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Uw laptop of pc installeren of
repareren? BenBellen!
Door Miranda Wolters
BenBellen repareert én
biedt hulp en advies op
het gebied van computers, telecom en beveiliging. Jasper Veenstra legt
uit wat BenBellen voor u
zou kunnen betekenen.
“Denk aan hulp bij het
installeren van een
nieuwe laptop of pc maar
bijvoorbeeld ook van een
nieuwe printer of zelfs
tv.” vertelt Jasper. “Maar
het kan ook gaan om het
repareren van een laptop
of pc.” Reparaties worden
in de werkplaats aan de
Paganelstraat 2 in Emmen
uitgevoerd door professionele reparateurs met veel
kennis van zaken. Of het
nu gaat om een laptop of zware gaming pc maakt daarbij niet uit.
Zij zullen u ook altijd een eerlijk advies kunnen geven over of de
reparatie nog de moeite en de kosten waard zijn want in sommige
gevallen is het aanschaffen van een nieuwe laptop of pc misschien
een betere optie. De ontwikkelingen op het gebied van computers
gaan daarnaast ook erg snel en een nieuwe computer zal dan beter
bij uw verwachtingen en wensenpakket aansluiten. Ook hierin
kan BenBellen u adviseren. “Voor installatiehulp komt BenBellen
natuurlijk bij de klant thuis, is er hulp nodig dan maken wij hiervoor
zo snel mogelijk een afspraak.” aldus Jasper. BenBellen is er voor
zowel de particuliere
als zakelijke klant, voor
zakelijke klanten maakt
BenBellen bijvoorbeeld
ook het werken in de
Cloud mogelijk.

Meer dan installeren en repareren
“Maar BenBellen doet meer dan installeren en repareren.” vervolgt
Jasper. “We bieden ook uitleg of trainingen aan over verschillende
onderwerpen zoals bijvoorbeeld veilig internetten.” Deze trainingen kunnen ook bij de klant thuis gegeven worden zodat men meer
wegwijs wordt op zijn of haar eigen computer. “Door het coronavirus wordt er de laatste tijd ook veel gebruik gemaakt van videobellen, Zoomen of Skypen en dit is vooral voor ouderen een hele
fijne manier om contact met de kleinkinderen te kunnen houden.
BenBellen kan de benodigde software voor hen installeren en hen
wegwijs in het programma maken zodat dat contact veilig gelegd
kan worden.” legt Jasper uit. En voelt u zich niet meer zo heel veilig
in uw eigen huis? Dan is het installeren van bijvoorbeeld een Ring
bell een optie, ook dit kan BenBellen voor u in orde maken. U kunt
dan, zonder de deur te openen, op uw telefoon zien wie er bij u
aanbelt. Wel zo fijn.
Lees verder op pagina 7!
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À la carte dineren bij het Turfcafé in Schoonebeek
Door Miranda Wolters
Het Turfcafé is gevestigd in de voormalige turfstrooiselfabriek van de familie Veldkamp, opgericht in 1926. Destijds legden grote schepen hier aan om turfstrooisel
te laden maar in 1978 werd de fabriek omgebouwd tot horecabedrijf. Sinds 1987
runnen Phlip Been en Vera Lunenborg samen het Turfcafé.
De afgelopen jaren hebben Phlip en Vera zich vooral gericht op feesten en partijen, het Turfcafé werd dan ook een
bekend horecabedrijf voor het organiseren van bruiloften,
familiefeestjes, verjaardagen en personeelsfeesten. De
agenda stond dan ook behoorlijk vol boekingen toen de
uitbraak van het coronavirus er begin maart voor zorgde
dat vrijwel alle feesten en partijen plots geannuleerd werden. “We moesten dus ineens na gaan denken over andere
mogelijkheden toen we begin juni weer open mochten
gaan.” aldus Phlip en Vera. Ze besloten dan ook voorlopig
als à la carte restaurant verder te gaan. “Dat was dus wel
even schakelen.” lacht Vera. “Er moest een menukaart samengesteld worden, we moesten ander serviesgoed gaan
kopen en voor het bedienend personeel was het ook even
wennen. We waren natuurlijk gewend om grote buffetten
voor te bereiden en à la carte is toch wel even iets anders.”
