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BASKO BOUW 
Gasselternijveen

Voor al uw 
bouwwerkzaamheden. 

Zie onze advertentie 
op pagina 5!

Laat uw schoorsteen 
vakkundig vegen door 
Klus & Schoorsteen-

veegbedrijf JD!! 

Zie onze advertentie op pagina 3!!

SPECTACULAIRE
NAJAARSSHOW

van Liroja Fahion Vlagtwedde!!

Kijk snel op pagina 7 
voor alle informatie!!!

20 JAAR 
MESTENMAKER.NL 

Zie onze speciale
aanbiedingen op pagina 22!

U KOMT TOCH OOK?
11, 12 en 13 oktober

De Grote RegioBeurs 2013 
Meer dan 100 Topzaken onder één dak!

PageCentrum Stadskanaal
www.deregiobeurs.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 2

Rolluiken zijn de perfecte oplossing voor 
zonwering, isolatie, licht en geluid
door Jaap Ruiter 
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ 
in Ter Apel is het gehele jaar ac-
tief. “Ons bedrijf  is niet alleen ge-
specialiseerd in het tegenhouden 
van de zon tijdens warme dagen, 
maar middels het monteren van 
rolluiken ook gespecialiseerd om 
tijdens koude dagen de warmte 
binnen te houden en de kou 
buiten te sluiten, tegengaan van te 
veel licht en het verminderen van 
storende geluiden”, zegt eigenaar 
Roy Kamst. 

Rolluiken zijn de perfecte oplos-
sing 
Het blijkt dat steeds meer mensen 
rolluiken laten monteren. “Men komt 
er steeds meer achter dat rolluiken 
in veel gevallen de perfecte oplos-
sing zijn voor zonwering, isolatie 
en te veel licht en geluid”, legt Roy 
Kamst uit. “Dat had men 150 jaar 
geleden ook al begrepen. Toen wer-
den houten rolluiken gemonteerd. 
Momenteel zijn ze van aluminium met gepoederde coating. IJzersterk, 
kleurvast en geen onderhoud. Door hun enorme functionaliteit zijn ze 
relatief  goedkoop.” 

Kwaliteit 
‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ gaat voor kwaliteit. Daarom wordt 
er alleen gebruik gemaakt  van diverse gerenommeerde merken, met 
‘Heroal’ als de bekendste. “Daarnaast lever ik meestal motoren van het 
merk ‘Somfy’, dat is al jaren het beste merk in deze branche”, ver-
klaart Roy Kamst, die van jongsafaan is opgegroeid in de wereld van 
zonwering en rolluiken. “Ik hielp mijn vader altijd mee, en later heb 
ik het bedrijf  overgenomen. Nog steeds zijn vakmanschap, diversiteit, 
persoonlijk contact en service de pijlers onder het bedrijf, dat al meer 
dan 40 jaar bestaat. Zo heeft mijn vader het altijd gedaan, zo doe ik het 
nog steeds en zo zal het ook blijven.” 

Ervaring en goede producten 
‘Nee’ wordt er niet verkocht bij ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’. 
Waar andere bedrijven dat wel eens doen, komt ‘nee’ niet voor in 
het woordenboek van Roy Kamst. “We hebben voor alle omstandig-
heden een oplossing. We krijgen overal wat voor. Laatst hebben we 

op 11 hoog zonwering gemonteerd. Waar andere bedrijven het niet 
aandurfden hebben we tot volle tevredenheid van de klant zonwering 
aangebracht. Dat zijn hele speciale klussen. Maar ook dat kunnen we 
goed omdat het in dit werk vooral aankomt op ervaring en goede 
producten, die niet bij de eerste de beste windvlaag weg waaien, door 
gaan hangen of  zelfs van de muur loskomen. Want vergeet niet dat 
een groot uitvalscherm in volle omvang enorme krachten uitoefent op 
de gevel.” 

www.jokazon.nl 
Behalve ervaring en leveren van diverse uitstekende merken, onder-
scheidt ‘Jokazon Zonwering en Rolluiken’ zich met een totaalpakket: 
opmeten, offerte, levering en montage. “We hebben alles in eigen hand 
en oeven niets it te besteden  daarom k nnen e altijd effici nt 
werken en kwaliteit leveren”, aldus Roy Kamst, die op 11, 12 en 13 ok-
tober wederom aanwezig is op de Grote Regiobeurs in Stadskanaal, in 
het Pagecentrum. Dat is voor u een mooie gelegenheid om eens kennis 
te maken met de zeer functionele rolluiken van ‘Jokazon Zonwering en 
Rolluiken’, gevestigd aan de Viaductstraat 110 in Ter Apel. Telefoon: 
0599-582286. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op 
www.jokazon.nl.    Zie ook onze advertentie op pagina 26!
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Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

Kennelservice.nl
uit Musselkanaal levert de beste
honden- en kattenbrokken voor

de laagste prijs. 

Zie onze advertentie op pagina 7!

Open Manegedag Manege Gasselte

Zondag 17 september van 12.00 – 17.00 uur. 
Zie ook onze advertentie op pagina 18

en ons artikel op pagina 35!

Withaar Hovenier in Mussel
gespecialiseerd in tuinonderhoud

en aanleg van tuinen. 
Zie onze advertentie op pagina 11.

Sportstudio Caroline Fit & Fun viert 
20 jarig bestaan 
door Jaap Ruiter 
‘Sportstudio Caroline Fit & Fun’ uit Stadskanaal bestaat deze 
maand precies 20 jaar! “Dus is het de hele maand feest! Zo zet-
ten we 20 trouwe leden die al 20 jaar lid zijn in het zonnetje en 
krijgen nieuwe leden deze maand 20 euro korting bij inschrij-
ving”, vertelt eigenaresse Caroline Ottevanger.

Karakteristiek en sfeervol 
Sportstudio Caroline Fit & Fun is vanaf  1997 gevestigd in de voor-
malige Hervormde School aan de Oosterstraat 11 in Stadskanaal. Het 
markante schoolgebouw werd na overname grondig gerenoveerd maar 
de karakteristieke en sfeervolle kenmerken zijn bewaard gebleven. 

Altijd de eerste met nieuwe trends 
Caroline was in de afgelopen 20 jaar vrijwel altijd de eerste met de 
nieuwste trends. “Toen we in 1997 open gingen waren we in de regio 
de eerste en de enige met spinning. Ook waren we de eerste met 
diverse fi tness trends zoals ae o en mba. ervolgens aren ij 
trendsetter met het aanbieden van kwalitatief  hoogstaande pro-
gramma’s voor groepslessen van ‘Les Mills’, die elk kwartaal werden 
vernieuwd. Inmiddels zijn we overgestapt naar Club Joy, met hetzelfde 
concept, maar dan van Nederlandse bodem.” 

Vernieuwing en verdieping
Nog steeds is Sportstudio Caroline Fit & Fun trendsetter in de regio: 
met nie e  permoderne spinningfi etsen voor attage training 
en met JumpFun: een kracht- en conditietraining op de trampoline. 
“Eind september starten we met twee nieuwe programma’s: Pilates en 
YinYoga. Pilates is een krachtige training voor een sterke core en ef-

fectief  bij rug- nek- en schouderklachten”, legt Caroline uit. “YinYoga 
is een rustige ontspannen les waarbij in alleen zittende en liggende 
houdingen de spieren, het bindweefsel en daardoor de gewrichten soe-
peler gemaakt orden. egin oktober ordt tevens eer gestart met 
een nieuwe kwartaalserie van Club Joy.” 

Gespecialiseerd in groepslessen 
portst dio aroline it  n eeft geen fi tness apparat r en geen 

vrije trainingen, maar is gespecialiseerd in groepslessen. Kwaliteit, 
gezelligheid, persoonlijke aandacht en afwisselende programma’s onder 
begeleiding van uitstekend opgeleide instructeurs staan voorop. 

Spinning/Club Cycle, Club Dance, Club Step, Jump Fun en Outdoor 
ootcamp zijn vooral d namisc  e plosief  en conditioneel. l b 
o er  od  it en l b oga ric ten zic  meer op krac t  o ding 

en balans. “En bij ons geen langlopende jaarlidmaatschappen”, besluit 
Caroline. 

www.sportstudiocaroline.nl 
ilt  meer informatie of  deelnemen aan een gratis proefl es  dan k nt 

u een kijkje nemen op www.sportstudiocaroline.nl of  bellen: 
06 2424 0215. 

ie ook onze advertentie op pagina 
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TESTPERSONEN GEZOCHT
voor de meest complete
hooroplossing ter wereld
Van den B erg Hoortoestellen is opnieuw benaderd om de nieuwste 
hoortechniek van de Europese marktleider op audiologisch gebied in 
de praktijk te testen. Hiervoor zijn we zowel op zoek naar mensen die 
reeds een hoortoestel dragen á ls - naar mensen die merken dat hun 
gehoor tekort schiet en daar iets aan willen verbeteren. 

Optimaal verstaan met minder luisterinspanning
H et nieuwe hoortoestel levert, volgens onafhankelijke klinische studies, de 
beste verstaanbaarheid in gezelschappen en vraagt een aanzienlijk lagere 
luisterinspanning van de slechthorende. Verder is er naast de directe kop-
peling met uw smartphone ook een mogelijkheid om de toestellen door uw 
audicien op afstand bij te laten optimaliseren. Dit revolutionaire toestel is 
nagenoeg onzichtbaar en zeer comfortabel te dragen. 

U w medewerking is belangrijk
Van den B erg stelt zich als doel de recente ontwikkelingen in de audiologie 
optimaal aan te laten sluiten op de individuele wensen en behoeften van 
haar slechthorende cli nt. n daar kunt u een signi  cante bijdrage aan 
leveren.

Hoorbelevings-ruimte
Voorafgaand aan de test zal het gehoor van de testpersonen uitvoerig 
worden onderzocht. Z owel de aanpassing als de controles van de toestel-
len, vinden plaats in onze H oorbelevings-ruimte. H ier beoordeelt u, samen 
met uw audicien, diverse luistersituaties. O ok krijgt u de toestellen mee 
naar huis om deze in de dagelijkse praktijk te testen.
 
Deelname is gratis en geheel vrijblijvend. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
F eike van den B erg in B orger, telefoonnummer:  0599 –  23 5 4 4 4  of 
email:  feike@ vandenberg-hoortoestellen.nl
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De Jong Financiële Diensten in Musselkanaal wil
dichter bij de klant staan
Door Jan Venema
Het pand van De Jong Financiële Diensten aan de Dirk de Ruiterstraat 5 in 
Musselkanaal ruikt nog licht naar frisse verf. De laatste monteur is net de deur 
uitgelopen nadat deze nog een kleine aanpassing aan het computernetwerk 
heeft uitgevoerd. Dat werkt nu perfect. Het bedrijf  is verhuisd van 2e Exloër-
mond, waar het jaren heeft gezeten, naar Musselkanaal. ,,We zijn naar Mus-
selkanaal gegaan om dichter bij onze klanten, het publiek te staan. Mensen 
moeten ons snel en gemakkelijk kunnen bereiken voor dagelijkse verzekerings-
vraagstukken’’, zegt Eric de Jong. 

De Jong Financiële Diensten is geen vooruitgeschoven post van een bepaalde verzeke-
ringsmaatschappij. Zij kunnen onafhankelijk kiezen uit nagenoeg iedere verzekeraar. De 
Jong kiest het beste voor zijn klant. ,,Als iemand een verzekering bij ons af  komt slui-
ten, of  het nu een particulier of  een zakelijke klant is, dan kunnen wij in ons systeem 
meteen zien welke verzekering het beste is. Ons systeem laat tevens meteen zien welke 
verzekering het meest voordelig is. Daar kunnen we een advies bij geven. Het kan zijn 
dat we de nummer twee of  drie op de ranglijst adviseren, omdat we weten dat de be-
treffende verzekeringsmaatschappij net iets betere voorwaarden heeft. Dan zeggen we: 
voor die paar euro’s in de maand extra ben je tegen veel betere voorwaarden verzekerd.’’

De Jong heeft een rijke ervaring. Sinds 1991 
werkt hij in de verzekeringsbranche. Na bij 
verschillende grote bedrijven te hebben ge-
werkt, besloot hij voor zichzelf  te beginnen. 
Onafhankelijk van welk ‘merk’ dan ook. 
Dat hebben de afgelopen jaren van automatisering 
en digitalisering mede mogelijk gemaakt.  Zoals 
gezegd, met een letterlijke druk op de knop kan 
De Jong particuliere en zakelijk klanten meteen 
laten zien welke verzekering het beste bij hen 
past. Dat is de technische kant van zijn verhaal. 
Uiteraart krijgt de klant voor complexe vraagstuk-
ken en producten zoals b.v. aanvullend pensioen, 
uitvaart- of  een arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring uitgebreid advies.

De menselijke kant van zijn betoog is voor De 
Jong niet minder belangrijk. ,,We willen dicht bij 
de klant staan, gemakkelijk bereikbaar zijn. En we 
willen oplossingen voor problemen dicht in de 

buurt zoeken. Een voorbeeld: de dag voor de trouwpartij van een aanstaand echtpaar, waaide 
door de harde wind de ruit van hun voordeur kapot. De mensen zouden de volgende dag het 
huis vol visite hebben. Ze wilden de kapotte ruit dus meteen vervangen hebben. Dat was snel 
geregeld via een plaatselijke glaszetter. Daar geloven we ook in: je moet elkaar als lokale on-
dernemers kunnen vinden en op elkaar kunnen bouwen. Het probleem was meteen opgelost. 
De trouwerij vond zonder probleem plaats.’’

De Jong en zijn collega adviseur Frans van Dijk beschikken over alle diploma’s op het gebied 
van de Wet Financieel Toezicht. Iedere drie jaar moeten ze daar opnieuw strenge examens 
voor afl eggen. Dat betekent dat ze gecertifi ceerd zijn om op alle verzekeringsterreinen actief  
te zijn: particuliere schadeverzekering, zakelijke schadeverzekering, zorgverzekering, ver-
mogensverzekering (risico-, uitvaart- en beleggingsverzekeringen) en inkomensverzekering 
(verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim). En het bedrijf  kan snel han-
delen. Een annuleringsverzekering of  een reisverzekering zijn snel geregeld. Je loopt met een 
verzekeringsvraag bij het pand aan de Dirk de Ruiterstraat 5 binnen en even later loop je bij 
wijze van spreken met een polis weer naar buiten. Tel. 0599-671011

Openingsactie
Sinds de opening van de nieuwe 
zaak in Musselkanaal op 1 sep-
tember houdt De Jong Financiële 
Diensten een actie. Bezoekers die 
binnenkomen om hun verzekering 
te vergelijken met een mogelijk be-
tere, krijgen een bon ter waarde van 
10 euro, die ze bij de ondernemers 
in de omgeving van het kantoor 
kunnen verzilveren. Formeel duurt 
de actie een week, maar Eric de Jong 
vertelt dat met de sluitingsdatum van 
de actie ruimhartig wordt omgegaan. 
Klanten zijn van harte welkom aan 
de Dirk de Ruiterstraat 5.
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Kennelservice.nl uit Musselkanaal levert de beste honden- 
en kattenbrokken voor de laagste prijs  

door Jaap Ruiter 
Waarom te veel betalen voor je honden- of  kattenbrok-
ken terwijl je voor minder geld betere kwaliteit kunt krij-
gen? Dat is in het kort wat Kennelservice.nl uit Mussel-
kanaal heeft te bieden. Omdat eigenaar Michel Kral met 
zijn onderneming ‘KHV Petshop' zijn eigen huismerk 
‘Natuurdog en Natuurcat’ rechtstreeks vanaf  de fabriek 
betrekt, is er sprake van de beste honden- en kattenbrok-
ken voor de laagste prijs. "Voor deze A-kwaliteit betaal 
je elders altijd meer. Zo hebben we al geperste brokken 
vanaf  1 euro per kilo", zegt Michel Kral, die in de regio’s 
Kanaalstreek en Westerwolde gratis aan huis bezorgt. 

Zonder allerlei toevoegingen 
Kennelservice.nl heeft meer dan 30 soorten honden- en 
kattenbrokken. "De hondenbrokken zijn smaakvol, geperst 
of  krokant en bevatten een veel uitgekiendere en gezonder 
percentage aan eiwit en vetten", legt Michel Kral uit. "Er 
zijn diverse brokken voor puppy’s en volwassen honden. En 
voor de trouwe viervoeter met een tarwe-allergie hebben we 
speciale anti-allergeen brokken met toevoeging van rijst in 
plaats van granen. Niet iedere hond is gelijk en heeft dezelfde 
voedingsbehoeftes wat betreft het eiwit/vet percentage. 
Bij twijfel geven we altijd een goed en onderbouwd advies. 
Daarnaast bieden we vers vlees in de vorm van diepgevroren 
worsten. Dat is vlees zonder allerlei toevoegingen, wat er 
bijvoorbeeld wel in blik zit." 

Kattenbrokken met echt kippenvlees 
Wat betreft kattenbrokken heeft Kennelser-
vice.nl eveneens veel diversiteit in huis. Zo 
zijn er brokken voor kittens en volwassen 
katten. "En voor gesteriliseerde en sensitieve 
katten met een overgevoelig maagdarmstel-
sel hebben we speciale brokken", vertelt 
Michel Kral. "In alle kattenbrokken zit kip. 
En met kip wordt ook echt gemalen kip-
penvlees bedoeld, en niet zoals in sommige 
kattenbrokken waar alleen maar een paar 
kippenveren door zitten om de slogan ‘met 
kip’ op de verpakking te rechtvaardigen!" 

