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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 hoeven niets uit te besteden, daarom kunnen we altijd efficiënt 
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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Welkom bij ‘Gerard Hempen Keukens’ 
in Ter Apelkanaal
door Jaap Ruiter 
Onlangs is de verbouwing en uitbreiding 
van de showroom van ‘Gerard Hempen 
Keukens’ in Ter Apelkanaal afgerond en 
kunnen bezoekers nog meer keukens 
bekijken en vergelijken. "Ook al is bij ons 
vrijwel alles mogelijk, mensen willen toch 
voorbeelden zien", weet Marian Hempen. 
"De showroom is nu 2000 vierkante meter 
en stelt ons in staat om meer bestaande en 
nieuwe modellen uitgebreid te laten zien." 

Nieuwste trends 
Een van de nieuwste trends zijn keukens van 
oud hout met noesten. "Maar dat sluit prima 
aan bij onze massief landelijke keukens, die 
onveranderd populair zijn vanwege hun uit-
straling en hun tijdloze karakter", vertelt Ma-
rian. "We hebben nog steeds een keur aan 
stoere en landelijke eikenhouten keukens 
en robuuste keukens van geschaafde oude 
planken. Daarnaast bestaat onze collectie 
uit kookeilanden en strakke design keukens 
uitgerust met hypermoderne technische 
snufjes. Wij leveren ook alle inbouwappara-
tuur, daar hoeven mensen echt niet zelf naar 
op zoek, want wij hanteren internet-prijzen." 

Unieke keuken 
Een rondgang door de nieuwe en nog uit-
gebreidere showroom maakt duidelijk dat 
alle keukens, ongeacht of ze een landelijke, 
industriële, moderne of robuuste uitstraling 

hebben, uitblinken in kwaliteit en afwerking, 
want in de eigen werkplaats worden alle 
massief houten onderdelen op ambachte-
lijke wijze vervaardigd. Verder is ‘Gerard 
Hempen Keukens’ gespecialiseerd in unieke 
op maat gemaakte keukens op basis van 
persoonlijke voorkeuren en smaken en met 
gebruik van natuurlijke materialen. Daarbij 
wordt niet uit gegaan van standaardmaten. 
Als er een keuken van 3,80 meter moet wor-
den gemaakt blijft er geen ruimte over van 
10 centimeter, maar worden alle kastjes net 
iets breder zodat het niet opvalt. 

Toonaangevend 
‘Gerard Hempen Keukens’ heeft een lange 
geschiedenis. Het familiebedrijf timmert 
al vanaf 1885 generaties lang met onge-
evenaard vakmanschap aan de weg en is al 

jaren toonaangevend in keukens van mas-
sief hout. "En nog steeds erg laagdrempelig", 
voegt Marian er aan toe. "Bij ons heerst 
een gemoedelijke en prettige sfeer. Als wij 
tussen de middag bijvoorbeeld soep koken, 
kan de klant rustig een kommetje mee eten. 
Ambachtelijk vakmanschap, deskundigheid, 
persoonlijk contact, gastvrij en gemoedelijk-
heid gaan bij ons hand in hand." 

www.gerardhempen.nl 
U bent van harte welkom om eens geheel 
vrijblijvend langs te komen bij ‘Gerard 
Hempen Keukens’ aan de Zandberg 81 in Ter 
Apelkanaal. Voor meer informatie kunt u bel-
len naar 0599 - 47 06 05 of kijken op  
www.gerardhempen.nl

Zie ook onze advertentie op pagina 6!
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Sportstudio Caroline Fit & Fun introduceert het 3Care Gezondheidsprogramma

Gezondheid is meer dan bewegen alleen… 
door Jaap Ruiter 
Sportstudio Caroline Fit & Fun uit Stadskanaal heeft iets nieuws! Met de introductie van 
het 3Care Gezondheidsprogramma biedt Caroline Ottevanger iedereen de mogelijkheid 
om behalve lekker te bewegen ook echt gezond te eten. En Caroline zou Caroline niet 
zijn als ze het zelf niet eerst had uitgeprobeerd. 

3Care Gezondheidsprogramma 
"Nou, ik ben overtuigd! Ik voel me fitter, 
slaap weer als een roos en herstel snel-
ler na het sporten. Zelfs mijn huid en haar 
zijn zachter. Ook de klanten die al gestart 
zijn met het programma hebben al mooie 
resultaten behaald: er zijn al heel wat over-
tollige kilo’s verdwenen. Het 3Care Gezond-
heidsprogramma gaat vooral over de juiste 
verhouding van gezonde koolhydraten, 
volwaardige vetten en gevarieerde eiwit-
ten, met daarnaast voedingssupplementen 
omdat de voeding van tegenwoordig niet 
meer alles biedt wat je nodig hebt. Het is 
vooral geen dieet met jojo-effect als gevolg. 
Door balans te creëren kunnen blijvende 
resultaten worden behaald." 

Informatie-avond op 28 september a.s. 
Om iedereen kennis te laten maken met het 
3Care gezondheidsprogramma houdt Ca-
roline in haar Sportstudio op vrijdagavond 
28 september vanaf 19.00 uur een gratis 
informatie-avond, waar niet alleen een 
presentatie wordt gegeven maar iedereen 
ook een vrijblijvende bodyscan en bio-re-
sonantie meting kan laten maken, waardoor 
eventuele problemen of disbalans in het 
lichaam zichtbaar worden. "Je kunt hierbij 
denken aan vitaminen en/of mineralen 
tekorten, problemen in je hormonale balans 
of immuunsysteem." 

Voeding in plaats van vulling 
Het gezondheidsprogramma van 3Care 
werkt vanuit de gedachte dat een gezond 
en schoon lichaam zichzelf goed kan 
herstellen. "Onze verre voorouders aten in 
de juiste verhouding, zonder daar bij stil 
te staan", legt Caroline uit. "Maar tegen-
woordig is dat niet meer vanzelfsprekend 
en komt het vaak op vulling in plaats van 
voeding aan. Daar maakte ik mij zelf ook 
regelmatig schuldig aan. Maar het is niet 
verstandig omdat het allerlei klachten en 
overgewicht kan veroorzaken. 

Via het 3Care Gezondheidsprogramma kom 
je echter weer dichterbij die oorspronke-
lijke leefstijl en krijg je alle belangrijke voe-
dingsstoffen weer binnen door te kiezen 
voor pure, gezonde producten, die je voor 
het grootste deel overigens gewoon in de 
supermarkt kunt kopen."  

Fase 1 
Het 3Care Gezondheidsprogramma bestaat 
uit twee fases. Tijdens fase 1 wordt je 
lichaam gereinigd en leer je gezonder eten 
waardoor je al heel snel beter in je vel komt 
te zitten omdat voedingsstoffen zorgvul-
diger worden opgenomen en afvalstoffen 
en overtollige vetreserves beter worden 
afgevoerd, zonder dat dat ten koste gaat 
van gezond spierweefsel. Een optimaal 
werkend darmsysteem bepaalt voor een 
groot deel je gezondheid, gevoel en geluk 
en wordt daarom niet voor niets je ‘tweede 
brein’ genoemd. 

Fase 2 
In fase 2 volgt de overgang naar stabiliteit 
in het lichaam om terugval te voorkomen. 
Behalve gezond voedsel zijn ook enige voe-
dingssupplementen nodig, maar dan wel 
de goede! Want er zijn supplementen op 
de markt die niet goed worden opgenomen 
door je lichaam omdat ze niet in de juiste 
verhouding worden aangeboden. Zo biedt 

3Care bijvoorbeeld visolie uit verse vis, in 
plaats van visolie uit gekweekt vis. 

Aanpassen leefstijl 
Het 3Care Gezondheidsprogramma bewijst 
dat veel klachten kunnen worden verholpen 
door goede voeding en reiniging van het 
lichaam waardoor darmherstel en vetver-
branding optreedt en tekorten worden 
aangevuld. "Een bio-resonantie meting aan 
het begin van het 3Care Gezondheidspro-
gramma is altijd het beginpunt omdat het 
de knelpunten in je lichaam opspoort", legt 
Caroline uit. "Door het aanpassen van je 
leefstijl en door je lichaam de juiste voe-
dingsstoffen aan te bieden, zul je afvallen 
en je weer fit en vitaal gaan voelen. En er 
ook zo uit gaan zien!” 

Opgeven via info@sportstudiocaroline.nl 
Caroline vraagt langs deze weg aan ieder-
een die de informatie-avond van het 3Care 
Gezondheidsprogramma wil bezoeken en 
tevens een bodyscan en bio-resonantie 
meting wil laten doen, zich per email op te 
geven: info@sportstudiocaroline.nl. "De 
metingen vinden plaats tussen 19.00 en 
20.00 uur. Om 20.00 uur begint de presen-
tatie en is er na afloop alle gelegenheid 
voor het stellen van vragen." Tot slot bena-
drukt Caroline dat meedoen met het 3Care 
Gezondheidsprogramma niet verplicht tot 
een lidmaatschap van Sportstudio Caroline 
Fit & Fun.



4 Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde



5Dé reclamekrant van ondernemers voor de inwoners van de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde

In oktober gaan de spectaculaire ‘9 +1’ acties van 
start bij Elektro Van der Zwaag in Musselkanaal  

door Jaap Ruiter 
De kop boven het artikel maakt duidelijk 
dat er in oktober spectaculaire acties zijn 
bij ‘Elektro Van der Zwaag’ aan de Mark-
straat 86 in Musselkanaal. Maar waarom 
deze acties ‘9 + 1’ worden genoemd vraagt 
om nadere uitleg. "O, maar dat is niet zo 
ingewikkeld hoor", lacht Tom Van der 
Zwaag. "In oktober bestaat de zaak precies 
10 jaar. Ik heb daar 9 jaar in loondienst ge-
werkt en de zaak vorig jaar overgenomen. 
Ik vier in oktober dus ook mijn 1-jarige 
bestaan als zelfstandig ondernemer! Ja, ik 
weet het, ‘9 + 1’ klinkt raadselachtiger dan 
het is." 

WK Wasmachine Schieten
Het is nog niet helemaal duidelijk wat de 
spectaculaire acties in oktober inhouden. 
Tom is nog aan het broeden, heeft een 
aantal plannen, maar houdt het nog even 
geheim. "Het is in elk geval wel de moeite 
waard! Bovendien valt het jubileum samen 
met de winkelweek van 4 tot 10 oktober. 
Dat  maakt het extra feestelijk waardoor ik 
behalve spectaculaire acties ook aan een 
aantal leuke activiteiten als bijvoorbeeld 
het WK Wasmachine Schieten zit te denken! 
Het zou de eerste keer zijn dat zoiets in 
Musselkanaal wordt gehouden." 

Vertrouwen 
Terugkijkend op zijn eenjarig zelfstandig 
ondernemerschap is terugkijken met trots 
en voldoening. "Het was een goed jaar", 
verklaart Tom. "Na de overname zijn de 
vaste klanten gebleven en hebben mij het 

vertrouwen gegeven. Dat heeft te maken 
met het feit dat ik hier al heel lang werk-
zaam ben en dat ik uit het dorp zelf kom. En 
heeft men gemerkt dat ik een enthousiaste 
en gedreven ondernemer ben, deskundig, 
aantrekkelijk geprijsde artikelen verkoop en 
daarnaast een prima service bied. Boven-
dien zijn we ook een heel gemoedelijke en 
laagdrempelige zaak." 

Internet is niet goedkoper 
"Nee, op het internet is het niet altijd goed-
koper, daar zorg ik wel voor", vervolgt Tom. 
"En als de prijs vrijwel hetzelfde is, waarom 
zou je dan via internet bestellen? Daar krijg 
je niet de informatie, het advies, de zorg-
vuldige levering en plaatsing, het instellen, 

plus de de goede service die ‘Elektro Van 
der Zwaag’ wel allemaal biedt. Het vertrou-
wen dat de klanten mij hebben geschonken 
zal ik nooit beschamen. Ik ben vrijwel altijd 
bereikbaar omdat ik een instelling heb dat 
ik alles doe voor mijn klanten. Als het nodig 
is sta ik direct weer op de stoep. Bovendien 
beschikt ‘Elektro Van der Zwaag’ ook nog 
eens over een eigen reparatie-afdeling met 
een haal- en brengservice." 

