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Haarloods 5 is de nieuwe, 
gezellige kapsalon op 

bedrijventerrein Vleddermond
in Stadskanaal

Zie onze advertentie op pagina 5!

Boeren Maison, een prachtige Bed & Breakfast in Wedde!
Lees er alles over op pagina 3.

Secro Security maakt het verschil 
met een klantgerichte aanpak

Secro Security is onbetwist specialist in het beveiligen van horeca, evenementen, arties-
ten én op het gebied van object- en bouwplaatsbeveiliging. Het bedrijf van Roy en Henk 
Robben heeft de afgelopen jaren een bijzonder goede naam opgebouwd. Niets voor niets 
doen steeds meer gemeenten en (semi)overheden een beroep op Secro Security. ‘Met 
een zeer klantgerichte aanpak en door het bieden van kwaliteit proberen we het verschil 
te maken’, zegt Roy Robben. 

Kwaliteit
Secro Security staat voor kwaliteit. ‘Kwali-
teit staat bij ons altijd voorop. Bovendien 

zijn we innovatief Ze zijn we momenteel 
bezig met een pilot met bodycams. Dit 
vergroot niet alleen onze eigen veiligheid, 

het laat meteen ook onze zeer transparante 
werkwijze zien’, vertelt Roy Robben. ‘Wij 
denkenbovendien graag met onze klanten 
mee. Zo worden we graag al in het voortra-
ject bij projecten betrokken. Zo kunnen we 
organisaties dan al ondersteuning geven 
en kunnen we op basis van onze ervaring 
meepraten en meedenken.’ 

Lees verder op pagina 7!
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B&B Boeren Maison boort verrassende 
doelgroep aan!
Toen Henriette Maas in 2020 een fraaie boerderij kocht wist ze het 
zeker. De schuur moest een B&B worden. En zo geschiedde. Na een 
grondige en prachtige verbouwing, biedt B&B Boeren Maison op dit 
moment vier prachtige kamers. ‘Eigenlijk hebben mensen Boeren 
Maison vanaf de opening weten te vinden. Het is niet zo dat ik dag 
en nacht vol zit, maar mij hoor je beslist niet klagen’, vertelt Maas 
enthousiast.

Wandelen, fietsen en zakelijke 
reizigers
En dus weten steeds meer 
mensen uit Limburg, Brabant 
en eigenlijk alle delen van ons 
land tegenwoordig waar Wedde 
ligt. ‘Mensen willen Groningen 
ontdekken, komen van hieruit 
wandelen en fietsen, want het 
aanbod van wandel- en fietspa-
den is hier groot. Of gewoon van 
de rust genieten of vriendschap 
vieren. Verder bieden we zakelijke 
reizigers onderdak, die weten het 
kleinschalige te waarderen. Maar 
ook vakantiegangers op doorreis 
naar bijvoorbeeld Scandinavië 
doen Wedde aan als tussenstop. 
Én we hebben een onverwachte 
doelgroep aan weten te boren’, 
zegt Maas.

Op verjaardag
‘We krijgen opvallend vaak gasten 
die hier in de buurt bij familie 
of vrienden op bezoek gaan. Ze 
komen van ver en besluiten de 
heen- en terugreis op te splitsen 
door hier te overnachten. Zo 

wordt de lange reis veraange-
naamd. Of opa’s en oma’s die 
kinderen en kleinkinderen op 
camping Wedderbergen hebben 
staan en daar op bezoek willen, 
maar liever niet in een caravan 
of tent willen overnachten. Ik 
had dat zelf niet verwacht, maar 
ondertussen ken ik al heel veel 
familieleden van mensen die hier 
in de omgeving wonen’, lacht 
Maas. Zeker ook vanwege haar 
ervaring in het hotelwezen is ze er 
in geslaagd om prachtige kamers 
te realiseren, kamers die een lust 
voor het oog zijn. Opvallend; er is 
een ruime entree annex ontmoe-
tingsruimte gecreëerd. ‘Aan de 
lange tafel serveer ik het ontbijt, 
maar men kan er ook samen een 
spelletje aan spelen. Het is leuk 
om te zien dat die ruimte ook echt 
benut wordt.’

Groeit onder je handen
‘Met een B&B komt de wereld 
naar je toe. Als mensen-mens 
geniet ik daar enorm van en pas 

ik me gemakkelijk aan. Je hebt 
gasten die graag een praatje 
maken, anderen liever niet. Beide 
is goed.’ Maas heeft overal aan 
gedacht. Zo zijn de kamers ruim 
bemeten en beschikken ze over 
een grote televisie. ‘Dat zou ik 
zelf ook willen als ik een kamer 
boek, net als Netflix, wifi en koffie 
op de kamer overigens.’ De sfeer 
in Boeren Maison ademt rust en 
gezelligheid uit. ‘Natuurlijk had ik 
vooraf een bepaald beeld van hoe 

het precies moest worden. Toch 
pakte het anders uit. Het is een 
interessant proces, het groeit als 
het ware onder je handen.’

Plannen
Plannen heeft Maas voldoende. 
Ze is niet iemand die alleen op de 
winkel wil passen. ‘Aan de andere 
kant wordt ook wel eens onder-
schat hoeveel werk je verzet. Je 
bent vroeg op om een lekker ont-
bijt te bereiden, je wast, je strijkt, 

je poetst en boent en in de zomer 
sta ik s’avonds laat nog het gras te 
maaien. Maar het enthousiasme 
van steeds weer nieuwe mensen 
met nieuwe verhalen maakt dat 
allemaal goed.’

B&B Boeren Maison is gevestigd 
aan de Hoofdweg Wedderveer 33 
in Wedde. 
Telefoon: 06 - 30 01 60 73. 
Zie ook www.boerenmaison.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Haarloods 5 is de nieuwe, gezellige kapsalon op 
bedrijventerrein Vleddermond in Stadskanaal

door Jan Johan ten Have
STADSKANAAL - Het is een plek waar je misschien niet direct een kapperszaak zou 
verwachten. De gloednieuwe kapsalon Haarloods 5 is gevestigd op bedrijventerrein 
Vleddermond, aan de Stelmaker 5. “Een perfecte plek, uitstekend bereikbaar vanuit 
bijvoorbeeld Stadskanaal, Musselkanaal, Mussel, Vledderveen, Onstwedde en Nieuw-
Buinen. En met parkeergelegenheid direct voor de deur”, zegt eigenaresse Margriet van 
der Veen, die er samen met Geesje Lichtenberg werkt. 

Haarloods 5 is vooral een gezellige kap-
salon. “De sfeer is hier heel gemoedelijk”, 
vertelt Geesje. “Veel klanten vinden het 
heerlijk om even lekker te kletsen onder 
het genot van een kopje koffie.”Hoewel 
de salon nog niet zo lang bestaat, hebben 
Margriet en Geesje een grote, trouwe klan-
tenkring. “Wij zitten beiden al jaren in het 

vak en waren hiervoor ook collega’s. Veel 
klanten van toen komen ook nu naar onze 
nieuwe salon.”

Voorheen werkten zij samen in een 
kapsalon in Mussel. Toen hun voormalige 
werkgever in juni onverwacht besloot om 
de deuren van de salon te sluiten, zochten 

beide kapsters iets nieuws. Margriet vertel-
de dit aan een kennis en die man vertelde 
dat hij net een bedrijfspand had gekocht 
aan de Stelmaker. Hier was nog wel wat 
ruimte over die Margriet mocht huren om 
haar eigen salon te beginnen. “Dat was ik 
eigenlijk helemaal niet van plan, maar het 
leek me wel een mooie kans. We hebben 
samen met de huurbaas het pand helemaal 
opgeknapt en naar onze eigen smaak inge-
richt. We zijn heel blij met onze nieuwe sa-
lon en krijgen heel veel positieve reacties”, 
vertelt Margriet. “Eigenlijk vond ik de salon 
voor mij alleen te groot. En toen meldde 
mijn voormalig collega Geesje zich.” Geesje 
vult aan: “Ik wilde graag weer aan de slag 
als kapster, maar niet meer in loondienst. 
Dus toen ik van Margriet hoorde van haar 
nieuwe kapsalon en dat die ruimte voor 

haar alleen eigenlijk te groot was, vroeg 
ik of ik geen stoel bij haar kon huren. We 
werkten altijd heel prettig samen en dus 
was ik blij toen Margriet zei dat ze dat heel 
leuk zou vinden. 

Haarloods 5 is een allround kapsalon voor 
dames, heren, jongeren en kinderen. Ieder-
een kan er terecht, in principe op afspraak. 
Een afspraak maken kan via het online 
boekingssysteem op de website van de 
kapsalon www.haarloods5.nl. Lukt dat niet, 
dan is het ook mogelijk om te bellen of een 
appje te sturen naar Margriet op 
06 - 11 80 63 00 of Geesje op 
06 - 11 27 44 46. 

Kijk voor meer informatie op 
www.haarloods5.nl
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Vervolg van de voorpagina  |  Secro Security maakt het verschil
‘We onderscheiden ons door een klantgerichte 
aanpak’
‘Binnen de beveiliging proberen wij het verschil te maken door een klantgerichte aan-
pak’. Aan het woord is Roy Robben, die samen met zijn vader Henk Secro Security runt. 
Het bedrijf zit nadrukkelijk in de lift en timmert danig aan de weg. Secro Security heeft 
een uitstekende naam opgebouwd en niet voor niets doen steeds meer (semi)overhe-
den een beroep op het groeiende bedrijf.  Daarbij ligt de focus op het beveiligen van 
horeca, evenementen en artiesten én op objectbeveiliging en bouwplaatsbeveiliging. 
‘Wij beveiligen heel grote projecten maar staan er ook bij buurtfeesten voor honderd 
mensen’, vertelt Robben.

Professionele aanpak
‘We zijn een relatief klein bedrijf dat opvalt 
door een zeer professionele aanpak. We 
denken vooral oplossingsgericht en stralen 
goed gastheerschap uit. Weet je, de eerste 
en de laatste persoon die mensen zien als 
ze ergens naar toe gaan is iemand van ons. 
Wij wensen de mensen een fijne avond en 
maken een praatje. Wij denken mee, en 
zitten graag al in het voortraject van een 
evenement bij de organisatie om tafel. Op 
die manier kunnen we actief meedenken 
en al in de voorbereiding ondersteuning 
bieden’, zegt Roy.

C’est La Vie en De Gouden Pijl
‘De mensen die voor ons werken, zijn 
allemaal fulltimers. Zij doen hun werk 
met plezier. Ondertussen hebben we al 
verschillende grote evenementen mogen 
beveiligen. Denk maar eens aan bijvoor-
beeld C’est La Vie in Emmen. Vorig jaar 
hebben we voor het eerst ook De Gouden 
Pijl in Emmen gedaan. We staan bij grote en 
kleine evenementen. Precies die mix maakt 
ons werk zo leuk. Gemeenten als Emmen 

en Assen schakelen ons steeds vaker in en 
dat zegt veel over de ontwikkeling die wij 
als bedrijf door hebben gemaakt’, zegt Rob-
ben tevreden.