Complimenten over vacht en spierweef-
sel 
Dat Michel Kral superieure kwaliteit hon-
den- en kattenvoeding levert blijkt wel uit 
het feit dat vele hondeneigenaren alleen 
maar brokken en vlees betrekken van Ken-
nelservice.nl en op wedstrijden en shows 
veel complimenten ontvangen wat betreft 
vacht en spierweefsel. "Dat is de mede de di-
recte invloed van deze uitstekende voeding. 
Want vergeet niet dat goedkope voeding 
vaak veel zouten bevat die slecht zijn voor 
kat of  hond, met name de nieren, en voor 

veel proble-
men kunnen 
zorgen met 
alle nare 
gevolgen 
vandien." 

www.kennelservice.nl en 
Facebook 
Behalve honden- en kat-
tenvoeding is Kennelservice.
nl ook het (web)adres voor 
kleding voor de hondensport 
van het Zweedse topmerk 
PINEWOOD, waar Mi-
c el ral offi cieel regionaal 
dealer van is. Verder is ‘KHV 
Petshop' dealer van LOWA 
schoenen, ARMADILLO 

merinowollen kleding en van STARMARK hondensport en 
-spelartikelen zoals de bekende gele trainingsballen. Kortom, 
op www.kennelservice.nl zijn alleen maar kwaliteitsproducten 
verkrijgbaar, maar dan wel voor een eerlijke en aantrekkelijke 
prijs! 

Kennelservice.nl uit Musselkanaal is te bereiken via de gelijk-
namige website www.kennelservice.nl, waar u uw bestellingen 
kunt plaatsen. Levering in de regio is gratis. In de rest van 
Nederland en in België en Duitsland wordt de verzending ver-
zorgd door de bekende bezorgdiensten. Voor meer informatie 
en advies kunt ook even bellen via 06 578 50 757 of  mailen 
naar info@kennelservice.nl. Bezoek ook ‘KHV Petshop' op 
Facebook voor het laatste nieuws.
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De Naaibox in Stadskanaal: uitstekend adres voor onder meer 
fournituren

Een goed adres voor de verkoop van onder meer fournituren is sinds twintig jaar in 
het centrum van Stadskanaal op een zeer gunstige locatie gelegen. De Naaibox is hét 
adres voor fournituren en nog veel meer, zoals machinaal borduurwerk, een stomerij 
en onder meer cadeauartikelen. Voor iedereen wat wils dus en met recht kan dan ook 
worden gezegd dat eigenaresse Helga Nijenhuis heel veel mensen in hun behoeften 
kan voorzien.

Heel veel van dergelijke zaken zijn er niet veel meer en zeker niet in de regio. Helga wil er dan 
ook voor zorgen dat u echt tot uw recht komt in haar winkel. U kunt er voor van alles terecht: 
van het verstellen, veranderen en repareren van kleding tot de verkoop van onder meer sok-
kengarens en borduurpakketten. Ook is er een haak- en breicafé. ,,Hier in Stadskanaal is sinds 
kort geen winkel meer die kleinvak zoals garen en ritsen e.d. verkoopt. Ik doe dat wél en wil 
de mensen graag laten weten wat ik allemaal verkoop, wat ik doe en wat er bij De Naaibox 
allemaal mogelijk is.”

Mogelijkheden genoeg, want u kunt er naast bovengenoemde ook terecht voor onder meer 
(bedrijfs)kleding. De borduurpakketten zijn er in vele soorten en van vele merken, namelijk 
DMC, Lanarte en PAKO. Ook is er brei- en haakgaren van de merken DMC, Scheepjes en 
Schachermacher en zijn er veel sokkengarens, maar ook katoenen garens van Scheepjes en 
Durable.

Vrij recent is het dat mensen bezig zijn met het omzetten van een foto naar een afbeelding 
via pixels. Ook dat kan bij de Stadskanaalster onderneming. ,,De klanten kunnen dan zelf  
bepalen welke afbeelding of  foto ze willen laten omzetten. Dat kunnen ze via een computer-

programma doen om een patroon te krijgen en 
uiteindelijk kun je nadat je dit hebt uitgeprint 
met doorzichtige basisplaten en pixelmatjes 
bezig gaan.” Helga legt u graag uit welke vele 
mogelijkheden er zijn.

De Naaibox biedt overigens nog veel meer: sinds 
drie jaar is er een haak- en breicafé. Op dinsdag- 
en vrijdagochtend is er van half  tien tot half  
twaalf  de mogelijkheid er te haken en breien. 
Veel mensen maken dan ook van deze gelegen-
heid gebruik. De kosten zijn erg gering, namelijk 
maar één euro per keer. Het is er goed toeven, 
gezellig en lekker bezig zijn. 
Het materiaal dat De Naaibox gebruikt is mili-
eubewust en kindvriendelijk. Voor het machinaal 
borduurwerk is dat nodig en Helga kan zeggen 
dat hierin veel keus is: bedrijfslogo’s die op be-
drijfskleding worden aangebracht, maar ook vele 
babyartikelen en ontzettend veel cadeaus, vooral 
voor de kraamtijd. Tevens kunt u bij de Naaibox 
terecht voor reparatie aan uw naaimachine.

Indien u meer informatie wilt ontvangen of  wilt weten hoe De Naaibox eruitziet dan kunt u 
altijd even een kijkje komen nemen aan de Beneluxlaan in Stadskanaal. Helga staat open voor 
al uw vragen.

De Naaibox is gevestigd aan Beneluxlaan 7  in Stadskanaal. Het telefoonnummer is 
0599-610921. Op www.denaaibox.nl is meer informatie te vinden.
(Door RegioMagazine / Gerry Grave)
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Withaar Hovenier in Mussel, gespecialiseerd in 
tuinonderhoud en aanleg van tuinen

Als er iemand is die via een opleiding  en een baan zijn 
bestemming heeft gevonden is het wel Vincent Withaar 
uit Mussel. Ooit begon hij als straatlegger. Daarna de 
scholing gehaald als hovenier. Vervolgens werd hij zelf-
standig ondernemer als hovenier. Vincent: ,,Van een tuin 
die niks is iets moois maken, dat is prachtig om te doen. 
Ja, het brengt brood op de plank. Maar ik haal ook veel 
voldoening uit het eindresultaat. Aardigheid in je werk 
hebben, dat is belangrijk.’’

Van een tuin die niks, iets moois maken. Vincent doet het 
vaak. In de drie noordelijke provincies van het land. Vanuit 

Mussel ontwerpt hij mooie tuinen en daarbij maakt hij vele 
kilometers. Maar klagen doet hij niet. ,,Eigenlijk zit ik in 
Mussel behoorlijk centraal. Het kost me niet zoveel tijd om in 
te het midden van  Drenthe of  het midden van Friesland te 
komen,’’ Vincent zit meer in de tuin dan op de weg. En in de 
tuin, daar ligt zijn hart.

Of  hij nu beplanting moet aanleggen of  een boom poten. 
Of  hij nu bestrating,  een overkapping of  een schutting moet 
plaatsen. Het gaat Vincent er om dat dat hij er iets moois van 
maakt. In overeenstemming met de klant. Vincent doet er 
alles aan om de klant tevreden te stellen.

Vincent: ,,Ik heb contact met 
leveranciers die door heel Eu-
ropa zitten. Ik kan alle soorten 
beplanting leveren die er maar 
zijn. Ook heb ik suggesties met 
bladziektes  als deze planten 
bijvoorbeeld de bladvalziekte 
gaan vertonen.’’ Vincent Withaar 
komt naar je tuin met een plant 
en een plan. En hij wil deze goed 
bij zijn klant achterlaten. Dat is 
zijn eer te na.

Mussel als centraal punt. Het 
is al eerder gezegd. Maar het 
bedrijf  aan de Zandtangerweg
ligt niet alleen centraal voor de 
noordelijke provincies. De uitval-
basis ligt ook dicht bij de Duitse 
klanten. En dat worden er de 
laatste jaren steeds meer. Vin-
cent: ,,Ik had eens een klant in 
Haren, in Duitsland, vlak over de 
grens. Vanuit daar ging het van 
mond tot mond, omdat ik goed 
werk had geleverd met het aan-
leggen van een tuin.  De meeste 
Duitsers vinden Nederlandse 
tuinen mooier. De meeste Duitse 
inritten liggen in beton en willen 
vaak eens een keer wat anders.  
Varierend van een mooie inrit 
met mooie Nederlandse  klinkers 
tot een mooie schutting’’.

Ook het plaatsen van een mooie 
aluminium overkapping. Of  een 
mooie overkapping van Doug-
las. In Duitsland staat zijn naam 
goed bekend als een hovenier 
die in goed overleg met de klant 
een mooie tuin maakt. Ook volgt 
Vincent regelmatig cursussen 
om zijn vakkennis bij te houden. 
Voor het aanleggen van kunst-
gras of  een terras van keramiek 
aan te leggen.

Regelmatig is hij over de grens te vinden om voor daar een 
mooie tuin te onderwerpen.Vincent Withaar’s bekendheid 
begint in de Duitse grenstreek inmiddels uit te groeien tot een 
reputatie. Vincent: ,,Mensen vertellen het elkaar . Mond-tot-
mond reclame dat werkt heel goed. Dat heeft al tot verschil-
lende nieuwe opdrachten geleverd.’’

Maar Vincent blijft in hart en nieren hovenier. Doet het hem 
geen pijn als hij een tuin opknapt en dat het twee jaar later er 
weer als een rotzooitje uitziet? Vincent moeten even naden-
ken.

,,Dat maken we nooit mee’’, zegt hij.  ,,De meeste keren dat ik 
een tuin opknap, blijft die ook bij mij in onderhoud. Bijvoor-
beeld met een onderhoudscontract die begint in maart en 
eindigt in november, dan hebben de klanten het hele jaar een 
mooie tuin.’’

Withaar Hovenier  |  Zandtangerweg  8  |  9584 TA Mussel
06-52551355  |  www.withaarhovenier.nl
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Nieuw in Stadskanaal: Grillroom De Hollander
Grillroom De Hollander shopt voor exotische 
maaltijden graag bij een goeie buur
Door Jan Venema
Hoe begin je in Stadskanaal een grillroom die onder meer shoarma, 
kebab, doner, durum en lahmacun levert? Terwijl er veschillende 
zaken zijn die dat al doen? In de eerste plaats door kwalitatief  goede 
etenswaar te verkopen. En je zou eens kunnen kiezen voor een naam 
die niet orientaal klinkt. Niet Pharao, niet Cheops. Nee, gewoon Grill-
room De Hollander. 

En zo gek is dat niet, zo’n naam. Laten we eerlijk zijn. Een halve eeuw 
geleden was een shoarmazaak in Nederland nog behoorlijk exotisch. Maar 
de tijd heeft niet stilgestaan. Schoarma, kebab en doner maakt sinds een jaar 
of  vijftig al deel uit van de Hollandse keuken. Een broodje ‘sjwarma’ kopen 
is tegenwoordig net zo normaal als een patatje pinda of  een bami met babi 
pangang bestellen. Het is al tientallen jaren heel Nederlands. Vandaar dat 
de initiatiefnemers van de grillroom aan de Beneluxlaan in Stadskanaal er 
niet voor schroomden hun zaak Grillroom De Hollander te noemen. Mans 
Mensinga en Thomas van der Veen willen niet ‘nep-Oosters’ doen.

De twee kennen elkaar al een aantal jaar. De twee vonden elkaar en op de 
hoek van de Beneluxlaan en de NAVO-laan in Stadskanaal vonden ze een 
geschikte locatie. Eerder was er een breiwinkel gevestigd. Later had de We-
reldwinkel er een stek. En nu is het hoekpand  een mooi ingericht restaurant.

Belangrijker vinden Mans en Thomas dat ‘de loop’ er al vanaf  het eerste uur 
in zit. Zonder er op welke manier dan ook voor te adverteren. ,,Vanaf  de 
eerste avond dat we open waren, zat de zaak al vol’’, zegt Mans. Dat was een 
doordeweekse dag. In het eerste weekeinde na de opening zat De Hollander 
ook tot diep in de nacht vol. ,,Uitgaanspubliek, dat na het stappen nog een 
hapje wil eten’’, legt Mans uit. De nieuwe grillroom plukt er nu al de vruch-
ten van dat deze op loopafstand van andere uitgaansgelegenheden in het 
centrum van Stadskanaal ligt.
 
Er kunnen maaltijden aan de tafeltjes in de zaak worden genuttigd, maar 
er is ook een afhaalservice en De Hollander bezorgt ook in Stadskanaal en 
omgeving: Musselkanaal, Mussel, Onstwedde, Nieuw-Buinen, Gasselternij-
veenschemond.

Mans Mensinga vindt het belangrijk de buurt te bedienen. Maar ook om 
de eetwaren die De Hollander serveert uit de buurt te betrekken. Het vlees 
komt van een plaatselijke slager. Ook de groenten. Hij heeft een deal met de 
groenteboer Voorintholt een paar deuren verderop, die hem elke dag vers-
gesneden groenten levert. Mans: ,,Je kunt alles bij een Turkse groothandel 
halen. Het ene is goedkoper, het andere is wat duurder. Uiteindelijk maakt 
het niet veel uit waar je je ingredienten vandaan haalt. Daarom haal ik de 
eetwaar het liefst bij een goeie en vertrouwde buur.’’

Grillroom De Hollander, waar kwaliteit en hygiëne voorop staan, is geves-
tigd aan de Beneluxlaan 23 in Stadskanaal. Telnr: 0599-202742.
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door Jaap Ruiter 
Het is vanaf de start in 2012 hard gegaan met ‘RJJ 
Catering’ uit Vlagtwedde. De onderneming van de 
twee chefkoks Ruud Scholtalbers en Jan Jurgen 
Moed groeide vorig jaar al uit zijn jasje en verhuis-
de om die reden naar een veel ruimer onderko-
men aan de Wilhelminastraat 59A in Vlagtwedde. 
"Ruud en ik werken inmiddels fulltime bij ‘RJJ 
Catering’, maar dat bleek nog niet voldoende en 
daarom hebben we nu ook personeel in dienst", 
legt Ruud uit. "Met ‘RJJ Catering’ bieden we 
Hapjes-service, Ontbijtservice, Maaltijdservice en 
uiteraard Catering." 

Elke dag vers bereid 
Vooral vanwege de maaltijdvoorziening groeide RJJ 
Catering als kool. "Wat begon met een handjevol 
maaltijden per dag is inmiddels uitgegroeid tot bijna 
130 maaltijden per dag", vertelt Ruud. "En er komen 
steeds meer klanten bij. Dat komt omdat we elke dag 
het eten vers bereiden, volgens authentiek recept en 
direct warm uit de keuken aan huis leveren waardoor 
er geen gedoe is met eerst opwarmen in de magne-
tron of op een kookplaat. Als wij het gas uitdraaien 
heeft iedereen binnen een uur een heerlijke vers 
bereide maaltijd, inclusief soep of salade en een 
dagvers toetje op tafel. Als men een dieet of andere 
wensen heeft, is dat geen enkel probleem voor ons. 
We zijn heel fl exibel en kunnen snel schakelen." Ruud 
voegt er aan toe dat klanten op elk moment kunnen 
opzeggen en niet gebonden zijn aan een contract. 

Flexibel, veelzijdig en voor elk budget 
RJJ Catering is niet alleen heel fl exibel maar ook zeer 
veelzijdig. "Wat betreft catering maakt het ons niet uit 
of we worden ingeschakeld voor kleine partijen van 
15 a 20 personen of een party voor meer dan 100 
personen", zegt Ruud. "En ongeacht op welke locatie. 
We komen thuis, in de tuin, op het bedrijf, in de feest-
tent, zalencentrum, in het bos en desnoods in de wei. 
En als het nodig is regelen we ook een onderkomen, 
kleden we de locatie aan, ontwerpen uitnodigings-
kaarten en leveren wij extra personeel of muziek. In 
overleg is er veel mogelijk. En voor elk budget kunnen 
we wel iets betekenen voor onze klanten." 

Maaltijden, hapjes-schaal en ontbijt 
Daarnaast levert RJJ Catering aan bedrijven en 
horecagelegenheden als Gasterij Natuurlijk Smeer-
ling (‘dagelijks eten wat de pot schaft’ tussen 12.00 en 
14.00 uur) en is RJJ Catering het adres voor groepen 
mensen die tegen een leuke prijs op een sociaal-
maatschappelijke manier met elkaar willen eten.
 In dat kader bezorgt RJJ Catering maaltijden aan 

Welstad Stadskanaal, onderdeel van Tinten Welzijns-
groep, die regelmatig een gezamenlijk etentje voor 
mensen uit de wijk organiseert. Maar RJJ Catering 
is tevens het adres voor een feestje thuis als u zelf 
geen zin heeft om een hapjes-schaal te maken. En 
als u iemand of misschien u zelf wilt verrassen met 
een heerlijk ontbijt, dan kunt u ook bij RJJ Catering 
terecht. 

www.rjjcatering.nl 
Er zijn veel cateringbedrijven, maar Ruud Scholtal-
bers en Jan Jurgen Moed vinden concurrentie een 
groot woord. "Wij doen het op onze eigen manier en 
pakken het anders aan, daarom spreken we ook niet 
van concurrentie", besluit Ruud het interview. 