Beko 
Tom is geen man van stilstaan. Hij heeft 
plannen voor een interne verbouwing en 
is bezig om een afdeling Telefonie aan het 
assortiment toe te voegen. Verder is hij 
onlangs officieel Premium Dealer van Beko 

geworden. "Een uitstekend merk, dat prima 
past bij mijn eigen filosofie: kwaliteit voor 
een aantrekkelijke prijs." Tom heeft bewust 
gekozen voor onafhankelijkheid en is dus 
niet merk-gebonden waardoor het assorti-
ment aan wit- en bruingoed ook veel uitge-
breider is. Onafhankelijk zijn biedt hem de 
mogelijkheid om waar te maken wat er op 
de gevel staat: ‘Tom die doet het…’ 

‘Elektro Van der Zwaag’ gaat in oktober van 
start met de  spectaculaire ‘9 + 1’ acties. 
Binnenkort hoort en leest u daar meer over! 
De elektro-zaak van Tom is gevestigd aan 
de Markstraat 86 in Musselkanaal. Voor 
meer informatie of als u vragen heeft kunt u 
bellen via 0599 - 41 64 54.
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Frey Oogzorg uit Vlagtwedde viert jubileum
‘net eevm aans, net eevm beter!’ 

door Jaap Ruiter 
Volgende maand is het precies 5 jaar geleden dat Henk Akkerman Frey Oogzorg over 
heeft genomen. “Om dat jubileum ‘net eevm aans en net eevm beter’ te vieren staat 
de hele maand oktober in het teken van een grote opruiming en aantrekkelijke acties”, 
zegt opticien, contactspecialist en eigenaar Henk Akkerman. “Zo bieden wij in oktober 
heel veel monturen aan met een fikse korting: van gratis tot 10 procent korting op de 
allernieuwste collectie. Bovendien is een digitale oogmeting bij aanschaf van 2 bril-
lenglazen helemaal gratis. Normaal kost deze geavanceerde meting 98 euro! Verder kan 
iedereen in de tweede week van oktober de complete collectie van Mexx bewonderen, 
inclusief 10 procent korting bij aanschaf.” 

Ongeëvenaarde oogmeting met de 
DNEye-scanner 
Dat Frey Oogzorg ‘net eevm aans, net eevm 
beter’ is, wordt ondermeer bewezen door 
de ongeëvenaarde oogmeting met de 
DNEye-scanner, die 25 keer nauwkeuriger is 
dan de standaard-apparatuur. “Beter dan de 
DNEye-scanner is er niet”, legt Henk Akker-
man uit. “Het meet met 1500 hypernauw-
keurige metingen de sterkte van je ogen in 
14 verschillende richtingen in plaats van 3. 
Verder bootst de DNEye-scanner diverse 
lichtomstandigheden (dag, schemer en 
nacht) na en neemt de kanteling van de 
ogen tijdens het kijken in de verte en het 
lezen mee. Zo worden de exacte afwijkin-
gen bij diverse pupilgroottes gemeten. En 
het mooie van dit alles is dat een meting 
slechts maximaal 90 seconden duurt.” 

Ongekende scherpte en helderheid 
Na een meting met de DNEye-scanner wor-
den de meetresultaten samengevoegd tot 

het perfecte brillenglas. “Vooral mensen 
met een cilinderafwijking of die slecht 
zien tijdens schemering en ’s nachts 
merken het verschil met DNEye-gla-
zen”, weet Henk Akkerman uit ervaring. 
“Met de persoonlijk op maat geslepen 
en samengestelde glazen ontstaat 
een ongekende scherpte en helder-
heid waardoor ogen zich veel minder 
hoeven in te spannen. Verder worden 
er meer details, kleuren en contrast 
waargenomen. Ook vermoeide en 
prikkende ogen zijn vaak verleden tijd 
omdat je zowel overdag als ’s nachts 
optimaal zicht hebt.” 

Uitgebreide collectie monturen 
Dat het bij Frey Oogzorg ‘net eevm aans, net 
eevm beter’ is blijkt ook uit de zeer uitge-
breide collectie monturen, die in de tweede 
week van oktober wordt uitgebreid met 
de complete collectie van Mexx en in deze 
jubileum-maand ook nog eens aantrek-
kelijk geprijsd zijn. Kiest u voor modern, 
kleurrijk, sober, trendy, eenvoudig of kiest 
u juist voor een heel apart montuur? “Ik zou 
zeggen, kom kijken, passen en oordeel zelf”, 
aldus Henk Akkerman, die er aan toe voegt 
dat hij nog steeds elke dag fluitend naar 
zijn werk gaat. “Ik vind mijn werk nog steeds 
fantastisch als ik zie hoe tevreden mijn 
klanten weer de deur uit gaan met een goed 
zicht. Frey Oogzorg staat voor het complete 
plaatje met persoonlijk advies, deskundige 
begeleiding, informatie, vakmanschap en 
klantvriendelijkheid omdat wij ruim tijd en 
aandacht geven aan onze klanten.” 

www.freyoogzorg.nl 
Behalve de diverse jubileumacties in 
oktober heeft Frey Oogzorg nog een hele 
aantrekkelijke aanbieding in de maanden 
september, oktober en november: een 
beeldschermbril op sterkte voor 329 euro, 
inclusief glazen en montuur van het top-
merk Rodenstock. 

Frey Oogzorg is aangesloten bij vrijwel elke 
ziektekostenverzekeraar en gevestigd aan 
de Dr. P. Rinsemastraat 2 in Vlagtwedde. 
Tevens is Frey Oogzorg uw regionale con-
tactspecialist. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0599 - 31 20 00 of een kijkje 
nemen op www.freyoogzorg.nl
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Een Hot Tub van Vekas is pure ontspanning en een 
weldaad voor lichaam en geest  

door Jaap Ruiter 
Te druk en te veel van jezelf eisen zijn onderdeel van het huidige jachtige bestaan, 
waarbij het hoofd soms meer wil dan het lijf aan kan. We vragen vaak te veel van ons-
zelf en raken het evenwicht tussen arbeid- en rustverhouding kwijt. Om een druk en 
soms stressvol leven vol te blijven houden, hoort ook ontspanning, goed uit te rusten, 
de boel de boel te laten en energie bij te tanken. Maar hoe en waar doe je dat? Nou, 
achter in de tuin, lekker buiten, in een Hot Tub van Vekas! 

Uniek design 
In een vierkante of ronde Hot Tub van Vekas 
kunnen respectievelijk 4 of 6 mensen plaats 
nemen. Het heeft een uniek design met 
separate zitplaatsen in plaats van 

een doorlopende verhoging, zodat je ook 
zijwaarts gezeten beenruimte hebt. Verder 
zijn bekerhouders standaard geïntegreerd 
en worden de Hot Tubs van Vekas geleverd 
inclusief isolatie. 

Onderhoudsvrij 
"De buitenkant van 
een Hot Tub van Vekas 
is van thermowood 
en de binnenkant van 
kunststof", vertelt Jo-
han Oosting, die in Ter 
Apel dealer is van de 
Nederlandse en Duitse 
markt. "Dat heeft als 
voordeel dat er vrijwel 
geen onderhoud nodig 
is en een Hot Tub van 
Vekas tevens geschikt 
is voor zout water en 
mensen met psoriasis 
daar ook baat bij heb-
ben. Met een op hout 
gestookte kachel van 
25 of 33 Kw verwarm 
je het water. En als het 
eenmaal warm is blijft 
het door de goede 
isolatie ook heel lang 
op temperatuur. De 
volgende dag kun je er 

zo weer in plaats nemen. Verder bestaat de 
mogelijkheid van elektrische bijverwarming 
in combinatie met een filter." 

Weldaad voor geest en lichaam 
Johan Oosting weet vanwege een soms 
te druk werkbestaan als geen ander hoe 
belangrijk het is om een goede balans te 
vinden tussen een druk leven en ontspan-
ning. "Die balans is echt noodzakelijk, dat 
weet ik nu. Ik was ook iemand van steeds 
een tandje bij schakelen, elke keer weer 
iets meer geven en dan ’s avonds doodmoe 

thuis komen en in de weekenden onvol-
doende bij te tanken. En ik moet zeggen, nu 
ik regelmatig in mijn eigen Hot Tub achter in 
de tuin stap, alleen of samen of met vrien-
den, en daar heerlijk een paar uurtjes vol-
komen ontspannen en relaxt in het warme 
water zit, ik alle stress en spanning uit mijn 
lijf voel wegvloeien. Wat een weldaad, voor 
zowel geest als lichaam. In zo’n Hot Tub 
kom je helemaal tot rust en lijkt alles waar 
je je anders zo druk om maakt er niet meer 
toe doen. Heerlijk!" 

Finland 
De Hot Tubs van Vekas hebben een Finse 
achtergrond. Volgens Johan Oosting kunnen 
we wat betreft ontspanning nog veel van de 
Finnen leren. "Het relaxen door middel van 
een Hot Tub, vaak in combinatie met een 
sauna, is een standaard manier van leven in 
Finland. Deze wellness-cultuur is onderdeel 
van het bestaan, net als slapen en eten. Ik 
kwam er toevallig mee in aanraking toen ik 
een tijdje in Finland doorbracht en ken-
nis maakte met de Hot Tub van Vekas en 
vervolgens het aanbod kreeg om deze in 
Nederland te introduceren. Nou ja, van het 
een is het ander gekomen. Behalve verkoop, 
verhuur ik ook regelmatig een Hot Tub voor 
bijvoorbeeld een tuinfeestje. Maar ook gro-
tere evenementen als het Zepta waterpolo-
toernooi maken gebruik van een Hot Tube." 

www.vekas.nl 
Johan Oosting is met het dealerschap van 
Vekas gevestigd aan de Havenstraat 18 in 
Ter Apel. Telefoon: 085 - 78 25 690. Voor 
meer informatie kunt u ook een kijkje ne-
men op www.vekas.nl
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BelgaWitgoedService uit Stadskanaal is snel, 
deskundig, ervaren, flexibel en allround  
door Jaap Ruiter 
Soms komt er iets op je pad wat je niet kunt weigeren. Dat was ook het geval met René 
Belga uit Stadskanaal en was de reden om met BelgaWitgoedService voor zichzelf te 
beginnen. "Toen ik in 2014 de overstap maakte naar een eigen bedrijf had ik heel snel 
mijn oude klanten ook weer terug, die wilden graag met mij mee", vult René Belga aan. 
"Met mijn BelgaWitgoedService ben ik het adres voor alle reparaties van alle merken 
witgoed." 

Binnen 10 minuten is het probleem 
opgespoord 
Door zijn jarenlange ervaring en jaarlijkse 
bijscholing kent witgoed geen enkel geheim 
voor René Belga. "Wat dat betreft ben ik van 
alle markten en merken thuis. De meeste 
apparatuur ken ik door en door omdat ik 
al heel lang in het witgoed werkzaam ben. 
Meestal weet ik binnen 10 minuten wat het 
probleem is en wat er moet gebeuren. Ik 
heb als voordeel dat ik veel goedkoper ben 

dan de reguliere merkgebonden witgoed-
monteurs omdat ik in principe nergens aan 
gebonden ben." 

Snel, deskundig, ervaren, flexibel 
en allround 
Omdat BelgaWitgoedService snel, deskun-
dig, ervaren, flexibel en allround is, wordt 
René Belga door fabrikanten van diverse 
merken regelmatig ingezet voor regionale 
storingen. "Dan is het niet handig als er een 

monteur uit het westen van het land moet 
komen. Fabrikanten weten dat ik ervaring en 
kennis heb van alle merken. Bovendien krijg 
ik van diverse fabrikanten uitnodigingen 
voor bijscholing als er een nieuw apparaat 
op de markt is." 

Ook aantrekkelijk voor de zakelijke markt  
"Ik vind een eigen bedrijf geweldig", ver-
volgt René Belga. "Het geeft mij een gevoel 
van vrijheid dat ik mijn eigen tijden kan 
bepalen, ook al is het hard werken en altijd 
klaar staan. Maar dat vind ik weer niet erg. Ik 
werk hoofdzakelijk voor particulieren, maar 
ook de zakelijke markt kan mij inschakelen 
na de garantieperiode. 

Als de garantie afgelopen is kan het voor 
ondernemers heel aantrekkelijk zijn om mij 

in de arm te nemen in plaats van de merk-
gebonden witgoed-monteurs." 

www.belgawitgoedservice.nl 
U kunt bij BelgaWitgoedService terecht voor 
alle reparaties betreffende groothuishoude-
lijke apparaten zoals wasmachines, was-
drogers, vaatwassers, koelkasten, vriezers, 
kookplaten, fornuizen, ovens, magnetrons, 
afzuigkappen en koffieautomaten. Tevens 
is BelgaWitgoedService servicepartner voor 
ondermeer Whirlpool, Indesit, Bauknecht, 
KitchenAid, BEKO, Leisure, Bertazzoni en La 
Germania.  René Belga is met zijn BelgaWit-
goedService gevestigd aan de Postkade 26 
in Stadskanaal. Telefoon: 06 373 42 333. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op  
www.belgawitgoedservice.nl
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Jeroen van Broekhoven 
bedenkt nieuw concept  
Avond uit zonder 
tieners in FOX 
Stadskanaal
Jeroen van Broekhoven, eigenaar van FOX in Stadskanaal 
is deze maand begonnen met iets nieuws te organiseren 
voor de 23 plussers.

Voor iedereen die wel zin heeft in een lekker drankje, maar 
geen zin heeft om tussen de tieners te staan is vanaf sep-
tember 2018, iedere 3e zaterdag van de maand Starclub 
LiQuid geopend met het concept Borrelnootjes. Borrel-
nootjes is een nieuw concept van FOX Nightlife, speciaal 
voor 23+'ers. Starclub LiQuid wordt omgetoverd tot een 
gezellige bar waar je van de lekkerste drankjes en bor-
relhapjes kunt genieten. Een gezellige avond uit met jouw 
vrienden waar jij ongedwongen aan de bar kunt zitten, een 
dansje kunt doen en kunt bijkletsen met je vrienden en 
bekenden.

