbaltoernooi 
in Ahoy Rotterdam, waar speciaal 
voor de gelegenheid geformeerde 
zaalvoetbalteams aan meededen, met 
onder meer oud-profvoetballers in de 
gelederen, zoals Coen Moulijn, Sjaak 
Swart, Guus Hiddink, Johan Derksen 
en Henny Weering. ‘Zoiets moeten 
wij ook in de gemeente hebben’, 
opperde de gemeente Coevorden 
halverwege de jaren zeventig. En 
omdat voetbalvereniging Protos in 
1976 25 jaar bestond, zette de club 
met goedkeuring van de gemeente 
een mini-zaalvoetbaltoernooi op 
poten. CSVC, Germanicus en Raptim 
maakten het kwartet deelnemers vol.

Tekst: Merijn Slagter

Bergum

Horloge
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Scheidsrechter Martin Arends 
maakt zich op voor laatste 

PWZ-finale

Soms moet je even een drempel over 
om de smaak te pakken te krijgen. 
De 54-jarige Martin Arends kan dat 
beamen. Toen De Emmenaar eind 
jaren negentig als wedstrijdsecretaris 
van Titan geen scheidsrechter kon 
regelen voor een jeugdwedstrijd, 
besloot hij het zelf maar te doen. Het 
bleef niet bij die ene wedstrijd, Martin 
ging ook seniorenteams fluiten en 
deed dat op zijn 33ste ook onder de 
vlag van de KNVB. Te laat om nog kans 
te maken op het betaalde voetbal, 
maar dat was geen doel op zich. “Ik 
fluit niet voor het geld, maar omdat ik 
het leuk vind”, vertelt hij. Het bracht 
hem ook op het Protos Weering 
Zaalvoetbaltoernooi, waar hij dit jaar 
voor het laatst de finale fluit. 

Tekst: Merijn Slagter

Scheidsrechter Martin Arends

Wedstrijden in de zaal in goede banen leiden is 
hem wel toevertrouwd. Want het hoogste niveau 
zat er op het veld misschien niet voor hem in; 
in de zaal was dat wel jarenlang het geval. In 
2019 besloot hij dat ook fluiten in de Eredivisie 
Zaalvoetbal genoeg geweest was, omdat uitstapjes 
naar Eindhoven en Vlissingen te tijdrovend 
waren. Maar aan wedstrijden om te fluiten geen 
gebrek. “Als zaalscheidsrechter en lid van de 
COVS HZO Drenthe gebeurt het al gauw dat je 
ook voor Protos Weering gevraagd wordt. Dat was 
in 2009-2010 voor het eerst”, vertelt Martin. “Na 
de eerste ronde worden duels nu gefloten door 
twee scheidsrechters, maar in mijn beginjaren op 

het PWZ deed je alles nog alleen. Dan moest je 
flink aan de bak. Ik ben blij dat ik de organisatie 
op basis van mijn ervaring bij het zaalvoetbal 
heb kunnen overtuigen dat twee scheidsrechters 
bij één wedstrijd een meerwaarde heeft.”
Hij miste bijna geen finaledag als arbiter en dat 
levert mooie herinneringen op. Een finalestrijd 
die hem meteen te binnen schiet was die in 2010. 
HODO kwam achter met 4-0 en wist zich terug te 
knokken tot 5-5. Hoogeveen won alsnog met 8-6. 
Ik weet nog dat Guido en Cate toen de grote man 
was bij Hoogeveen, met de ene na andere goal. 
Hij kon scheidsrechters binnen de lijnen soms 
wel schieten als het niet naar z’n zin was, maar 
buiten de lijnen was het altijd meteen weer klaar en 
dronk je na afloop samen een biertje. Met spelers 
als Geert van der Tuuk en de gebroeders Fidom 
was dat net zo. En zo hoort het ook natuurlijk.”

Vanaf de volgende editie van Protos Weering 
doet de scheidsrechter uit Emmen dus een stapje 
terug en neemt hij samen met Rennie Moes de 
coördinatie van de scheidsrechters voor PWZ 
op zich. “De jeugd moet ook een kans krijgen en 
daarmee moet een goed scheidsrechtersniveau voor 
het toernooi gewaarborgd blijven.” Om het toernooi 
kwalitatief nog beter te maken, zijn dit jaar ook 
wat regels veranderd, vertelt Martin. “Voorheen 
was het zo dat je bij een rode kaart, direct het hele 
toernooi niet meer mocht meedoen. Dat hebben we 
veranderd naar alleen een uitsluiting voor de avond 
+ de eerstvolgende ronde waarop iemand rood 
krijgt, al hangt dat ook van de soort overtreding af. 
Daarnaast werken we op de finaledag ook met een 
derde official die een soort VAR-rol op zich neemt. 
Zo deelde Hoogeveen-speler Jearl Margeritha 
in de laatste PWZ-finale na een scrimmage een 
schop uit achter de boarding. Veel mensen op de 
tribune zagen dat, maar de scheidsrechters niet. 
Zo’n derde official heeft dan een meerwaarde.”

Martin kan niet wachten tot het toernooi weer 
begint, zegt hij vooruitblikkend. “Eigenlijk is 
het hele toernooi een soort volksfeest, het is net 
alsof er dan carnaval is losgebarsten”, zegt hij 
refererend aan de drukte in sommige sporthallen. 
“Voor de wedstrijd maak je nog weleens een 
dolletje met spelers, maar zodra de wedstrijd 
begint, gaat de knop om. Ik heb er weer zin in!”
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