RJJ Catering is gevestigd aan de Wilhelminastraat 
59A in Vlagtwedde. Als u wensen of vragen heeft kunt 
u bellen naar 0599-354640 of een email sturen naar 
info@rjjcatering.nl. Maar u kunt ook even langsko-
men. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.rjjcatering.nl

‘RJJ Catering’ uit Vlagtwedde heeft nog steeds geen concurrentie 
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Frey Oogzorg in Vlagtwedde: 
Net eevm aans, net eevm beter
door Jaap Ruiter 
Frey Oogzorg in Vlagtwedde is geen doorsnee opticien-
zaak waarvan er dertien in een dozijn gaan. Want zo wil 
eigenaar Henk Akkerman, opticien en contactlens-spe-
cialist, ook helemaal niet zijn. Om het net even iets an-
ders te doen, net even iets meer te bieden te hebben en 
daardoor net even iets beter te zijn, heeft Henk Akker-
man in 2013 bewust voor de overname van Frey Oogzorg 
gekozen in plaats van franchiser te worden van een van 
de bekende landelijke ketens van brillenzaken. "Dat ben 
je te veel gebonden aan bepaalde regels en voorschriften. 
Dat wil ik niet, ik wil als zelfstandig ondernemer mijn 
eigen ding kunnen doen en de bedrijfsvoering zelf  kun-
nen bepalen." 

De meest geavanceerde en revolutionaire 
oogmeettechniek die er is!  
En dat Frey Oogzorg het anders doet blijkt ondermeer uit de 
aanschaf  van de DNEye-scanner van Rodenstock waarmee 
op de meest geavanceerde en revolutionaire manier oogme-
tingen worden gedaan. "Van dit apparaat staan er nog geen 
50 van in Nederland. In de regio ben ik sowieso de enige", 
vertelt Henk Akkerman, die al ruim 22 jaar ervaring heeft als 
opticien en contactlens-specialist. "De DNEye-scanner meet 
1500 keer de sterkte van je ogen en meet in 14 verschillende 
richtingen in plaats van 3. Vergeleken met de standaard-appa-
ratuur meten wij bij Frey Oogzorg zeker 25 keer nauwkeuri-
ger!" 

DNEye-scanner: 1500 hypernauwkeurige oogmetingen! 
Zo verricht de DNEye-scanner niet slechts 1 oogmeting, 
maar scant het apparaat het oog met een onschadelijke licht-
straal met maar liefst 1500 hypernauwkeurige metingen! De 
DNEye-scanner bootst diverse lichtomstandigheden na en 
neemt de kanteling van uw ogen tijdens het kijken in de verte 
en het lezen mee. Zo worden de exacte afwijkingen bij diverse 
pupilgroottes gemeten. De uitkomst van dit ongeëvenaarde 
oogonderzoek wordt bij Frey Oogzorg gecombineerd met de 
nieuwste slijptechniek voor fantastische brillenglazen op maat. 
"Dat zijn glazen met een ongekende scherpte en helderheid", 
legt Henk Akkerman uit. "Hierdoor hoeven de hersenen zich 
minder in te spannen om het beeld dat zij binnen krijgen 
te corrigeren, waardoor er veel ontspannender kan worden 
gekeken. Men ziet veel meer details, meer contrast en meer 
kleuren. Niet alleen overdag, maar ook in het donker. Deze 
techniek is een weldaad voor de ogen." 

Altijd optimaal zicht: overdag, tijdens de schemer en 's 
nachts! 
Door middel van de geavanceerde oogmeettechniek van Frey 
Oogzorg behoort nachtblindheid nu ook tot het verleden! 
"Veel mensen komen bij mij omdat ze denken dat ze nacht-
blind zijn", zegt Henk Akkerman. "In werkelijkheid is hun 
oogafwijking 's nachts en tijdens de schemer anders dan over-
dag. Hierdoor zien ze 's nachts minder goed met de bril waar-
mee ze overdag prima zien. Dit verschil heeft te maken met 
de pupil die 's nachts groter is. De DNEye-scanner bootst 
verschillende lichtomstandigheden na en meet vervolgens de 
exacte afwijking bij diverse pupil-groottes. Zo heb je altijd 
optimaal zicht: overdag, tijdens de schemer en 's nachts!" 

Voor hetzelfde geld een ongeëvenaarde oogmeting zon-
der extra kosten!  
Om klanten de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken 
van de meest geavanceerde oogmeettechniek die er is en daar 
niets extra's voor te betalen, heeft Frey Oogzorg een actie om 
de extra kosten van 2 x 49 euro niet door te berekenen en 
voor eigen rekening te nemen. "Maar ik heb inmiddels beslo-
ten dat deze actie standaard wordt", voegt Henk Akkerman er 
aan toe. "Dus voor hetzelfde geld een ongeëvenaarde oogme-
ting met een al even ongeëvenaarde uitkomst met als resultaat 

een bril die andere brillen ruimschoots overtreft waardoor het 
zicht al even ongeëvenaard is!" 

Service, uitgebreid advies, fraaie collectie en jarenlange 
ervaring! 
Daarnaast heeft Frey Oogzorg een ruime en fraaie collectie 
monturen, van standaard tot heel bijzonder en is het tevens 
het adres voor contactlenzen, inclusief  de populaire nacht-
lens, die u alleen 's nachts hoeft te dragen maar waardoor 
u overdag uitstekend ziet! Verder biedt Frey Oogzorg veel 
service en uitgebreid advies, dat gestoeld is op jarenlange 
ervaring en uitstekende opleidingen. "En om op de hoogte 
te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen volg ik nog steeds 
studies, houd de vakliteratuur goed bij en bezoek ik binnen- 
en buitenlandse beurzen, zodat hier altijd het nieuwste van 
het nieuwste te verkrijgen is, zoals bijvoorbeeld de uit 1 stuk 
gemaakt 3D-bril met geweldig draagcomfort en die supersterk 
is", vult Henk Akkerman aan, die er tot slot aan toe voegt dat 
het geen enkel probleem is om mensen ook thuis te bezoeken 
als daar aanleiding voor is.  

Frey Oogzorg, net eevm aans net eevm beter, is gevestigd aan 
de Dr. P. Rinsemastraat 2 in Vlagtwedde en is het adres voor 
een ongekend geavanceerde oogmeting, fraaie collectie, alle 
contactlenzen en een echt onafhankelijk advies. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar 0599-312000. U kunt ook een 
kijkje nemen op www.freyoogzorg.nl
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ONS NIEUWE ADRES IN STADSKANAAL:

H oogveen 1  |   9501 X K  Stadskanaal
Tel:  0599-6148 7 9  |   F ax:  0599-65337 9

stadskanaal@kralwesten.nl

ONS KANTOOR IN
STADSKANAAL IS VERHUISD

KANTOOR TER APEL

H oofdstraat 19  |   9561 JA Ter Apel
Tel:  0599-58 17 59  |    F ax:  0599-58 17 35

informatie@kralwesten.nl
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Open dag zaterdag 14 oktober 
bij Uitvaartvereniging Diedel 
Wessels in Winschoten
De Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. houdt 
samen met het uitvaartbedrijf  Diedel Wessels BV een open dag op zaterdag 14 okto-
ber 2017.

De grootste uitvaartvereniging in de regio houdt op 14 oktober samen met haar uitvaartbe-
drijf  een informatieve open dag voor belangstellenden.  De Vereniging, Diedel-Wessels,  en 
diverse ondernemers laten de mogelijkheden zien van een piëteitsvolle en betaalbare begrafe-
nis of  crematie. De open dag wordt gehouden van 10.30 tot 15.30 aan de J D van der Veen-
straat 9A, 9672 AD te Winschoten.

Kijk ook eens op www.ouvw.nl.

‘t Meubelhuus in Musselkanaal viert 
uitbreiding met Septembermaand - 
Stoelenmaand
Door Jan Venema
‘t Meubelhuus aan de Schoolstraat in Musselkanaal heeft een behoorlijke uitbreiding 
achter de rug. Het winkeloppervlak is toegenomen van 2500 vierkante meter tot zo’n 
3000 vierkante meter. Eigenaar John Filips heeft de bovenverdieping van het pand bij 
de zaak getrokken. 

John: ,,Alles is opnieuw ge-
stoffeerd. Er is een nieuwe 
plafond in gekomen. En er 
is nu een fatsoenlijke trap 
naar de bovenverdieping 
gebouwd. Het ziet er netjes 
uit en het is goed toegan-
kelijk.’’ De verdieping staat 
vol met -hoe kan het ook 
anders- meubels. Daardoor 
heeft ‘t Meubelhuus het 
assortiment fors uit kun-
nen breiden. ,,We voerden 
eerder dit jaar nog 22 com-
plete meubelprogramma’s. 
Nu zijn dat er 29.’’ Klanten 
hebben nu dus zo’n 30 
procent meer keuze dan in 
het verleden. 

In de afgelopen zomer-
maanden is het domein van 
John’s levensgezel Gina - ‘t 
n ster ssie  ook fl ink 

uitgebreid. De winkel met 
het nieuwste op het gebied 
van brocante, landelijke, 
hippe en eigentijdse woon-
accessoires meet tegen-
woordig een oppervlakte 
van zo’n 400 vierkante me-
ter. Ook daar is steeds weer 

plek voor nieuw aanbod. ,,Je moet denken aan mooie woonaccessoires. Kristallen kroonluch-
ters, maar ook industriële lampen. Konijnenhuiden en schapenvachten. Woonplaids voor op 
de bank. Kasten. Vazen. Net als in de meubelzaak wisselt ook deze collectie regelmatig.’’ 

Het bloed kruipt waar het niet kan gaan. Ooit was John handelaar in antiek. Hij kan het niet 
laten. ,,Tja, soms staat er weer een stuk antiek in de winkel. Dat kan een klok zijn, of  een kast. 

f  een mooie esterfi eld bank. c  et staat eel mooi in de collectie.

‘t Meubelhuus  |  Schoolstraat 147  |  9581 GH Musselkanaal  |  0599 470255
     jfi lips planet.nl    .tme bel s.nl

Septembermaand 
Stoelenmaand: 
80 MODELLEN
STOELEN IN DE 
AANBIEDING
‘t Meubelhuus maakt van de september-
maand de Stoelenmaand. De zaak biedt 
liefst tachtig verschillende modellen stoe-
len met 20 procent extra korting aan.

John Filips: ,,Dat is inclusief  de nieuwe 
collectie.’’ Veel klanten beseffen niet of  
ze serie stoelen bestellen uit de collecties 
van vorig jaar of  van dit naar. John wil 
daar niet kinderachtig of  moeilijk over 
doen. Alle tachtig modellen gaan met 
dezelfde korting de deur uit.

Bezoekservice voor 
ouderen

Ja, ook oudere mensen willen nieuwe 
meubels. De tijd dat mensen na hun 
zestigste levensjaar geen nieuwe meubels 
meer aanschaffen en hun leven uitzit-
ten op hun oude meubels is voorbij. 
Senioren kiezen steeds vaker voor een 
nieuwe inrichting van de huiskamer. Om 
deze mensen tegemoet te komen, biedt 
‘t Meubelhuus ouderen de mogelijkheid 
zich gratis op te laten halen om op hun 
gemak een kijkje te nemen in de winkel 
aan de Schoolstraat. Ze kunnen er rustig 
rondkijken en er is altijd een kopje koffi e. 
De klanten die gebruik maken van deze 
service worden natuurlijk ook weer thuis 
gebracht.
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door Jaap Ruiter 
‘HJ Milieu Inspecties’ uit Westerlee is een volledig gecertifi ceerd 
asbest-inventarisatiebureau. Eigenaar Herman Jager is al langere 
tijd werkzaam in de wereld van asbest. Eerst in loondienst en in 2006  
zelfstandig. "Dat ik zelfstandig ben geworden is een toevalligheid 
omdat de wet in dat jaar veranderde", blikt Herman Jager terug in de 
tijd. "Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan ver-
biedt de overheid dat een asbestsaneringsbedrijf zowel de inventari-
satie als de uitvoering van de werkzaamheden voor zijn rekening mag 
nemen."   

P rachtig werk 
Niet alleen het zelfstandig ondernemerschap was een toevalligheid in het 
leven van H erman Jager, maar het was ook een toevalligheid dat hij in de 
asbestwereld verzeild is geraakt. "I k ben op de H ogere Tuinbouwschool in 
F rederiksoord afgestudeerd als landschapsarchitect, en had als 23-jarige 

ook direct een vaste baan met een uitstekend salaris en een auto van de 
zaak. Maar ik vond het direct vanaf het begin helemaal niks en vertelde tot 
grote wanhoop van mijn ouders dat ik iets anders ging zoeken. Toevallig, 
ja daar heb je het woord weer, wilde mijn toenmalige werkgever ook iets 
gaan doen in de asbestsanering. Dat was in die tijd een hot item toen de 
overheid met een asbestsaneringsplicht kwam. I k volgde de opleiding tot 
asbest-inventariseerder en wist direct dat ik mijn bestemming nu wel had 
gevonden. I k vind het nog steeds prachtig werk." 

DAV, ADK  en DI A 
ehalve gecerti  ceerd asbest inventariseerder is erman Jager tevens 

exa minator bij de opleiding tot Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV 1 en 
2). "Dat is de opleiding die leidt tot de benoeming van Asbest DesK undige 
(ADK ) waarna je toetreedt tot het bekende en excl usieve gilde van die 
mannen in witte pakken", lacht H erman Jager. "En om het nog een beetje 
onoverzichtelijker te maken, heb ik zelf de opleiding tot Deskundig I nven-

tarisator Asbest (DI A) gevolgd. Volg je het nog een beetje?  
H a ha."  

SC-54 0 
O mdat asbesthoudende materialen gezondheidsrisico’s 
met zich mee kunnen brengen is het bij wet verplicht om 
alle gebouwen van voor 1994 eerst te inspecteren op de 
aanwezigheid van asbest voordat er verbouwd, gereno-
veerd of gesloopt mag worden. "Met een asbestinventarisa-
tie-rapport breng ik alle aanwezige asbesthoudende materi-
alen in, aan, op of in de omgeving van het gebouw in kaart 
en stel vervolgens een verwijderingsplan voor saneerders 
op", legt H erman Jager uit. "Tevens word ik ingeschakeld 
om te adviseren bij aan- en/ of verkoop om al dan niet een 
asbestinventarisatie uit te laten voeren. H et risico voor het 
verdere gebruik en een hierop volgende sanering wordt 
per toepassing bepaald. Een asbestinventarisatie van mijn 
hand gebeurt conform de zogenaamde SC-540-normen." 

N iets aan het toeval overlaten 
En dat je geen groot asbest-inventarisatiebureau met tal 
van medewerkers hoeft te hebben om grote klanten tot je 
opdrachtgevers te mogen rekenen, bewijst H erman Jager 
met zijn eenmansbedrijf. "Mijn opdrachtgevers weten dat 
een rapport van mijn hand gewoon goed is. H et klopt, het is 
correct en is degelijk onderbouwd. B ovendien doe ik alles 
zelf:  zowel het onderzoek als het plan van aanpak. Grotere 
asbest-inventarisatiebureaus hebben veldmedewerkers 
die hun gegevens vaak onder tijdsdruk inleveren omdat ze 
meerdere afspraken per dag hebben, waarna datatypisten 
ze tot een rapport verwerken. Dat maakt de kans op onvol-
ledigheid en fouten groter met als gevolg veel ext ra na-
werk, waar niemand op zit te wachten. I k werk niet onder 
tijdsdruk waardoor ik gedegen veldonderzoek kan doen en 
niets aan het toeval overlaat. Daarna verwerk ik mijn eigen 
gegevens uit tot een volledig, degelijk en onderbouwd in-
ventarisatierapport. Daar komt verder niemand tussen." 

Alle huizen van Ameland van binnen gezien 
Een van de grote klanten van H J Milieu I nspecties is bij-
voorbeeld de gemeente Ameland. "Dat heeft als leuke bij-
komstigheid dat ik vast en zeker é é n van de weinigen ben 
die bijna alle huizen op Ameland van binnen heeft gezien!  
H a ha." 

H J Milieu I nspecties is gevestigd aan de Tranendallaan 2D 
in Westerlee. Telefoon:  0597 -4368 8 3 of mobiel:  
06 1050 2466. Voor meer informatie kunt ook kijken op 
www.hjmilieu.nl

HJ Milieu Inspecties uit Westerlee: 
Toevallig wel één van de beste asbest-
inventarisatiebureaus in Nederland! 
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Autoservice RTO in Valthermond bedient de klant perfect

Ooit begonnen als handige scooterkid heeft Patrick Gort 
tegenwoordig 230 auto’s op voorraad en verkoopt hij er 
zo’n duizend per jaar. Patrick is de man achter Autoser-
vice RTO uit Valthermond.

Waar staat RTO voor? Patrick: ,,RTO staat voor Reparation, 
Tuning en Onderhoud. Ik begon met scooters in de Kavelin-
gen in Musselkanaal.’’ In 2011 koos Patrick voor het verkopen 
van auto’s. Anderhalf  jaar geleden kon hij aan de kruising 
van de Mondenweg in Valthermond een autobedrijf  kopen. 
Patrick: ,,Het is een hele goeie plek voor zo’n bedrijf. Er komt 
zo ontzettend veel verkeer langs. Waar het bedrijf  nu zit, zit 
het op de eerste rang. Het bedrijf  wordt veel gezien en is 
goed bereikbaar.’’