De DJ zal aan het begin lekkere achtergrondmuziek verzor-
gen, maar later op de avond gaat het volume omhoog en 
mogen de voetjes van de vloer. Borrelnootjes wordt ook 
muzikaal afgestemd op de 23 plusser. De eerste editie van 
Borrelnootjes vond plaats op zaterdag 15 september jl. in 
Starclub LiQuid. 

Starclub LiQuid bevindt zich aan de achterzijde van FOX 
Nightlife en heeft een eigen ingang, garderobe en buiten 
area. Deze zaal is helemaal afgesloten van de reguliere 
stapavond in FOX en als 23 plusser kom je niet in aanrak-
ing met het standaard stap publiek. De entree is de gehele 
avond gratis en tijdens de 1e openingsavond werd het 
eerste drankje je aangeboden door FOX. 

Theater Geert 
Teis in de 
race voor titel 
'Meest gastvrije
theater’
Leden van de ANWB gaan graag een avond uit, zij bezoek-
en daarbij geregeld een theater. Om leden te helpen bij 
hun keuze en om de theaters in het zonnetje te zetten 
organiseert de ANWB voor de derde keer de verkiezing 
van het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’. ANWB-
leden hebben de afgelopen weken 17.000 keer stemmen 
uitgebracht op hun favoriete theater, schouwburg of 
concertgebouw via www.anwb.nl/theater.
 
Theater Geert Teis in Stadskanaal is genomineerd in de cat-
egorie kleine gemeente tot 50.000 inwoners. Theater Geert 
Teis is overigens het enige theater in Noord-Nederland die 
genomineerd is.
 
Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, maakt op 
dinsdag 2 oktober vanaf 14:30 uur bekend wie van de 40 
genomineerde theaters zich één van de winnaars mag noe-
men. Ook overhandigt hij het nieuwe ANWB UIT-magazine 
2018-2019 aan musicalster Johnny Kraaykamp junior in 
Studio’s Aalsmeer in Aalsmeer en Edsilia Rombley en Mar-
jolein Teepen komen optreden.
 
Voor de verkiezing zijn 40 theaters genomineerd in vier 
categorieën. In iedere categorie wordt een gouden, zilveren 
en bronzen prijs uitgereikt. Van de vier gouden winnaars 
wint het theater met de hoogste score de titel 'Meest gas-
tvrije theater van Nederland'. De Goudse Schouwburg was 
de overall winnaar van 2016 en 2017.
 
Leden beoordeelden de theaters op bereikbaarheid, 
horeca, prijsniveau, sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het 
zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen.
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“De vereniging verandert niet, maar de naam past 
er nu wel beter bij.”
 
Mekander. Dat is de nieuwe naam van de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam – 
Winschoten (OUVW). Directeur Akke Vrijmoeth licht de verandering toe: Hoewel OUVW 
beschrijft wat we doen en waar we voornamelijk werkzaam zijn, zegt het niet wie we 
zijn. We staan dichtbij onze leden en hun nabestaanden en zochten een naam die daar 
beter op aansloot. Daarom heet OUVW vanaf nu Mekander. Want afscheid nemen, dat 
doen we met elkaar. Met Mekander.”

Aansluiten op identiteit
Om tot de nieuwe naam te komen, is de 
hele dienstverlening van de vereniging nog 
eens kritisch tegen het licht gehouden. “Als 
je aan wilt sluiten bij je identiteit, moet je 
die wel heel erg helder hebben. We hebben 
daarom niet alleen gekeken naar wat onze 
wensen waren, maar ook en vooral naar of 
we ook een stapje extra konden zetten voor 
de leden. Want je kunt wel zeggen dat je 
het voor de leden doet, maar we laten het 
liever zien”, aldus Vrijmoeth.

Noaberschap
“Ons belangrijkste principe is het noaber-
schap. Dat is altijd al onze basis geweest”, 
zegt Vrijmoeth. “Dat is een eeuwenoud 
principe, maar nog steeds van deze tijd. 
Toen we daar over nadachten, merkten we 
ook dat een ander principe, namelijk onze 
uitkeringssystematiek, verouderd was. Daar 
hebben we de daad bij het woord gevoegd, 
de systematiek is verbeterd. Vroeger werd 
bij de vereniging een vast pakket van 

producten en diensten 
ingekocht. Dit pakket 
moest worden afgeno-
men bij de vereniging. 
Bij veel uitvaartvereni-
gingen gebeurt dat nog 
steeds. Wij hebben naar 
de wensen van onze 
leden geluisterd. Vanaf 
nu worden onze pakket-
ten niet alleen meer in 
goederen en diensten uitgekeerd. 

De kosten die worden besteed aan de 
uitvaart, betalen wij tot de hoogte van de 
overeengekomen pakketwaarde gewoon 
uit. Het gaat ons er namelijk niet om dat je 
alle producten van ons afneemt, het gaat 
ons erom dat we helpen bij een mooi en 
waardig afscheid.”

Vereniging verandert niet
Onlangs zijn de leden en zakelijke partners 
van Mekander geïnformeerd over de veran-
dering. Vrijmoeth: “We vonden het vooral 
belangrijk dat zij weten dat ons bedrijf niet 
is veranderd. De vereniging verandert niet, 
maar de naam past er nu wel beter bij. We 
hopen en verwachten dat onze leden en 
partners dat ook zo blijven ervaren.”

In Mussel, Alteveer
Ter Apel en Blijham

Informatie-
avonden aan-
leg glasvezel
 
Binnenkort kunnen de eerste woningen in de 
buitengebieden van de gemeenten Stadskanaal 
en Westerwolde aangesloten worden op glasve-
zel!

Om u te laten weten wat u kunt verwachten, 
organiseren Mabin Groningen en de Stichting Snel 
Internet Westerwolde en Stadskanaal diverse 
informatieavonden. U krijgt dan uitleg over het 
bouwproces en de installatie.
Heeft u zich ingeschreven voor glasvezel?

En woont u in één van de dorpen of buitengebie-
den uit het overzicht? Dan ontvangt u per mail 
een persoonlijke uitnodiging voor een informatie-
avond. Voor de andere dorpen organiseren we op 
een later moment nog informatieavonden.
Inschrijven nog mogelijk

Heeft u zich niet ingeschreven voor glasvezel 
maar wilt u dit nog wel doen? En woont u in één 
van de dorpen die hieronder staan? Dan bent u 
ook van harte welkom. Graag tot dan!
 
Overzicht van de eerste informatieavonden
  
Donderdag 20 september  |  19.00 uur 
Summertime, Musselweg 31, Mussel

Dinsdag 2 oktober  |  19.00 uur 
Drijscheer, Keiweg 1, Alteveer

Woensdag 10 oktober  |  19.00 uur 
Boschhuis, Voslaan 6, Ter Apel

Woensdag 31 oktober  |  19.00 uur 
Het Oude Wapen, Hoofdweg 70, Blijham

Adverteren in 
RegioMagazine?

Bel
0599 - 61 33 36
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Soccer Temple Nieuw-Buinen: meer dan alleen 
maar voetbal
Door Gerry Grave
Op 21 april van dit jaar openden de deuren van Soccer Temple Nieuw-Buinen. Aan 
de Drentse Poort 19 is sindsdien een prachtige indoor soccerhal gevestigd. Uiter-
aard is voetbal er de hoofdmoot, maar er zijn tal van andere mogelijkheden voor 
zowel kinderen als volwassenen. Of het nu om een kinderfeestje of bedrijfsfeest 
gaat of het huren van een van de twee speelvelden, het is er allemaal mogelijk. 

Emmo Meijer uit Ter Apel is eigenaar van Soccer Temple Nieuw-Buinen en is dus 
alweer bijna vijf maanden met zijn indoor soccerhal actief. Hij runt het met ontzet-
tend veel plezier en inzet en benadrukt dat het niet alleen maar om voetbal gaat. 
“Veel mensen denken dat. Vraag een amateurvereniging of een willekeurig iemand 
en men is die mening toegedaan, maar er zijn echt heel veel andere mogelijkheden. 
Natuurlijk is het een prima locatie om te trainen. Denk aan voetbalclubs die bij 
slecht weer lekker binnen willen trainen of gewoon eens elders willen oefenen. Het 
kan ook bij goed weer en het is prima voor de sfeer binnen een team. Veel ver-
enigingen komen hier en zijn enthousiast over de hal. Ze kunnen ook even lekker 
nazitten en wat drinken en eten. Bovendien kan men hier darten. We hebben twee 
dartborden.”

Naast het trainen in de hal is het ook mogelijk om 
er competities te spelen. Te denken valt dan aan 
bedrijfscompetities. Bedrijven kunnen tijdens be-
drijfsvoetbal de sfeer op de werkvloer verbeteren 
door het kweken van een goede teambuilding. Op 
dit moment vindt er dan nog wel geen competitie 
plaats, maar dat ligt wel degelijk in de planning. 
Toen Emmo Meijer met Soccer Temple Nieuw-
Buinen begon stelde hij zich enkele doelen en veel 
ervan zijn uitgekomen. “Het extra dat we bieden 
bijvoorbeeld. Dan moet je denken aan kinderfeest-
jes, bedrijfsfeesten, vrijgezellenfeesten, verjaarda-
gen, etc. 

We bieden diverse arrangementen aan: kinder-
feestjes vanaf tien euro per persoon. Die duren 
gemiddeld twee uur. De andere feesten zijn er 
al vanaf 17,50 euro per persoon. Tevens zijn er 
warme en koude buffetten, maar ook barbecue-
arrangementen. Het bubblevoetbal is ook erg 
populair en men kan hier elke dag live-voetbal op 
een groot scherm zien. Iedere keer bedenken we 
weer iets nieuws. 

We hebben al veel voetbalclubs mogen verwel-
komen en ook de feesten met de daarbij horende 
arrangementen zijn erg in trek. Kortom: bij Soccer 
Temple Nieuw-Buinen is echt van alles mogelijk.”

Mensen die meer informatie willen kunnen contact 
opnemen met Emmo Meijer: tel. 06 - 18 19 76 72. 
Op https://nieuwbuinen.soccertemple.nl/ is meer 
informatie te vinden.

Nieuwe
beheerders in 
Rhederbrug 
voor buurthuis 
'De Brug'
 
Buurthuis ‘De Brug’ in Rhederbrug wordt vanaf 
september beheerd door Karel en Miranda Cor-
nelius.

Nadat de vorige beheerder het huurcontract had 
opgezegd is de gemeente op zoek gegaan naar 
een nieuwe beheerder. Hierbij werd gezocht naar 
beheerders die van het buurthuis een gezellig 
buurthuis willen maken met een familiaire en 
laagdrempelige sfeer die bijdraagt aan de leef-
baarheid in het dorp. Tijdens deze zoektocht kwa-
men 3 kandidaten naar voren die voldeden aan de 
gestelde criteria. In goed overleg met Plaatselijk 
Belang Rhederbrug is gekozen voor het echtpaar 
Cornelius. Karel en Miranda openden in septem-
ber de deuren voor alle inwoners, verenigingen 
en andere gebruikers die het buurthuis kunnen 
gebruiken voor het huren van een zaal, catering of 
er bijvoorbeeld  even op het terras willen zitten.
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Al 40 jaar een gepast afscheid in vertrouwde handen 
J. Stout Uitvaartverzorging uit Stadskanaal houdt 
op zaterdag 13 oktober een open dag
door Jaap Ruiter 
Op zaterdag 13 oktober houdt J. Stout Uitvaartverzorging 
uit Stadskanaal een open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur 
bent u van harte welkom op de locatie aan de Steenhou-
wer 15 in Stadskanaal om een inkijkje te nemen in het 
familiebedrijf. U kunt er in alle rust rondkijken, maar ook 
vragen stellen en deelnemen aan de rondleiding.  
Uiteraard is er een hapje en een drankje. Er wordt ook een 
demonstratie gegeven van het schouderen van een kist. 

Open dag 
De uitvaart… u denkt er vast liever niet aan. Maar als het 
dan uiteindelijk toch zo ver is, dan is het een geruststelling 
als het laatste afscheid respectvol, netjes, stijlvol, betrok-
ken en goed georganiseerd verloopt. Met aandacht voor 
persoonlijke details, zodat iedereen in de gelegenheid 
wordt gesteld om een gepast afscheid te kunnen nemen.

"Wij bieden al 40 jaar professionele ondersteuning om 
samen met de nabestaanden een persoonlijk afscheid vorm 
te geven, passend bij de levensstijl van de overledene, de 
wensen van de nabestaanden en het beschikbare budget", 
zegt Jan-Willem Stout, uitvaartleider en mede-eigenaar van 
het familiebedrijf. "Een open dag lijkt ons de meest pas-
sende manier om een ieder vrijblijvend de mogelijkheden 
te laten zien en een gevoel te geven bij ons bedrijf en de 
ondersteuning die we bieden."  