“Over de samenstelling van de menukaart waren we het al
snel eens.” voegt Phlip toe. “Het is een gevarieerde kaart
geworden met een grote keuze aan smakelijke gerechten.”
Gasten komen inmiddels terug voor de tournedos, Phlip

heeft bewust gekozen
voor een goed en kwalitatief stuk vlees van
een slager uit de buurt
en sommige mensen
noemen het Turfcafé
vanwege de smaakvolle
tournedos dan ook ‘het
Loetje van Drenthe’.
Arrangementen voor
feesten en partijen
Het Turfcafé is op vrijdag, zaterdag en zondag
geopend voor het diner.
Daarnaast is het ook
nog steeds mogelijk om
te komen lunchen en
ook kunnen er, ondanks
het coronavirus en de beperkingen, feesten en partijen
geboekt worden. De ruimtes van het Turfcafé zijn groot genoeg om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden
en verschillende arrangementen zoals bijvoorbeeld de pop
quiz zijn met kleine aanpassingen toch goed te organiseren. Bovendien beschikt het Turfcafé over een uitstekend
luchtverversingssysteem. Heb je een gezellige en ontspannen avond genoten bij het Turfcafé en een borrel, wijntje
of biertje gedronken? Dan kun je gebruik maken van de
brengservice van Phlip en Vera, zij kochten speciaal voor
deze extra service een Turfcafé busje zodat ze je veilig
thuis kunnen brengen.
Toekomst
‘Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het allemaal
op zal gaan en hoelang het allemaal nog zal duren,” zegt
Phlip, “maar voor ons is wel al duidelijk dat we, zodra het

mag, weer grotere feesten en partijen willen gaan organiseren. Maar ook dan willen we op zondag openblijven voor
het á la carte dineren omdat we hebben gemerkt dat daar
toch ook behoefte aan is.”
Wil je ook een avond komen dineren bij het Turfcafé dan
is reserveren gewenst zodat je zeker bent van een tafel.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor een
verjaardag, familiefeestje of personeelsuitje? Kijk dan op
de website of de Facebook-pagina van het Turfcafé of
neem even telefonisch contact op met Phlip Been of Vera
Lunenborg, ze vertellen je er graag meer over!
Turfcafé Schoonebeek
Kanaalweg 18 | Schoonebeek | Tel: 0524-532219
www.turfcafe.nl | Email: info@turfcafe.nl
www.facebook.com/Turfcafeschoonebeek
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Uw laptop of pc installeren of
repareren? BenBellen!
Door Miranda Wolters
BenBellen repareert én biedt hulp en
advies op het gebied van computers,
telecom en beveiliging. Jasper Veenstra legt uit wat BenBellen voor u zou
kunnen betekenen.
“Denk aan hulp bij het installeren van
een nieuwe laptop of pc maar bijvoorbeeld ook van een nieuwe printer of
zelfs tv.” vertelt Jasper. “Maar het kan
ook gaan om het repareren van een
laptop of pc.” Reparaties worden in
de werkplaats aan de Paganelstraat 2
in Emmen uitgevoerd door professionele reparateurs met veel kennis van
zaken. Of het nu gaat om een laptop
of zware gaming pc maakt daarbij niet
uit. Zij zullen u ook altijd een eerlijk
advies kunnen geven over of de
reparatie nog de moeite en de kosten
waard zijn want in sommige gevallen is het aanschaffen
van een nieuwe laptop of pc misschien een betere optie.
De ontwikkelingen op het gebied van computers gaan
daarnaast ook erg snel en een nieuwe computer zal dan
beter bij uw verwachtingen en wensenpakket aansluiten.
Ook hierin kan BenBellen u adviseren. “Voor installatiehulp
komt BenBellen natuurlijk bij de klant thuis, is er hulp nodig dan maken wij hiervoor zo snel mogelijk een afspraak.”
aldus Jasper. BenBellen is er voor zowel de particuliere
als zakelijke klant, voor zakelijke klanten maakt BenBellen
bijvoorbeeld ook het werken in de Cloud mogelijk.