Aanvankelijk verkocht Patrick alleen auto’s, maar hij heeft 
zich toegelegd op reparatie en onderhoud van wagens. Er 
zijn inmiddels zeven mensen in dienst, vaklieden. De ene 
weet veel van mechanische techniek. De ander 
weet weer meer van elektronica in de auto. 
Wat een middagje meelopen in de werk-
plaats van Patrick leert, is dat er een 
enorm brede kennis 

aanwezig is. Of  je nu met een Golf  1 uit de jaren 80 van de 
vorige eeuw aan komt, of  met een Toyota Avensis uit deze 
eeuw, de mensen van RTO Autoservice weten er raad mee. 

Kennis is de sleutel, weet Patrick Gort. Daarom zijn z’n 
monteurs regelmatig op cursus. Hun kennis moet up to date 
zijn. Een voorbeeld. De verslaggever komt langs. Een auto 
op de brug wil hardnekkig niet starten. Vijf  jongens in overall 
staan er om heen, terwijl Gort de auto probeert te starten. De 
motor slaat aan. Maar kennelijk moet er iets aan de ontsteking 
worden bijgesteld. De slimme monteur op dat gebied wordt 
er mee aan het werk gezet. Andere monteurs gaan weer ver-
der met de klus waar ze mee bezig waren. En Gort vraagt de 
overgebleven monteur een auto die op de parkeerplaats staat 
- de volgende klus - naar binnen te rijden. 

Patrick legt zich meer toe op bedrijfswagens en wil 
dat blijven doen. ,,Wagens die bij ons in onder-
houd zijn, moeten blijven rijden. Een ondernemer 
die pech krijgt met zijn wagen, kan 
niet bij de klant komen. Als ze hun 
auto bij ons in onderhoud heb-
ben, kunnen ze ons bellen. We 

sturen er dan een monteur 
op af. We zorgen dan 

ook voor vervangend vervoer. Wij moeten er voor zorgen dat 
zo’n ondernemer bij z’n klant kan komen.’’

Patrick: "Zo bieden wij garantiepakketten van 3 of  6 maan-
den met landelijke dekking en vanaf  29 euro per maand een 
onderhoudsplan. Verder regelen wij tegen aantrekkelijke 
voor aarden een fi nanciering en a to verzekering. ij pro
beren in te spelen op de behoefte van de klant, die het liefst 

n aanspreekp nt en fi nanci le zeker eid il zodat ij of  zij 
precies weet wat de maandelijkse kosten van het autorijden 
bedragen en een persoonlijk contact waar hij of  zij terecht 
kan als het nodig is."

Bij een modern autobedrijf  behoren uiteraard ook moderne 
communicatiemiddelen. "Stel dat je je auto wilt verkopen en 
geen tijd hebt om naar ons toe te komen, dan kun je ook een
foto van je auto maken en deze met informatie naar mij toe 
mailen, sms’en of  appen", aldus Patrick. "Binnen 24 uur heb 
je een goede inruilprijs."

RTO Autoservice
Zuiderdiep 48
7876 AW Valthermond
0599 727012
www.rtoautoservice.nl
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Open Manegedag Manege Gasselte zondag 17 september
van 12.00 – 17.00 uur
Manege Gasselte wil zoveel mogelijk mensen 
kennis laten maken met de paardensport
Manege Gasselte neemt ook dit jaar weer deel aan de Landelijke Open Manegedagen van de Koninklijke Neder-
landse Hippische Sportfederatie (KNHS) en Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). De met vier 
sterren bekroonde manege aan het Lutkenend 19A in Gasselte verwelkomt u graag op zondag 17 september vanaf  
12.00 uur. Het ruitersportcentrum in Gasselte doet ieder jaar mee aan de Landelijke Open Manegedagen om zoveel 
mogelijk mensen kennis te kunnen laten maken met de paardensport. Het rijden op een pony of  paard is volgens 
Jos Krapels, eigenaar van de manege, het leukste dat er is. Je gaat volgens hem immers om met een levend wezen, 
met een eigen karakter! “Hoe meer je over pony’s en paarden leert, hoe beter je ze begrijpt waarom ze iets doen en 
dat willen wij de mensen graag bij ons leren. Paardrijden brengt kinderen zoveel meer dan alleen een uurtje spor-
ten. Ik hoop dat de bezoekers van de Open Manegedagen dat ook zo ervaren en dat wij kunnen rekenen op veel 
enthousiaste nieuwe leden.”

Als je al eens een pony of  paard van dichtbij hebt willen bekijken of  aanraken dan is zondag 17 september een bezoekje 
brengen aan Manege Gasselte met het hele gezin meer dan de moeite waard. Behalve het aanraken van de pony’s of  paarden 
is er natuurlijk veel meer te doen; je mag ze borstelen en ritjes met ze maken. De paardentandarts is aanwezig, deze geeft een 
demonstratie en er zijn verschillende dressuur- en springshows te zien. Daarnaast kan er in een door Friese paarden getrok-
ken koets een rondrit door Gasselte worden gemaakt. Daarnaast staan Jos Krapels en zijn team deze dag voor u klaar om alle 
vragen te beantwoorden. U kunt tijdens de Open Manegedagen heel veel te weten komen over paarden en de paardensport.

Working Equitation bij Manege Gasselte
Manege Gasselte begint binnenkort ook met Working Equitation. Dit is een veelzijdige discipline binnen de paardensport en 
laagdrempeliger dan een cross. Het is volgens Jos Krapels ontstaan in Zuid Europa vanuit het traditionele werken met runde-
ren in landen als Portugal, Frankrijk, Italië en Spanje. Inmiddels is het wereldwijd een serieuze wedstrijdsport, waarin ruiter en 
paard in vier verschillende wedstrijdonderdelen hun niveau van dressuurafrichting tonen, deels in combinatie met praktijkge-
richte hindernissen. Iedereen die op een praktische, speelse manier zijn of  haar paard wil trainen kan met Working Equitation 
uit de voeten. Een Working Equitation wedstrijd bestaat uit vier onderdelen: een dressuurproef, een obstakelparcours gereden 
op stijl (de stijltrail), hetzelfde parcours maar dan gereden op tijd (speedtrail) en het veedrijven. Beginnende combinaties star-
ten met de dressuurproef  en trail.

Manege Gasselte energieneutraal
Manege Gasselte heeft niet alleen het dierenwelzijn hoog in het vaandel staan, ook duurzaamheid gaat de komende jaren een 
steeds belangrijkere plaats in nemen binnen de manege. Jos Krapels: “De bedoeling is dat wij voor wat onze energie behoefte 

betreft over een aantal jaren 
zelf  voorzienend willen zijn. 
In oktober gaan we daar-
voor het dak op de manege 
vervangen voor een dak met 
zonnepanelen. Daarnaast 
gaan we een warmtepomp 
installeren. Verder zijn wij 
bezig om te onderzoeken of  
het mogelijk is als wij teveel 
energie produceren dit gaan 
leveren aan de bewoners bij 
ons in de straat. De woningen 
in de straat hebben een rieten 
dak waar geen zonnepanelen 
op kunnen. Het zou  toch 
heel mooi zijn als de bewo-
ners bij ons in de straat hier 
dan van k nnen profi teren .

Manege Gasselte kunt u 
vinden aan Lutkenend 19A in 
Gasselte. (Martin Zaagman)
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Bouwservice Schuur uit Stadskanaal 
Een allrounder met diverse specialisaties

door Jaap Ruiter 
‘Bouwservice Schuur’ uit Stadskanaal kun je het beste omschrijven als een ervaren en 
deskundig allround bouwbedrijf  met diverse specialisaties. Eigenaar Geert Schuur 
is al bijna vijf  jaar zelfstandig en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een specialist 
op diverse gebieden van de bouw. Hij is niet alleen een vakbekwaam timmerman en 
metselaar maar plaatst tevens kunststof  kozijnen, badkamers en keukens. 

20 jaar ervaring 
Voordat Geert Schuur 5 jaar geleden voor zichzelf  begon had hij al 15 jaar ervaring. "In loon-
dienst werkte ik voor een aannemer die complete woningen opleverde. Dat maakte dat je je 
niet alleen met timmeren kon bezighouden ondanks mijn titel als ‘meester-timmerman’. Maar 
die tijd heeft mij wel gevormd tot de allrounder die ik nu ben. In het begin als ZZP’er plaatste 
ik veel kunststof  kozijnen. Later zijn daar de keukens en de badkamers bijgekomen, die ik 
ondermeer in opdracht van Ikea installeerde, totdat ze over gingen op eigen monteurs." 

Verbouw, onderhoud, renovatie, kunststof  kozijnen, badkamers en keukens 
Het plaatsen van keukens en badkamers ligt Geert Schuur erg goed. "Zowel het timmeren van 
het raamwerk en de constructie als het metselen van wanden en het later betegelen en plaat-
sen en aansluiten van de installatie", voegt hij er aan toe. "Maar ik wil mij niet alleen toeleggen 
op keukens en badkamers omdat ik het gewone ouderwetse timmerwerk nog steeds erg graag 
doe. Vandaar dat mijn werkzaamheden breed geformuleerd zijn: verbouw, onderhoud, renova-
tie, kunststof  kozijnen, badkamers en keukens." 

Flexibel, meedenken en alles in overleg met de klant 
Naast zijn ervaring, deskundigheid en veelzijdigheid, is Geert Schuur geen man met een ‘9 tot 
5’-mentaliteit. "Dat werkt niet en zo wil ik ook niet werken, want ik ga pas weg als de klant 
tevreden is. Ik ga liever een uurtje langer door zodat het helemaal af  is. Kwaliteit staat bij mij 
altijd voorop. ovendien ben ik als eenmansbedrijf  erg fl e ibel en denk altijd met de klant 
mee. Ik voer werkzaamheden niet zomaar klakkeloos uit omdat het zo afgesproken is, maar 
bedenk tijdens de erkzaam eden altijd oe et missc ien nog beter of  nog effi ci nter zo  
kunnen. Maar altijd in overleg met de klant." 

Kwaliteit en garantie 
Omdat Geert Schuur kwaliteit, en vanzelfsprekend ook garantie biedt, werkt hij bij grote klus-
sen alleen samen met vakmensen die datzelfde niveau hanteren. "Ik wil trots kunnen zijn op 
mijn werk. Ja, noem het eergevoel of  beroeps-eer, maar ik streef  altijd naar het grootste com-
pliment dat je maar kunt krijgen. En dat is voor mij als iemand zegt: ‘zo dat ziet er goed uit, je 
kunt wel zien dat Geert Schuur hier is geweest’. Als vakman moet je de lat hoog leggen." 

www.bouwserviceschuur.nl 
Bent u op zoek naar allround vakman op het gebied van verbouw, onderhoud, renovatie, 
kunststof   kozijnen, badkamers en keukens, neem dan eens geheel vrijblijvend contact op met 
Bouwservice Schuur, gevestigd aan de Brummelkant 37 in Stadskanaal. Telefoon: 06 337 12 
473. Of  neem een kijkje op www.bouwserviceschuur.nl en Facebook.







SV MUSSEL MOET ZO RAP MOGELIJK DE VIJFDE KLASSE UIT: 
MANUSJE VAN ALLES RICHARD WUBS HEEFT VERTROUWEN IN 
TRAINER JAN VEENHOF EN SELECTIE

SV Mussel kende vorig seizoen 
een geweldig verloop van de 
competitie. Na een ietwat 
stroeve start schoot de ploeg 
als een komeet omhoog en 
leek het slechts een kwestie 
van tijd wanneer de nacompe-
titie voor promotie zou worden 
bereikt. Al snel werd dan ook 
duidelijk dat het toetje van het 
seizoen er voor de Musselkers 
zat aan te komen. Ze speelden 
een paar geweldige wedstrij-
den, wonnen vaak ook ruim, 
maar moesten in de nacom-
petitie hun meerdere in het 
Nieuw-Weerdinger NWVV er-
kennen. Dit seizoen is ex-prof  
Jan Veenhof  de nieuwe trainer 
en is Richard Wubs een van de 
spelers van de brede Musselker 
selectie. Het doel is duidelijk: 
promoveren.

Wubs is net als de meeste spelers van SV Mussel een jongen uit eigen dorp. Hij voetbalde 
nooit ergens anders. Vader Meeme is er al jaren voorzitter en Wubs zelf  een speler die overal 

kan spelen; dan weer stond hij vorig seizoen als linksbuiten opgesteld, dan als middenvelder, 
dan als back en als de nood aan de man was stond hij als doelman opgesteld. Hij doet het 
graag voor zijn SV Mussel, de club met wie hij dolgraag de vierde klasser weer in wil. Dat 
moet kunnen als de kwaliteit van de selectie wordt bekeken. Tel daarbij de kwaliteiten van trai-
ner Jan Veenhof  op en alle ingrediënten zijn er. Richard Wubs gaat zelf  voor een basisplaats 
in de mandekking.

ver et voorbije seizoen kan bs a afloop niet tevreden zijn. e k nt et met arg men-
ten verdoezelen dat sommige dingen misschien wél goed gingen, maar uiteindelijk hebben we 
geen promotie k nnen afd ingen en dat is een flinke domper ge eest.  Dat et dit jaar an-
ders moet hoeft niemand hem te vertellen. ,,We hebben een talentvolle groep, alleen laten we 
te veel kostbare punten liggen in wedstrijden die op voorhand in onze koppies al gewonnen 
zijn. Als we in het komende seizoen in de bovenste regionen mee willen draaien en het ons 
wat gemakkelijker willen maken dan de afgelopen jaren dan moet je winnen van de ploegen 
die onder je staan  iets aar e elk seizoen eer tegenaan lopen.

‘Promotie’, het zal straks hét woord zijn dat het meest vaak is te horen aan het mooie sport-
park De Slenk dat elke dinsdag door een grote groep vrijwilligers netjes wordt gehouden. SV 
Mussel heeft een vrij brede selectie en in de persoon van Lars Hemmes een echte goalgetter 
in huis. Achterin staat de veertiger René Brinks met al zijn ervaring op eerste klasseniveau 
en samen met de aanwezige kern is dit team goed genoeg voor een hoge klassering. ,,Ik heb 
er veel vertrouwen in met weer een nieuwe trainer aan het roer, Jan Veenhof. Iedereen kan 
weer op nul beginnen en ik heb best hoge verwachtingen van hem als trainer. Hij heeft zelf  
natuurlijk ook de nodige ervaring op gedaan. Voor minder dan promotie ga ik niet. We willen 
namelijk graag een stabiele vierdeklasser orden.
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SPW MOET BIJ EERSTE VIJF KUNNEN 
EINDIGEN: CHRIS REIJKE GENIET ELKE 
DAG BIJ KNOALSTERS

Bijna twee decennialang speelde SPW in de laagste klasse van het amateurvoetbal, maar daar 
kwam na afloop van de voorbije competitie een eind aan. De formatie uit Stadskanaal verloor 
geen wedstrijd, maar werd gek genoeg geen kampioen. Die eer viel te beurt aan PJC, maar in de 
nacompetitie werd zeer terecht alsnog promotie bewerkstelligd. Het was dan ook een topseizoen 
voor de blauwhemden die eindelijk weer in de vierde klasse mogen uitkomen. Chris Reijke is een 
van de spelers die deel uitmaakt van de selectie. Hij heeft er heel veel zin in en verwacht er nogal 
wat van.

Vorig seizoen miste hij bijna de helft van de competitie, maar genoot op en top. Vooral van het feit dat de 
selectie zo’n eenheid bleek. De resultaten kwamen vanzelf  en dus moet het team ook in de vierde klasse 
zijn mannetje kunnen staan als het aan Reijke ligt. ,,Ons team is afgelopen seizoen een hecht team gewor-
den. Er zijn aan het begin van vorig seizoen een hoop nieuwe spelers bijgekomen. Daar ben ik er zelf  een 
van. Dat we zo'n hecht team zijn geworden maakt ons als geheel erg sterk. Wél kunnen een aantal dingen 
wel beter, zoals bijvoorbeeld de omschakeling in de wedstrijd. Dat moet allemaal even wat sneller, helemaal 
in de vierde klasse. Een goed voorbeeld is de aanval die erg snel is. Het middenveld moet dan direct schake-
len om aan te sluiten. Ook bij balverlies moet het omgekeerde gebeuren. Dat zijn wel verbeterpunten. Wél 
heb ik het volste vertrouwen in komend seizoen.” Aan de sfeer bij SPW ligt het niet en ook de steun van 
het publiek is volop aanwezig. Het sterkt de ploeg in zijn prestaties en dit in combinatie met de kwaliteit van 
de selectie zorgt voor dit vertrouwen. 

Chris Reijke begint straks aan zijn tweede seizoen op sportpark Noord. Hij was daarvoor ‘gewoon’ 
speler van het tweede. Toen trainer Henry Meijerman hem vroeg een keer mee te doen ging het heel 
snel: de 26-jarige werkte zich op tot basisspeler. De laatste paar trainingen deden een aantal jeugdspe-
lers al mee. Een goede zaak volgens Reijke, maar het fysieke is iets waar ze nog aan moeten wennen. 
,,Ook heb ik gehoord dat de B-lichting een heel goede groep is. Vanaf  komend seizoen is de club van 
plan om eens per maand op vrijdag een clinic voor de eigen jeugd op vrijdagavond te gaan geven. Hier-
bij zullen spelers van het eerste ook actief  
meehelpen. 