Innovatief
Secro Security kun je bovendien innovatief 
noemen. ‘Momenteel zijn we bijvoorbeeld 
bezig met bodycams. Het dragen van body-
cams draagt niet alleen bij aan onze eigen 
veiligheid, het maakt onze werkwijze ook 
transparant. Iedereen kan zo zien hoe we 
werken en wat er gebeurt. En dat is precies 
wat we willen.’

Ambities
Aan ambities geen gebrek bij Robben. 
‘Voorop staat echter dat we altijd kwaliteit 
willen blijven bieden en we 100 procent 
achter onze mensen willen staan. Kwaliteit 
maakt ook in onze branche nadrukkelijk het 
verschil. Ons doel is niet om de grootste 
te worden. Dat wat we doen, daar willen 
we altijd voor de volle 100 procent achter 
staan.’

Doorontwikkeld
Robben geniet van zijn werkzaamheden. 
‘Geen dag is hetzelfde. De samenwerking 
met mijn vader is geweldig. Ook mijn vrien-
din zit in het vak. Omdat we echter allemaal 
andere expertises hebben, zitten we niet 
in elkaars vaarwater. Overigens beschouw 
ik onze medewerkers ondertussen ook 
als familie. We hebben een sterke band 
opgebouwd en we staan altijd voor elkaar 
klaar’, weet Robben, een ras ondernemer. 
‘Natuurlijk hebben we ook mindere jaren 
gekend tijdens corona. Er werd immers 

geen evenement meer georganiseerd en 
de horeca zat dicht. We hebben toen als 
bedrijf een reset gemaakt en zijn terug naar 
de basis gegaan Objectbeveiliging is waar 
we ons vervolgens op toegelegd hebben. 
Corona heeft ons pad dus eigenlijk verder 
verbreed en we hebben ons in die moei-
lijke periode zelfs doorontwikkeld.’

Secro Security is telefonisch bereikbaar 
via 085 - 13 046 30. Zie ook www.secro.nl. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)
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Samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijk FTC Noord en 
diëtistenpraktijk Previtas
Nieuw GLI-traject Slimmer voor mensen die 
moeilijk afvallen, maar wel heel graag willen
Nieuw-Buinen/ Stadskanaal / Vlagtwedde - Wil je heel graag afvallen? Maar lukt dit 
je maar steeds niet? Denk dan eens aan deelname aan de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) Slimmer. Dit nieuwe programma van fysiotherapiepraktijk FTC 
Noord in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde en diëtistenpraktijk Previtas in 
Stadskanaal helpt bij blijvende verandering van leefstijl. Deelname aan Slimmer wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
“Het is een vereiste dat je gemotiveerd 
bent.”, zegt sportfysiotherapeut Annelott 
Westerhof van FTC Noord. “Het programma 
dat wij bieden heeft alleen kans van 
slagen als je graag wilt. De aanpak werkt 
uitstekend, maar je moet het wel zelf 
doen. “We zetten je niet op een zeer 
streng dieet”, vertelt diëtist Selena Bakker 
van Previtas. “Deelnemers zetten kleine 
stappen op weg naar een blijvende 
verandering van leefstijl. Bijvoorbeeld door 
een verandering in je eetpatroon zoals een 
schepje suiker minder in de koffie of meer 
groente eten. Het belangrijkst is volhouden, 
daarom moet elke verandering écht bij je 
passen. Merk je vervolgens dat het effect 
heeft, dan motiveert dat om door te gaan.”
 
Het programma
Het GLI-programma Slimmer wordt 
uitgevoerd door FTC Noord en Previtas. 
Het programma duurt twee jaar. Dit 
is opgedeeld in een eerste fase van 
zes maanden en een  tweede fase van 
achttien maanden. De eerste fase begint 
met een intake met een bodyscan en 

eerste voedingsadviezen. Vervolgens is er 
zes maanden lang intensief contact. Dit 
bestaat uit drie consulten met de diëtist 
en wekelijks sporten onder leiding van de 
sportfysiotherapeut. Het is ook mogelijk om 
een tweede keer per week te sporten onder 
begeleiding van de buurtsportcoach van 
stichting Welstad. 

In de tweede fase is de begeleiding 
minder intensief. Het is de bedoeling dat 
de deelnemers zo leren om het op eigen 
kracht te doen. “Juist hiervoor is motivatie 
vanuit jezelf essentieel. Als je het alleen 
maar doet omdat de dokter het zegt, 
gaat het niet lukken”, weet Annelott uit 
ervaring. “Wij blijven in deze fase naast de 
deelnemers staan met advies, bijvoorbeeld 
om  barrières die zij ervaren te omzeilen.”

Het GLI-programma bestaat uit zowel 
individuele begeleiding als een 
groepsproces. “De deelnemers delen 
ervaringen met elkaar en helpen anderen 
door elkaar te motiveren. Zo versterk je 
elkaar.”

Vereisten voor deelname
Een verwijsbrief van de huisarts een 
vereiste om aan GLI Slimmer van FTC Noord 
en Previtas te kunnen deelnemen. Verder is 
een criterium dat de deelnemers een BMI 
hebben van minimaal 25 met een verhoogd 
risico op aandoeningen als hart- en 
vaatziekten of diabetes. Iedereen met een 
BMI van 30 of meer mag deelnemen.  
De belangrijkste vereiste is echter 

motivatie. Selena: “Wij helpen je op weg, 
maar je hebt het uiteindelijk zelf in de 
hand.”

Wie belangstelling heeft voor 
deelname aan het GLI Slimmer 
programma van FTC Noord en Previtas, 
kan contact opnemen met de eigen 
huisarts voor een verwijzing.

Diëtist Selena Bakker van Previtas (l.) en sportfysiotherapeut Annelott Westerhof 
van FTC Noord (foto Jan Johan ten Have).
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Boomverzorging Noord Nederland
De beste boomverzorging van Noord Nederland!
Een boom kan heel erg mooi zijn, een 
boom kan echter ook een last zijn of een 
last worden. Mocht dit het geval zijn, dan 
is het verstandig om zo snel mogelijk con-
tact op te nemen en advies in te winnen bij 
de specialisten van Boomverzorging Noord 
Nederland in Onstwedde. Het is ondertus-
sen hét adres als het gaat om onder meer 
het verwijderen van bomen, het verwijde-
ren van boomstronken en zeker ook voor  
het verwijderen van takken. Ook is het dé 
leverancier van goedkoop en kwalitatief 
uitstekend brandhout. Behalve voor het 
laten uitvoeren van de genoemde werk-
zaamheden, kun je ook voor het beste 
advies altijd aankloppen bij dé specialist in 
Onstwedde.

Altijd een zeer scherpe offerte
Zoals gezegd kan een boom heel mooi zijn, 
maar kan het ook voor de nodige overlast 
zorgen. Een boom kan bijvoorbeeld het 
uitzicht beperken en zonnestralen tegen-
houden. Ook kan een boom in bepaalde 
gevallen voor onveilige situaties zorgen. 
Boomverzorging Noord Nederland kan je 
in dergelijke gevallen meer dan goed van 
dienst zijn. Afhankelijk van de situatie kan 
de boom dan gekapt worden. Mocht daar 
geen ruimte voor zijn, dan kunnen de spe-
cialisten van Boomverzorging Noord Ne-
derland een boom ook deel voor deel naar 
beneden halen. Boomverzorging Noord 
Nederland is er voor zowel de zakelijke als 
de particuliere markt. In alle gevallen zal al-
tijd eerst een specialist bij jou langs komen 
om de situatie te beoordelen. Vervolgens 

krijg je altijd een scherpe offerte op maat 
aangeboden en kun je snel zaken doen met 
Boomverzorging Noord Nederland.

Ook het adres voor het verwijderen van 
boomstronken
Uiteraard kun je ook voor het laten ver-
wijderen van boomstronken terecht bij 
Boomverzorging Noord Nederland. Specia-
listen frezen dan de stronk weg en dat tot 
wel dertig centimeter in de grond. Ook voor 
het verwijderen van takken doe je nooit 
tevergeefs een beroep op de specialisten 
van Boomverzorging Noord Nederland. 

Desgewenst kunnen de verwijderde takken 
meteen versnipperd worden en eventueel 
afgevoerd worden. Het is maar net wat je 
wilt, want de klant staat altijd centraal bij 
Boomverzorging Noord Nederland.

Het adres voor kwalitatief en betaalbaar 
brandhout
Ondertussen staat het bedrijf in Onstwedde 
ook al bekend als dé leverancier van kwali-
tatief uitstekend brandhout. Dit hout wordt 
standaard tegen een lage prijs aangeboden. 
Koop je brandhout bij Boomverzorging 
Noord Nederland, dan worden altijd gratis 

aanmaakhoutjes meegeleverd. Op die 
manier zal het hout altijd gemakkelijker 
branden. En zo kan Boomverzorging Noord 
Nederland een zeer breed dienstenpak-
ket aanbieden en vooral altijd maatwerk 
leveren.

Boomverzorging Noord Nederland is geves-
tigd aan de Duinweg 1A in Onstwedde.  
Het bedrijf is telefonisch bereikbaar via  
06 - 14 10 32 79. 

Zie voor nog meer informatie de website 
boomverzorging-noordnederland.nl
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Többen Interieur is verhuisd!
Dé Woonspecialist en dé specialist in stoffering
Többen Interieur, De Woonspecialist, is verhuisd van hartje Stadskanaal naar de
Handelsstraat 26 in Stadskanaal. Op de nieuwe locatie kan Többen de klanten
nog beter van dienst zijn. Het pand biedt meer ruimte en de klant kan er gemakke-
lijk voor de deur parkeren.

Complete inrichting
De reden dat het alom bekende bedrijf 
is verhuisd is duidelijk. ‘We waren in 
het centrum van Stadskanaal uit ons 
jasje gegroeid. Op onze nieuwe locatie 
is volop parkeerruimte, kan de expedi-
tie beter geregeld worden en hebben 
we een groter magazijn’, zegt Többen. 
Zoals bekend kun je bij Többen Interieur 
terecht voor een complete inrichting. Dus 
voor gordijnen en raamdecoratie, voor 
horren en voor vloeren ben je er aan het 
best denkbare adres. ‘Jong en oud weet 
ons te vinden. We kunnen iedereen be-
dienen en ontzorgen. Als het om vloeren 
gaat kun je bij ons terecht voor de meest 
trendy vloeren en voor bijvoorbeeld 
een visgraat vloer, uiteraard compleet 
afgewerkt. Ook voor het leukste en beste 
tapijt ben je hier op de juiste plaats. We 

worden niet voor niets dé specialist in 
stoffering genoemd. Wij leveren altijd 
kwaliteit en bieden simpelweg alles op 
het gebied van inrichten’, zegt Többen. 