Meer dan installeren en repareren
“Maar BenBellen doet meer dan installeren en repareren.”
vervolgt Jasper. “We bieden ook uitleg of trainingen aan
over verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld veilig
internetten.” Deze trainingen kunnen ook bij de klant thuis
gegeven worden zodat men meer wegwijs wordt op zijn
of haar eigen computer. “Door het coronavirus wordt er
de laatste tijd ook veel gebruik gemaakt van videobellen,
Zoomen of Skypen en dit is vooral voor ouderen een hele
fijne manier om contact met de kleinkinderen te kunnen
houden. BenBellen kan de benodigde software voor hen
installeren en hen wegwijs in het programma maken zodat
dat contact veilig gelegd kan worden.” legt Jasper uit. En
voelt u zich niet meer zo heel veilig in uw eigen huis? Dan
is het installeren van bijvoorbeeld een Ring bell een optie,
ook dit kan BenBellen voor u in orde maken. U kunt dan,
zonder de deur te openen, op uw telefoon zien wie er bij u
aanbelt. Wel zo fijn.
“Dat BenBellen best wel al bekend was in de regio merken
we trouwens wel.” zegt Jasper. “Al sinds de start krijgen

we zo’n 20 tot 25 telefoontjes van klanten per dag.” De
website van BenBellen is nu als 1 pagina in de lucht maar
deze zal nog uitgebreid gaan worden. Jasper: “Gaandeweg
ontwikkelen zich steeds meer ideeën in mijn hoofd, het zal
straks bijvoorbeeld ook mogelijk worden een abonnement
af te sluiten voor een bepaald aantal uren service en hulp
per jaar.”
Passend in de missie en visie
Met de overname van BenBellen maakt Jasper een volgende stap in het uitvoeren van zijn toekomstplannen.
“BenBellen past in het hele plaatje dat ik voor me heb.
Aan de Paganelstraat hebben we bij Match-Boxx een grote
ruimte die we voor BenBellen zijn gaan gebruiken en voor
wat betreft het nog benodigde personeel kan Matchboyz
hier natuurlijk een grote rol in gaan spelen want we creëren op deze manier weer nieuwe banen.” legt Jasper uit.
BenBellen kan langdurig werklozen en mensen met een
zwakke positie op de arbeidsmarkt coachen en opleiden,
de werkervaring die zij opdoen kan worden opgenomen
in het werkpaspoort en hen weer een stap verder in het
arbeidsproces brengen.
Wilt u meer informatie over BenBellen, weten wat BenBellen voor u kan betekenen of wilt u een afspraak maken
voor een reparatie of advies? U kunt dan bellen of mailen
maar natuurlijk mag u ook gewoon langskomen. Dat kan op
afspraak of tijdens de openingstijden die binnenkort op de
website te vinden zullen zijn.
BenBellen
Paganelstraat 2 | Emmen | Telefoon: 0591-648282
www.benbellen.nl | Email: info@benbellen.nl
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Ekoplaza in Emmen opent de deuren van de
compleet vernieuwde biologische supermarkt
uiteindelijk met elkaar verbonden
en dat resulteerde in een supermarkt die flink groter en ruimer
geworden is. “Af en toe was het de
afgelopen tijd achter de schermen
flink hectisch en aanpoten om alles
op tijd af en klaar te krijgen maar
het is gelukt.” aldus Lieslot Adams,
eigenaresse van Ekoplaza Emmen.
“Gelukkig hadden we voldoende
hulp en zijn we ontzettend blij met
het mooie eindresultaat. Het hele
team staat dan ook te popelen om
in de nieuwe winkel aan de slag te
gaan.”

Door Miranda Wolters
Deze week, op donderdag 17 september, opent Ekoplaza
aan de Wilhelminastraat in Emmen officieel de deuren
van de compleet vernieuwde biologische supermarkt. De
afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de verbouwing die in verschillende fases verlopen is.
Ekoplaza bevindt zich nog steeds op hetzelfde oude en
vertrouwde adres maar de winkel werd een stuk groter
doordat het naastgelegen pand bij de winkel aan getrokken werd. Het pand moest natuurlijk eerst verbouwd
worden en dat gebeurde de afgelopen tijd zoveel mogelijk
zonder dat klanten er hinder van ondervonden. Als eerste
werd het nieuwe gedeelte verbouwd. Vervolgens werd de
‘oude’ winkel een aantal weken geleden verplaatst naar
het nieuwe verbouwde gedeelte zodat het oude pand
onder handen genomen kon worden om er één geheel
van te maken. In de laatste fase werden de twee panden

Een nog groter assortiment
Omdat de winkel flink groter geworden is ontstond natuurlijk ook
de mogelijkheid om
het assortiment flink uit te breiden.