SPW weet zich straks in een prachtige 
competitie met tal van leuke tegenstanders. 
Het doel is en blijft handhaven, maar de top 
vijf  moet volgens Reijke zelfs mogelijk zijn. 
Enkele tegenstanders van de club: Pekelder 
Boys, Alteveer en onder meer Gieterveen: 
echte derby’s. ,,Vorig seizoen was dat ook 
zo tegen PJC. Straks ook weer en natuurlijk 
tegen Pekelder Boys. Ik hoop op een mooi 
seizoen en hoop dat we de top vijf  en een 
periode halen”, aldus Reijke. 



ONSTWEDDER BOYS TERUG IN DERDE KLASSE: HANDHAVING MOET 
KUNNEN VINDT NICK WAGENAAR

Het was het afgelopen 
seizoen een compe-
titie waarin van alles 
mogelijk was voor 
Onstwedder Boys. De 
ploeg speelde wissel-
vallig, miste eerst sco-
rend vermogen, maar 
kwam toch langzaam-
aan omhoog kruipen 
en deed derhalve dus 
mee voor een plek in 
de nacompetitie voor 
promotie. In dat doel 
werd geslaagd en er 
werd ook nog eens 
promotie bewerkstel-
ligd. Het kon dus niet 
beter voor de club die 
afscheid nam van een 
aantal jaren Fokke de 
Jonge als hoofdtrai-
ner. Nick Wagenaar 
bleef  uiteraard bij 
het team dat sinds 
jaar en dag uit echte 
Onstwedders bestaat. 
Wagenaar denkt dat 
de promovendus zich 
zonder het spelen van 
p/d-wedstrijden kan 
handhaven.

Drie seizoenen geleden lukte het de Onstwedders niet om zich in de derde klasse veilig te 
spelen al was wel zichtbaar dat er toen meer in zat. Twee jaar voetballen in de vierde klasse 
leverde echter wel de gewenste terugkeer op een niveau hoger op. Wagenaar speelde zijn wed-
strijden met grote regelmaat op het middenveld en deed het naar behoren. Over het vorige 
seizoen is hij natuurlijk tevreden. ,,Het was een wisselvallig seizoen met periodes dat we goed 
voetbalden, maar ook totaal niet. Zo wonnen we een aantal wedstrijden, speelden we wat ge-
lijk en op momenten dat we moesten winnen van onze concurrenten, voor de laatste periode, 
wonnen we niet. Zelfs waar niemand had verwacht dat we nog de periode zouden pakken, 
lukte het tóch. Met natuurlijk een geweldig resultaat: promotie naar de derde klasse. Wie had 
dat verwacht na ‘GEO uit’.” 

Dat het voor de Onstwedders een zwaar seizoen zal worden is logisch en zeker geen schande, 
maar natuurlijk zijn er kansen. Wagenaar zag dat Gerko Scheper terugkeerde van de oudste 
jeugd van FC Groningen, een speler met scorend vermogen en zeer welkom bij de ploeg die 
Richard Streuding als nieuwe trainer verwelkomde. Ook Harm Visser keerde terug na enkele 
seizoenen bij Musselkanaal te hebben gespeeld. Hij is een speler die de lijnen kan uitzetten 
en is logischerwijs een welkome versterking. Sven Jaegers dwong een mooie ‘transfer’ naar 
Valthermond af  en zal straks in de verdediging worden gemist. 

Wat de Onstwedders straks echt kunnen zal afwachten zijn. Feit is dat de ploeg derdeklas-
ser wil blijven. ,,Voor mezelf  kijk ik er ‘open’ tegenaan. Het zal lastig worden, maar we zijn 
ook zeker niet kansloos. Ik denk dat we op het gebied van duels wat meer lef  mogen tonen 
in wedstrijden. Vaak verloren we duels waarin de tegenstander wél hard het duel aangaat en 
waarin wij het nalaten. 

Voetballen kunnen we wel, zo hebben we dat ook de laatste drie competitieduels laten zien. 
Maar ook dit aspect zal natuurlijk een paar tandjes omhoog moeten.” Nick Wagenaar staat aan 
de vooravond van zijn tiende seizoen bij de Boys en voor hem zou het dus geweldig zijn erin 
te blijven, maar voor wie niet?



SC STADSKANAAL TERUG IN TWEEDE KLASSE: STEN VOS HOOPT
STIEKEM OP MEER DAN HANDHAVING
SC Stadskanaal is terug daar waar het ten minste hoort: in de tweede klasse van het 
zondagvoetbal. Vorig seizoen werd eindelijk promotie bewerkstelligd al zag het daar 
aan het begin van de competitie niet naar uit, want de start kon beter. Naargelang er 
meer wedstrijden werden gespeeld kwam de schwung erin en liep het als een trein. 
Via de nacompetitie lukte het de blauwhemden de stap omhoog weer te maken. Het 
doel is in de eerste plaats handhaving, maar aanvaller Sten Vos kijkt met een schuin 
oog richting de middenmoot.

Met een prima jeugdopleiding en een uitstekende eerste selectie moet er wel iets in het vat zit-
ten. Niet alleen komend jaar, maar ook de eerstvolgende jaren. Sten Vos is een van de spelers 
waar vorig jaar door menigeen van werd genoten: een prima speler met dreiging en hij kan 
ook nog een goal maken. Hij is ondanks het missen van het kampioenschap tevreden over 
dat seizoen. ,,Het was een lang seizoen waarin veel goed ging, maar ons doel was kampioen 
worden. We hadden de kans er wel voor, maar het laten afweten in de wedstrijden waarin het 
er echt om ging. Toen we de periode pakten was maar één ding duidelijk: zo snel mogelijk uit 
de derde klasse. Hier hebben we naartoe geleefd. We hebben tijdens de nacompetitie voor 
elke meter geknokt. Het kwam op de laatste wedstrijd tegen ZNC aan. We bogen toen een 
2-1 achterstand in een 5-2 overwinning om.” Vos speelt al vier jaar bij SC Stadskanaal en weet 
zich in een selectie met veel spelers die elkaar goed kennen. Ze spellen immers al vrij lang 
samen en dus staat er een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat. Het zal straks ook 

nodig zijn in de tweede klasse waarin uiteraard meer van een 
ploeg wordt verlangd dan in de derde. Sten Vos denkt dat SC 
Stadskanaal in een klasse met een aantal ploegen uit Overijssel 
niet onderin hoeft te eindigen. ,,Ik verwacht wanneer wij met 
de dezelfde inzet als vorig seizoen doorgaan en elk weekend 
alles geven dat wij ons zeker gaan handhaven in de tweede 
klasse. Deze klasse is voor mij nieuw, dus ik ben erg benieuwd. 
Wedstrijden zoals tegen Valthermond zijn natuurlijk derby’s 
wat natuurlijk leeft in de omgeving en voor ons.

Wie weet waar het schip de Knoalsters zal brengen. Het wor-
den van een stabiele tweedeklasser is in ieder geval een groot 
goed, net als het blijven investeren in goede jeugd. Vos is erg te 
spreken over het jeugdbeleid dat de club eventueel nóg verder 
kan brengen. ,,Naast trainingen van de jeugd is er ook een pe-
riode op de zondagochtend dat er voetbalschool wordt gedaan: 
Boy Nijgh voetbalschool. Dit kun je zien als extra training voor 
de jeugd. Dit is voor de eigen jeugd, maar ook voor de kinderen van andere omliggende clubs. 
Dit is altijd fantastisch geregeld en altijd goed voor elkaar. Hier steken de spelers heel erg veel 
van op en is in mijn ogen echt heel erg leerzaam.”

SETA WIL WEG UIT ONDERSTE REGIONEN: DYLAN DE WIT GAAT ZELFS 
UIT VAN TOPKLASSERING

SETA begon vorig jaar fris en fruitig aan het seizoen: een 
prima selectie, iedereen t, een bekerstuntje tegen SJS 
en winst op Buinerveen én een geweldig begin van de 
competitie: twee overwinningen op rij en in de kantine van 
de Musselkanaalster vereniging hebben ze het geweten: 
SETA bovenaan. Het was wat en waartoe zou het leiden? 
Naargelang het seizoen vorderde bleek dat schorsingen en 
blessures niet door de kleine club konden worden opge-
vangen en dus zakte de ploeg steeds meer. Er werden nog 
wel punten gepakt, maar uiteindelijk eindigde de formatie 
op de voorlaatste plaats. Dit jaar moet het anders en moe-
ten de blauw-witten de onderste regionen verlaten. Aanval-

ler Dylan de Wit vertrouwt erop dat de top drie mogelijk is.

Vorig seizoen deed De Wit zijn uiterste best er iets van te maken, maar viel het allemaal niet 
mee: elke week weer was het improviseren voor trainer Harm Bolk. Hij moest roeien met de 
riemen die hij had. Bolk is er dit seizoen niet meer bij. Willy Kral wél; hij is de nieuwe hoofd-
trainer van SETA. Halverwege de voorbije competitie meldde hij zich al aan de Schoolstraat 
om er alvast sfeer te gaan proeven. Met zijn 49 jaar speelde de voormalige speler van onder 

meer Nieuw-Buinen een aantal wedstrijden mee. Hij liet de ploeg beter voetballen, maar kon 
niet voorkomen dat de een-na-laatste plaats het deel van het vlaggenschip van de vereniging 
werd. Dylan de Wit is blij met de komst van Kral en weet dat hij en zijn teamgenoten nog veel 
van hem kunnen leren. ,,Ik vind Willy Kral een zeer goede trainer. Hij komt heel serieus oven 
en wil het beste uit je halen. Ook verwacht hij veel van spelers dus je zult op trainingen goed 
moeten opletten en zeer serieus zijn. Altijd je best doen en of  het dan lukt is dan te zien. Hij 
is zeer attent is en heel fanatiek. Dat is mooi bij een jong elftal.”

SETA heeft dit seizoen een team met veel spelers van net boven de twintig. Slechts een paar 
zijn ouder dan dertig. Nestor is Raymond Allemekinders. Hij zal vooral een sturende rol heb-
ben. Hij teert op heel veel ervaring, maar ook Joeri Westerhof. Met zijn 31 jaar is hij nog niet 
eens zo heel oud, maar hij kan terugkijken op periodes bij Veendam, Nieuw-Buinen en onder 
meer TEVV. Voor SETA is hij een zeer welkome kracht die veel kan toevoegen. Bovendien is 
hij op veel posities inzetbaar. Trainer Kral zal zelf  ook inzetbaar zijn als speler en voor Dylan 
de Wit zal dit betekenen dat hij beter uit de voeten kan komen. Dat geldt ook voor zijn team-
genoten. De zaterdag vijfde klasse E kent niet zo gek veel derby’s, maar uiteraard is SETA-SV 

ssel en andersom een mooi affic e. oor D lan de it ook iets om naar it te kijken. k 
denk dat er wel iets mogelijk is. We hebben dan wel een jong team, maar de jongens zijn erg 
leerzaam. Ik denk dat we als derde kunnen eindigen.”



VECHTMACHINE ALTEVEER ZET HOGER IN DAN VORIG SEIZOEN: 
SANDER KLINKHAMER GAAT VOOR ZESDE PLAATS
Alteveer kende twee seizoenen geleden een topseizoen met winst in de eerste periode 
en dus deelname aan de nacompetitie voor promotie. De afgelopen competitie verliep 
iets minder goed, maar er was niemand in het Alteveer-kamp die ook maar een woord 
mekkerde. Handhaving was namelijk een feit en iedereen prees zich erg gelukkig met 
het feit dat het verblijf  in de vierde klasse was verzekerd. Sander Klinkhamer was niet 
minder bij. De speler van de geel-zwarten speelde veel wedstrijden mee en knokte 
zich net als zijn medespelers door de nacompetitie om erin te blijven. Dit seizoen mag 
de lat wat hem betreft iets hoger.

Aan het fysieke en de inzet ligt het niet. Op dat gebied verdient Alteveer een dikke negen. 
Voetballend is het iets minder mooi om te zien, iets waar eigenlijk niemand bij de club mee 
zit. En geef  ze eens ongelijk. Winnaars hebben immers altijd gelijk en Alteveer voelde zich 
winnaar, want bleef  in de vierde klasse. Onder het mom ‘hoe maakt niet uit’ lukte het en zo 
zal het straks ook weer gaan: vol erin en knokken voor de punten. Klinkhamer kijkt nog even 
terug op het vorige seizoen dat ondanks alles toch nog goed kwam. ,,De eerste seizoenshelft 
was erg goed, de tweede niet. We hadden maar drie punten achterstand op de nummer twee, 
maar zakten daarna weg. Via de nacompetitie bewezen we gelukkig dat we in de vierde klasse 
thuishoren.”

Sander Klinkhamer heeft er maar wat zin in in een competitie met veel leuke tegenstanders: 
 bijvoorbeeld  maar ook  en ekelder o s  een ge eldig affic e. e z llen et straks 

weer met erg veel inzet doen. Klinkhamer over het spel van Alteveer en de kansen dit seizoen: 
,,Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en dat maakt het team een heel goed collectief. Het 
hele team doet zijn best en er wordt door iedereen voor elke bal gestreden. Natuurlijk valt 
het op als iemand drie keer in een wedstrijd scoort of  een verdediger die elke keer zijn directe 
tegenstander de baas is. Maar de spelers die in een wedstrijd balletjes onderscheppen en lopen 
voor twee man worden vaak niet opgemerkt. Al met al heeft iedereen binnen het team een 
belangrijke taak. Als ik de keuze moest maken tussen het meedoen om de nacompetitie voor 
promotie of  het kampioenschap, dan kies ik voor een plek in de nacompetitie voor promotie, 
aangezien deze kans reëler is.” 

Als hij een eindklassering moet aangeven dan kiest hij voor plek zes al is en blijft handhaving 
het voornaamste doel. ,,Ik denk dat het weer een spannende competitie wordt, net als vorig 
seizoen. De ploegen zullen elkaar niet veel ontlopen en daarom zal het puntenaantal dicht bij

 elkaar liggen.” De eerste wedstrijd van het seizoen is op zondag 24 september bij SPW: een 
echte derby.

WEDDE RIJP VOOR VIERDE KLASSE: PROMOTIE EEN MUST VINDT 
DOELMAN JARNO KIP

Wie de vijfde klasse in het zondag-
voetbal een beetje heeft gevolgd 
weet dat ze er in Wedde wel wat van 
kunnen: voetballen in de top van die 
klasse. Ga er maar aan staan, steeds 
in de top van de ranglijst en twee 
seizoenen geleden zelfs nog op de 
gedeelte eerste plaats geëindigd. In 
Finsterwolde werd destijds een be-
slissingswedstrijd om promotie naar 
de vierde klasse tegen WEO ge-
speeld. De Woldendorpers wonnen 
dat duel en Wedde kon overnieuw 
beginnen. Vorig seizoen ging het on-
der leiding van trainer Marcel Kruize 
niet naar wens. Dit seizoen moet de 
stap wél worden gemaakt. Doelman 
Jarno Kip is er alweer enkele jaren 
bij en zou niets liever willen dan 
promoveren.

De inwoner van Harpel heeft een zware 
periode achter de rug, maar probeert 
zijn weg in het leven te vinden: werken 
bij Santing in Stadskanaal, twee keer 
trainen en op zondag zijn wedstrijdjes 

spelen. Hij geniet ervan. Niet van de afgelopen competitie waarin Wedde als vierde eindigde. 
,,We wilden voor het kampioenschap gaan, omdat we het seizoen ervoor er zo dicht bij waren. 
In sommige wedstrijden lieten we het liggen, waardoor we net te kort kwamen de nacom-
petitie te halen. Halverwege het seizoen was trouwens al duidelijk dat de nacompetitie het 
maximale zou zijn.” PJC en SPW maakten immers de dienst uit en Kip zag samen met zijn 
ploeg ook het toetje van het seizoen gemist.

Dit seizoen moet het anders. Heel Wedde wil dat: Jarno Kip, trainer Marcel Kruize en onder 
meer de nieuwkomers Marc Schreuder en Rico van Heumen. Schreuder komt van Nieuw-
Buinen, de club waar Weddenaar Ezra Abbas dit seizoen speelt. Van Heumen is een oude 
bekende bij de club. Deze kwaliteiten opgeteld bij de al aanwezige basis die er al een aantal 
jaren staat moet zorgen voor dat ene grote doel: promotie en dan het liefst via het kampioen-
schap. ,,Ik verwacht dat wij nóg beter gaan voetballen. Er zit al meer voetbal in dan voorheen 
en ik verwacht dat we nóg beter en slimmer gaan voetballen. Ik hoop en eigenlijk verwacht ik 
ook dat we probleemloos kampioen kunnen worden, maar in elk geval een prijs pakken, zoals 
een periode.”