Diverse mogelijkheden 
Tijdens de open dag op 13 oktober maakt u kennis met alle 
facetten van de uitvaart. Zo zijn er diverse mogelijkheden 
op het gebied van grafmonumenten, opbaren, rouwkaarten, 
een gepaste kist of urn en het rouwvervoer. U kunt vragen 
stellen, maar ook deelnemen aan een rondleiding door 
onder andere onze uitvaartverzorgers. "Uiteraard is er een 
hapje en een drankje", voegt Jan-Willem Stout er aan toe. 

"En er is een demonstratie van het schouderen van een 
kist. Dat is heel bijzonder om te zien." 

Nieuwe trends 
In de afgelopen 40 jaar heeft het Stadskanaalster uit-
vaartbedrijf allerlei trends meegemaakt. "Want ook onze 
branche gaat met de tijd mee en staat niet stil", verklaart 
Jan-Willem Stout. "Zo zijn ondermeer de natuurbegrafenis, 
de groene uitvaart en online condoleances de nieuwste 
trends. Wat dat betreft bestaan er volgens ons geen stan-
daard uitvaarten. Daarom zijn wij al 40 jaar gespecialiseerd 
in persoonlijke en unieke uitvaarten, waarbij 
de wens van de fami-
lie altijd leidend is. 
En als men dat wil, 
denken wij ook 
graag mee over 
een mooi en 
passend 
afscheid 

dat de overledene recht doet. Want een goed afscheid is 
essentieel voor nabestaanden om verder te kunnen." 

www.stoutuitvaartverzorging.nl
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten over de 
uitvaart, dan bent u op 13 oktober a.s. van 13.00 tot 17.00 
uur van harte welkom op de open dag van J. Stout Uitvaart-
verzorging. Al 40 jaar het adres voor een gepast afscheid in 
vertrouwde handen, gevestigd aan de Steenhouwer 15 in 
Stadskanaal. Telefonisch bereikbaar op 0599 - 61 24 82. 

Voor meer informatie kunt u ook 
een kijkje nemen op 
www.stoutuitvaartverzorging.nl
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‘RJJ Catering’ uit Vlagtwedde nu ook over de 
grens actief  
door Jaap Ruiter 
‘RJJ Catering’ uit Vlagtwedde is het adres voor Hapjes-service, 
Maaltijdservice en Catering en onderscheidt zich door zo duurzaam 
mogelijk te werken. Zo wordt er geen plastic gebruikt bij de Maaltijd-
service, worden de producten zo dicht mogelijk bij huis gehaald en 
daardoor veel verser en wordt er niet in bulk bereid en dus vrijwel 
niets weg gegooid. "En als er onverwachts iets extra’s nodig is dan 
buffelen we wel even harder en zorgen we alsnog voor voldoende 
verse maaltijden en/of hapjes", zegt eigenaar en chef-kok Ruud 
Scholtalbers van ‘RJJ Catering’. "Vers, duurzaam, flexibel en veelzij-
dig zijn onze kenmerken." 

Nieuweschans 
Bovenstaande werkwijze is heel 
succesvol gebleken waardoor ‘RJJ 
Catering’ nu ook in Duitsland ac-
tief is. Volgens Ruud Scholtalbers 
is er in Duitsland veel vraag naar 
maaltijdservice aan huis. "Van-
wege onze manier van werken 
voldeden we direct aan de veel 
strengere Duitse voorwaarden die 
E-nummers verbieden en hoge 
eisen stellen aan vervoer. Maar die 
strengere voorwaarden hadden 
we onszelf al opgelegd, ook wat 
betreft diëten en vegetarische 
maaltijden. Omdat we nu ook over 
de grens bezorgen, gaan we ons 
in Bad Nieuweschans vestigen. 
Samen met Margriet Nieuwenhuis 
van Gasterij Natuurlijk Smeerling, 
waarvoor wij het succesnummer 
‘eten wat de pot schaft’ verzorgen, 
gaan we in de ‘LocLoods1877’ een 

combinatie van horeca, winkel en 
catering beginnen." 

De Graan Republiek 
‘LocLoods1877’ is onderdeel van 
de coöperatie ‘De Graan Repu-
bliek’, waar meerdere bedrijven 
zijn gevestigd met dezelfde duur-
zame en ecologische uitgangs-
punten als ‘RJJ Catering’. "Het 
horecagedeelte wordt een groot 
restaurant waarvoor ‘RJJ Catering’ 
de lunches, diners en buffetten 
verzorgt", legt Ruud Scholtalbers 
uit. "In het winkelgedeelte worden 
duurzame en regionale produc-
ten verkocht zoals granen, melk, 
kaas, brood, etc. Ja, het wordt een 
kleine ecologische supermarkt 
voor iedereen die voor eerlijke, 
duurzame en regionale producten 
kiest, zonder allerlei toevoegingen 
en andere giftige stoffen.  

Verder zijn er cadeau-artikelen te 
koop. En wat betreft de afdeling 
Catering, wordt dat hetzelfde als in 
Vlagtwedde, inclusief een nieuwe 
keuken." 

Proeverij eind oktober  
Ruud Scholtalbers heeft veel zin in 
de uitbreiding. "Hier in Vlagtwed-
de kunnen we geen kant meer op, 
daarom zijn we verder gaan kijken. 
Bad Nieuweschans is de perfecte 
plek om onze uitbreidingsplannen 
te realiseren zodat we veel meer 

aan kunnen bieden dan dat we nu 
doen. Ik zie het als een verrijking 
van mijn zelfstandig onderne-
merschap. Als alles volgens plan 
verloopt is de uitbreiding van ‘RJJ 
Catering’ omstreeks maart volgend 
jaar helemaal voltooid. Maar het 
gaat in stappen. 

Eind oktober is de Proeverij klaar 
en gaat ‘eten wat de pot schaft’ 
van start. En zal er een kleine 
horeca-winkel gerealiseerd zijn. 
Volgend jaar maart gaat het grand-

cafe open en is de grote keuken 
geinstalleerd. Daarmee zal de 
‘LocLoods1877’ een feit zijn."  

www.rjjcatering.nl 
‘RJJ Catering’ is behalve aan de 
Wilhelminastraat 59A in Vlagtwed-
de nu ook gevestigd aan de Oude 
Zijl 1 in Bad Nieuweschans. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar 0599 - 35 46 40 of een kijkje 
nemen op www.rjjcatering.nl. Als u 
vragen heeft kunt u ook een email 
sturen: info@rjjcatering.nl

Vlagtwedde | Wilhelminastraat 59A
info@rjjcatering.nl  |  0599 - 35 46 40

LOC Loods 1877
Bad Nieuweschans | Oude Zijl 1

www.rjjcatering.nl
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Vertrouwde winkel met ander gezicht
De Notekraker in Musselkanaal

door Jaap Ruiter 
Dat Ryanne Boer de opvolger zou worden van Lena Kaijser, die onlangs afscheid nam 
nadat ze maar liefst 32 jaar De Notekraker aan de D. De Ruiterstraat 7a in Musselkanaal 
onder haar hoede heeft gehad, wisten de vaste klanten al. "Het laatste half jaar was ik al 
regelmatig in de zaak aanwezig om de fijne kneepjes van Lena te leren", vertelt Ryanne. 
"Zaterdag 1 september j.l. heeft Lena afscheid genomen en dinsdag 4 september is 
De Notekraker gewoon weer open gegaan. Wat dat betreft is het dezelfde vertrouwde 
winkel maar met een ander gezicht." 

Noten, zuidvruchten, zoetwaren en 
cadeau-artikelen 
Ryanne heeft voorlopig geen plannen om 
De Notekraker te veranderen, zelfs de oude 
spelling (notekraker) blijft gehandhaafd. 
"Veranderen is ook niet nodig. Wat goed is 
moet je vooral goed laten. De Notekraker 
is een begrip in Musselkanaal. Het is een 
unieke winkel met veel vaste klanten en al 

32 jaar op dezelfde plek gevestigd. Het as-
sortiment zal daarom ook hetzelfde blijven: 
noten, zuidvruchten, zoetwaren en een 
uitgebreid aanbod aan cadeau-artikelen, 
zodat er voor elke gelegenheid een heerlijk 
cadeau is. Verder hebben we diverse the-
ma’s en spelen in op Moeder- en Vaderdag, 
Valentijn, Wandelvierdaagse, Pasen, Sint 
Maarten, Sinterklaas en Kerst." 

Droom die uitkomt 
Toen Ryanne begin dit jaar door Lena 
Kaijser werd benaderd om De Notekraker 
op termijn over te nemen, hoefde ze niet 
lang na te denken om ‘ja’ te zeggen. "Ik zit 
vanaf mijn 19e al in de detailhandel en een 
eigen zaak was in al die jaren een droom die 
maar niet uitkwam. En een franchise zaak 
beginnen wilde ik niet. Als ik zelfstandig 
ondernemer zou worden, dan zou het ook 
een zelfstandige zaak worden. Dus, toen 
Lena mij het aanbod deed om De Notekra-
ker over te nemen, was dat een droom die 
eindelijk uit kwam!" 

Positieve reacties 
Ryanne is inmiddels vol enthousiasme 
begonnen aan het voortzetten van De 
Notekraker. 

Dat heeft geleid tot alleen maar positieve 
reacties. Ryanne houdt van het contact met 
klanten. "Even een praatje, de tijd nemen, 
belangstelling tonen, vragen hoe het gaat, 
enzovoort. Dat is ook de reden dat ik altijd 
in de detailhandel ben blijven werken. Nu 
met een eigen zaak krijgt dat een extra 
dimensie. Ik heb er echt heel veel zin in om 
aan de slag te gaan met De Notekraker! Dat 
wordt helemaal mijn ding."  

Ook op Facebook binnenkort 
De Notekraker, met superverse producten 
en waar de nootjes zelf gebrand worden, 
is nog steeds gevestigd op het vertrouwde 
adres aan de D. De Ruiterstraat 7a in Mus-
selkanaal. Telefoon: 0599 - 41 74 73. De 
Notekraker Musselkanaal kunt u binnenkort 
ook vinden op Facebook!
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Villapark Weddermeer in Wedde
biedt rust, ruimte en natuur  
door Jaap Ruiter
Villapark Weddermeer in Wedde is al jarenlang de uitvalsbasis voor toeri-
sten en vakantiegangers die van rust, ruimte en natuur houden. Villapark 
Weddermeer is gelegen in het prachtige Westerwolde, vlakbij de Duitse 
grens, en heeft 80 vakantiewoningen in de verhuur die met een stei-
ger of gemeenschappelijke visvlonder bijna allemaal aan het water zijn 
gesitueerd. "En daarom is Villapark Weddermeer ook zo populair onder 
karpervissers", weet Siegert de Roo, net als het merendeel van zijn col-
lega’s, al jarenlang werkzaam bij het fraaie en gemoedelijke Villapark in 
Wedde. 

Jonge generatie 
Villapark Weddermeer staat sinds 
kort onder beheer van Annet Bak-
ker. Zij is de tweede generatie van 
de familie Rendering die eigenaar 
is van het villapark en restaurant de 
Weddermeerhoeve, dat eveneens 
op het park is gevestigd. "Je zou 
kunnen zeggen dat de jonge gen-
eratie het over neemt", zegt Siegert 
de Roo, die dat overigens een prima 
zaak vindt. "Annet is heel enthousi-
ast en kundig en heeft er mede voor 
gezorgd dat we de boekingen weer 
in eigen hand hebben."  

Volop vertier 
In de omgeving van Villapark Wed-
dermeer kunnen diverse leuke 
uitstapjes gemaakt worden. Zo 
ligt het historische vestingdorpje 
Bourtange vlakbij, kan er tussen de 
dinosaurussen worden gewandeld 
in Dinopark Tenaxx in Wedde, is een 
bezoekje aan de befaamde Meyer 

Werft in Papenburg een aanrader, 
net als Wildlands in Emmen en 
is Fontana in Bad Nieuweschans 
goed voor een dagje welness. "Bij 
de receptie of op de website staan 
nog veel meer tips", vult Siegert de 
Roo aan. "Maar als je lekker op het 
park wilt blijven, is dat ook prima. 
Villapark Weddermeer heeft tal van 
faciliteiten in de vorm van een zand-
strand bij het recreatiemeer, skel-
ter- en kanoverhuur, tennisbanen, 
overdekt zwembad, winkeltje, speel-
tuin/speelveld, darten, biljarten en 
horeca met diverse mogelijkheden: 
van een drankje op het terras of aan 
de bar tot een complete (meeneem)
maaltijd en van een heerlijke snack 
tot een barbecue of steengrill. Dat 
laatste kan binnen of wordt bij de 
vakantiewoning bezorgd." 

DJ, bingo en karaoke 
Tijdens het hoogseizoen is er extra 
veel vertier op het Villapark, zoals 

een recreatieteam en de befaamde 
combinatie met DJ, bingo en kara-
oke op de woensdagavonden. "Dat 
laatste is al jaren een doorslaand 
succes", vervolgt Siegert de Roo.  
"Er zijn zelfs gasten die juist 
daarom elk jaar naar Villapark 
Weddermeer komen! Buiten het 
hoogseizoen worden de horecafa-
ciliteiten op het park ook gebruikt 
voor feestjes, jubilea, familiebijeen-
komsten en bruiloften. 

www.weddermeer.nl 
Villapark Weddermeer heeft zijn 
gasten veel te bieden omdat het 

schitterende en afwisselende natu-
urgebied Westerwolde, inclusief het 
recreatiegebied ‘Wedderbergen’, 
nog niet heeft te kampen met mas-
sa-toerisme, waardoor rust, ruimte 
en natuur en wandelen, fietsen en 
kanoën een heel andere betekenis 
krijgen dan in overbevolkte vakan-
tiegebieden elders in het land. 