Kwaliteit en vertrouwen
Kwaliteit en vertrouwen, dat is in de
kern waar alles om draait bij de onderne-
ming in Stadskanaal. ‘We krijgen hier
wel eens mensen die ons de sleutel
geven en zelf op vakantie gaan. Mogen
wij de boel compleet inrichten. Mensen
weten dat ze altijd bij ons binnen kunnen 
lopen bij vragen. En is iets niet in
orde, dan staan wij daarvoor en lossen
we het op. Vooraf betalen? Dat is bij
ons niet aan de orde. Pas als alles klaar
en naar wens is, krijgen klanten een
factuur en niet eerder.’

Ervaren specialisten
Többen Interieur kan een beroep doen
op een eigen team van vakmensen. ‘En
verder hebben we een netwerk van ex-
terne partijen die we in kunnen huren.

Ik ben er zelf echter altijd bij. Ik neem
de klus aan, en ik zorg dat alles naar
wens gerealiseerd wordt. Kies je ervoor
om ons jouw woning in te laten richten,
dan kies je voor kwaliteit. Bovendien

hebben we natuurlijk in de loop der
jaren een goede naam opgebouwd en
weet je dat je bij ons altijd te maken
krijgt met ervaren specialisten.’

Többen Interieur, De Woonspecialist, is
gevestigd aan de Handelsstraat 26 in
Stadskanaal en is telefonisch bereikbaar 
via 0599 - 61 48 85. (RegioMagazine/
Vincent Muskee)



16 RegioMagazine - Succes door Reclame!



17RegioMagazine - Succes door Reclame!

Colofon

Adverteren in
RegioMagazine?

Bel John ten Hoff:
06 - 30 72 46 09

UITGEVER HARRIE MEIRINGH
REDACTIE  VINCENT MUSKEE, 
 JAN JOHAN TEN HAVE EN
 MIRANDA WOLTERS
FOTO’S AUNIEK K.E. KLIJNSTRA,
 JOHN TEN HOFF, MARISKA TEERLING, 
 EN HERMAN VAN OOST
VORMGEVING  STUDIO WEEK IN WEEK UIT: 
 0599 - 61 33 36
ADVERTENTIES JOHN TEN HOFF: 06 - 30 72 46 09
 LOUW ROUKEMA: 0599 - 65 08 93
DRUK:  MEDIAHUIS
VERSPREIDING: SANTIBRI AXENDER, VEENDAM
 HUIS-AAN-HUIS VERSPREID IN DE 
 GEMEENTE STADSKANAAL EN 
 DE GEMEENTE WESTERWOLDE

WWW.REGIOMAGAZINE.NL
© 2023 UITGEVERIJ OLYMPIA

Het eerstvolgende RegioMagazine
verschijnt in Maart 2023!

Open dag 18
februari a.s. bij 
HOB Plaagdier-
experts in Gieten
Op 1 januari jl. bestond HOB Plaagdierexperts in Gieten 
alweer 20 jaar! En dit laten wij uiteraard niet onopgemerkt 
voorbij gaan.

Sinds augustus 2020 zitten wij in ons nieuwe bedrijfspand, 
door de Covid19 jaren hebben wij nooit een open dag kunnen 
houden om jullie een inkijkje te geven bij ons op het bedrijf.

Daarom willen wij u uitnodigen op zaterdag 18 februari tussen 
11.00 - 15.00uur voor een open huis/feestje met een hapje en 
een drankje.

U vindt HOB Plaagdierexperts aan de Rondkamp 11 in Gieten. 
Tel. 0592 - 26 21 85 of kijk op www.hobgieten.nl.

Graag tot ziens op 18 februari! 
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BEVO Isolaties & Duurzaamheid Ter Apel
Al vanaf het moment dat Mark Vos en Rudi Berndt een aantal jaren geleden met hun 

bedrijf, BEVO Isolaties & Duurzaamheid in Musselkanaal van start gingen werd ook de 

groei van het bedrijf ingezet. Omdat ze inmiddels flink uit hun jasje gegroeid waren 

verhuisde het bedrijf daarom in het jaar 2022 naar een groter pand aan de Mercurius-

weg in Ter Apel. 

Tegenwoordig is de naamsbekendheid van 

BEVO in de regio enorm groot en strekt 

het werkgebied zich uit over heel Noord-

Nederland. BEVO houdt zich bezig met alles 

op het gebied van isolatie van woningen 

en bedrijfspanden en mag zich met recht 

dé alles-in-1 duurzaam partner genoemd 

worden. 

Isolerende maatregelen

Er zijn verschillende mogelijkheden om 

uw woning te laten isoleren, geen enkele 

woning is hetzelfde en goede isolatie van 

de woning zorgt voor een lagere ener-

gierekening en/of het meeste rendement 

van eventueel aanwezige zonnepanelen. 

Eén van de soorten isolatie die u toe kunt 

laten passen is de spouwmuurisolatie. Bij 

spouwmuurisolatie wordt de holle ruimte 

tussen de binnen- en buitenmuur gevuld 

met minerale wol of parels of de Insu foam 

zodat uw huis in de zomer koel en in de 

winter warm blijft. 

Insufoam is een vloeibaar materiaal dat 

ook gebruikt kan worden om al bestaande 

isolatie in een spouwmuur te upgraden.

Vloer- en dakisolatie

Andere mogelijkheden zijn vloer- en/of da-

kisolatie. Voor vloerisolatie en isolatie van 

de kruipruimte werkt BEVO met het unieke 

Icynene als isolatiemateriaal. Icynene is 

een materiaal dat vergelijkbaar is met pur-

schuim maar Icynene bevat geen vluchtige 

gassen die schadelijk zijn voor de ozonlaag. 

Dan hebben we nog de dakisolatie, deze 

kan zowel aan de buitenkant als aan de bin-

nenkant van het dak aangebracht worden. 

Dakisolatie levert ook al snel een flinke 

besparing op de energierekening omdat 

warmte in een woning nu eenmaal opstijgt 

en via een niet geïsoleerd dak gemakkelijk 

weet de ontsnappen. Voor dakisolatie kan 

gespoten polyurethaan gebruikt worden, 

een materiaal dat snel en effectief te ver-

werken is.

 

Subsidies en terugverdienmogelijkheden

De overheid stimuleert het aanbrengen van 

isolerende maatregelen en stelt hiervoor 

subsidies beschikbaar. 

Op de website van het RVO kunt u hier 

meer informatie over vinden en leest u 

aan welke voorwaarden u moet voldoen 

om voor subsidie in aanmerking te komen. 

(www.rvo.nl) Deze subsidie moet u in prin-

cipe zelf aanvragen maar als u dat wenst 

kan uw BEVO-adviseur u hierbij helpen. 

Met hem kunt u ook een afspraak ma-

ken voor een vrijblijvend adviesgesprek, 

hiervoor kunt u het contactformulier op de 

website invullen maar u mag natuurlijk ook 

gewoon even bellen om direct een afspraak 

te plannen. 

BEVO is overigens aangesloten bij Venin,  

de vereniging van Erkende Na-Isolatiebe-

drijven in Nederland. Door te kiezen voor 

een bij VENIN aangesloten bedrijf weet u 

dat er gewerkt wordt met een vakkundig, 

kwaliteitsbewust, ervaren en gekwalificeerd 

bedrijf.

BEVO isolaties en duurzaamheid

Mercuriusweg 3 | Ter Apel 

Telefoon: 0599 - 82 03 89

E-mailadres: info@bevoisolaties.nl

www.bevoisolaties.nl
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Heerlijk koken doe je in een keuken van de 
Keukenboerderij in Roswinkel
Door Miranda Wolters 
Onze keuken is een van de ruimtes in huis waar we veel 
tijd doorbrengen en de inrichting ervan is daarom erg be-
langrijk geworden. De keuken is tegenwoordig meer dan 
alleen maar functioneel, we ontbijten, lunchen en dineren 
er en ook wordt er aan het einde van de dag bijgekletst 
en borrelen we er met familie of vrienden. En daar hoort 
natuurlijk een moderne en helemaal naar uw wens samen-
gestelde keuken bij. 

Chris Leegstra is eigenaar van Keukenboerderij Roswin-
kel en keukens verkopen doet hij al sinds 1984. Destijds 
maakte Chris vooral onverwoestbare massieve houten 
keukens maar qua materialen voor de productie van keu-
kens is er de afgelopen 40 jaar best veel veranderd. Waren 
de werkbladen vroeger vaak van spaanplaat, tegenwoordig 
kiest men voor bijvoorbeeld graniet of keramiek. En qua 
inbouwapparatuur is de huidige tijd natuurlijk helemaal 
niet meer te vergelijken met toen, er is nu een enorm 
aanbod van mogelijkheden en de ontwikkelingen op het 
gebied van apparatuur gaan ondertussen gewoon door. De 
keukens van nu worden bijna allemaal uitgerust met een 
inductiekookplaat, al dan niet met ingebouwde afzuiging. 
“Ik zeg bewust bijna allemaal”, aldus Chris, “want degene 
die nog wel over een gasaansluiting in de woning beschik-
ken kiezen ook nog vaak voor het koken op gas omdat hun 
voorkeur daar nu eenmaal ligt. Bovendien hoeven er geen 
nieuwe pannen aangeschaft te worden, iets dat bij de over-
stap naar inductie vaak wel het geval is. Voor nieuwbouw 
geldt dat natuurlijk niet omdat er simpelweg geen andere 
keuze mogelijk is omdat er geen gasaansluiting meer is.” 

Groot voordeel van de inductiekookplaat met afzuiging 
is dat er geen aparte afzuigkap meer geplaatst hoeft te 
worden, dat scheelt ruimte en de kookplaat kan op iedere 
gewenste plek in de keuken geplaatst worden zonder dat 
er rekening gehouden moet worden met het feit dat de af-
zuigkap ook ergens een plek moet krijgen. “Daarnaast kiest 

vrijwel iedereen tegenwoordig voor een Quooker in plaats 
van een ‘gewone’ kraan”, legt Chris uit. “met een Quooker 
in de keuken beschik je op ieder gewenst moment over 
kokend water en dat is niet alleen handig voor een snelle 
kop thee maar ook voor het koken van je groente, aardap-
pelen, pasta of wat dan ook. Het koken gaat sneller, je bent 
geen ruimte meer nodig voor een aparte waterkoker op het 
aanrecht. De Quooker is in allerlei verschillende uitvoe-
ringen verkrijgbaar en zo is er dus voor iedere stijl keuken 
een passende Quooker te vinden.”