Voetballen in de vierde klasse is voor Wedde prachtig, daarin handhaven nóg mooier en dan is 
er de derde klasse. Jarno Kip droomt er heel stiekem van. Hij zou het prachtig vinden om na-
competitie te mogen spelen om die klasse eventueel te kunnen bereiken. Als het aan Kip ligt 
maakt de club het ooit mee. Aan trainer Marcel Kruize ligt het niet. De geboren Winschoter 
heeft een belangrijke rol bij de club. ,,Hij legt alles goed uit en behandelt stap voor stap wat hij 

il bereiken met ons. o zijn e door zijn itleg van ingooien beter gaan ingooien aardoor 
we haast geen balverlies meer hadden. Keek daar wel van op dat zoiets simpels al zoveel kan 
schelen. Voor Wedde is hij de juiste man, en samen met rechterhand Pieter Nuus zijn ze een 
goed duo.”



HANDHAVING EEN MUST VOOR MUSSELKANAAL: ROBIN GERLACH 
HOOPT OP BETER SEIZOEN DAN DE AFGELOPEN TWEE JAAR
Het hield vorig seizoen niet over met de prestaties van Musselkanaal. Een heel aardig 
begin van het seizoen weliswaar, maar door blessures en vele andere redenen kon de 
formatie niet voorkomen dat de degradatieplaatsen in zicht kwamen. Musselkanaal 
klom daarna en zette een paar uitstekende resultaten neer en handhaafde zich bijna 
rechtstreeks. Dat lukte weliswaar net niet, maar via de nacompetitie lukte dat in een 
tweeluik met HOC uit Odoorn en Exloo alsnog. Robin Gerlach is een speler met erg 
veel talent en hoopt dat het komende seizoen een stuk beter verloopt dan het meest 
recente.

ij is nog maar negentien jaar en als naar et spel van de flegmatieke en rappe b itenspeler 
ordt gekeken dan kan eigenlijk niet aan de indr k orden onttrokken dat ij minimaal t ee 

klassen oger kan spelen. erlac  blijft de groen emden ec ter tro  en dat siert em ook. 
et afgelopen seizoen vergeet ij et liefst zo ga  mogelijk  maar il er iteraard nog el 

even iets over zeggen. De prestaties aren niet goed en at ikzelf  eb laten zien ook niet en 
d s ik oop dat ik dit seizoen beter ga spelen en gevaarlijker kan zijn en daarbij ook meteen 
belangrijker voor et team kan zijn. et et team dat e ebben is et niet nodig om zo laag 
te eindigen. e z llen er dan ook alles aan doen om n  beter voor de dag te komen.

Dat et straks anders zal moeten moge d idelijk zijn. et and aving is iedereen tevreden  

maar dat moet dan wel gepaard gaan met meer 
r st dan de voorbije competitie. e illen 
geen degradatievoetbal meer spelen. Daarvoor 
moeten e onder meer vaker de n l  o den  
vaker tot scoringskansen komen en die ook ec t 
af  gaan maken. at goed is dat e een ec t 
team zijn. ok is et zo dat onze o dste je gd 
op oog nivea  speelt. Dat is een goede zaak.  

olgens erlac  k nnen zeker zes spelers van 
dat team naar de selectie doorstromen. 

sselkanaal komt straks it in een competitie 
met een aantal vreemde eenden in de bijt . et 
zijn met name de ploegen it verijssel. egen-
standers als  en  er pel  zijn derb s 
en voor obin erlac  de le kere edstrijden. 

e beginnen met t ee le ke edstrijden aar-
onder  t is  en er pel it . k ver e g 
me vooral op de edstrijd tegen er pel  om-
dat dat een ec te derb  is. ok omdat ik daar 
jongens van ken aar ik mee eb gevoetbald bij 
vv mmen. Dan il je daar graag van innen.

lbert amps is na een af ezig eid van r im tien jaar ter g als trainer bij de cl b. ij moet er 
straks voor zorgen dat er fris en goed voetbal ordt gespeeld. obin erlac  over de trainer. 

ij eeft n  zestien jaar lang ervaring aardoor je ver ac t dat ij er el oog voor eeft. 
ec nisc  en tactisc  ken ik em nog niet zo goed  aardoor ik er nog niet veel over kan zeg-

gen. k oop ec ter dat ij een constant seizoen spelen.
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Alteveer
Doel: Jarno Burema.
Verdediging: Robert Bleeker, Pascal Hil-
genga, Dennis Klooster, René Meems, Jeffrey 
Veenker, Erik Wolfs.

Middenveld: Can Altunay, Youri Beerlings, 
Ramon Jansen, Sander Klinkhamer, Bart Nie-
land, Bryan Schenkel, Dennis Streuding, Rudy 
Wortelboer.

Aanval: Ray den Boef, Jeroen de Haan, Da-
mien Sedda, Roy de Wijk, Ferdi Wortelboer.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Rik Udema.
Leider: Gertjan Eefting.
Verzorger: Gerard de Wijk.
Assistent-Scheidsrechter: Klaas Meijer.
Keepertrainer: Wilfred Timmer.

Sportpark: Alteveer

ASVB
Doel: Ronald Veerbeek, Bart Heikens, Lars 
Krul. 
Verdediging: Thijs Nijland, Tim Renken, 
Stefan Zuidema, Jelle Huls, Quincy Meesters, 
Anton Hekman.  

Middenveld: Erwin Aukes, Mick Zuurman, 
Jasper Huls, Trevor Eiten, Bruce Tunjanan, 
David Gort, Joost Siemens, Thom van der 
Veen.
 
Aanval: Mart van der Veen, Michael Sypré, 
Ronald Horlings.
 
TECHNISCHE STAF:
Trainer: Richard Nuus.
Assistent-trainer: Jordin Louwes.
Leiders: Tom Eiten, Henk Zwiers.                             
Assistent-scheidsrechters: Erik Stel, Ronald 
Draaijer. 
Sportpark: Blijham

Bellingwolde
Doel: Thomas Klungel, Niels Hamstra.
Verdediging: Darion Hagenus, Jeroen Bosch, 
Jos Streunding, Justin Esman, Jordi Moed, 
Maurice Nijen, Rick Teuben, Sven Oost, Wou-
ter de Jong, Tim Hidding, Melvin Pott.
Middenveld: Briean Wubs, Daan van Hem-
men, Kevin Kemper, Kevin Rosevink, Lesly 
Korte, Michel IJzer, Bart Stoppels. 
Aanval: Alwin Prusen, Daniël Houwen, Jef-
frey van der Veen, Jesse Korte, Martijn Bou-
ma, Martin Ras, Mike Wind, Robin Heide-
kamp, Swen Wichertjes.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Harold Molanus.
Leiders: Herman Stoppels, Johan Molanus.
Verzorger: Mans de Raaf.

Sportpark: 
Gemeentelijk sportpark Bellingwolde

JVV
Doel: Martin Rozeveld. 
Verdediging: Ronny Groenwold, Christian 
Schutte, Arne Wever, Jan Willem Schoenma-
ker, Nieck Bentum, Drévan Roessel, Henk 
Meijers, Michel Rengers. 
Middenveld: Roy Veen, Jeroen Mestemaker, 
Lars Kamies, Jan Wortelboer, Roy Brons, Fer-
di de Boer. 
Aanval: Dennis de Roo, Jasper de Zwart, 
Henk Wortelboer, Geertjan Westerhof. 

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Johan Schoenmaker. 
Leiders: Rob Brons, Jesper Spreeuwers, 
Tim Kremer. 
Assistent-scheidsrechter: Kevin Veen. 
Verzorger: Jan Kremer. 
Keepertrainer: Jo Zomer

Sportpark: JVV

DE SELECTIES

SV Mussel
Doel: Joost Hammenga, René Folkers
Verdediging:  Erwin Wijnholds, René Brinks, 
Richard Wubs, Robert Boels, Nick Uil, Jan 
Voshart.
Middenveld: Len Groenewold, Arjan Rave-
ling, Simon Hidding, Mark Mulder, Johan 
Principaal, Martijn Koning.
Aanval: Wim Wubs, Lars Hemmes, Dennis 
Huitsing.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Jan Veenhof.
Begeleider: Jan Strockmeijer.
Grensrechter: Gerwin Lichtenberg.
Verzorgers: Jaap Drent en Jan Kremers.

Sportpark: De Slenk

Musselkanaal
Doel: Arjan Scholte-Aalbes, Hendrik Melgers, 
Davey Miegielsen.
Verdediging: Frank Hoving, Ruben Manning, 
Vincent Kamps, Jeroen Drenth, Bas Dokter, 
Jordy Teuben, Jeroen Ots, Ferdinand van der 
Sluis, Roy Mensen, Milan Orsel.
Middenveld: Robin Schmitz, Gerwin 
Schmitz, Tjeerd Sikkema, Ferry Potze, Mat-
thijs Boeijing, Niek Becker.
Aanval: Jordy Oost, Yordi van der laan, Kevin 
Oosting, Robin Gerlach.

TECHNISCHE STAF: 
Trainers: Albert Kamps, Wessel Woortman.
Leider: Jan Potze.
Assistent-scheidsrechter: Hendrik Melgers.
Keepertrainer: Bert de Vries.

Sportpark: Musselkanaal

Onstwedder Boys
Doel: Rein Koudstaal, Wouter Spaans.
Verdediging: Gerbrand Spaans, Abel Jan 
Huiges, Nanne Huiges, Nick Wagenaar.
Middenveld: Berjan Scheper, Elmar Bijl, 
Gerwin de Wijk, Harm Jan Wilzing, Rutgert 
Tipker, Ties Bruining, Harm Visser.
Aanval: Gerben Meems, Jelle de Vries, Bert 
Jan Wilzing, Gerko Scheper, Geoffrey Aarts-
ma.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Richard Streuding.
Leider: René Jonker.
Verzorger: Bram Hulzebos.
Assistent-Scheidsrechter: Harm Jan Hart-
suiker.
Keepertrainer: René Jonker.

Sportpark: De Boskamp

Sellingen zat.
Doel: Jesper Kroes, Michiel Knotnerus.
Verdediging: Thomas van Hateren, Albo 
van Hateren, Bert van Hateren, Roy van Vliet, 
Sander Bos, André Kuil, Gert-Jan Bos, Bert-
Jan Sassen, Aaldrik Pelgrim, Jesse Aukema, 
Lion Bakema.
Middenveld: Bernard Ravesloot, Cedric 
Staaien, Erwin Wijnholds, Leendert Knot-
nerus, Kevin Ruitenbeek, Wietse Mooibroek, 
Jeroen Heijne, Jan Wietses. 
Aanval: Harald Kroes, Alamin Mahmoud, 
Bart Wijnholds.

TECHNISCHE STAF: 
Trainer: Derk Boerma. 
Leider: Aike Smook. 
Verzorger: Sander Bos. 
Assistent-scheidsrechter: Harry Busker. 

Sportpark: Sellingen

Sellingen zon.
Doel: Marnick Klamer.
Verdediging: Arne Tammenga, Rolf  Tam-
menga, Baruch Venema, Kristiaan Drent, 
Chris Boerma, Anne Vos, Rico Boerma, Lars 
de Roo, Abbas Abdulrahman.
Middenveld: Gerard Potze, Jasper Abeln, 
Mark Haverkamp, Ynze Komduur, Erik Jan 
Veerbeek, Mike van Vliet.
Aanval: Ben Bos, Corné Prins, Ian de Vrieze, 
Rik Bos.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Fokke de Jonge.
Leider: Bé Prins, Derk Boerema.
Assistent-Scheidsrechter: Gerwin Heeres.

Sportpark: Sellingen

SETA
Doel: Patrick van der Werff, David Veen.
Verdediging: Rick Veldman, Julian Wiegman, 
Demion de Haan, Raymond Allemekinders, 
Jorik Sikkens.
Middenveld: Dani Kruize, Joeri Westerhof, 
Ricardo Kral, Harry Plat.
Aanval: Sven Mulder, Thijs Pot, Stefan Ka-
mies  orfi bbas  D lan de it.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Willy Kral
Leiders: Geert Spelde, Cees van Rieke.
Verzorger: Jurrie Takkenberg.
Assistent-Scheidsrechter: Geert Spelde.
Keepertrainer: Robert Muller.

Sportpark: Schoolstraat

SJS
Doel: Wouter Rozema.
Verdediging: Bryan Boels, Jasper Nomden, 
Faizel Slagveer, Frank Venema, Ronald Zui-
dema.
Middenveld: Rick Breedveld, Wouter Panne-
man, Kay Rijkens, Gerben Sieders, Tom Tim-
mer.
Aanval: Roy Breedveld, Peter Orsel, Jan 
Springer.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Otto Halmingh.
Leiders: Klaas Wildeboer, Tinus Voorintholt.
Assistent-scheidsrechter: Erwin Panneman
Materiaalman: Frank Panneman
Masseurs: Ernst-Paul Faber, Bert Molema.
Keepertrainer: Chris Doppler.

Sportpark: Julianstraat

SPW
Doel: Jeffrey de Jonge.
Verdediging: Davey Kloen, Bastiaan Hebels, 
Evan de Hoop, William van der Sluis, Joel de 
Boer, Vincent Baas, Herman Dreier, Richardo 
van Gilsbeek.
Middenveld: Renze Poortinga, Bram Poel-
man, Chris Reijke, Erik Meijer, Roël Heide-
kamp, Jelmer Jasken, Niels Scholte.
Aanval: Benjamin Eling, Rodan Farrel, Lars 
Timmer, Jelmer Valk, Rik Corporaal, Kinwa 
Tam.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Henry Meijerman.
Leider: Harry Kloen.
Assistent-scheidsrechter: Jan Kiewiet.
Verzorger: Gerhard Teuben.

Sportpark: Noord

SC Stadskanaal
Doel: Royce Geerlings, Patrick Pieterman.
Verdediging: Bryan Anandakumar, Jordy 
Geerlings, Robert Oosting, Erik Kok, Niek 
van der Woude. 
Middenveld: Hidde-Jan Hidding, Pascal Kok, 
Marco Boskers, Martijn van der Goot, Ron 
Lohuis.
Aanval: Jeffrey Bakker, Sten Vos, Yordi Sa-
man, Tristan Rotman Melvin Rogaar.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Rick Slor.
Leiders: Menno Schreuder, Henk Hoogland.
Verzorger: Wout Geerlings.
Assistent-Scheidsrechter: Henk Kuiper.
Keepertrainer: Stoffer Bakker.

Sportpark: Pagedal

FC Ter Apel’96 zon.
Doel: Rudie Bergman, Noah Sahetapy, Jaron 
Dam.
Verdediging: Jordy Veninga, Mike Men-
sen, Jasper Jalving, Tim Kleinenberg, Rick 
Eikens,Bernd Jan Herbers, Arjen Heidekamp 
Dennis Stuurwold.
Middenveld: Emiel Seigers, Dennis 
Fecken,Sander Egbers, Albert Jan van Oosten, 
Daan Stam, Robin Haan, Swen Schepers.
Aanval: Bart Huizing, Joey Huizing, Jeroen 
Schoonbeek, Patrick Bults, Arjan Heeres .

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Henri Goeree
Verzorger: Harm Tent
Leider: Bennie Gunnewijk
Keepertrainer: Erwin Heidekamp

Sportpark: ‘t Heem

Veelerveen
Doel: Patrick Winters.
Verdediging: Aron Ammersken, Erwin Mus-
ch, Jarno van der Laan, Rob Muller, Roy Dek-
ker, Sebastiaan Beukema-Wakker, Kjeld Post-
ma, Sem Kampshoff  en Sven Ammersken.
Middenveld: Bas Dekker, Daan Koolhof, Er-
win Vieregge, Stef  Moed, Youri van Hoorn en 
Lars van Ravenhorst.
Aanval: Ivar Mulder, Jacky Oosterbaan, Jeroen 
Kamsphoff, Rohan Algoe, Yannick Kruizinga.

TECHNISCHE STAF
Trainer: Boelo Dekker.
Leider: Geerd Dekker.
Verzorger: Wubbo Mulder.
Materiaalman: Jan Holter.
Assistent-scheidsrechter: Jans Sweertman, 
Marinus Winkels, Erwin Vieregge.
Sportpark: Veelerveen

Wedde
Doel: Jarno Kip, Stado van der Veen.
Verdediging: Jan Blaauw, Tom Nitters, Ke-
vin Modderman, Jaap Grezel, Jasper Reininga, 
Kasper Blaauw, Jacob Grave, Lennart de Jon-
ge, Marco Sterenborg.
Middenveld: Jan Behling, Rico van Heumen, 
Marc Smith, Jeroen Reininga, Brian Kuiper, 
Lesley Kuiper, Jesse Middel, Richard Buirs, 
Lorenzo Klarenbeek.
Aanval: Jeroen Huls, Mark Schreuder, Marlon 
Abbas, Koen Blaauw.

TECHNISCHE STAF: 
Trainers: Marcel Kruize en Pieter Nuus.
Leider: Gerhard Reininga.
Verzorger: René Principaal.
Assistent-scheidsrechter: René Eggen.
Keepertrainer: Johan Swarts.
Sportpark: Jonne Hendriks



SELECTIE
Westerwolde
Doel: Henk Hebers, Johan Kruize, Daniël Jongsma.
Verdediging: Alexander Okken, Arnold Santing, Elroy van 
der West, Harmen Huls, Reinder Huls, René Peereboom, Rik 
te Velde, Rudolf  Riks, Henk-Jan Wubs, Ferdy Kuiper, Kjell 
Hulsman.
Middenveld: Frank Riks, Henri Boekelo, Joan Solano, Kevin 
van der Laan, Sander Bont, Mark Geukes. 
Aanval: Bartel Geleynse, Jeremy Hekman, Martin Boer, Merijn 
te Velde, Roy de Jongh, Thorben Hulsman, René van der Laan.