Daarvan waren er de laatste weken al
zo’n 80 te vinden in de winkel maar
er is nog veel meer bijgekomen. Zo is
het assortiment versproducten nog
kleurrijker geworden, is er ook in de
nieuwe winkel een mooie brood- en
banketafdeling en is er nog meer
keuze in zuivel, vleesvervangers en
diepvriesproducten. “Nieuw is ook de
‘versbak’.” vertelt Lieslot. “In de versbak vind je dagelijks een uitgebreide
keuze in kant-en klaar maaltijden.
Deze kun je in zowel de pan, oven als
magnetron opwarmen.” Door alleen
maar verse en gezonde ingrediënten
in de kant- en klaar maaltijden te
gebruiken is deze optie nog steeds

een goede en gezonde keuze. De vernieuwde winkel is
ruim en overzichtelijk ingericht waardoor het nog prettiger
winkelen zal zijn.
Opening en openingsacties
De winkel zal op donderdag 17 september om 8.30
officieel openen en u bent van harte welkom om het
eindresultaat van de verbouwing te bewonderen en uw
boodschappen te doen. Het team van Ekoplaza Emmen
staat vol energie en enthousiasme voor u klaar en mocht
u in de nieuwe winkel iets niet kunnen vinden dan helpen
ze u graag. Speciale openingsacties zijn er in deze periode
natuurlijk ook, je vindt ze in de winkel maar ze zullen ook
op de Facebook Ekoplaza Emmen te vinden zijn.
Ekoplaza Emmen
Wilhelminastraat 50a | Emmen | Tel: 0591 - 649 770
www.ekoplaza.nl
Facebook: www.facebook.com/Ekoplazaemmen
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Justin Ripassa uit Emmen,
hoe een jong ventje met weinig
discipline veranderde in een
singer/songwriter met een
duidelijke visie en missie

Door Miranda Wolters
Op gitaarles was Justin Ripassa altijd degene die zijn muziekstukken niet geoefend had.
Dat had niets te maken met dat hij gitaarspelen niet leuk vond om te doen, integendeel.
Het ontbrak Justin gewoon aan veel discipline en motivatie om zijn gitaarspel eindeloos te oefenen. Hij was gek op muziek maken, kon prima gitaarspelen maar de ambitie
om muzikant te worden had hij destijds gewoon nog niet.
Totdat hij op zijn 14e geconfronteerd werd met een ernstige lever- en nierziekte die zijn
leven totaal veranderde. Uiteindelijk werd hij toen hij 16 was plotseling nog zieker, artsen
stuurden hem in eerste instantie naar huis met het advies goed uit te zieken. Dat advies
werd hem bijna fataal, na 10 dagen bleek Justin toch een blindedarmontsteking te hebben
die zijn organen inmiddels flink aangetast had. “De artsen kwamen aan mijn bed en vertelden me dat ze niet zeker wisten of ik het zou overleven.” vertelt Justin. “De blik in de ogen
van mijn ouders zal ik de rest van mijn leven niet meer vergeten.”
Wonder boven wonder krabbelde Justin weer op en deze nare periode zorgde voor de
ommekeer in zijn leven. “Terwijl ik nog in het ziekenhuis lag nam ik me al voor dat ik,
zodra ik beter zou zijn, iets met muziek wilde gaan doen. Wat ik heb meegemaakt was
ontzettend vreselijk en naar maar erop terugkijkend ook het beste wat me is overkomen.
Het heeft me gebracht waar ik nu ben. Ik wil andere mensen helpen en inspireren met
mijn muziek.” Wat dan de boodschap van Justin is die hij over wil brengen? “Volg altijd de
passie en je hart, zorg dat je dingen doet waar je blij van wordt. Wees je er daarnaast van
bewust dat ieder mens uniek en speciaal is en als jij ergens in gelooft dan kun je het en
moet je het zeker gaan doen. En vergeet vooral niet te relativeren, zorg voor een positieve
mindset.”
Gitaarspelen kon Justin dus al aardig maar gezongen had hij nog nooit. Hij legde de eerste
contacten in het muziekwereldje en deelde zijn plan en visie met verschillende mensen.