Werden de keukenontwerpen vroeger op een kladblok 
geschetst, tegenwoordig doet Chris dit met moderne 

software. Zo is het uiteindelijke resultaat direct ‘live’ te 
zien. Al je keukenwensen worden in deze digitale tekening 
vertaald en visueel gemaakt en ben je als deze klaar is 
toch nog niet helemaal tevreden? Dan tekent Chris dat ene 
extra kastje er gewoon nog even bij of zorgt hij er alsnog 
voor dat er toch nog ruimte gecreëerd wordt voor die extra 
oven. Dat kun je aan hem met zijn 40 jaar ervaring wel 
overlaten. 

Keukenboerderij Roswinkel
Roswinkelerstraat 69  |  Roswinkel
Tel: 0591 - 35 29 67
www.keukenboerderij.nl
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Dichter bij de Haard:
Gedichten van Harma de Roo
23 februari 13.30 - 15 uur in Gasterij Natuurlijk Smeerling 
Deuren open vanaf 13.15 uur.

Als het koud is kruipen we dichter bij de 
kachel. Ook in Gasterij Natuurlijk Smeer-
ling. In deze tweede editie van "Dichter 
bij de haard" vertelt Harma de Roo met 
haar gedichten haar ontwikkeling van 
beginnend dichter tot waar ze nu staat, 
met ouder en nieuw werk. Ook haar ' 
dichtermoeder' Annie Martens zal daarbij 
uit eigen werk voordragen. En als kers op 
de taart is daar Silvia Fledderus, die met 
haar contrabas enkele liedjes ten gehore 
zal brengen. Ook in het Gronings. Alles in 
de kamer van het voorhuis, Halmingshoes, 
van de Gasterij: sfeervol en warm middels 
een houtkachel. 

Harma: " Naast mijn werk als domeinspeci-
alist bij de bibliotheken van Westerwolde, 
mag ik graag schrijven, dichten en work-
shops geven over schrijven. Het is voor mij 
een manier om alles wat in mij speelt een 
plekje te geven, zowel in mijn hoofd als in 
mijn hart. Ik zal voordragen uit mijn oudere 
werk en ook zal ik nieuwere gedichten 
laten horen en de verhalen en gedichten 
die hiertussenin liggen. Vragen vanuit het 
publiek mag, graag zelfs! 

U bent van harte welkom om te luisteren. 
Entree is gratis. Wel even aanmelden, 
omdat het Halminghoes maar een beperkt 
aantal plaatsen kent. 

Aanmelden kan via: 
info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl 
of telefonisch 0599 - 31 26 11.

Gasterij Natuurlijk Smeerling
Smeerling 15
9591 TX Onstwedde
telefoon: 0599 - 31 26 11
www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl 
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Natuurbegraafplaats Laude, een rustplaats 
voor altijd in de bossen van Westerwolde

Begraven vanuit 
aandacht voor natuur 
en mens in het mooie 
Westerwolde

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begra-
ven. Het lichaam wordt opgenomen door de natuur en de natuur verzorgt vervolgens 
het graf. Het is voor velen een welkom alternatief voor regulier begraven.

‘Laude is een plek om midden in de 
natuur rust te vinden, tot rust te komen, 

te herdenken en te herinneren.’
Opgaan in de natuur
Het grootste verschil tussen een reguliere 
begraafplaats en een natuurbegraafplaats 
is dat het gebied niet herkenbaar is als 
zijnde begraafplaats. In Laude is de natuur-
begraafplaats van ongeveer 12 hectare on-
derdeel van een veel groter natuurgebied 
van 60 hectare groot. Ieder graf gaat op in 
de omgeving, waardoor de natuur zoveel 
mogelijk ongerept en behouden blijft. 

Boomschijf
Op natuurbegraafplaats Laude komen geen 
grafstenen voor, maar een tijdelijke graf-
markering in de vorm van een boomschijf. 
Daarop staan de gegevens van de overle-
denen vermeld. Soms aangevuld met een 
bijpassende psalm, spreuk of afbeelding. 
Uiteindelijk zal deze boomschijf volledig 
opgaan in de natuur en is de cirkel weer 
rond.

Geen zorgen voor later
Bijkomend voordeel van natuurbegraven 
is de eeuwigdurende grafrust. Een plek is 
voor altijd en een graf wordt nooit geruimd. 
Dat is dus duurzaam, beter voor de aarde 
en fijn voor nabestaanden die niet opgeza-
deld worden met het onderhouden van een 
graf of het verlengen van de grafrechten.

Plek uitzoeken
De precieze plek mag zelf uitgekozen 
worden. Dit kan bijvoorbeeld een plek zijn 
nabij het water of juist in de beschutting 
van het bos. Een plek uitzoeken is een bij-
zondere ervaring en kun je maar één keer 
goed doen. 

Op Natuurbegraafplaats Laude worden 
mensen hierin goed begeleid. 

Samen bekijken we of de locatie geschikt 
is. Met behulp van een landmeet apparaat 
wordt de exacte locatie vastgelegd met 
GPS coördinaten. Er wordt een grafakte 
opgemaakt waarin de grafrechten en  de 
coördinaten van het uitgezochte graf 
beschreven worden. Aan de hand van deze 
coördinaten is de plek altijd terug vinden, 
nu en in de toekomst. 

Wandelen
Een mooie manier om kennis te maken met 
Natuurbegraafplaats Laude is door een 
wandeling.  Het gebied heeft aangelegde 
bospaden en is vrij toegankelijk tussen 
zonsopkomst en zonsondergang. 

Wilt u liever onder begeleiding wandelen, 
dan kunt u meedoen met een groeps-
rondleiding. Samen wandelen wij door het 
natuurgebied en vertellen u meer over de 
rijke historie, het begraven in de natuur 
en de mogelijkheden rondom een groene 
uitvaart op Laude. Ook voor mensen die 
minder goed ter been zijn, is het gebied 
toegankelijk met een zogenaamde e-car. 
Voor meer informatie over de rondleiding 
of opgave gaat u naar www.natuurbegraaf-
plaatslaude.nl/rondleiding

Natuurbegraafplaats Laude
Ruiten A Kanaal Oost IV 2
9551 XH Sellingen
0599 - 74 90 00
www.natuurbegraafplaatslaude.nl
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Jeroen Wiegman hoopt op de ommekeer bij SPW
SPW hoopt nog steeds op handhaving
Het zit bepaald nog niet mee met de hoofdmacht van SPW dit seizoen. Sterker nog, de 
club uit Stadskanaal-Noord zal in de tweede seizoenshelft alle zeilen bij moeten zetten 
om handhaving in de vierde klasse te bewerkstelligen. En dat terwijl SPW een seizoen 
eerder degradeerde van de vierde naar de derde klasse. ‘Laat duidelijk zijn dat de pres-
taties tot nu toe niet voldoen aan de verwachtingen die er waren’, zegt vertrekkend 
trainer Jeroen Wiegman. 
Bredere selectie
‘Het zit ons nog bepaald niet mee. We 
hebben te maken met tal van blessures 
en eigenlijk hebben we nooit een aantal 
wedstrijden in onze sterkste opstelling 
kunnen spelen’, zegt de trainer. ‘En in de 
breedte zijn we gewoon kwetsbaar. SPW is 
een relatief kleine club. Ik hoop dat het na 
de winter beter gaat. Dat moet ook kunnen, 

mits we straks maar weer kunnen beschik-
ken over een bredere selectie’, vertelt 
Wiegman, die besloten heeft om aan het 
einde van het seizoen afscheid te nemen 
van SPW.

Prachtige nieuwe uitdaging
‘Ik ben nu al een aantal jaren voor SPW ac-
tief. Ik ben er als het ware zo ingerold. Het 

zou eerst tijdelijk zijn, maar dat is dus an-
ders gelopen. Op een gegeven moment ga 
je kijken naar de toekomst. Ik denk dat nu 
de tijd rijp is om eens elders aan de slag te 
gaan. In Nieuw Buinen heb ik een prachtige 
nieuwe uitdaging gevonden. Want ondanks 
het feit dat ze nu onderin de derde klasse 
staan, is en blijft het natuurlijk wel een club 
met aanzien.  Ik ging er vroeger als klein 
ventje al kijken. Je zag dan echt topvoetbal. 
Dat is nu anders, maar toch zie ik wel dege-
lijk potentie bij mijn nieuwe club.’

Enige dat telt
Wiegman, in het dagelijks leven sportleraar 
en ook nog eens actief voor de KNVB, denkt 
dat SPW zich zeker nog kan handhaven dit 
seizoen. ‘Als we de selectie compleet heb-
ben, dan moet dat kunnen. Dat is nu ook 
het enige dat telt. We zullen er natuurlijk 
alles aan doen om SPW in de vierde klasse 
te houden dit seizoen.’ (RegioMagazine/
Vincent Muskee)



JVV gokt op periodetitel
‘We moeten proberen deze selectie bij elkaar te 
houden’
Het gaat prima met het eerste elftal van JVV uit Jipsingboertange. De club staat in 
de top van de ranglijst in de Vijfde Klasse. Over een kampioenschap wordt nog niet 
gesproken en bovendien lijkt Weiteveense Boys ook een maatje te groot. ‘Van die club 
hebben we ook verloren’, weet voorzitter Jan Wortelboer. Toch moet een periodetitel 
mogelijk zijn voor de zwart-witte brigade van trainer Edwin Gugchelaar.

Spelers van buitenaf
‘Het gaat prima met de club’, trapt Wor-
telboer af, die zelf lange tijd voor de club 
speelde en later uitkwam voor buurman SV 
Mussel. ‘We hebben op dit moment twee 
seniorenteams en een 35 Plus team. Ook 
hebben we een dames zevental. Ook daar 

zijn we trots op. Het geeft nieuw elan bin-
nen de vereniging. De dames komen zeker 
niet alleen uit Jipsingboertange, maar uit 
plaatsen als Musselkanaal en Vlagtwedde. 
Dat is toch een beetje het verhaal van onze 
club. Met alleen spelers uit het dorp zou 
het gewoon niet kunnen. We zijn dus wel 

afhankelijk van spelers van buitenaf’, weet 
Wortelboer.

Tweede termijn als voorzitter
Ook voor dit seizoen kwamen diverse 
spelers van buitenaf de selectie van JVV 
versterken. ‘Dat zijn jongens van FC Ter 
Apel’96 en van Musselkanaal. Het zijn 
goede voetballers en jonge jongens die 
hier perfect passen. Momenteel spelen zo’n 
vijf spelers uit het dorp in de selectie’, zegt 
Wortelboer, die bezig is aan zijn tweede 
periode als voorzitter. ‘Ik was al eens voor-
zitter geweest. Toen mijn opvolger stopte, 
ben ik er weer ingestapt. Het is echter niet 
de bedoeling en mijn ambitie om nog vijf 
jaar voorzitter van de club te zijn. Het is 
echter wel mijn club, en als er dan een be-

roep op je gedaan wordt, dan stap je toch 
weer in.’