TECHNISCHE STAF:
Trainer: Loek Swarts.
Assistent-trainer: Berend Tonnis.
Leider: Leo Teuben.
Verzorger: Erik Wilts.
Assistent-scheidsrechter: Reinie Pepping.
Keepertrainer: Alex Otto.

Sportpark: De Barlage

VEELERVEEN MOET LANGZAAM WEER BOUWEN AAN ELFTAL DAT 
ONDERSTE REGIONEN VIJFDE KLASSE KAN VERLATEN: LARS VAN 
RAVENHORST TERUG BIJ VEELERVEENSTERS
Veelerveen zakte binnen enkele jaren van een stabiele positie in de vierde klasse terug 
naar een klassering in de onderste regionen van de vijfde klasse. Niet des Veelerveens, 
maar het is op dit moment realiteit. Vorig seizoen vlotte het niet al waren af  en toe een 
paar mooie resultaten te zien. Veel jonge spelers moeten er ineens staan op momenten 
dat meer ervaren spelers ermee stopten: een zware taak en dus moet het vlaggenschip 
de komende jaren vorderingen gaan maken. Dat kan door het spelen van wedstrijden. 
Dit seizoen moet het begin worden gemaakt. De ervaren kracht Lars van Ravenhorst 
keerde terug om de jonge jongens te ondersteunen. 

Van Ravenhorst was er drie jaar niet bij, want woonde anderhalf  jaar in Amsterdam en 
emigreerde naar Bonaire. Dat alles voor zijn werk in het onderwijs. Hij werd er directeur-be-
stuurder van een onderwijsstichting. ,,Het was een mooie tijd. Heb er veel ervaring opgedaan 
en prachtige herinneringen meegemaakt, maar uiteindelijk was het eiland te klein voor ons”, 
relativeert hij. Werken doet hij tegenwoordig als directeur op een basisschool in Grootegast en 
elders als interim-directeur. 

Voor de 33-jarige is het een weerzien met vele bekenden van weleer. Onder meer met trainer 
Boelo Dekker en al die andere ras-Veelerveners. Het zal met Dekker prima samenwerken 
worden als het aan Van Ravenhorst ligt. ,,In de jeugd heb ik eerder training van Boelo gehad 
en destijds kon je al zien dat hij verstand heeft van het spelletje.” Dekker moet er dus voor 
zorgen dat Veelerveen weer omhoog kan kijken. Hij gaf  jarenlang training aan jeugd en staat 

nu voor het eerst voor een standaardelftal. Volgens Van Ra-
venhorst hoeft dat geen probleem te zijn. ,,Boelo heeft een 
duidelijke mening en kan soms hard zijn. Dit is denk ik goed 
voor een jonge groep. Het is belangrijk dat hij duidelijk en 
consequent is. Ik denk dat hij ons op een hoger niveau kan 
tillen en dat de groep daar ook aan toe is.”

In de jaren dat Van Ravenhorst niet in Oost-Groningen 
was volgde hij zijn ‘cluppie’ wel. Hij zag ook dat ze ondanks 
het verval vorderingen maakten. ,,Het heeft tijd nodig. We 
spelen straks in een klasse met veel fysieke kracht. Wij heb-
ben een jong team en dat is dan best lastig. De jonge spelers 
zijn meestal niet opgewassen tegen dergelijk spel. Belangrijk 
is dan een team te blijven.” Als Veelerveen daarin slaagt 
dan moet het wel goedkomen als het aan de routinier ligt. 
Veelerveen zal niet meteen een paar plaatsen gaan stijgen als 
naar de klassering van de voorbije competitie wordt gekeken. 
Het kan, maar in de ogen van Van Ravenhorst is het realisti-
scher na te streven minimaal de klassering van vorig seizoen te bereiken. Daarna kan het team 
verder kijken.

BELLINGWOLDE MOET MEE KUNNEN DOEN OM BOVENSTE PLAATSEN: 
LESLY KORTE WIL GRAAG TERUG NAAR DERDE KLASSE

Bellingwolde speelde 
enkele jaren geleden nog in 
de derde klasse, het hoog-
ste niveau dat de club ooit 
bereikte. De club had in 
2015 eigenlijk niet hoeven 
degraderen, maar kwam 
net te kort. Daarna stopten 
steeds meer dragende spe-
lers, iets dat de club niet 
geheel goed kon opvangen, 
want een terugkeer in de 
derde klasse moet nog 
komen. Twee seizoenen 
vierde klasse leverden 
overigens wél twee hoge 
klasseringen op. Vorig 
seizoen werd de competitie 

als tweede achter kampioen Siddeburen afgesloten en dus wijst alles erop dat het nu 
maar moet gebeuren. Lesly Korte blijft echter realistisch. De middenvelder gaat voor 
een plek bij de eerste vier.

Met zijn 23 jaar is hij nog een vrij jonge speler, maar toch gaat hij zijn negende (!) seizoen al 
in als speler van Bellingwolde 1. Hij was vijftien jaar toen hij debuteerde. Meteen maakte hij 
een paar goals. Dat deed hij de seizoenen erop ook steeds. Niet heel veel, wel nuttig en zo 

ontpopte hij zich ook: tot nuttige speler centraal op het middenveld met een goed overzicht 
en een prima trap. Hij liet anderen vaak scoren. 

Korte over het nieuwe seizoen: ,,Komend seizoen willen wij als team opnieuw bovenin mee-
draaien. We willen een plek in de nacompetitie afdwingen en in de loop van het seizoen zullen 
we zien of  er meer in zit.” Dat hangt overigens van meerdere factoren af. Een ervan is het 
vasthouden van de concentratie. Korte geeft aan dat de roodhemden daardoor vorig seizoen 
te gemakkelijk de punten weggaven. De kwaliteit is er wat hem betreft wel. De voorbij jaren 
stond er bijvoorbeeld een prima aanval bij de Bellingwolders, maar veel spelers stopten en de 
laatste tijd ziet hij Martin Ras en Jeffry van der Veen voor zich: twee spelers die het net wel 
weten te vinden. Een mooi trio is het ook: Korte achter de spitsen en Ras en Van der Veen 
die het moeten afmaken. Het moet straks leiden tot promotie naar de derde klasse.

Het moet mogelijk zijn ook al is de selectie van Bellingwolde erg jong met bijna allemaal jonge 
twintigers. In de persoon van Harold Molanus is vorig seizoen een heel ervaren trainer aange-
trokken die de grensdorpbewoners naar een hoger niveau moet kunnen brengen. Hij trainde 
meerdere clubs in de regio en was laatstelijk actief  bij Wedde. Daar promoveerde hij net niet. 
Met Bellingwolde lukte het vorig seizoen dan wel niet, maar er is de club veel aan gelegen dat 
nu wél te doen. ,,Harold is op dit moment de juiste man voor deze groep. We hebben een erg 
jonge groep en hij weet hier goed mee om te gaan. Hij weet iedereen tevreden te houden en 
heeft aandacht voor alle spelers. We hebben onder hem vooral veel gewerkt aan ons positie-
spel. Wanneer hem iets opvalt wat moeizaam verloopt tijdens een wedstrijd grijpt hij op de 
trainingen die week gelijk een moment aan om hier aandacht aan te besteden”, aldus Korte.

POORT NAAR TWEEDE KLASSE MOET DIT SEIZOEN MAAR EENS OPEN 
GAAN VOOR ASVB: TIM RENKEN KLAAR VOOR PROMOTIE
Nadat ASVB enkele jaren geleden naar de vierde klasse degradeerde was de sfeer 
niet best: heel Blijham ontevreden op een paar enthousiastelingen na die van mening 
waren dat de club wel weer terug zou komen en dan het liefst op tweede klasseniveau. 
Een paar jaar verder kregen zij zo goed als gelijk, want de Blijhamsters zaten er vorig 
seizoen al dicht bij: het hele seizoen meegedaan om de bovenste plaatsen en in de 

nacompetitie gestrand 
tegen Zuidwolde. Geen 
schande, wél jammer, maar 
in 2017/18 zijn er nieuwe 
kansen. Rechtsback Tim 
Renken heeft er maar wat 
veel zin in en gaat ervan uit 
dat zijn club deze competi-
tie ook weer gaat meedoen 
om de bovenste plekken.

Renken is een kind van de 
club en weet dus hoe het 
eraan toe gaat: het publiek 
is pas tevreden als er strijd 
wordt geleverd en ook nog 
eens wordt gepresteerd. Over 
het algemeen zit dat eerste 
wel goed bij ‘De Witte Mui-
zen’, het tweede ook, maar 
Renken vindt dat er meer no-
dig is om te slagen in het doel 
dat promotie heet. ,,Voetbal-
lend zit het wel goed bij ons, 
soms moet er misschien wat 
meer voor worden gelaten: 

een keer een training vaker meepakken bijvoor-
beeld of  sommige dingen wat serieuzer oppakken.” 
De verdediger weet dat zijn ploeg vorig jaar een 
beste serie neerzette als gevolg van onder meer een 
sterk middenveld dat vooruit wil voetballen. Op 
kampioen GOMOS stond geen maat. Ook dát was 
geen schande, maar wat hád Renken graag de stap 
omhoog gemaakt. ,,In de nacompetitie begon-
nen we goed tegen Sleen, maar tegen Zuidwolde 
ging het mis. Het was het tweede jaar op rij dat we 
aan de tweede klasse roken, maar geen promotie 
afdwongen.”

Dit jaar zou het dus best eens kunnen gaan gebeu-
ren aan de Raadhuisstraat. Het zou de kroon op het 
werk zijn van en voor al die mensen die ertoe heb-
ben bijgedragen dat het sportpark er spik en span uitziet. De voorbije periode is er alles aan 
gedaan de boel te renoveren en kan de club weer jaren vooruit: een nieuw omroephok, score-
bord en mooie, nieuwe sponsorborden zijn het resultaat. Het komende jaar wordt er ook nog 
hard gewerkt aan het complex om het nóg mooier en energiezuiniger te maken. Het complex 
is absoluut klaar voor de tweede klasse. De club ASVB ook. Er zijn echter kapers op de kust 
om de titel te pakken. ,,De meeste clubs kennen we nog van vorig seizoen. Als ik kijk naar 
deze resultaten gaan Muntendam, VAKO, ASVB en nieuwkomer ZNC bovenin meedraaien. 
Wij gaan zeker ook weer bovenin meedoen en het liefst dan voor het kampioenschap.” Wat 
Renken betreft moet drie keer scheepsrecht zijn.

Aan trainer Richard Nuus ligt het in ieder geval niet. De voormalige speler van de club is ook 
klaar voor promotie. Renken is tevreden over de diensten van Nuus. ,,Een trainer met veel 
inzicht in het spelletje. Hij is een serieuze man en doet er veel voor om te winnen.”





SELLINGEN MOET ZICH WEER KUNNEN VEILIGSPELEN: DOELMAN 
MARNICK KLAMER WIL BOVENIN RECHTERRIJTJE EINDIGEN

Sellingen promoveerde twee seizoenen geleden via de nacompetitie naar de vierde 
klasse. Jarenlang vijfde klasse gingen eraan vooraf  en dus was de blijdschap groot. 
Trainer Arend Scholtens nam weliswaar afscheid, maar keerde later in het vorige sei-
zoen terug. Reden was de korte aanwezigheid van trainer Ronald Sjabbens bij de club: 
geen goed huwelijk en met Scholtens ging het weer crescendo. Sellingen handhaafde 
zich nog redelijk eenvoudig en wil dat dit seizoen weer doen. Als het aan de jonge 
doelman Marnick Klamer ligt dan kan de ploeg nog wel een paar plaatsen stijgen. 

Hij gaat zijn derde seizoen in als sluitpost van de geel-zwarte formatie. Arend Scholtens is 
nu trouwens echt vertrokken bij de club. Hij komt nog wél een keer terug, maar dan met 
zijn nieuwe club, PJC. Leuke wedstrijden om naar uit te kijken vindt Klamer. Maar dat geldt 
voor meer wedstrijden al is hij meer de man van ‘punten pakken is belangrijker dan een leuke 
wedstrijd spelen’. En als er dan toch een ‘leuke wedstrijd’ moet worden genoemd dan noemt 
hij de wedstrijden tegen de buren van Westerwolde uit Vlagtwedde. ,,We hebben tegen hen 
nog wat recht te zetten”, aldus de keeper die er echt in in heeft. Hij is gebrand op een goed 
seizoen. Wat hem betreft kan het ook al is hij zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk zal 
worden. ,,Ik weet zeker dat komend seizoen zwaarder wordt dan het vorige. We spelen in een 
competitie met sterke tegenstanders en veel derby’s en hebben en nieuwe trainer, maar heb er 
wel vertrouwen in. Ik hoop dat we als team groeien.”

Zichtbaar was dat Sellingen tijdens de vorige voetbaljaargang al groeiende was. Uiteraard was 
het eerst even wennen aan het hogere niveau, maar dat kwam later wel goed. Aan het eind van 
het seizoen zorgde een vrij smalle selectie ervoor dat er toch nog wat wedstrijden werden ver-
loren, maar handhaving was allang een feit. Trainer Arend Scholtens heeft goed werk geleverd 
en is inmiddels vervangen door Emmenaar Fokke de Jonge. De Jonge was jarenlang trainer bij 
Onstwedder Boys en kent het Oost-Groninger voetbal dus goed. Klamer kent hem nog niet 
zo goed, maar gaat ervan uit dat het een prima samenwerking zal worden, onder meer omdat 
hij met Onstwedder Boys twee keer promoveerde.

Waar het allemaal toe zal leiden weet de 19-jarige nog niet. ,,Daarvoor ken ik de tegenstanders 
niet goed genoeg. Geen idee wie er goed is en wie niet.” Als naar de doelen van Sellingen in 
de toekomst wordt gekeken dan is het vrij logisch dat gesteld kan worden dat de vierde klasse 
realistisch moet zijn. Klamer kan het enkel beamen en wil vooral lekker meedraaien in de mid-
denmoot en stelt zichzelf  ook nog een prima doel: ,,Sterker worden als keeper en natuurlijk 
beter worden.”

Adverteren in RegioMagazine?
Bel John ten Hoff: 06 - 30 72 46 09, Mariska Teerling:
0599 - 61 33 36, of Louw Roukema: 0599 - 61 11 99.





SELLINGEN ZATERDAG GAAT DIT SEIZOEN VOOR DE TITEL: ERWIN 
WIJNHOLDS DURFT HOOG IN TE ZETTEN

Het zaterdagteam van Sellingen speelt al sinds jaar 
en dag in de reservecompetities. Dat doet de ploeg 
met heel veel plezier, want daarvoor is het team ooit 
ook ontstaan: plezier voorop met als doel wél zo goed 
mogelijk willen presteren. Het team beschikt elk jaar 
over voldoende spelers om een goed elftal op de been 
te brengen en presteert af  en toe ook aardig. Zo ook 
vorig seizoen toen een tweede plaats in de reserve 
zesde klasse werd behaald. Erwin Wijnholds is al ja-
ren speler van het team en kijkt terug op een prachtig 
seizoen en ziet al weken uit naar het nieuwe.

Hij woont als oer-Sellinger al jaren in Winschoten, maar 
bleef  zijn club trouw. Wijnholds blijft dat ook doen, want 
het is en blijft zijn club. ,,Ik werk vijf  dagen per week als 
hovenier in Winschoten. Dat doe ik alweer zeven jaar en 
daarom woon ik er ook samen met mijn vriendin.” De 
voorbije competitie verliep dus voortreffelijk. Het kon niet 
op. Niet heel veel mensen hadden erop gerekend dat de 
geel-zwarten zó goed voor de dag zouden komen, maar 

het lukte hen dus wel. Er was namelijk een keepersprobleem dat door het inzetten van veld-
spelers werd opgevangen. Dat pakte niet goed uit, want het kostte de ploeg maar liefst vier 
punten. ,,Het duurde nog wel een poosje voort, maar het ging later steeds beter.”

De selectie bleef  nagenoeg in tact zodat het zaterdagteam van Sellingen met een gerust gevoel 
aan de competitie kan beginnen. Wijnholds is van mening dat zijn ploeg steeds scherp moet 
zijn om een wedstrijd sneller te kunnen beslissen. ,,Als we elke week gefocust zijn en er weer 
vol voor gaan dan kunnen er weer leuke en mooie dingen gebeuren dit seizoen. Afgelopen 
jaar hebben we toch vaak een voorsprong uit handen gegeven. Dan ga je met 2-0 de rust in, 
en sta je een kwartier na rust achter met 2-3. Uiteindelijk is het dan toch vaak gelukt om de 
overwinning binnen te halen. Een lichtpunt is dat iedereen fanatiek is. De wil om te winnen is 
groot. En dat heeft dan ook resultaat. Bij elke goal wordt er fanatiek gejuicht en bij een tegen-

goal flink gebaald. et fanatisme dat in onze groep eerst is fantastisc . Dat maakt et een 
eel fijne groep.  ls r in ijn olds een voorspelling mag doen aar zijn ploeg dit seizoen 

gaat eindigen dan zegt hij vol trots dat dat op de eerste plaats is. ,,Of  dat lukt is de vraag, maar 
de doelstelling mag hoog zijn toch?” In de klasse waarin de Sellingers uitkomen spelen enkele 
onbekende, maar ook bekende tegenstanders. SV Mussel 3 is geen onbekende voor hem. 
Sterker: hij speelde als jeugdspeler als regelmatig tegen de Musselkers en verheugt zich er nu 
alweer op. Kampioen worden is voor Wijnholds een droom, hoog eindigen een must. Dat dan 
weer wel. Samen met onder meer broer Bart, aanwinst Cedric Staaien en goalgetter Harald 
Kroes is dit team er een om rekening mee te houden.