Villapark Weddermeer is gevestigd 
aan de Paviljoenweg 2 in Wedde. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0597 - 561 576 of een kijkje ne-
men op www.weddermeer.nl, waar u 
ook direct kunt boeken! 

www.weddermeer.nl 
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Tendenz Wonen in Gieten is al 15 jaar
een heerlijk eigenwijze meubelzaak
met een aantrekkelijk lifestyle-collectie 

door Jaap Ruiter 
‘Tendenz Wonen’ aan de Oelenboom 2 in Gieten is bepaald geen doorsnee meubel-
zaak waarvan er 13 in een dozijn gaan. Het heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een 
eigenwijze meubelzaak met een eigen en zeer aansprekende stijl waardoor er een bij-
zondere collectie aan banken, fauteuils, stoelen, kasten, tafels, verlichting en diverse 
woon-accessoires is ontstaan. 

Industrieel 
De trend bij ‘Tendenz Wonen’ is robuust, 
stoer, een tikje nonchalant, uitnodigend en 
doorleefd wat het best kan worden samen-
gevat als ‘lifestyle’ en meubels die tegen 
een stootje kunnen. "Verder voeren we een 
uitgebreid assortiment aan hippe relax-

fauteuils en industriële dressoirs, kasten, 
stoelen en tafels", voegt eigenaar Riza 
Starke er aan toe. "Industrieel is momenteel 
heel populair." 

Vrijwel direct leverbaar 
De afmetingen van de beneden- en boven-

verdieping van ‘Tendenz Wonen’ zijn in-
drukwekkend. Er hoeft niet op een vierkante 
meter te worden gekeken om bezoekers 
een goede indruk te geven van de aan-
sprekende lifestyle-collectie van ‘Tendenz 
Wonen’. Er zijn diverse hoekjes gecreëerd 
met tal van voorbeelden. "Meubels moet 
je eigenlijk ook niet op het internet bestel-
len", zegt Riza Starke. "Het is beter om ze 
met eigen ogen te zien, te voelen en in of 
op te zitten. Dat is bij ons allemaal mogelijk. 
Verder geven wij een uitstekend advies en 
is vrijwel alles direct leverbaar omdat we 
heel veel op voorraad hebben. Dat is het 
voordeel als je zo ruim gehuisvest bent als 

wij. Zo bezorgen wij dezelfde week nog, 
inclusief eventuele montage en plaatsing 
door onze eigen vakmensen, en worden 
bankstellen alleen besteld als maat en kleur 
afwijkend zijn."  

Eigen werkplaats 
Behalve een eigen bezorgdienst beschikt 
‘Tendenz Wonen’ over een eigen werk-
plaats waardoor meubels in eigen beheer 
geproduceerd en tevens aangepast kun-
nen worden. "Wat betreft tafels bieden 
wij de mogelijkheid om deze op basis van 
persoonlijke voorkeuren samen te stellen", 
legt Riza Starke uit. "Wij hebben tientallen 
tafelbladen op voorraad, inclusief prachtige 
geïmporteerde Indonesische tafelbladen, 
die we wat betreft maatvoering, vorm, kleur 
en onderstel zo kunnen bewerken en mon-
teren als de klant het wil. Verder bestaat de 
complete bovenverdieping uit koopjes, spe-
ciale aanbiedingen en zeer aantrekkelijke 
acties. Ja, dat is ook beslist de moeite waard 
om daar eens rond te snuffelen."  

Waarborgen van kwaliteit 
‘Tendenz Wonen’ richt zich hoofdzakelijk 
op in Nederland geproduceerde meubels. 
"Daarmee wordt kwaliteit gewaarborgd en 
weten we precies waar de meubels wegko-
men", vertelt Riza Starke, die al 15 jaar op 
de huidige locatie is gehuisvest met ‘Ten-
denz Wonen’ (voorheen Cash & Carry) en 
zijn klantenbestand nog steeds ziet groeien. 
"Het blijkt dat steeds meer mensen zich wil-
len onderscheiden met hun interieur. Nou, 
dan zijn ze hier op de goede plek! 

www.tendenz-wonen.nl 
Langs deze weg bent u van harte uitgeno-
digd om eens geheel vrijblijvend de aan-
trekkelijke lifestyle-collectie van ‘Tendenz 
Wonen’ te komen bekijken en ideeën op te 
doen voor een onderscheidend interieur. 
De bijzondere meubelzaak met zijn eigen-
wijze keur aan meubels is gevestigd aan de 
Oelenboom 2D in Gieten. Telefoon: 0592-
26 19 56. Voor meer informatie kunt u ook 
een kijkje nemen op tendenz-wonen.nl
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Musselkanaal moet in toekomst stappen kunnen maken
Handhaving nu voornaamste doel vindt Kevin Oosting
Het was vorig seizoen geen ge-
makkelijk seizoen voor Mussel-
kanaal. Toch kwam het allemaal 
goed en werd het vege lijf gered. 
De groenhemden moesten wél 
nacompetitie spelen om zich 
te handhaven, maar dat lukte 
uiteindelijk vrij gemakkelijk. 
Tegen Wijster werd dik gewon-
nen. Jordy Oost was een van de 
smaakmakers bij de ploeg en 
had een belangrijk aandeel in de 
prestaties van de club. Tevens 
stond er een hecht team met 
onder meer de talentvolle Kevin 
Oosting binnen de gelederen. Hij 

heeft vertrouwen in de toekomst 
van Musselkanaal, maar handha-
ven is nu het voornaamste.

“Er zijn best veel selectiespelers 
vertrokken. Jordy Oost bijvoor-
beeld en dat zal niet meevallen”, 
meldt Oosting die zelf een heel 
behoorlijk seizoen speelde. Met 
zijn 23 jaar speelt hij al een aantal 
jaren in het eerste elftal en wil hij 
dolgraag naar de tweede klasse 
promoveren. “Zover is het nog lang 
niet. Er is talent genoeg en ooit 
gaan we ook wel stappen maken, 
maar komend seizoen is het erg 
belangrijk dat we erin blijven en 
dat we dan verder kijken. Ik denk 

dat dat zeker moet kunnen. Er is 
op dit moment een heel sterke 
lichting spelers in de JO19. Als zij 
gaan aansluiten dan kunnen we 
stappen gaan maken.”

Mocht Musselkanaal nacompetitie 
halen om zich proberen te hand-
haven dan zou dat voor het derde 
jaar op rij zijn. Of de ploeg dan 
niet hoeft te vrezen? De inwoner 
van Ter Apelkanaal meldt dat de 
groenhemden zich maar beter 
rechtstreeks kunnen veiligspelen. 

De selectie van Musselkanaal 
bestaat uit de volgende spelers
Doel: Rik Strobos, Noah Sahetapy. 

Verdediging: Jeroen Ots, Jim 
Theuns, Jordie Teuben, Jörn Wie-
kens, Robin Schmitz, Ruben Man-
ning. Middenveld: Gerwin Schmitz, 
Matthijs Boeijing, Maurice Meyer, 
Rolf Kayser. Aanval: Aron Berends, 
Kevin Oosting, Nick Schoenmaker, 
Niek Bos, Rik Potze, Robin Gerlach.

Technische staf
Trainer: Wessel Woortman. 
Leider: Jan Potze.
Verzorger: Dennis Kruise. 
Keepertrainer: Bert de Vries. 

Sportpark: Musselkanaal.



Onstwedder Boys moet kampioen worden
Sven Jaegers na jaar Valthermond terug op oude nest
Het jonge talent Sven Jaegers speelde twee seizoenen 
geleden dusdanig goed bij Onstwedder Boys dat hij 
een overgang naar zondag tweedeklasser Valthermond 
verdiende. Hij greep die mogelijkheid met beide handen 
aan, maar na één seizoen keerde hij terug bij zijn club die 
naar de vierde klasse degradeerde. In een seizoen waarin 
de Boys het helemaal niet zo gek deden en met een paar 
punten meer zich zouden handhaven lukte het dus net 
niet. 

Jaegers wil niets liever dan meteen weer de weg omhoog 
inslaan. Eigenlijk wil hij continueren waarmee hij afscheid 
nam: promoveren, maar dan niet via de nacompetitie, maar 
door kampioen te worden. “Dat moet lukken met deze 
selectie. Gerko Scheper, Harm Visser en vooral de hecht-
heid binnen ons team moet de basis zijn voor het succes. 
Voor mezelf zie ik een rol als verdedigende middenvelder 
weggelegd. Over onze trainer ben ik trouwens ook erg te 
spreken. Richard Streuding is een prima trainer.”

Bij Valthermond heeft Sven Jaegers dan wel nooit een 
basisplek gehad, hij heeft er veel geleerd en nooit spijt van 
zijn keuze gehad. Hij is van mening dat hij er juist beter 
door is geworden. Over de toekomst van Onstwedder Boys 

is hij zeer positief: “We worden kampioen. Schrijf dat maar 
vast op. Dan zo gauw mogelijk een stabiele derdeklasser 
worden en subtopper in die klasse worden. Dat kan met 
deze trainer en ons materiaal. Het lijkt me een fantastisch 
doel.”

De selectie van Onstwedder Boys bestaat uit de  
volgende spelers
Doel: Rein Koudstaal, Wouter Spaans, Mark Meijer.  
Verdediging: Nick Wagenaar, Elmar Bijl, Nanne Huiges, 
Gerjan Kruiter, Gerben Meems, Abel Jan Huiges, Gerbrand 
Spaans, David Bots, Bart Bruggers, Rick Wakker, Joran 
Broesder. Middenveld: Ties Bruining, Gerwin de Wijk, Sven 
Jaegers, Geoffrey Aartsma, Bert Jan Wilzing, Raymond 
Postema, Marthijn Bruggers. Aanval: Rutgert Tipker, Gerko 
Scheper, Jelle de Vries, Berjan Scheper, Harm Visser, Anne 
Wilzing.

Technische staf
Trainer: Richard Streuding. Assistent-trainer: Mark Kruize. 
Teammanager: Gerben Meems. 
Verzorger: Bram Hulzebos. Assistent-scheidsrechter:  
Peter de Jong. Keepertrainer: René Jonker. Sportpark:  
De Boskamp.



‘Witte Muizen’ terug op geambieerd niveau
ASVB kan wel eens gaan verrassen: Thom van der Veen hoopvol

Alteveer moet zo snel mogelijk weer naar vierde klasse
Routinier Can Altunay altijd inzetbaar voor zijn club

Het is alweer enkele jaren geleden dat 
ASVB in de tweede klasse uitkwam. 
Komend seizoen speelt de club weer op 
dat niveau na een seizoen waarin alles 
klopte: kampioen in de derde klasse en 
een prachtig gerenoveerd sportpark. De 
Blijhamsters kunnen dus vooruit. Ze heb-
ben er ook zin in: tweede klassevoetbal 
in Blijham is wat de club toekomt en waar 
de club ook hoort te spelen. Thom van der 
Veen is er dan ook maar wat tevreden. De 
middenvelder kan ook niet anders na zo’n 
mooi seizoen.

Samen met Michael Sypré scoorde hij aan 
de lopende band. Van der Veen schopte er 
zelf negentien in en was in de kampioens-
wedstrijd op eigen veld tegen FC Zuidlaren 
ook al op dreef. De Winschoter die bij WVV 
begon met voetballen speelt alweer voor 
het vierde seizoen in Blijham en heeft zin 
in de tweede klasse. “Het lijkt me echt heel 
mooi. Ik denk dat we echt wel mee moeten 
kunnen doen voor een plek bij de eerste 
vijf. Onze selectie is goed. Voor mezelf 
hoop ik dat ik weer lekker veel ga scoren.”

Van der Veen speelt ook komend seizoen 
weer samen met broer Mart bij ‘De Witte 

Muizen’. Ze gaan dat doen op het prachtig 
renoveerde sportpark waar ook het clubge-
bouw is aangepakt. De club is er trots op en 
de Winschoter Van der Veen is er helemaal 
op zijn plek. Voorlopig gaat hij Blijham 
nog niet verlaten en kan ASVB misschien 
wel voor een verrassing gaan zorgen in de 
‘Friese zondag tweede klasse’.

De selectie van ASVB bestaat uit de
volgende spelers
Doel: Ronald Veerbeek, Bart Heikens. 
Verdediging: Thijs Kieviet, Thijs Nijland, 
Erwin Aukes, Jelle Huls, Anton Hekman, Tim 
Renken, Quincy Meesters. 

Middenveld: Jasper Huls, Bruce Tunjanan, 
David Gort, Joost Siemens, Mart van der 
Veen, Thom van der Veen, Trevor Eiten, 
Jarno Bos, Marc Wedema. Aanval: Rodney 
Posthumus, Wouter Siemens, Ezra Abbas. 