Duidelijk naar de spelers
Wortelboer is tevreden over trainer Gug-
chelaar. ‘We hebben niet voor niets zijn 
contract opnieuw met een seizoen ver-
lengd. Hij is vooral heel duidelijk naar de 
spelers’, vertelt Wortelboer. ‘Het zou mooi 
zijn als we dit seizoen inderdaad bovenin 
kunnen eindigen. Het zou nog mooier zijn 
als we een periodetitel weten te pakken. 
In de vierde klasse? Wie weet. Dan moeten 
we er echter wel voor zorgen dat we deze 
jonge selectie bij elkaar weten te houden. 
Lukt ons dat, dan komen de successen wel. 
Daar ben ik wel van overtuigd.’ (RegioMaga-
zine/Vincent Muskee)



SV Mussel
‘Als we ons handhaven is dat een prestatie van 
formaat’
Meer dan dertig jaar lang – waarvan 26 jaar als voorzitter - zwaaide Meeme Wubs de be-
stuurlijke scepter bij SV Mussel. Tegenwoordig is hij vooral volger van het eerste elftal. 
‘Ik zie zo goed als alle wedstrijden, behalve als ze op kunstgras spelen. Dat vind ik echt 
helemaal niets’, zegt Wubs, die onlangs afzwaaide als voorzitter.

Regeren is vooruitzien
Zeg SV Mussel en je zegt Meeme Wubs. 
Hij zette samen met vooral Henk Veninga 
en Abel Boels de club op de voetbalkaart. 
De derde klasse werd gehaald en vooral 
de accommodatie kreeg een facelift. ‘Er 
zijn genoeg dingen om trots op te zijn. In 
maart van dit jaar krijgen we ook nog eens 

verlichting op ons hoofdveld. Regeren is 
vooruitzien. Nu als speelt ons damesteam 
en ons 35 Plus team regelmatig op vrijdag-
avond en in de toekomst gaan we toch toe 
naar weekendvoetbal. Wij zijn er dan klaar 
voor. Al onze velden zijn straks verlicht en 
ons hoofdveld beschikt over een bere-
geningsinstallatie. Onze kracht is altijd 

geweest dat we heel erg veel samen doen. 
We zetten er hier samen de schouders 
onder. Natuurlijk wordt het ook voor ons 
wel moeilijker om vrijwilligers te vinden, ik 
denk echter dat we nog steeds niet mogen 
klagen.’

Weemoed
Met weemoed denkt Wubs nog wel eens 
terug aan de negentiger jaren, toen SV Mus-
sel een aardig deuntje meespeelde in de 
derde klasse met spelers als Henk Plasman 
en de gebroeders Boels. ‘Dat elftal had nu 
zonder meer tweede klasse gespeeld. Ons 
huidige eerste elftal is kwalitatief een stuk 
minder. Het is niet anders. Als je als kleine 
club iets wilt, dan zou je spelers van bui-
tenaf moeten halen. We willen echter niet 
betalen. We hebben voldoende clubs in 
onze omgeving gezien die dat wel hebben 
gedaan, en kijk eens wat daar van over is. 

Probleem is dat we nu geen JO19 en JO17 
elftal hebben. Daardoor is van doorstro-
ming minder sprake. Het is roeien met de 
riemen die we hebben.’

Handhaven
Handhaven zou voor de SV voelen als het 
winnen van de Champions League. ‘Zo 
reeel moet je zijn. Trainer Arends Scholtens, 
die zijn contract verlengd heeft, doet er 
alles aan en haalt alles uit de selectie. Daar 
ligt het niet aan. We kunnen het elftal ook 
niets verwijten. Ze trainen goed en werken 
hard. Kwalitatief is het echter niet goed 
genoeg. En weet je, of we nou derde, vierde 
of vijfde klasse spelen, het maakt mij 
persoonlijk niet zo heel veel uit. Zo gaat dat 
nou eenmaal met dorpsclubs waar je altijd 
te maken hebt met goede en minder goede 
lichtingen.’ (RegioMagazine/Vincent Muskee)



Onstwedder Boys heeft de wind in de zeilen
‘We zijn een echte dorpsclub, zonder poeha’
Onstwedder Boys geldt als lichtend voorbeeld voor elke andere dorpsclub. Er heerst 
rust, de accommodatie is prachtig, er zijn voldoende vrijwilligers en de club heeft 
teams in alle jeugdcategorieën. Bovendien draait het eerste elftal ook al uitstekend. 
‘Nu we halverwege de competitie bovenaan staan, kunnen we niet anders zeggen dan 
dat we voor promotie gaan’, zegt voorzitter René Jonker, die trainer Harold Molanus 
vastlegde als trainer voor volgend seizoen. Hij volgt Guus Zantinga op die de club na 
twee jaar gaat verlaten. ‘Als ik onze club zou moeten omschrijven dan denk ik dat we 
een echte dorpsclub zijn; zonder poeha, maar wel waar alles prima voor elkaar is.’

24 seizoenen in de hoofdmacht
Rene Jonker keepte zelf precies 24 seizoe-
nen in de hoofdmacht van de Boys. ‘Toen 
was het genoeg geweest en bovendien was 
er in Rein Koudstaal een prima opvolger.’ 
Jonker is ondertussen bezig aan zijn zesde 
seizoen als voorzitter. ‘Besturen vind ik 
leuk.  Ik wilde bovendien graag betrokken 
blijven bij de vereniging. Je moet ook je 
verantwoordelijkheid nemen vind ik. Ik vind 
het bovendien erg leuk om met een groep 
mensen te besturen. Het geeft me boven-
dien energie’, zegt Jonker.

Mix van routine en talent
Dat het met het eerste elftal ook crescendo 
gaat, doet Jonker goed. ‘We kunnen er nu 
niet meer voor weglopen; we gaan voor 
promotie. We hebben een mooie selectie 
met een gemiddelde leeftijd van 24,8 jaar. 
Het is een mooie mix van jong talent en 
wat routiniers. Het zou mooi zijn om weer 
derdeklasser te worden. Ik denk dat we de 
zaken prima voor elkaar hebben. Zo heb-
ben we met Gerrie Koster bijvoorbeeld een 
trainer met UEFA-B voor zowel het tweede 
elftal als voor de oudste jeugd. We inves-
teren nadrukkelijk in de jeugdopleiding en 
dat werpt toch vruchten af.’

Promotie
Trainer Guus Zantinga vertrekt na twee 
seizoen aan het einde van dit seizoen 
naar De Fivel in Zeerijp. Jonker heeft met 
Harold Molanus ondertussen een vervanger 
aangesteld. Jonker is zeer verheugd met de 
komst van Molanus. ‘Eigenlijk waren we er 
na één gesprek wel uit dat hij de nieuwe 
trainer moest worden. Harold is heel open 
en heeft uitstraling. Ook zijn ideeën over 

voetbal en discipline spraken ons meteen 
aan. Hij is een trainer die ook geïnteres-
seerd is in de mens achter de speler en dat 
is ook gewoon belangrijk’, zegt Jonker, die 
overigens ook tevreden is over de huidige 
trainer Guus Zantinga. ‘Guus is een goede 
trainer en een prima vent. Het zou mooi 
zijn dat hij met promotie afscheid zou kun-
nen nemen’, besluit de trotse voorzitter. 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



Succestrainer Geert Aalderink van Sellingen
‘Doel blijft een plek bij de eerste acht’
Sellingen verrast met fris en fruitig voet-
bal dit seizoen. Hoewel de stand een enigs-
zins vertekend beeld geeft, is de ploeg van 
trainer Geert Aalderink terug te vinden 
in de top van de ranglijst van de tweede 
klasse. ‘We hebben ook gewoon een leuke 
ploeg met een geweldige mentaliteit’, 
zegt Aalderink. Toch blijven de doelstellin-
gen vooralsnog bescheiden. ‘We moeten 
gezien de versterkte degradatieregeling 
zorgen dat we bij de eerste acht eindigen. 
Dat is en blijft ons eerste doel. Mochten we 
een paar wedstrijden voor het einde van 
het seizoen nog zo hoog staan, dan kunnen 
we de doelstellingen altijd nog bijstellen’, 
zegt Aalderink.

Prima jeugdopleiding
Aalderink voelt zich helemaal op zijn plaats 
bij Sellingen. ‘Er is sprake van een goede 
generatie voetballers in Sellingen. Ze zijn 
het product van een prima jeugdopleiding, 
waar met name oud spelers een goede rol 
hebben gespeeld. Verder hebben we er de 
afgelopen jaren wat talentvolle spelers bij 
gekregen. Bovendien is het een groep die 
ontzettend hard wil trainen en die geweldi-
ge mentaliteit heeft. Ze geven nooit op, ze 
kunnen tijdens de wedstrijden echt knok-
ken. Het is een genot om trainer van deze 
selectie te zijn’, zegt Aalderink, die aan het 
einde van het seizoen toch vertrekt. ‘Vanuit 
de groep kwamen wat geluiden dat het 
na drie jaar misschien goed was voor een 
frisse wind. Ik kan me daar wel in vinden. 
Dan is het gewoon beter om uit elkaar te 
gaan. Neemt niet weg dat ik zelf nog best 

een jaartje door had willen gaan’, vertelt 
Aalderink.

Blessures
Sellingen promoveerde vorig seizoen ten 
kosten van FC Lewenborg naar de tweede 
klasse. Vriend en vijand dacht dat de ploeg 
van Aalderink een degradatiekandidaat 
zou zijn. Niets blijkt echter minder waar. 
‘Waar we nu wel tegenaan lopen, zijn wat 

blessures. Corné Prins liep een beenbreuk 
op tegen HOVC en we zijn nu ook Jan Anne 
Dijkstra een tijdje kwijt. Dat zijn toch echt 
aderlatingen. We moeten samen kijken hoe 
we dit oplossen, maar ook daar heb ik uiter-
aard alle vertrouwen in.’

Terugkeer naar FC Ter Apel’96
Aalderink (57) kan met recht een succes-
trainer genoemd worden. Hij is bovendien 

een echte liefhebber. Zo is hij behalve 
bij Sellingen ook trainer bij zaterdagclub 
Bargeres. Ook voor volgend seizoen heeft 
hij al weer een nieuwe klus. ‘Ik word trainer 
van FC Ter Apel’96. In mijn vorige periode 
hebben we grote successen gevierd. Er 
staat een jonge selectie met veel potentie. 
Ook daar kunnen we samen best weer wat 
leuks neerzetten’, denkt Aalderink (Regio-
Magazine/Vincent Muskee)



ASVB trainer Jordin Louwes
‘We zijn nog volop in de race en dat geeft energie’
Voor de competitie stond volgens insiders 
één degradant al vast in de tweede klasse 
K van het zondagvoetbal: ASVB. De club 
uit Blijham kreeg te maken met enen leeg-
loop en de selectie werd amper verstrekt. 
Hoe anders is echter de realiteit, want 
ASVB doet gewoon mee om handhaving in 
de tweede klasse. Dit tot groot genoegen 
van trainer Jordin Louwes, die overigens 
aan het einde van het seizoen afscheid 
neemt van de club uit Blijham. Louwes 
wordt de nieuwe trainer van Veelerveen.