Al snel ontstond het contact met Jeff Zwart, hij geloofde in Justin en nam hem onder zijn
hoede. Justins carrière raakte al snel in een stroomversnelling. “MTV Azië vond me via social media en nam contact met ons op omdat ze ‘Passing by’ wilden gaan uitzenden, lokale
en regionale zenders noemden mijn naam en een radiostation in Los Angeles draaide mijn
single.” aldus Justin. In de lijst met artiesten die op MTV Azië zag Justin dat hij na Justin
Bieber en voor Miley Cyrus uitgezonden werd. “Daar zit je dan, thuis op de bank in Emmen.” lacht Justin. “Ik heb mezelf echt wel even geknepen hoor!”
Was het coronavirus niet uitgebroken dan had de afgelopen periode er voor Justin heel
anders uitgezien dan nu het geval was. Zo had hij een aantal optredens tijdens festivals
in Cardiff, Wales, verzorgd en waren er daarnaast nog andere optredens en concerten
geweest. Nu gaf hij een live optreden op Facebook en was er het concert in de grote kerk
in Emmen, ook ontzettend tof om te doen maar toch anders dan de bedoeling was. Justin
wil zich de komende jaren meer internationaal gaan oriënteren maar is en blijft in zijn hart
Emmenaar.
“Ik voel me hier in Emmen meer thuis dan waar dan ook ter wereld, ik hou van Emmen.”
Niet helemaal toevallig is het dan ook dat Justin nog maar kortgeleden te gast was bij Eric
van Oosterhout, burgemeester van Emmen, om zijn nieuwe single ‘coming home’ onder
de aandacht te brengen. Justin heeft zich verder voorgenomen de komende tijd zijn eigen
songs te blijven schrijven en zingen en hoopt hij, als dat mogelijk is, nieuwe nummers uit
te kunnen brengen. De afgelopen tijd werd hij ook al een aantal keren gevraagd presentatieklussen op zich te nemen en ook dat is iets wat hij in de toekomst vaker hoopt te
kunnen doen. Sinds kort is de splinternieuwe website van Justin in de lucht, je vindt deze
onder www.justinripassa.com
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Aanhangwagen of paardentrailer kopen of huren?
Wesseling Materieel in Emmen heeft voor ieder
gebruiksdoeleind een passende oplossing
Wesseling Materieel is specialist als het gaat om de verkoop, verhuur, reparatie en taxatie van aanhangwagens en paardentrailers in de provincie Drenthe. Een bedrijf dat bekend staat als het bedrijf
waar ‘de klant koning is.’
Marc Wesseling werkt sinds 5 jaar in het bedrijf dat door
zijn vader werd opgericht. “Onze jarenlange ervaring in de
verkoop, verhuur, reparatie en taxaties van aanhangwagens
en paardentrailers heeft ervoor gezorgd dat we voor ieder
gebruiksdoeleind een goed advies kunnen geven over de
voor dat doel geschikte aanhangwagen. We leveren bijna
alle soorten aanhangwagens en paardentrailers tot een
totaalmassa van maximaal 3.500 kg. Van gerenommeerde
merken zoals Hapert, Anssems, Hulco, Humbaur en Eduard.” vertelt hij.
Voor wat betreft paardentrailers gaat het dan om trailers
die geschikt zijn voor het vervoer van 1 of meerdere
paarden. Paardentrailers zijn leverbaar van basic tot heel
luxe modellen met bijvoorbeeld een aparte zadelkamer.
Aanhangwagens zijn natuurlijk in ontzettend veel verschillende soorten en maten leverbaar. Van kort tot lang, met of
zonder opbouw, met of zonder elektrische kiepfunctie en
met 1, 2 of 3 assen. De meeste modellen aanhangwagens
en paardentrailers komen al compleet geleverd af fabriek
maar het is ook mogelijk aanpassingen aan een aanhangwagen te laten doen door Wesseling Materieel. “Kortgeleden hebben we bijvoorbeeld een aanhangwagen voor een
kozijnenbedrijf geleverd die we zo hebben omgebouwd
en ingericht dat de kozijnen er stevig rechtopstaand op
vervoerd konden worden.” legt Marc uit.