Technische staf
Trainer: Loek Swarts. 
Assistent-trainer: Jordin Louwes.
Leiders: Tom Eiten, Henk Zwiers.
Verzorger: Paul Stuut.

Sportpark: Blijham.
(Foto: Gert Meulman)

Na zeven seizoenen in de vierde klasse te hebben gespeeld is het 
Alteveer niet gelukt dat verblijf te verlengen; de club degradeer-
de na een loodzwaar seizoen. Het verschil met de andere ploegen 
was niet zo heel groot, maar de geel-zwarten kwamen uiteinde-
lijk te kort. Toch moet de club in staat zijn weer terug te keren 
naar de vierde klasse. Een aantal spelers is gehaald en Johan 
Postma is er nieuwe trainer. Hij komt over van Damacota waar hij 
ook trainer blijft van de zaterdag vijfdeklasser.

Can Altunay is met zijn 32 jaar een van de oudere spelers binnen 
de selectie van de nieuwe trainer. De inwoner van Ommelander-
wijk speelt er al enkele jaren en zal komend seizoen veelal in het 
tweede elftal gaan uitkomen. “Ik ben druk bezig met mijn oplei-
ding UEFA C en kan hierdoor zelf niet altijd trainen. Ik ga komend 
seizoen de JO19 van Veendam 1894 trainen en dus is er weinig tijd 
over. Uiteraard blijf ik beschikbaar voor het eerste. Alteveer is wél 
mijn club geworden en ik zal er alles aan doen mijn steentje bij te 
dragen de club te laten promoveren.”

Altunay is van mening dat dat kan. “Er zijn aardig wat spelers bij 
gekomen. We zijn dan wel een kleine club, maar iedereen is hier 
erg gedreven. Stel dat we promoveren dan moeten we natuurlijk 
proberen weer voor langere tijd in de vierde klasse te blijven.”

De selectie van Alteveer bestaat uit de volgende spelers
Doel: Marcus Piening, Jeffrey Veenker. Verdediging: Damian 
Sedda, Dennis Streuding, Robert Bleeker, Erik Wolfs.  
Middenveld: Bart Nieland, Gaatze Postma, Briean Wubs, Ramon 
Jansen, Dennis Klooster, Sander Klinkhamer, Jeroen de Haan, Ricar-
do van der Werf, Mark Wieringa, Demian Nobbe, Ronald Veldkamp.  
Aanval: Roy de Wijk, Bryan Schenkel, Rudy Wortelboer, Rudy Akpi-
nar, Sander Kort, 

Technische staf
Trainer: Johan Postma. Leider: Kas Oortwijn. Verzorger: Gerard 
de Wijk. Assistent-scheidsrechter: Klaas Meijer. Keepertrainer: 
Sander van Duuren. Sportpark: Alteveer.



SETA moet weg uit onderste regionen
Dani Kruize wil in ieder geval 
naar de middenmoot

Eigenlijk begon het vorig seizoen voortref-
felijk voor SETA: al snel tien punten en op 
een gegeven moment stond de zaterdag 
vijfdeklasser uit Musselkanaal vierde. Het 
leek eindelijk eens anders te gaan dan de 
voorbije jaren waarin de club steevast in 
de onderste regionen van de vijfde klasse 
bungelde. Daarna ging het mis en zakte de 
club weer: enkele spelers stopten en de 
Schwung was er op een gegeven moment 
uit. SETA werd uiteindelijk laatste en wil 
vanaf dit seizoen koste wat kost afrekenen 
met een positie in de onderste regionen.

Dani Kruize was vorig seizoen nieuw bij de 
club en liet bij vlagen leuke dingen zien en 
zal komend seizoen een van de smaakma-
kers kunnen worden. Hij speelde in het ver-

leden in de jeugd van Alteveer en later bij 
SC Stadskanaal en bij de senioren van JVV. 
Vader Dolf speelde er toen ook. Vervolgens 
ging Kruize terug naar SC Stadskanaal en 
toog hij later naar SETA. “Op zich begonnen 
we heel goed, maar er kwamen veel bles-
sures en ook stopten er spelers. We hadden 
een smalle selectie en konden dat niet 
opvangen. Na de winterstop ging het echt 
niet goed. Daar ben ik dan ook zeker niet 
tevreden over.”

Zoals elk jaar verwelkomt SETA een aantal 
nieuwe spelers. Het geldt ook nu. Een goede 
speler die aansluit is Winschoter Oguzhan 
Altun die nog bij TEVV in de tweede klasse 
speelde. Hij deed dat samen met SETA-trai-
ner Willy Kral die net als Dani Kruize Davut 
Yuksel ook een welkome versterking vindt. 

De selectie van SETA bestaat uit de
volgende spelers
Doel: Patrick van der Werff, David Veen.
Verdediging: Dani Kruize, Etienne Meijer, 
Ludy Norder, Moreo Kwasiba, Stefan Goele-
ma, Rick Veldman, Dylan de Wit, Michael 
Lungu. Middenveld: Joeri Westerhof, Ray-
mond Allemekinders, Mohamed Mahamuud, 
Abrehame Yesake. Aanval: Altun Oguzhan, 
Hasan Ozata, Rick Hartman, Davut Yüksel, 
Julian Wubbels, Basim Al Aqbi.

Technische staf
Trainer: Willy Kral. Assistent-trainer: Henk 
Baas. Leiders: Geert Spelde, Harm de Graaf. 
Verzorger: Michael Lungu. 
Sportpark: Schoolstraat.

SC Stadskanaal in staat tot meer
‘Echte SC Stadskanaalster’ 
Erik Kok wil ooit nog 1e klasse 
spelen met zijn club
SC Stadskanaal speelde 
vorig seizoen weer in de 
tweede klasse en deed dat 
met ferve. De ploeg startte 
als een komeet en leidde 
halverwege het seizoen 
zelfs. Daarna volgde een 
periode waarin het een 
stuk minder goed ging en 
de Knoalsters naar een 
positie in de middenmoot 
zakten. Het grootste doel 
was echter handhaving en 
daarin werd al snel geslaagd en dus kan 
iedereen wat dat betreft tevreden zijn bij 
de club.

Het geldt op zich ook voor Erik Kok, de back 
die al sinds zijn vijfde bij de club speelt. 
Kok is een man van altijd een voldoende en 
voorop in de strijd, maar had zo graag iets 
hoger willen eindigen. Hij vindt ook dat dat 
kon. “Heel lang draai je je eigenlijk bovenin 
mee tot het moment dat er schorsingen en 
blessures komen. We lieten in de voorbe-
reiding en in de competitie zien dat we 
meekonden met de toppers in de tweede 
klasse. Uiteindelijk is het dan teleurstellend 
als je als negende eindigt.”

De oplossing is er volgens Kok wel: constan-
ter worden. “Stadskanaal is een club die wil 
presteren en zo hoog mogelijk wil spelen. 

Er wordt binnen de club 
ontzettend veel aandacht 
aan de jeugd besteed en 
de jeugdelftallen spelen al-
lemaal op een hoog niveau. 
De ontwikkeling van deze 
jeugdspelers begint al bij 
de Boy Nijgh voetbalschool. 
Binnen de club zijn alle 
ingrediënten aanwezig om 
een stabiele tweede klasse 
te zijn en wie weet dat ooit 
de stap naar de eerste klas-
se gemaakt kan worden.”

De selectie van SC Stadskanaal bestaat uit 
de volgende spelers
Doel: Royce Geerlings, Harold Koster. 
Verdediging: Robert Oosting, Robbert Pals, 
Jordy Geerlings, Roy Tolner, Thom Bos, Erik 
Kok, Thom Bos. Middenveld: Niek van der 
Woude, Robin Boerhof, Pascal Kok, Hidde-
Jan Hidding, Martijn van der Goot, Bas 
Wirschuleit. Aanval: Jeffrey Bakker, Sten 
Vos, Yordi Saman, Tristan Rotman, Leon 
Bos, Wessel Kleinstra, Jelmer Valk, Mario 
Georgescu, Rodney Romney

Technische staf
Trainer: Rick Slor. Leiders: Henk Hoogland, 
Menno Schreuder. Keepertrainer: Stoffer 
Bakker. Verzorger: Wout Geerlings 
Assistent-scheidsrechter: Peter Bakker
Sportpark: Pagedal.



Sellingen moet stabiele vierdeklasser blijven
Ben Bos kijkt uit naar mooi seizoen met zijn club

Vorig seizoen beleefde zondag vierdeklasser 
Sellingen een prima seizoen dat de ploeg uit-
eindelijk een vijfde plaats opleverde. Het begon 
meteen al goed met drie overwinningen op rij. 
Daarna volgde een meer wisselvallige periode, 
maar bleven de geel-zwarten steeds bij de betere 
ploegen geklasseerd. De nacompetitie voor pro-
motie bleef zo steeds wel érg dicht bij. Uiteinde-
lijk strandde de formatie van de ervaren trainer, 
Fokke de Jonge, die er voor het eerst trainer was, 
in het zicht van de haven. 

Middenvelder Ben Bos van Sellingen kijkt deson-
danks terug op een fantastisch seizoen. “We misten 
de nacompetitie op een haar na. Dus kun je wel 
van een goed verlopen seizoen spreken. Het doel 

was veiligspelen en dat is gelukt. Eigenlijk al vrij snel.” Komend seizoen moet zijn ploeg 
wederom in staat zijn zich in ten minste de middenmoot van de vierde klasse te spelen. 

Bos: “We moeten ons eerst zien veilig te spelen en dan kijken of er nog meer in zit. Een 
periode zou geweldig zijn. Ons doel is en blijft echter een stabiele vierdeklasser te zijn. 
Voor een dorp als Sellingen is dat prima.” Bos speelt al een kwart eeuw bij de geel-zwarten 
uit zijn geboortedorp en woonplaats. In ruim tien jaar Sellingen 1 scoorde hij al meer dan 
honderddertig goals. De laatste seizoenen staat de teller voor hem wat lager dan het ge-
middelde van 10-15 doelpunten per seizoen. Bos is nu middenvelder en de goals komen 
nu van broertje Rik en de talenten Corné Prins en Ian de Vrieze. 

De selectie van Sellingen bestaat uit de volgende spelers
Doel: Marnick Klamer, Gerwin Bontjer. Verdediging: Jermain Abrahams, Rico Boerma, Kris-
tiaan Drenth, Arne Tammenga, Rolf Tammenga, Anne Vos. Middenveld: Machiel Buining, 
Gerard Potze, Mark Haverkamp, Erwin Hendriks, Daan Koolhof, Ben Bos, Harjan de Vrieze, 
Björn de Roo, Ian de Vrieze. Aanval: Rik Bos, Dennis Goossens, Corné Prins.

Technische staf
Trainer: Fokke de Jonge. Assistent-trainer: Derk Boerma. Leider: Bé Prins.
Verzorger: Berry Harms. Assistent-scheidsrechter: Derk Boerma.
Keepertrainer: Harry Timmer. Sportpark: Sellingen.

Bellingwolde moet stabiele derdeklasser worden
Aanvaller Martin Ras na topseizoen zin in avontuur in derde klasse
Het kon vorig seizoen niet op met Belling-
wolde. Na een voorzichtige start met maar 
één punt uit twee wedstrijden ging het 
crescendo met de grensdorpbewoners. Het 
team won vele wedstrijden op rij, haalde FVV 
dat lang aan kop stond in en werd uiteindelijk 
zelfs kampioen in de zondag vierde klasse. 
Martin Ras deed het prima en werd met der-
tien treffers topscorer bij de roodhemden. 
Erg knap van Ras, want hij speelde vanwege 
een liesblessure maar veertien wedstrijden.

Al een decennium speelt hij in het eerste. Hij 
speelde al derde klasse en zal dat het komend 
seizoen wederom gaan doen. Drie seizoenen 
moest Ras het uithouden in de vierde klasse, 

een niveau dat voor zijn team eigenlijk te laag 
is. Hij beseft zich dat ook en dus is hij blij dat 
Bellingwolde terug is in de derde klasse. Wat 
de ploeg daarin kan? “De middenmoot moet 
haalbaar zijn. Vorig seizoen ging het geweldig 
en nu zal het wat lastiger zijn natuurlijk, maar 
we hebben een jonge, talentvolle ploeg. We 
moeten ons door kunnen ontwikkelen. Het 
doel moet dan zijn dat we een stabiele der-
deklasser worden.”

Met wedstrijden tegen Muntendam, Veendam 
1894 en het Sappemeerster HSC staan er een 
aantal leuke wedstrijden op het programma. 
Ook speelt er een groot aantal Drentse clubs 
in de Zondag derde klasse B. De 27-jarige Mar-
tin Ras gaat zijn elfde seizoen in als speler van 
de club en kijkt uit naar de eerste wedstrijd. 

De selectie van Bellingwolde bestaat uit de 
volgende spelers
Doel: Thomas Klungel. Verdediging: Sven 
Oost, Justin Esman, Wouter de Jong, Tim Hid-
ding, Alwin Prusen. Middenveld: Michel IJzer, 
Bas Ubels, Lesly Korte, Bart Stoppels. 
Aanval: Jeffry van der Veen, Jelle Oost, Kevin 
Rosevink, Martin Ras.