SJS MOET WEG OMHOOG IN SLAAN: DOELMAN WOUTER ROZEMA 
VINDT DAT ZIJN CLUB NIET IN DE VIERDE KLASSE THUISHOORT
SJS degradeerde twee seizoenen geleden van de derde naar de vierde klasse: een 
enorme aderlating voor de club die dat niveau niet was gewend. De club uit Stadska-
naal speelde jarenlang in de eerste en tweede klasse. Dat niveau is op dit moment ver 
weg, maar de derde klasse moet een realistisch doel zijn voor de komende jaren met 
als doel ooit weer de stap omhoog te maken. Vorig seizoen ging het niet vanzelf  in de 
vierde klasse: SJS kwam niet zomaar even terug en moest zelfs zelfs genoegen ne-
men met een plek aan de onderkant van de middenmoot. Wouter Rozema keepte zijn 
wedstrijden naar behoren, maar kon niet voorkomen dat de blauw-witten er niet meer 
konden uithalen. Hij zet voor de komende editie logischerwijs hoger in.

Rozema is een nog jonge keeper die de club zeer goed kent. Hij doorliep er de jeugdelftal-
len en vindt het derhalve ontzettend jammer dat het vlaggenschip van de vereniging zo ver is 
weggezakt. Volgens hem hoeft het niet. Als hij nog even terugkijkt naar het afgelopen seizoen 
dan kan hij uiteraard niet tevreden zijn. ,,Het was allemaal veel te wisselvallig. Af  en toe zat 
er wel een goede wedstrijd tussen, hoor. Ook was het voetbal bij vlagen wel goed, maar vaak 
kwam er dan weer een slechte wedstrijd of  slecht resultaat achteraan. Daarom ben ik ook niet 
tevreden.” De boodschap van Rozema is dat het contanter moet als naar de prestaties wordt 
gekeken. ,,We kunnen echt wel goed voetballen, maar te vaak halen we ons niveau niet in een 
wedstrijd.” Die constantheid is op vele manieren te bereiken, maar het begint met een goede 
training. De club is dan ook drukdoende de boel op de rails te krijgen en doet er alles aan 
straks hoge ogen te gaan gooien.

Als de sluitpost van SJS een voorspelling doet dan geeft hij aan dat de vierde plek volgens 
hem realistisch is. Een aantal spelers sloot bij de selectie aan en dat geeft alvast hoop. ,,Voor 

komend seizoen verwacht 
ik dat we hoger kunnen 
eindigen dan afgelopen 
seizoen. Het team wordt 
door die nieuwe spelers 
beter. Ook komen we veel 
bekende teams van vorig 
jaar tegen. Ik denk dat dat 
ook een voordeel is want 
nu ken je de teams al een 
beetje en weet je wat je 
kunt verwachten.” Het 
woord ‘nacompetitie’ durft 
Rozema wel uit te spreken. 
Het is namelijk een van 
mijn doelstellingen voor 
komend seizoen. Het liefst 
maakt hij die met zijn teamgenoten waar. Rozema zal de club niet gauw verlaten trouwens, 
want speelt er al sinds zijn vijfde. ,,Er moet al heel wat gebeuren om mij hier weg te krijgen.”

Onder leiding van de nieuwe, ervaren trainer Otto Halmingh moet SJS dus weer met plezier 
naar de toekomst kunnen kijken. Halmingh kent de klappen van de zweep en in combinatie 
met goede jeugd die er zit aan te komen moet SJS over enige tijd weer in de derde klasse kun-
nen spelen als het aan Wouter Rozema ligt.

LAT KAN GERUST WEER BEETJE OMHOOG BIJ JVV:
JEUGDIGE AANVALLER DENNIS DE ROO HOOPVOL GESTEMD

JVV staat weer op de kaart: de club uit Jipsing-
boertange begon twee seizoenen geleden weer 
in de zondag vijfde klasse nadat een aantal sei-
zoenen niet op dat niveau werd uitgekomen en 
in competities met reserveteams werd gespeeld. 
Geen schande, sterker: het was noodzakelijk 
en het stapje terug wierp zelfs zijn vruchten af. 
JVV kon immers rustig bouwen aan een team 
en toen de tijd rijp was een rentree in de vijfde 
klasse te maken gebeurde dat dan ook. Na een 
moeizaam opstartjaar ging het vorig seizoen 
heel aardig met de club en werden zelfs veertien 
punten behaald. Dennis de Roo maakte elf  van 
de 35 doelpunten.

Het nog maar zestienjarige talent was met dat aantal 
doelpunten topscorer van zijn team. De behendige 
aanvaller ontpopte zich tot een speler om rekening 
mee te houden. Hij blijft echter bij zijn club. Hij is 
nog een rasechte Jipsingboertanger die het voetbal-
len niet van een vreemde heeft. Vader Jan was er 

speler en trainer en runt nu Café De Iembarg in het dorp. Dennis helpt er zo vaak als hij kan 
mee en moet daarnaast ook nog zorgen dat hij zijn papieren haalt om straks leraar te kun-

nen worden. Hij doet het overigens met buitengewoon veel plezier. Het voetballen ook en als 
hij terugkijkt op het afgelopen seizoen dan is hij er zeker tevreden over. ,,Ik vind dat wij het 
vorig jaar best goed speelden en hebben vooral in de eerste helft van het seizoen veel punten 
gehaald. In de tweede seizoenshelft haalden wij wat minder punten, maar in het algemeen was 
het seizoen beter dan verwacht.” 

Voor komend seizoen moet er dan ook wel wat meer mogelijk zijn. De Roo is van mening 
dat er nog wel meer inzit. ,,Ja, we moeten kunnen stijgen. Plek acht is denk ik wel mogelijk. 
Qua teambuilding kunnen we ons verbeteren; we moeten elkaar meer helpen en voor elkaar 
vechten. Maar er is wel meer dat beter kan: kansen benutten. We zijn tegen de betere clubs 
vaak goed en maken het hen best lastig. Hoop dat dat dit seizoen ook zo is.” De jonge speler 
gaat ervan uit dat iedereen steeds serieuzer wordt en dan met name op trainingen zodat dat 
zich in de wedstrijden uitbetaalt. Met de komst van een aantal nieuwe spelers moet het zeker 
goedkomen in Jipsingboertange. 

Trainer Johan Schoenmaker speelt een belangrijke rol in de stijgende lijn die JVV heeft inge-
zet. Dennis de Roo is dan ook zeer tevreden over de inwoner van Ter Apel. ,,Hij is een man 
die veel voor de club over heeft, altijd met de club bezig is met bijvoorbeeld nieuwe tassen, 
tenues en trainingspakken voor dit jaar. Dat doet hij samen met Kevin Veen. Hij heeft ver-
stand van voetbal en probeert op verschillende manieren te oefenen wat onze beste speelwijze 
is.” Waar dat allemaal zal uitmonden is nog de vraag. JVV speelt in een competitie met louter 
Drentse tegenstanders uit met name de gemeente Borger-Odoorn. Ook spelen de titelkandi-
daten KSC en SVBC in de zondag vijfde klasse F.



FC TER APEL’96 ZATERDAG WIL LEKKER BOVENIN ZATERDAG RESERVE 
VIERDE KLASSE MEEDRAAIEN
FC Ter Apel’96 komt ook komend seizoen weer met een zaterdagteam in competitie-
verband uit. Sinds jaar en dag niet in een standaard-klasse, maar in een reserveklasse. 
In het seizoen 2017/18 is dat de reserve zaterdag vierde klasse. Het team van trainer 

ppie ruinsma wil daarin geen gurantenrol gaan vervullen en serieus mee gaan 
doen voor de bovenste plaatsen. Doelman Kai Steernberg heeft er veel vertrouwen in.

Steernberg is nog maar negentien jaar, maar speelt toch al een groot aantal jaren 
bij de Ter Apelers. Dertien jaar om precies te zijn. Hij voelt zich er dan ook 
prima op zijn gemak en keept er zijn wedstrijdjes met heel veel plezier. Zo ook 
vorig seizoen toen het helemaal niet zo slecht ging. Dit seizoen wil Steernberg 
hoog inzetten en zegt dan ook dat de derde plek mogelijk moet zijn. ,,Als je 

kampioen bent dan ben je gauw 
tevreden, maar ik zeg dat we voor plek drie gaan. 
Ik ben keeper, maar kan trouwens ook als veld-
speler uit de voeten.”

Het zaterdagteam van de Ter Apelers bestaat uit 
(h)echte vrienden uit het dorp. De meeste spelers 
zijn vrij jong en rond de twintig, maar ook zijn 
er enkele ervaren krachten die de leeftijd iets op-
krikken. Dat plezier voorop staat mag duidelijk 
zijn, maar het team wil ook dolgraag presteren. 
Kai Steernberg niet minder, want hij zegt niet 
voor niets dat zijn ploeg voor de top drie kan 
gaan. Promoveren zou ook een leuke bijkom-
stigheid zijn, maar of  dat realistisch is is op dit 
moment de vraag. 

In een heel leuke klasse met aardig wat derby’s is 
et n  allemaal koffiedikkijken  maar is et zeker 

dat de derby’s met name leven. Voor de een zijn 
het wedstrijden op zich, voor de ander niet, maar 
feit is dat het winnen van wedstrijden toch als 
iets belangrijker geldt bij de Ter Apeler zater-
dagvoetballers. Ze zijn dolblij dat er nog steeds 
een team op zaterdag speelt: goed voor de club, 
het dorp en ook de jeugd die straks kan kiezen: 
of  de zaterdag of  de zondag. Hoewel veel clubs 
lijken over te stappen naar de zaterdag valt dat in 
Westerwolde en omgeving allemaal nog wel mee 
en hebben de rood-zwarten van FC Ter Apel’96 
gewoon nog de mogelijkheid bij de senioren op 
beide dagen te kunnen voetballen.

EENHEID FC TER APEL’96 GAAT IN LASTIGE KLASSE VOOR 
MIDDENMOOTKLASSERING: DOELMAN RUDIE BERGMAN WIL DAT
ZIJN PLOEG STABIELE DERDEKLASSER BLIJFT

FC Ter Apel’96 deed het het voorbije seizoen helemaal niet slecht: keurig in de mid-
denmoot met af  en toe een paar mooie uitschieters. De ploeg kwam geen moment in 
de problemen, maar kon ook niet echt omhoogkijken. Dat eerste vonden ze er prach-
tig, dat tweede niet echt nodig. Belangrijker is een stabiele derdeklasser te blijven. En 
dat kan volgens Rudie Bergman die na het vertrek van Brian de Jonge naar Nieuw-
Buinen eerste doelman werd, maar De Jonge qua niveau al benaderde toen hij bij de 
Ter Apelers keepte.

De 26-jarige werd nog niet zo lang geleden vader en mag zich dus erg gelukkig prijzen. Hij 
voelt zich als een vis in het water bij de club FC Ter Apel’96, heeft een mooie baan in de ge-
dragsproblematiek en geniet elke dag. Hij genoot ook van het vorig seizoen, immers leerzaam 
en dus nuttig. ,,Ja, ik vond het een nuttig seizoen. We sloegen een nieuwe weg in met Ter Apel: 
er voor elkaar staan en ook moeilijke wedstrijden kunnen winnen. Ben erg tevreden met het 
verloop: er is een goede basis voor het nieuwe seizoen neergelegd.”

Die basis moet kunnen leiden tot wederom een prima seizoen in de derde klasse zondag, 
een klasse met een aantal heel vreemde eenden in de bijt: enkele ploegen uit Oost-Nederland 
en dat is even wennen. Derby’s zijn er nog wel: die tegen Musselkanaal bijvoorbeeld. Voor 
Bergman leuke wedstrijden, maar die tegen de oostelijke ploegen zijn wedstrijden waarover 
hij niet veel kan zeggen. Hij weet wel dat zijn ploeg elke week moet knokken voor een goed 
resultaat en is er wel degelijk wat mogelijk. ,,De basis moet blijven om te willen winnen met 
elkaar. Dan heeft een ieder het moeilijk bij Ter Apel. Niet gezegd dat dit zal leiden naar winst, 
maar verheugen doet men niet om tegen Ter Apel te moeten voetballen. Gezien het jonge 
gemiddelde qua leeftijd kunnen we nog erg groeien en volwassen worden als team. Ook op de 
individuen zit er nog veel rek in, zowel op kwaliteit als teamspirit. We gaan er alles aan doen 
met elkaar de degradatie weer te ontlopen. Aangezien we vorig jaar een goede basis hebben 
gelegd moet het dit seizoen zijn vruchten gaan afwerpen. Maar dit eerst doen en dan pas reële 
verwachtingen schetsen.”

Het grote doel is in de derde klasse te blijven en dat ten minste de komende jaren. Daarna kan 
verder worden gekeken. Een van de mensen die daartoe moet bijdragen is trainer Henri Goe-
ree. ,,Hij is een prima trainer. Ik ben van mening dat Goeree prima op zijn plek zit en op dit 
moment zeker de juist aangewezen persoon is voor Ter Apel. De combinatie tussen een lolle-
tje maken en voorbereiding en beleving naar een wedstrijd toe staan mij erg aan. Ik zie Henri 
als een trainer die zijn mensen kent en hierop ook anticipeert qua benadering om de strijd aan 
te gaan als team. Ook staat hij open voor kritiek en zal hierover altijd het gesprek aangaan.”
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WESTERWOLDE GAAT VOOR EEN 
PLEK IN DE MIDDENMOOT: 
HET KAN DESONDANKS NOG 
LASTIG ZAT WORDEN VOLGENS
MERIJN TE VELDE
Westerwolde kende een aantal 
mooie jaren en is na een lange 
periode in de vijfde klasse terug 
in de vierde klasse. Vorig sei-
zoen tiende en het jaar ervoor 
als promovendus zelfs als vijfde 
in die klasse geëindigd. De 
afgelopen competitie ging het 
nog maar net goed. Misschien 
onnodig, maar wél een feit. 
Westerwolde bleef  in de vierde 
klasse en de club wil daar ook 
dolgraag in blijven voetballen. 
Merijn te Velde is na een uit-
stapje naar de buren van Veeler-
veen alweer een paar jaren terug 
bij de Vlagtwedders.

Hij kijkt met weemoed terug op 
de meest recente voetbaljaargang 
waarin Westerwolde erg slecht 
begon. Er werd namelijk veel te 
vaak onnodig verloren waardoor 
de ploeg achter de feiten aanliep. 
Sterker: directe degradatie leek aan-
staande, maar een prima periode 
na de winterstop zorgde voor een 
langer verblijf  van de rood-witten 
in de vierde klasse. ,,Dat slechte 
begin bracht ons echt in de proble-
men. Gelukkig bleven we door die 
goede serie er alsnog in”, aldus de 
dertigjarige Te Velde.

De militair verpleegkundige bij de Landmacht waakt voor een goede trainingsopkomst straks. Die 
is namelijk erg belangrijk om in het doel voor komend seizoen te slagen. Dat doel betekent zoveel 
als een positie in de middenmoot te bewerkstelligen. ,,Er zijn veel aspecten waaraan moet worden 
gewerkt”, stelt de aanvaller. ,,Verdediging, middenveld en aanval en zeker ook conditioneel. We kun-
nen verbeteren als de opkomst op trainingen ook goed is. De breedte van onze selectie is niet zo 
heel groot. We hebben namelijk kwaliteit ingeleverd. We kunnen dat lastig opvangen.” Wanhopen 
hoeft de formatie van trainer Loek Swarts overigens niet, want een lichting jonge spelers sloot bij het 
eerste aan. Tot tevredenheid van Te Velde trouwens: ,,Die zijn een directe aanwinst dus heb er wel 
vertrouwen in.”

Merijn te Velde speelde zelf  jarenlang in het eerste van de Vlagtwedders. Zijn uitstapje naar Veeler-
veen werd hem gegund. Daar maakte hij twee promoties mee, namelijk van de vijfde naar de derde 
klasse. De promotie van Westerwolde maakte hij niet als speler mee. De kans dat zijn ploeg dit jaar 
de stap omhoog maakt is gering. Te Velde zal dus geen promotie als actief  eerste elftal-speler meer 
meemaken. Hij stopt immers na dit seizoen zeer waarschijnlijk bij het eerste en gaat dan in een lager 
team voetballen. Voor hem is het seizoen geslaagd als Westerwolde zich handhaaft en dan het liefst 
rond plek acht. 

Dat moet de ploeg dan zien te realiseren in een heel aardige competitie met veel teams uit de regio 
en dus staan er een aantal leuke derby’s op het programma. De tegenstanders zijn onder meer  Al-
teveer, Pekelder Boys, Sellingen, SPW, etc. ,,Het zijn natuurlijk de leukste wedstrijden met over het 
algemeen veel publiek”, zegt Te Velde.
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