Sprokkelen
Verrassend goed, zo kun je de resultaten 

van ASVB tot nu te noemen. De situatie 
is weliswaar precair, maar er liggen nog 
voldoende mogelijkheden om ook volgend 
seizoen in de tweede klasse te spelen. ‘We 
hebben in de eerste seizoenshelft behoor-
lijk wat punten weten te sprokkelen. Nog 
niet genoeg, maar ik heb wel gezien dat er 
voldoende ploegen zijn waar we ons mee 
kunnen meten. Het feit dat we nog gewoon 
meedoen geeft energie. Stel dat je heel het 
seizoen echt onderaan staat, dan is dat wel 
anders natuurlijk’, zegt Louwes.

Sabbatical
Het feit dat Louwes na dit seizoen vertrekt 
bij ASVB, heeft niets te maken met de 

prestaties. In eerste instantie was het de 
bedoeling dat Louwes een sabbatical zou 
nemen. Hij en zijn vriendin kochten name-
lijk een huis in Sellingen. ‘De inschatting 
was dat er behoorlijk wat werk te doen was. 
We hebben de afgelopen maanden echter 
al behoorlijk wat werk kunnen verzetten. 
Sterker nog; we wonen al in het huis. Toen 
begin het toch weer te kriebelen en boven-
dien ben ik niet iemand die stil kan zitten. 
Vandaar dat ik toch weer als trainer aan de 
slag ga.’

Toekomstmuziek
Over belangstelling had Louwes in elk 
geval niet te klagen. Nieuw Buinen bijvoor-
beeld, klopte bij de trainer aan. Hij koos 
echter voor Veelerveen, de koploper van 
de vierde klasse. ‘Veelerveen is een hechte 
club en als het een beetje meezit dan spe-
len we volgend seizoen in de derde klasse. 
Dat is nu echter nog toekomstmuziek. Voor-
lopig besteed ik al mijn tijd en energie aan 
ASVB en zullen we er echt alles aan doen 
om tweedeklasser te blijven.’ (RegioMaga-
zine/Vincent Muskee)

FC Ter Apel’96
‘Ons doel is om bij de eerste acht te eindigen’
FC Ter Apel’96 leek aanvankelijk het lachertje van de Derde Klasse D te worden. Na zes 
duel stond de ploeg van trainer Koen Feijen namelijk nog op nul punten. Hoe anders is 
dat nu. Ineens begon het te draaien bij de ploeg met vier zeges op rij als gevolg. ‘We 
zijn na de slechte start wat behoudender gaan spelen en dat werpt vruchten af. En ik 
moet zeggen; we hebben ook wel een ploeg om te counteren’, stelt Feijen tevreden 
vast.

Hard hoofd
‘Ik had er na de eerste wedstrijden ook best 
een hard hoofd in’, geeft Feijen eerlijk toe. 
‘De voorbereiding was prima verlopen. Er 
waren veel jongens vanuit de JO19 door-
geschoven en in de voorbereiding liep het 
eigenlijk prima. Natuurlijk is het voor jonge 
spelers beter en leerzamer om aanvallend 
voetbal te spelen. Toen we echter puntloos 

bleven, hebben we toch wat aanpassingen 
gedaan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk 
om de punten en we willen FC Ter Apel’96 
natuurlijk in de derde klasse houden.’

Versterkte degradatieregeling
Om zeker te zijn van handhaving is een 
plek bij de eerste acht noodzakelijk van-
wege een versterkte degradatieregeling. 

‘We moeten nog zeker aan de bak na de 
winter. Toch hebben de wedstrijden voor 
de winterstop ons erg veel vertrouwen 
gegeven. Ik heb er dan ook alle vertrouwen 
in dat we ons weten te handhaven.’ Binnen 
de ploeg van Feijen speelt routinier Daniel 
Manning (37) een prominente rol. ‘Daniel is 
en blijft heel erg belangrijk voor ons. Dat is 
hij zeker ook voor onze jonge spelers. Hij 
maakt ze echt beter en is simpelweg onmis-
baar voor deze ploeg.’

Sellingen
Feijen is bezig aan zijn vierde seizoen bij 
FC Ter Apel’96. Na dit seizoen maakt hij de 

overstap naar tweedeklasser Sellingen. ‘ 
Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Ik heb 
er goede gesprekken gevoerd met het be-
stuur en de spelers. Dat is echter iets voor 
volgend seizoen. Er is na de winterstop nog 
van alles mogelijk. Zo staan we er bijvoor-
beeld erg goed voor in de strijd om de 
tweede periodetitel. Het ligt allemaal heel 
dicht bij elkaar. Win je nog twee keer dan 
kun je zomaar periodekampioen zijn, ver-
lies je twee duels dan sta je zomaar onder 
de streep. Zaak dus om bij de les te blijven 
en de voor de winter ingeslagen weg voort 
te zetten’, besluit Feijen. (RegioMagazine/
Vincent Muskee)



Jack Boneschansker brengt sfeer en discipline
terug bij Wedde
Toen Wedde trainer Jack Boneschansker aanstelde was zijn opdracht simpel. Hij moest 
de sfeer in de club terugbrengen en zorgen voor discipline. ‘ Er moest weer eenheid 
komen in de club. Verder was de wens om niet rechtstreeks te degraderen. We liggen 
volledig op koers. Kwiek heeft zich teruggetrokken, waardoor we in elk geval niet meer 
rechtstreeks kunnen degraderen. Ook de sfeer en de discipline zijn terug’, zegt Bone-
schansker.

Driepunter tegen Bellingwolde
Onlangs pakte Wedde voor het eerst drie 
punten in de thuiswedstrijd tegen Belling-
wolde. ‘De ontlading was echt enorm. En 
daar gaat het om. Dan weet je als trainer 
ook waar je het voor doet. Nu we de eerste 
punten in de knip hebben, durven we ook 
wel weer een beetje naar boven te kijken. 
Er komen een aantal spelers terug van 
blessures en ik heb het gevoel dat we zelfs 
de nacompetitie nog wel kunnen ontlopen’, 
zegt de oefenmeester. ‘Aan de andere kant 
moeten we ook reëel blijven. Er is geen 
sprake van hoogstaand voetbal. En ach, 
in de vierde en de vijfde klasse wint ook 
meestal de gelukkigste.’

Duizend euro
Toen Boneschansker benaderd werd om 
trainer van Wedde te worden, was zijn 

licentie verlopen. ‘Ik ben gelijk aan de slag 
gegaan met licentiepunten. Kostte me bijna 
vijfhonderd euro. Vervolgens moest ik 
nog wat trainingskleding aanschaffen. Nog 
voor ik op het veld had gestaan was ik al 
bijna duizend euro verder, haha. Toen ik in 
december gevraagd werd om mijn contract 
te verlengen, heb ik wel getwijfeld. Het is 
best een opgave hoor. Je moet wel twee 
keer per week op het veld staan en bent de 
zondag kwijt. De spelersgroep was echter 
unaniem. Ze wilden dolgraag dat ik bleef. 
En dus heb ik besloten om er nog maar een 
seizoen aan vast te plakken.’

Laatste seizoen
Boneschansker weet hoe hij het spel 
moet spelen. ‘Ik ben ontzettend direct en 
schreeuw over heel het veld. Aan de an-
dere kant kan ik ook weer heel rustig zijn. 

Weet je, ik erger me als ik hoor dat spelers 
tot laat in de kroeg hebben gezeten. Dat 
vertel ik ze dan even op luide toon, om 
vervolgens weer rustig met ze te praten. 
Dat werkt. Dat komt aan. Het is iets wat 
je als trainer moet hebben, dat is niet te 

leren’, weet Boneschansker. Ambities heeft 
de trainer niet meer. ‘Nee man! Dit is mijn 
laatste klus en volgend seizoen zou zou 
maar eens mijn laatste seizoen als trainer 
kunnen zijn’, besluit de trainer uit Vlagt-
wedde. (RegioMagazine/Vincent Muskee)

Veelerveen middenvelder Daan Koolhof:
‘We gaan voor het kampioenschap’
Veelerveen is weer helemaal terug op de voetbalkaart. Nadat er zelfs enige tijd geen 
eerste elftal was, staat de hoofdmacht nu bovenaan in de vierde klasse. ‘Dat hadden we 
voor het seizoen echt niet verwacht’, zegt middenvelder Daan Koolhof (22). ‘Voor het 
seizoen hadden we de doelstelling om misschien mee te doen voor een periodetitel. 
Maar nu we bovenaan staan is het helder: we gaan voor het kampioenschap.’

Gescheurde kruisband
Koolhof maakte dit seizoen zijn rentree. 
In augustus 2021 scheurde hij namelijk 
zijn kruisband. ‘Heel ongelukkig, want 
mijn voet bleef in het gras haken. Ik ben er 
vervolgens anderhalf jaar uit geweest. Dat 
had ook te maken met corona, want ik kon 
pas in januari geopereerd worden’, zegt 
Koolhof. 

‘Ik heb dit seizoen nu zo’n vier duels 
gespeeld als verdedigende middenvelder. 
Ik ben nog zeker niet 100 procent fit. Dat 
heeft nog wel even tijd nodig. Als je lang 
uit de roulatie bent, dan komen de kilo’s er 
bovendien snel bij. Ik moet dus zeker nog 
wel wat kilootjes kwijt’, lacht Koolhof, die 
zichzelf omschrijft als balafpakker. ‘Ik ben 
meer een breker dan een spelverdeler. Ik 
moet zoals trainers dat zeggen de balans 
bewaken.’

Jordin Louwes
Koolhof speelde in de jeugd bij Wester-
wolde. Vervolgens verkaste hij al snel 
naar Veelerveen. Toen die club even geen 
eerste elftal meer had, kwam hij uit voor 
Sellingen. Daar leerde hij ook Jordin Lou-
wes, de toekomstig trainer van Veelerveen, 
kennen. ‘Ik vind het leuk dat Jordin volgend 
seizoen trainer wordt. Hij is tactisch sterk 
en werkt bovendien met videobeelden. Dat 
is weer wat nieuws en dat vind ik leuk’, zegt 
Koolhof.

Trainingskamp in Portugal
Om een sterke tweede seizoenshelft te 
kunnen spelen, vertrok Veelerveen onlangs 
voor een trainingskamp naar Albufeira. 
‘We waren in totaal met 51 mensen. Wij 
hebben getraind en gevoetbald, de rest van 
de delegatie was er vooral voor de gezel-
ligheid, haha. Het was echt geweldig in 

Portugal. Wat dat betreft moet ik ook mijn 
vader, hij is ook elftalleider, een compli-
ment maken. Hij had het allemaal perfect 
geregeld.’ Koolhof noemt Veelerveen een 
zeer hechte club. ‘We staan er voor elkaar. 