Technische staf
Trainer: Harold Molanus. Assistent-trainer: 
Johan Molanus. Leider: Herman Stoppels. Ver-
zorger: Mans de Raaf. Keepertrainer: Wilfred 
Meulenbelt. Sportpark: Gemeentelijk sport-
park Bellingwolde.



SPW moet stabiele vierdeklasser kunnen worden
Roël Heidekamp niet bang voor terugval SPW

Het ging prima met zondag vierdeklasser SPW. Vorig seizoen was de club voor het eerst 
sinds bijna twintig jaar weer terug in de vierde klasse en begon het als een raket met 
twee overwinningen op rij. Daarna zakte de club wat weg, maar na een half voetbalsei-
zoen stond SPW er prima voor met nog volop kansen de nacompetitie voor promotie 
te halen. Dat was echter nooit het doel geweest als wel handhaving. Daarin werd met 
gemak geslaagd en dus was het een meer dan geslaagd seizoen. 

Komend seizoen is dat wederom het doel van de blauw-
hemden die trainer Henry Meijerman naar competitie-
genoot Wedde zagen vertrekken. Rik Udema kwam over 
van Alteveer en zal proberen SPW in de vierde klasse te 
houden. Roël Heidekamp is speler van SPW 1 en ziet de 
toekomst van de club met vertrouwen tegemoet, maar blijft 
realistisch: “Komend seizoen proberen erin te blijven en 
dan daarna proberen stabiel te blijven en ervoor proberen 
te zorgen dat we structureel in de vierde klasse spelen en 
dan het liefst in de middenmoot. Met het spelersmateriaal 
dat we hebben moet dat zeker haalbaar zijn.”

SPW speelt een aantal mooie derby’s: Gieterveen, PJC, 
Bareveld, Gasselternijveen, etc. Een prachtige competitie, 
weet ook Heidekamp die zich nu al op de eerste wedstrijd 
verheugt. 

De selectie van SPW bestaat uit de 
volgende spelers
Doel: Marvin Geerts, Dairon Snel.  
Verdediging: Renze Poortinga, Bastiaan Hebels, Ricardo 
van Gilsbeek, Niels Poelman, Ronald van der Kamp, Gert-
Jan Niezen. Middenveld: Jelmer Jasken, Chris Reijke, Roël 
Heidekamp, Erik Meijer, Vincent Baas. Aanval: Rodan Farrell, 
Bram Poelman, Maurice Gersonius, Ray den Boef.

Technische staf
Trainer: Rik Udema. Leider: Jeffrey de Jonge. Verzorger: 
Henk Heidekamp. Assistent-scheidsrechter: Jan Kiewiet. 
Hersteltrainer: Nani Antonio. Sportpark: Noord. 

Veelerveen moet verder met jonge selectie
Jacky Oosterbaan verheugt zich op nieuw seizoen
Het ging met de prestaties van zondag vijfdeklas-
ser van Veelerveen niet van harte als naar de eind-
stand van het afgelopen seizoen wordt gekeken: 
negende in een competitie met twaalf ploegen. 
Oldambtster Boys, WEO en Farmsum eindigden 
onder de geel-zwarten. Toch lijkt het erger dan het 
is, want de Veelerveensters gaven maar weinig 
kansen weg gezien het lage aantal tegentreffers; 
twee ploegen kregen minder tegentreffers te 
incasseren. Het probleem was dan ook het scorend 
vermogen van de jonge ploeg.

Komend seizoen moet dat volgens Jacky Oosterbaan, 
speler van Veelerveen, dan ook beter en dat kan 
volgens hem. “Het was een goed seizoen met een 
opbouwend elftal met veel jonge spelers. We heb-
ben onze doelstelling gehaald. Nu de goals nog. Dat 
komt allemaal wel, maar heeft even tijd nodig.” De 
23-jarige Oosterbaan scoorde zelf vijf keer en was 
daarmee clubtopscorer. De inwoner van Bourtange 
speelde in het verleden overigens voor Westerwol-
de, maar is bij Veelerveen helemaal op zijn plek.

Voor het nieuwe seizoen geldt dat Veelerveen 
minimaal evenveel punten als het vorige seizoen 
dient te halen en dan het liefst meer. “We moeten 
verzorgd en aanvallend voetbal spelen. Belangrijk is 
dat de groep bij elkaar blijft en we heel hard trainen. 
Over een aantal jaren moeten we dan bovenin mee 
moeten spelen in deze klasse. Promoveren zou ooit 
geweldig zijn.” 

De selectie van Veelerveen bestaat uit de volgende 
spelers
Doel: Owen Riks, Robert Leontew. 
Verdediging: Roy Dekker, Yannick Kruizinga, Ivar 
Mulder, Sem Kampshof, Barry Haas. Middenveld: Bas 
Dekker, Stef Moed, Sven Ammersken, Aron Ammers-
ken. Aanval: Jeroen Kampshof, Jacky Oosterbaan.

Technische staf
Trainer: Boelo Dekker. Leider: Geert Dekker. Verzor-
ger: Wubbo Mulder. Assistent-scheidsrechter: Jans 
Sweertman.
Sportpark: Veelerveen.



Top drie moet haalbaar zijn voor Sellingen Zaterdag 2
Doelman Gerwin Bontjer zin in nieuw seizoen in kelder reserveklasse
Sellingen Zaterdag 2 speelt al jaren in de 
absolute kelder van het amateurvoetbal, 
maar het plezier bij de zaterdagploeg uit 
het grensdorp is al die jaren groot. De 
spelers spelen hun wedstrijden meestal op 
zaterdagmiddag en hebben dan op zondag 
tijd voor een dagje weg. Het geldt niet 
voor Gerwin Bontjer, doelman van Sellin-

gen Zaterdag 2; op zondag is hij reserve-
doelman bij het eerste zondagteam.

Doordeweeks trainen zit er voor Bontjer 
niet in. Hij is internationaal chauffeur en kan 
alleen maar in het weekend actief zijn. Met 
zijn 23 jaar is hij nog niet zo oud, maar toch 
alweer dertien jaar lid van de club. “Ik ben 
er drie jaar uit geweest vanwege mijn werk. 

Ook heb ik bij FC Blauwestad en BV Veen-
dam gespeeld. Allemaal maar kort, maar het 
was erg leerzaam.” Bij de Sellingers is hij 
op zijn plek. Hij hoopt echter wel dat het 
allemaal iets beter dan vorig seizoen zal 
gaan. Toen miste het team vaak spelers en 
bleek de smalle selectie te klein. “We waren 
soms allang blij dat we elf man op de been 

konden brengen. Dit seizoen moet het beter 
gaan. Er komt wat jeugd bij en dat scheelt 
wel. Ik denk dat we bij de eerste drie mee 
moeten kunnen doen.”

Het zaterdagteam van Sellingen speelt tal 
van derby’s: ST Veelerveen/Westerwolde 
2 is tegenstander, maar ook SJS 6 en onder 
meer Onstwedder Boys 3. Bovendien zitten 
Damacota 2 en 3 in deze competitie, de 
zaterdag 6e klasse Q. 

De selectie van Sellingen Zaterdag 2 be-
staat uit de volgende spelers
Doel: Gerwin Bontjer. Verdediging: Thomas 
van Hateren, Albo van Hateren, Bert van 
Hateren, Sander Bos, Gert-Jan Bos, Jesse 
Aukema, Jordin Louwes, Jeroen Heijne, John 
Busker.
Middenveld: Bernard Ravesloot, Cedric 
Staaien, Erwin Hendriks, Leendert Knot-
nerus, Kevin Ruitenbeek, Wietse Mooibroek, 
Martijn Eitens, Jurjan Horenga, Jacob Bakker, 
Roland Eikens, Morrisson Sluijter. Aanval: 
Harald Kroes, Bart Wijnholds, Tonie Bakker. 

Technische staf
Trainer: Derk Boerma. Leiders: Sander Bos, 
Harald Kroes. Verzorger: Sander Bos. 
Assistent-scheidsrechter: Harry Busker. 
Sportpark: Sellingen. 

Wedde na acht jaar terug in vierde klasse
Handhaving grootste doel volgens
Brian Kuiper
Wedde maakte vorig seizoen samen met kampioen Ba-
reveld de dienst uit in de vijfde klasse E. Op vier pun-
ten van de Barevelders werd Wedde tweede en via de 
nacompetitie wist de ploeg de weg omhoog weer in te 
slaan. Acht jaar duurde het verblijf in de vijfde klasse 
van het zondagvoetbal. Met de nieuwe trainer Henry 
Meijerman, die van competitiegenoot SPW komt, moet 
de formatie dit seizoen proberen in de vierde klasse te 
blijven.

Wedde zal zijn topscorer van het voorbije seizoen, Mark 
Schreuder, node gaan missen. Hij verkaste naar Nieuw-
Buinen, maar Rico van Heumen kan ook een doelpunt 
maken en er staat een sterk collectief meldt Kuiper. Hij 
zal er de eerste competitiehelft niet bij zijn vanwege 
een studie in Indonesië, maar zal in de tweede seizoens-
helft gaan aanhaken. Brian Kuiper kende een prima 
seizoen en scoorde als middenvelder zes keer.

De inwoner van Wedderveer koos vroeger voor ASVB en 
speelde daar dan ook in de jeugd. Later in het combi-

natieteam van Wedde en ASVB en inmiddels speelt hij 
alweer twee seizoenen op het Jonne Hendriks Sportpark. 
“Ik wil er dolgraag met Wedde in blijven en ik denk dat 
dat kan. Ik heb ook veel vertrouwen in de nieuwe trainer. 
We moeten vervolgens proberen een aantal jaren in de 
vierde klasse te kunnen spelen.”

De selectie van Wedde
Doel: Jarno Kip. Verdediging: Tom Nitters, Jasper 
Reininga, Jaap Grezel, Jan Blaauw, Marlon Abbas, Kevin 
Modderman, Richard Buirs. Middenveld: Lesley Kuiper, 
Rico van Heumen, Marc Smith, Koen Blaauw, Jan Behling, 
Jesse Middel, Brian Kuiper, Rik Molanus, Jacob Buter. 
Aanval: Jeroen Huls, Ben Becker, Jeroen Pieter Reininga, 
Lorenzo Klarenbeek, Jonne Gruben. 

Technische staf
Trainer: Henry Meijerman. Leider: Gerhard Reininga.
Assistent-scheidsrechter: René Eggen. 
Keepertrainer: Johan Swarts
Sportpark: Jonne Hindriks. 



Grensdorpers moeten constanter worden
FC Ter Apel’96 gaat met Patrick Bults voor periode

SJS na prima seizoen promotie gemist
Jasper Nomden is van mening dat Stadskanaalsters weer mee
moeten kunnen doen

Het leek voor FC Ter Apel’96 eigenlijk niet zo lastig zich 
vorig seizoen te handhaven in de zondag derde klasse. De 
ploeg stond vrijwel de gehele competitie in het middelste 
gedeelte van de ranglijst geklasseerd, maar moest op het 
laatst van het seizoen nog even oppassen, omdat er veel 
wedstrijden verloren gingen. Uiteindelijk eindigden de 
Ter Apelers als tiende.  

Patrick Bults uit Nieuw-Buinen speelt er alweer enkele 
seizoenen en gaat het vierde opeenvolgende seizoen van 
de Ter Apelers in de derde klasse tegemoet. Hij weet wel 
hoe zijn ploeg mee kan gaan doen om de prijzen: “Vorig 
jaar waren er te veel hoge pieken en diepe dalen. Eerst veel 
punten gepakt en later te wisselvallig en ook veel verloren. 
We speelden als collectief soms zeer goed, maar soms 
lieten we het ook helemaal lopen. Te wisselvallig dus. Dat 
moet anders. En dat kan ook: er is ervaring en talent in de 
groep en als we er keihard voor werken dan moet het luk-
ken mee te doen voor een periode.” 

De rood-zwarten willen een ander seizoen dan het voorbije 

meemaken en de komende jaren moet de weg omhoog 
dan worden ingeslagen. FC Ter Apel’96 zal in de toekomst 
de vruchten van haar eigen jeugdopleiding moeten gaan 
plukken. De bedoeling is dat er meer en meer spelers 
doorgroeien naar het hoogste zondagteam. “Ooit moeten 
we stappen kunnen maken naar bijvoorbeeld de tweede 
klasse.”

De selectie van FC Ter Apel’96 bestaat uit de volgende 
spelers
Doel: Rudie Bergman. Verdediging: Jordy Veninga, Jasper 
Jalving, Tim Kleinenberg, Bernd Jan Herbers, Arjen Hei-
dekamp Dennis Stuurwold. Middenveld: Emiel Seigers, 
Dennis Fecken, Sander Egbers, Robin Haan, Swen Schepers, 
Tjeerd Sikkema. Aanval: Bart Huizing, Joey Huizing, Jeroen 
Schoonbeek, Patrick Bults, Arjan Heeres.

Technische staf
Trainer: Koen Feijen. Verzorger: Harm Tent. Leider: Bennie 
Gunnewijk. Assistent-scheidsrechter: Joep Groenewold.
Sportpark: ‘t Heem. 

Nadat SJS zich vorig seizoen net niet plaatste voor een plek in 
de derde klasse gaat de club komend seizoen wederom een 
poging wagen. De blauwhemden plaatsen zich na een prima 
seizoen voor de nacompetitie, wonnen daarin de eerste wed-
strijd, maar gingen in de finale tegen VIOD Driesum onderuit. 
Onnodig volgens velen, maar het is een feit en dus kan de 
ploeg uit Stadskanaal weer helemaal opnieuw beginnen.  

Jasper Nomden speelt al enkele jaren bij de club nadat hij zijn 
jeugdperiode bij de buren van Nieuw-Buinen doorliep. Nomden 
baalt nog steeds van de nederlaag tegen VIOD Driesum. “De 
wedstrijd ervoor tegen Oostergo kostte ons erg veel kracht en 
dat brak ons tegen hen op. Jammer, want we zaten er heel dicht 
bij. Het was niet nodig.” Nomden gaat alweer zijn vierde seizoen 
in bij de blauwhemden die de komende competitie wederom 
de stap omhoog proberen te maken. Volgens Nomden een haal-
baar iets. “We hebben een voetballend team met een scorende 
spits, Jan Springer. In de derde klasse komen we beter tot ons 
recht, omdat we ‘voetballen’. Ooit gaat dat ook wel lukken.”

Nomden is helemaal tevreden bij de club en zal er dan ook 
nog wel even blijven. “Bestuurlijk is alles op orde, de kantine is 

vernieuwd en met het eerste elftal gaat het ook prima. Boven-
dien zijn er veel jeugdteams.” Enkele jeugdspelers sloten al aan: 
Niels de Jong en onder meer Matthies Feiken. Evan de Hoop 
keerde terug van SPW en doelman Brian de Jonge kwam over 
van Nieuw-Buinen.

De selectie van SJS bestaat uit de volgende spelers
Doel: Brian de Jonge, Wouter Rozema. Verdediging: Gerben 
Sieders, Evan de Hoop, Frank Venema, Ronald Zuidema.
Middenveld: Rick Breedveld, Wouter Panneman, Kay Rijkens, 
Tom Timmer, Jasper Nomden, Matthies Feiken. Aanval: Roy 
Breedveld, Jan Springer, Kelvin Oosting, Niels de Jonge.  

Technische staf
Trainer: Otto Halmingh. Leider: Frank Panneman.
Assistent-scheidsrechter: Erwin Panneman
Materiaalman: Frank Panneman
Verzorger: Bert Molema, Ernst-Paul Faber.
Keepertrainer: Chris Doppler.

Sportpark: Julianastraat. 
(Foto: Brigitte de Wijk)
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SV Mussel speelt wederom in zaterdag vijfde klasse
Musselkers moeten nu maar eens promoveren vindt Len Groenewold
Drie jaar lang lukte het zaterdag vijfdeklasser SV Mussel 
niet de stap omhoog te maken. Al die jaren zat de club 
er dicht bij, maar was het vaak net niet. De nacompetitie 
voor promotie werd het afgelopen seizoen niet gehaald 
en dat was toch wel een domper voor de formatie van de 
nieuwe trainer, Jan Veenhof. Dit seizoen moet het dan 
ook duidelijk anders en moeten de blauw-roden weer een 
rol van betekenis gaan spelen. 

Len Groenewold is een van de spelers die al jaren bij SV 
Mussel speelt. De inwoner van 1e Exloërmond speelt er al 
vanaf zijn zestiende en de controlerende middenvelder is 
er al jaren vaste kracht. Over het afgelopen seizoen kan hij 
niet tevreden zijn en wil hij dat ook maar het liefst zo gauw 
mogelijk vergeten. “We deden onszelf veel te kort. Tegen 

de betere teams presteerden we goed, alleen beloonden 
we onszelf niet. Tegen de lager geklasseerde teams ston-
den we te voetballen als natte kranten en gingen we met 
hun niveau mee en lieten we te vaak de punten liggen.”
Komend seizoen moeten de Musselkers volgens Groene-
wold in staat zijn mee te gaan doen. 

Promoveren is wat hem betreft eigenlijk ook absoluut no-
dig. “Hopen dat dat lukt en dan dat niveau voor een groot 
aantal jaren vast proberen te houden. Eerst moeten we 
ervoor zorgen dát we daar komen. 

Nacompetitie moet dit seizoen mogelijk zijn. Met zijn allen 
de schouders eronder zetten en onszelf vaker belonen. Dan 
komt het wel goed.”

De selectie van SV Mussel 
bestaat uit:
Doel: René Folkers. Verde-
diging: Bryan Boels, Robert 
Boels, Nick Uil, Cas Groene-
wold, Matthijs Fehrmann, 
Rick Osnabrugge, Rien Boels, 
Rolf Smidt. Middenveld: Len 
Groenewold, Arjan Rave-
ling, Simon Hidding, Frank 
Hidding, Wim Wubs. Aanval: 
Lars Hemmes, Dennis Hui-
tsing, Erwin Wijnholds, Paul 
Hidding, Richard Wubs.

Technische staf
Trainer: Jan Veenhof. Lei-
der: Jan Strockmeijer. Assis-
tent-scheidsrechter: Gerwin 
Lichtenberg. Verzorgers: 
Jaap Drent, Jan Kremers. 

Sportpark: De Slenk. 



Ondanks vertrek dragende spelers moeten Vlagtwedders weer bovenin vierde klasse kunnen meedraaien

Martin Boer positief over toekomst Westerwolde
Het ging vorig seizoen uitstekend met Westerwolde. De Vlagtwedders waren eigenlijk 
dé revelatie van het seizoen en stonden zelfs even tweede in de zondag vierde klasse. 
Uiteindelijk eindigde de ploeg als vierde en werd nacompetitie voor promotie gehaald. 
Daarin verloren de roodhemden pas na strafschoppen van het Ommer OVC’21 en dus 
komt de club ook komend seizoen in de vierde klasse uit.

Trainer Loek Swarts stopte bij de Vlagtwedders en verkaste naar ASVB. Lars van Ravenhorst 
is de nieuwe oefenmeester op sportpark Barlage. Hij komt over van Veelerveen waar hij 

de laatste jaren nog speler was. Voor hem een 
nieuw avontuur dus. Zo verandert er meer in 
Vlagtwedde: een aantal vaste waarden houdt 
ermee op. De broers Rik en Merijn te Velde 
besloten in een lager team te gaan voetballen. 
De 29-jarige Martin Boer gaat nog even door 
en blikt nog even terug op het mooie voor-
bije seizoen: “Iedereen dacht dat we om de 
onderste plekken moesten strijden, maar we 

beleefden vervolgens 
een topseizoen.”

Als hij naar het 
nieuwe seizoen kijkt 
dan is hij best hoop-
vol: “Ik ga er open 
in. Er sluiten enkele 
jonge jongens aan en 
ik hoop dat we weer 
mee gaan doen met 
de bovenste ploegen. 
Ik heb hoge verwach-
tingen van de trainer 
dus ga ervan uit dat 
het wel goed komt.”

De selectie van Westerwolde bestaat uit de volgende spelers
Doel: Henk Hebers, Daniël Jongsma, Alex Otto. Verdediging: Henri 
Boekelo, Harmen Huls, René Peereboom, Kjell Postma, Jarno van 
der Laan, Kjell Hulsman, Elroy van der West, Peter Beens.  Midden-
veld: Ferdy Kuiper, Kevin van der Laan, Sander Bont, Mark Geukes, 
Frank Riks, Thom Postma, Rudolf Riks, Martin Boer. Aanval: Jeremy 
Hekman, René van der Laan, Joan Solana, Thorben Hulsman.

Technische staf
Trainer: Lars van Ravenhorst. Assistent-trainer: Reinie Pepping. 
Leider: Leo Teuben. Verzorger: Erik Wilts. Assistent-scheidsrech-
ter: Richard Rijkens. Keepertrainer: Alex Otto.
Sportpark: Barlage.



FC Ter Apel’96 Zaterdag aardig op dreef in reserveklasse
Doelman Nieck van Klinken wil graag weer in de 
standaardklassen voetballen
Al enkele jaren speelt de zaterdagtak van FC Ter Apel’96 
in de reserveklassen. Inmiddels in de vierde klasse nadat 
de ploeg ook in de vijfde klasse speelde. Op zich gaat het 
aardig met de verrichtingen van de club na de promo-
tie van enkele seizoenen geleden. Het grote doel blijft 
echter het uitkomen in ten minste de vijfde klasse van het 
zaterdagvoetbal zoals in het verleden gebruikelijk was. 
Doelman Nieck van Klinken is van mening dat het kan.

Hij kan keepen op een hoger niveau en keepte al bij de 
zondagtak van de Ter Apelers en Valthermond, maar koos 
bewust voor het spelen op lager niveau. “Ik heb tijdgebrek 
en vrienden van de zaterdagafdeling benaderden me om 
in ‘Zaterdag 1’ te gaan spelen. Daar had ik wel zin in en dus 
besloot ik dat te doen. Het is een gezellig team met veel 
sfeer. De selectie is redelijk groot, toch zit het team vaak 
krap in de spelers. Dat moet anders”, aldus de sluitpost.

Van Klinken woont in Groningen en zal daardoor nauwelijks 
tijd hebben om te trainen. Toch zet hij zijn beste beentje 
voor als zijn team de wedstrijden speelt.  
Als hij eens in de gelegenheid is alsnog te kunnen trainen 
dan zal hij die mogelijkheid aangrijpen. Over de toekomst 
is hij erg positief: “We spelen alweer enkele jaren in de 
reserveklassen. Daarom moeten we ook omhoog. Als we bij 
elkaar blijven kunnen we meer bereiken.”

De selectie van FC Ter Apel’96 Zaterdag bestaat uit de 
volgende spelers
Doel: Roy Boesing, Nieck van Klinken.
Verdediging: Bas Brinkers, Kevin Lambers, Stephan Eng-
berts, Ben Zuidinga, Marcel Haan, Sander Boonstra, Martijn 
Land, Bernard Ekker. 
Middenveld: Dennis Klompmakers, Martijn Haan, Jasper 
Haan, Ronnie Lambers, René Stoppelenburg.

Aanval: Kevin 
Rijnsbergen, 
Jeroen Trechsel, 
Bram Trip, Maik  
Mulder, Niels 
Peters, Danny 
Boesing. 

Technische staf
Trainer: Ap-
pie Bruinsma. 
Leiders: Wouter 
Dun, Bernard Ek-
ker. Verzorger: Wouter Dun.

Sportpark: ’t Heem.

JVV gaat voor klassering bij eerste vijf
Middenvelder Lars Kamies vertrouwen in mooi seizoen met JVV

JVV is alweer een aantal seizoenen 
terug in de standaardklassen van het 
zondagvoetbal. Na een voorzichtig 
begin, ging het twee seizoenen geleden 
prima met een twaalfde plaats en vorig 
seizoen eindigde JVV als elfde. Hierbij 
moet gezegd dat er dat seizoen slechts 
twaalf ploegen aan de competitie 
deelnamen. Trainer Johan Schoenmaker 
stopte ermee en is opgevolgd door Dolf 
Kruize. Hij moet ervoor zorgen dat de 
club de weg omhoog kan inslaan.

De selectie bestaat veelal uit jonge 
spelers van begin twintig. Een ervan is 
Lars Kamies. Hij is een echte Jipsingboer-
tanger en kan als aanvallende midden-
velder vrij goed uit de voeten. De laatste 

seizoenen stond hij echter als centrale 
middenvelder opgesteld. “Vorig seizoen 
zelfs nog in de spits. Dat ging redelijk, 
maar het was een erg moeizaam jaar. We 
hadden veel pech: blessures en te weinig 
mensen die inzetbaar waren. Zo kregen 
we nooit vastigheid in de opstellingen”, 
aldus Kamies.

Voor komend seizoen is hij echter hoop-
vol gestemd. “Er zijn enkele goede spe-
lers bij gekomen en er zijn twee nieuwe 
trainers: Gerbie Veen en Dolf Kruize. De 
selectie is een stuk breder met ongeveer 
twintig spelers. Ons doel is de top vijf. 
Ooit moeten we kunnen promoveren.”

De selectie van JVV bestaat uit de vol-
gende spelers
Doel: Henk Meijers. Verdediging: Mar-
tin Rozeveld, Baruch Venema, Thomas 
Meijer, Jan-Willem Schoenmaker, Christi-
aan Schutte, Nieck Bentum, Jeroen Alting. 
Middenveld: Lars Kamies, Jeroen Me-
stemaker, Roy Brons, Roy Veen, Gerwin 
Heeres. Aanval: Dennis de Roo, Marnick 
Sterenberg, Nick Stalknecht.

Technische staf
Trainer: Dolf Kruize. Assistent-trainers: 
Gerbie Veen, Erik de Zwart.
Leider: Harold Kuiper. 
Verzorger: Harold Kuiper. 
Assistent-scheidsrechter: Kevin Veen. 
Sportpark: Jipsingboertange. 