Iedereen leeft mee en het is gewoon heel 
fijn om voor deze club te spelen. En het 
zou natuurlijk prachtig zijn dat we dit jaar 
kunnen promoveren naar de derde klasse.’ 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



Musselkanaal op koers voor handhaving in de tweede klasse
‘Op een goede dag kunnen we van iedereen 
winnen’
Musselkanaal promoveerde vorig seizoen 
naar de tweede klasse. In deze klasse 
houdt Musselkanaal zich ogenschijnlijk 
gemakkelijk staande. Dat doet het onder 
de bezielende leiding van trainer Wessel 
Woortman, een oefenmeester met een 
unieke visie op voetbal en het teamproces 
én iemand die zich kwetsbaar op durft 
te stellen. ‘Spelers mogen mij ook tot de 
verantwoording roepen’, zegt de trainer, 
momenteel bezig aan zijn vierde seizoen 
als hoofdtrainer bij de groenwitten.

Pragmaticus
Woortman is een pragmaticus. ‘In Neder-
land wil elke trainer opbouwen en wordt 
min of meer van je verwacht dat je altijd 
4-3-3 speelt. Maar wat als je geen opbou-
wend vermogen en buitenspelers hebt? Ik 
kijk heel nuchter naar voetbal en maak het 
niet moeilijker dan het is. Wat dat betreft 
vind ik de trainersopleiding ook erg een-
zijdig. Elke trainer wordt hetzelfde kunstje 
geleerd. Er wordt je min of meer opgelegd 
hoe jij als trainer te werk moet gaan. Ik zou 
het als KNVB anders doen. Ik zou een week 
of vier, vijf bij een trainer in de keuken 
kijken en op basis van de bevindingen met 
die trainer aan de slag gaan’, zegt Woort-
man.

Overleg met de groep
Om zelf een balletje te kunnen blijven 
trappen werd Woortman jeugdtrainer bij 
Musselkanaal. ‘Ik ben beginnen bij JO17, 

heb vervolgens JO19 gedaan en ben zo 
doorgegroeid naar de rol van hoofdtrainer. 
Dat bevalt me ontzettend goed. Ik heb een 
groep die heel hard wil trainen en die ik 
geleerd heb om mondig te zijn. Ik ben een 
trainer die zelf ook duidelijk communiceert 
en dat verwacht ik van mijn spelers ook. 
Ook richting mij. Natuurlijk bepaal ik. Ik 
ben trainer, maar ik ben wel iemand die 
veel in overleg met de  groep doet. Mooi 

voorbeeld was wel de wedstrijd tegen 
WKE’16. We stonden achter en speelden 
al snel met een man minder na een rode 
kaart. Vervolgens heb ik in de rust de opties 
geschetst: of we houden alleen tegen, of 
we gaan vol druk zetten. De groep gaf aan 
om druk te willen zetten, en dat hebben we 
dus gedaan.’

Vertrouwen
Mits Musselkanaal gevrijwaard blijft van 

blessures en schorsingen, verwacht Woort-
man dat handhaving mogelijk moet zijn. 
‘Lukt ons dat, dan vind ik dat een betere 
prestatie dan het kampioenschap in de 
derde klasse. We hebben een jonge, gretige 
ploeg die op een goede dag zomaar van 
iedereen kan winnen Ik kijk dan ook met 
zeer veel vertrouwen uit naar de tweede 
seizoenshelft.’ (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)



Trainer Richard Streunding van Westerwolde:
‘We veranderen elk seizoen van systeem’
Westerwolde was jarenlang een club die 
vooral uitkwam in de vierde of de vijfde 
klasse. Hoe anders is dat nu. Al drie jaar 
lang weten de roodhemden zich eigenlijk 
probleemloos te handhaven in de derde 
klasse. Ook dit seizoen lijkt handhaving 
geen probleem. Sterker nog; Westerwolde 
schurkt aan tegen de top drie. ‘Of er meer 
in zit dan alleen handhaven? Dan zou echt 
alles mee moeten zitten’, zegt trainer 
Richard Streunding.

Prima faciliteiten
Streunding heeft het geweldig naar zijn zin 
bij de derdeklasser. ‘Westerwolde is een 
geweldige club. Iedereen is positief; de 
spelers, het bestuur en het publiek. Ik be-
schik over prima faciliteiten en kan hier lek-
ker mijn gang gaan. Ik kan het zelf invullen 
en heb in Leo Teuben en Martin Boer twee 
clubmensen als leider. Ik hoef me daardoor 
alleen maar met voetbal bezig te houden. 
Vandaar ook dat ik mijn contract opnieuw 
met een seizoen verlengd heb.’

Het 3-5-2 systeem
Streunding staat er goed op in Vlagtwedde. 
De trainingen zijn zeer gevarieerd en nooit 
saai. ‘Natuurlijk herhalen we bepaalde za-
ken, maar dan wel steeds net even anders. 
Verder spelen we elk seizoen een ander 
systeem. Toen ik begon was dat 4-3-3, vo-
rig seizoen hebben we  4-2-3-1 gespeeld. 
Dit seizoen spelen we 3-5-2. Ik heb een 
razendsnelle vleugelaanvaller en die heb 
ik gekoppeld aan een balvaste spits. Dat 
loopt heel aardig. Bovendien weten tegen-
standers vaak niet wat ze aan ons hebben, 

omdat we dus verschillende systemen kun-
nen spelen’, zegt Streunding, groot fan van 
Josep Guardiola en Jurgen Klopp. 

Videobeelden
Streunding was drie jaar trainer van Onst-
wedder Boys voor hij hoofdtrainer bij Wes-
terwolde werd. ‘Ik heb mijn UEFA-B diploma 
en ik heb zeker de ambitie om ooit het 
A-diploma te halen. Een keer in de Hoofd-

klasse werken is iets dat me geweldig lijkt. 
Maar alles op zijn tijd. Er is bij Westerwolde 
nog genoeg werk te doen. We hebben het 
bijvoorbeeld onlangs gehad over video-
beelden. Met beelden kun je spelers met 
de neus op de feiten drukken namelijk.’

Blessures en schorsingen
Streunding is tevreden met de stand op de 
ranglijst. ‘Natuurlijk lijk je wel eens stiekem 

naar boven. We kunnen best een rol van 
betekenis gaan spelen, maar dan moeten 
we wel gevrijwaard blijven van blessures 
en schorsingen. Wat verder leuk is dat nu 
al spelers uit ons hoogste jeugdteam, de 
JO17, mee trainen. Ze genieten er van en 
kunnen op die manier al wennen aan mijn 
trainingswijze.’ (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)



Alteveer trainer Gerrit Tuin
‘We gaan er alles aan doen om nog wat puntjes te pakken’

Het gaat niet geweldig met de hoofdmacht van Alteveer. De ploeg van trainer Gerrit 
Tuin staat in de onderste regionen van de Vijfde Klasse. De doelstelling voor de tweede 
seizoenshelft is dan ook bescheiden. ‘We gaan er samen alles aan doen om na de winter 
nog wat puntjes te pakken’, zegt Tuin. ‘Mensen hoeven niet van Alteveer te verwach-
ten dat we nog gaan stijgen op de ranglijst. Dat zit er gewoon niet in. Zo reëel moet je 
gewoon zijn.’

Pieken en dalen
Tuin heeft wel een verklaring voor de 
magere prestaties van zijn ploeg. ‘Bij kleine 
clubs heb je nou eenmaal te maken met 
pieken en dalen. Soms heb je geluk met 
een goede generatie en soms is het wat 
minder. Dat is nou eenmaal zo. Wij zitten 
gewoon in een wat mindere fase. Ik had bij 
mijn aanstelling overigens wel wat meer 

kwaliteit verwacht. Aan de andere kant 
doen we allemaal ons uiterste best. Onze 
selectie is bovendien zeer smal. Loop je 
blessures op, dan is dat een ramp en is 
het gewoon niet op te vangen. Je ziet het 
overigens overal. Kijk maar om je heen naar 
bijvoorbeeld een club als VVS in Oostwold. 
Aan de andere kant heeft bijvoorbeeld 

Veelerveen nu weer een goede lichting. Zo 
gaat dat gewoon bij de kleinere clubs.’

Verbeterpunten
Tuin probeert de moed er ondanks de 
resultaten in te houden. ‘Je moet vooral de 
positieve dingen blijven zien en niet blij-
ven morren. Dat heeft geen zin. Natuurlijk 
zie ik verbeterpunten. Ik ga er vanuit dat we 
na de winter wat meer punten gaan pakken. 
Ik zie ons echter niet zomaar nog een aan-
tal plaatsen stijgen op de ranglijst.’

Ervaren trainer
Tuin (66) is een ervaren trainer. Hij was 
onder meer actief voor SGV, Meeden en 

TEO. ‘Ik heb er nog steeds plezier in. Wel 
hebben Alteveer en ik afgesproken dat we 
na dit seizoen afscheid van elkaar nemen. 
Dat is in goed overleg gegaan. Van ruzie is 
geen sprake. Of ik nog op zoek ga naar een 
nieuwe klus? Dat weet ik niet. Ik zie wel wat 
er op mijn pad komt en ben niet actief op 
zoek. Overigens is de sfeer bij Alteveer nog 
steeds prima. Dat is erg belangrijk. Ik maak 
me overigens best zorgen over de kleinere 
clubs in Oost Groningen. Ik zie ze op ter-
mijn allemaal verdwijnen. Ik ben bang dat 
er straks alleen nog voetbal is in plaatsen 
als Winschoten, Appingedam, Hoogezand 
en Stadskanaal.’ (RegioMagazine/Vincent 
Muskee)

Bellingwolde trainer Tseard van der Meer:
‘De rust en stabiliteit binnen de club keert
langzaam maar zeker weer terug’
Voetbalvereniging Bellingwolde is na een 
toch wat onrustige periode naarstig op 
zoek naar stabiliteit en rust. Dat doet het 
samen met trainer Tseard van der Meer. 
Hij verlengde onlangs zijn contract met 
een seizoen, ‘We zijn samen een bepaalde 
weg ingeslagen en daar blijf ik graag 
onderdeel van uitmaken’, zegt de oefen-
meester. ‘Ik heb aangegeven dat ik mijn 
contract best wilde verlengen, mits de 
selectie het daar unaniem mee eens zou 
zijn. En dat bleek zo te zijn.’

Tweede elftal
Het was de laatste jaren een komen en 
gaan bij Bellingwolde. Op een bepaald mo-
ment was er zelfs geen tweede elftal meer. 
Bovendien sneuvelde trainer na trainer bij 
de club. ‘Gelukkig hebben we nu weer een 
tweede elftal. Dat is gewoon belangrijk 
voor de club. We maken dus stappen, al 
heeft het zeker nog wel tijd nodig allemaal. 
We willen als club weer positiviteit uit-
stralen en dat gaat ook steeds beter’, zegt 
Van der Meer, die kan beschikken over een 
mooie selectie. ‘De oudste spelers is 36 en 

de jongste is vijftien. Weet je wat het is, de 
voetballerij is in zijn algemeenheid wat in 
het slop geraakt. Zeker clubs als Bellingwol-
de hebben het steeds moeilijker om een 
volwaardige jeugdafdeling op te tuigen. 
Bovendien is het niveauverschil vaak heel 
erg groot. Vorig seizoen had ik een selectie 
van slechts veertien spelers. Nu zijn dat er 
twintig en ook dat is weer een stap in de 
goede richting’, vertelt Van der Meer.

De juiste balans
Wat Van der Meer ook goed doet, is dat 
spelers die een aantal jaren niet gevoet-
bald hebben terugkeren bij de club. ‘Ze zijn 
weer ‘getriggerd’ en hebben besloten de 

schoenen weer uit het vet te halen. Voor de 
breedte van de club is dat gewoon goed. 
Natuurlijk hadden we nu al liever wat meer 
punten gehad dan nu het het geval is. We 
bouwen echter aan een nieuw elftal en het 
is nog steeds wat zoeken naar de juiste ba-
lans. Deels door jeugdigheid en blessures 
hebben we onnodig veel punten laten lig-
gen. Ik hoop en verwacht dat we na de win-
ter meer punten gaan halen. Je moet ook 
gewoon reëel zijn. Kijk naar Veelerveen. 
Die hebben de wind nu ineens in de zeilen. 
Alles zit mee. Dat kan ons ook gebeuren, 
al is het voor ons nu vooral belangrijk om 
de rust en de stabiliteit in de club terug te 
krijgen’. (RegioMagazine/Vincent Muskee)



Danny Feiken, trainer én speler van SETA
‘We willen dit seizoen kampioen worden’
SETA leeft weer. Jarenlang was de club uit 
Musselkanaal onderin de kelderklasse te 
vinden. Sinds de komst van Danny Feiken, 
en in zijn kielzog spits Jeroen Buurke, is er 
echter veel veranderd. De club leeft weer, 
het ledenaantal groeit en steeds meer 
mensen weten de weg naar het sportpark 
in Musselkanaal te vinden. ‘We willen dit 
seizoen kampioen worden. Vorig jaar zijn 
we net niet gepromoveerd, dit jaar moet 
het lukken. Al is Scheemda wel een taaie 
tegenstander in de titelstrijd’, zegt Danny 
Feiken, behalve speler ook assistent-trai-
ner bij de vijfdeklasser.

Op nummer 10
Feiken maakte jarenlang en vooral in zijn 
periode bij Nieuw Buinen indruk als sterke 
verdediger met een fluwelen traptechniek. 
‘Tegenwoordig speel ik op de nummer 10 
positie. Dat gaat heel erg lekker, al moet 
ik nu wel veel meer lopen’, zegt Feiken. ‘Ik 
heb al meer dan tien keer gescoord en het 
klikt heel erg goed met Jeroen en met mijn 
broertje Roy, die op 6 speelt. We hebben 
gewoon een heel goede as. Daarom leg ik 
de lat hoog en vind ik dat we dit seizoen 
gewoon kampioen moeten worden.’

Een engel
Feiken is bezig aan zijn tweede seizoen in 
Musselkanaal. Hij haalde ondertussen zijn 
UEFA-C diploma. ‘Harm Bolk is de hoofdtrai-
ner, maar we doen eigenlijk alles samen. De 
klik met Harm is perfect. Natuurlijk hebben 
we wel eens wat discussie, maar dat moet 
ook.’ Feiken kon volgend seizoen trainer 

worden van Pekelder Boys. Hij sprak twee 
keer met de club. Toch heeft hij besloten 
bij SETA te blijven. ‘Ik ga nog een jaar voet-
ballen en samenwerken met Harm. Ook Roy 
blijft en hij gaat de trainers binnen de club 
begeleiden. Ook Buurke blijft. Jeroen is 
natuurlijk een geweldige spits. Hij gedraagt 
zich bij ons bovendien als een engel, haha.’

Vierde klasse
Ook Feiken merkt dat het weer goed gaat 
met de club. ‘We hebben een damesteam, 
er komen steeds meer nieuwe leden en 
we hebben over publieke belangstelling 
gelukkig niet te klagen. En na de wedstrijd 
is de kantine net een café. Het nieuwe 
bestuur en wij doen er alles aan om deze 
club weer op de kaart te zetten. Tot nu toe 

lukt dat prima. Ik denk dat we zeker ook 
in de vierde klasse mee moeten kunnen 
komen. We oefenen al regelmatig tegen 
vierde- en derdeklassers en dat gaat prima. 
Scheemda is een lastige tegenstander, met 
spits Danny Blaauw. We krijgen ze echter 
nog thuis en waarschijnlijk zal dan wel de 
beslissing vallen’, besluit Feiken. (RegioMa-
gazine/Vincent Muskee)

SJS trainer Jos Schaart:
‘SJS wil een stabiele derdeklasser worden’
SJS promoveerde vorig seizoen naar de 
derde klasse. In die derde klasse lijkt de 
ploeg van trainer Jos Schaart prima mee 
te kunnen komen. ‘Ik vind wel dat we nog 
wat te weinig punten hebben’, zegt de 
oefenmeester uit Emmer-Compascuum. 
‘We hebben ook te maken gehad met be-
hoorlijk wat blessures en daardoor steeds 
in wisselende samenstellingen moeten 
spelen. Ondertussen zijn veel spelers te-
rug. Ik ben er van overtuigd dat we ons dit 
seizoen kunnen handhaven.’

Versterkte degradatieregeling
Schaart onderkent het gevaar van de 
versterkte degradatieregeling. ‘Verlies je 
twee of drie keer, dan kun je zomaar onder 
de streep staan. We staan er nu goed voor. 
Mooi voorbeeld was wel het duel tegen 
Borger, dat we eenvoudig met 4-1 wonnen. 
Met die uitslag kwam Borger nog goed weg. 
We hebben in dat duel heel goed voetbal 
laten zien’, zegt Schaart. ‘Handhaven is 
ons doel. SJS heeft uitgesproken om een 
stabiele derdeklasser te willen worden. 
Kijk je naar onze derde klasse, dan zie je 
dat Klazienaveen, Hoogeveen, ZZVV en FC 
Zuidlaren er bovenuit steken. Daar komen 
we nog niet bij in de buurt.’

Jonge trainer
Schaart is bezig aan zijn tweede volledige 
seizoen in Stadskanaal. ‘Het eerste seizoen 
werd stilgelegd vanwege corona. Vorig 
seizoen zijn we gepromoveerd. Ik heb 
het uitstekend naar mijn zin bij SJS. Het 
is nog niet één keer voorgekomen dat ik 
met tegenzin vanuit Emmer-Compascuum 

naar Stadskanaal ben gereden. Ik heb een 
mooie selectie met een aantal routiniers en 
talenten. Bovendien heeft SJS mij de kans 
gegeven om als hoofdtrainer aan de slag te 
gaan. Ik was pas 23 jaar toen ik aangesteld 
werd als trainer. Dat was inderdaad erg 
jong, en ik merkte ook dat de omgeving dat 
ook vond. Door gewoon kwalitatief goede 
trainingen aan te bieden en goed te com-

municeren hoeft dat echter geen probleem 
te zijn. Ondertussen heeft niemand het 
meer over mijn leeftijd.’

Derde klasse
Schaart staat zijn mannetje. Hij werkt bij de 
maatschappelijke afdeling van FC Emmen. 
‘Ook daar moet ik mijn mannetje staan. 
Ik zit regelmatig met wethouders om de 

tafel. Ik ben dus wel wat gewend. Op dit 
moment heb ik mijn UEFA-B diploma. Ik 
heb zeker wel de ambities om ooit voor 
UEFA-A te gaan. Dat is echter iets voor de 
toekomst. Het trainerschap is voor een deel 
een ervaringsvak. Voorlopig richt ik me met 
alle plezier op SJS. Samen gaan we ervoor 
zorgen dat we in de derde klasse blijven.’ 
(RegioMagazine/Vincent Muskee)



SC Stadskanaal trainer Jordi Nijgh
‘Het wordt opnieuw overleven dit jaar’

SC Stadskanaal zal ook dit seizoen alle zeilen bij moeten zetten om zich te handhaven 
in de tweede klasse. ‘We hadden ons dit seizoen toch iets anders voorgesteld. Het 
wordt ook dit seizoen opnieuw een kwestie van overleven’, zegt trainer Jordi Nijgh. 
De aimabele oefenmeester heeft er echter alle vertrouwen in dat dit lukt. ‘Want ook 
nu moet ik constateren dat het ons ook niet bepaald mee heeft gezeten in de eerste 
seizoenshelft’.

Strijd en beleving
Nijgh kon in de eerste seizoenshelft bij-
voorbeeld nog steeds geen beroep doen 
op de gebroeders Tolner, spelers die de 
ploeg echt sterker kunnen maken. Beiden 
zijn overigens wel op de weg terug. ‘Tijdens 
ons geweldige trainingskamp in Spanje 

raakte Dennis Vijfschaft echter weer ge-
blesseerd. Ik ben bang dat we die toch een 
week of zes kwijt zullen zijn met een ham-
stringblessure’, zegt Nijgh.  Voetbal in de 
tweede klasse is, zo zegt Nijgh, toch vooral 
een kwestie van ‘roppen en scheuren’. ‘En 
daar hebben we nog wel eens problemen 

mee. Tegen voetballende ploegen komen 
we veel beter tot ins recht. Komt het aan op 
strijd en beleving, dan haken we te vaak af. 
Op dergelijke momenten mis ik een leider 
in het veld. Iemand die zegt ‘tot hier en 
niet verder’. We hebben een zeer jeugdige 
selectie en missen dus ervaring. Dat geldt 
zeker op ons middenveld. Roy Tolner zou 
daar straks het verschil kunnen maken en 
ook Dennis Vijfschaft heeft het wel in zich 
om in de toekomst een leidersrol op zich te 
nemen’, analyseert Nijgh.

Ontzettend hoog niveau
Natuurlijk kijkt Nijgh ook kritisch in de spie-
gel. ‘Zo zijn we in de loop van het seizoen 

wat behoudender gaan spelen. Wee je wat 
het is; soms sta ik echt met open mond 
op het trainingsveld. Dan ligt het niveau 
zo ontzettend hoog. We hebben echter 
moeite om dit vervolgens te vertalen naar 
de zondag. Dat is iets waar we echt mee 
aan de slag moeten. Verder is de sfeer in de 
groep geweldig. We hebben een fantas-
tisch trainingskamp in Spanje gehad, de 
wisselwerking met het tweede team en de 
jeugd verloopt goed en daardoor heb ik er 
gewoon vertrouwen in dat we in de tweede 
klasse blijven’, besluit Nijgh. (RegioMaga-
zine/Vincent Muskee)
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