Onderhoud
In verband met de veiligheid en levensduur van de aanhangwagen is regelmatig vakkundig onderhoud ontzettend
belangrijk. Nu het najaar in aantocht is en het ’s avonds
weer vroeger donker wordt moet de verlichting bijvoor-

beeld goed in orde zijn. “Bij een onderhoudsbeurt controleren we de verlichting
daarom ook grondig en vervangen we waar
nodig de lampen.” aldus Marc. ”Goed werkende verlichting is niet alleen veilig, een
bekeuring kost ook nog eens meer geld dan
het laten vervangen van een lamp.” voegt
hij eraan toe. Als er straks in de winter weer
veel strooizout op straat ligt is een goede
onderhouds- en schoonmaakbeurt voor de
aanhanger volgens Marc ook geen overbodige luxe. Zout kan nadelige gevolgen
voor de werking van de remmen hebben
en het regelmatig laten reinigen van de
aanhanger zorgt dat deze langer mooi blijft. De werkplaats
van Wesseling Materieel is voorzien van geavanceerde
apparatuur zodat er bij een probleem met uw aanhangwagen of paardentrailer snel een controle uitgevoerd kan
worden. De reparatie kan daarna direct uitgevoerd worden
door één van de gediplomeerde monteurs, zodat u snel
de weg weer veilig op kunt. Veel onderdelen zijn altijd op
voorraad en Wesseling Materieel is Bovag gecertificeerd
en RDW erkend. U krijgt van tevoren altijd een schatting
van de te maken kosten voor een reparatie of aanpassing
aan uw aanhangwagen of paardentrailer zodat u nooit
achteraf voor verrassingen zult komen te staan. Dat maakt
het bedrijf betrouwbaar en vertrouwd, voor ieder soort
onderhoud en reparatie.
Verhuur
Het huren van een aanhangwagen of paardentrailer is bij
Wesseling Materieel ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan

een aanhangwagen om tijdens een verhuizing te gebruiken
of een koelwagen voor een feest of partij. Wesseling Materieel biedt service voor een lage prijs waarbij het aan- en
afkoppelen van de aanhangwagen voor u door een van de
medewerkers gedaan zal worden. Een borg voor het huren
van de aanhangwagen wordt daarbij niet gevraagd, zoveel
vertrouwen heeft Wesseling Materieel in u!
Wesseling Materieel is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 7.15 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00
tot 13.00 uur. U bent van harte welkom in de showroom
aan de Phileas Foggstraat 80 in Emmen.
Wesseling Materieel B.V.
Phileas Foggstraat 80 | Emmen
Tel: 0591 - 659110
Website: www.wesselingmaterieel.nl
E mail info@wesselingmaterieel.nl
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Jarmo keukenspuiterij in Klazienaveen laat je
keuken er weer als nieuw uitzien!
Door Miranda Wolters
Jarmo keukenspuiterij aan de Industriestraat 27b is al
sinds 15 jaar specialist in keukenrenovatie. Daarnaast
kunnen de vakmensen van Jarmo ook je meubelen of
interieur spuiten in een door jou gewenste kleur. John Bos
begon het bedrijf in 2005 en er bleken nog maar weinig
bedrijven met deze specialisaties in de omgeving te zijn,
de eerste opdrachten volgden dan ook al snel.
“Het spuiten van de frontjes, de deurtjes, van keukens is
waar we ons op dit moment het meest mee bezighouden.”
vertelt Rob. “Soms ziet de keuken er aan de buitenkant
gewoon niet meer zo netjes uit of wil men een andere
kleur. Bij de keukens waarvan de deurtjes bekleed zijn met
folie zie je na verloop van jaren dat de folie loslaat. Als de
keuken dan verder nog in goede conditie is dan is het laten
spuiten van de frontjes een goed idee.” Op die manier heb
je dus een als nieuw uitziende keuken voor de fractie van
de prijs van een gloednieuwe. Jarmo werkt voor zowel
particuliere als zakelijke klanten. “We hebben bijvoorbeeld
ook al verschillende keren het hele interieur van winkels
mogen doen.” zegt Rob.
Metalizers
Trend op het gebied van het spuiten van de keuken is op
dit moment het spuiten in echt brons, koper, messing of
een ander exclusief materiaal. Deze trend is overgewaaid
vanuit de luxe jachtbouw en het westen van het land. Bij
deze methode wordt een echt laagje vloeibaar metaal op
de kastjes aangebracht. Het ziet er daardoor niet alleen
uit als echt metaal, het voelt dan ook als echt metaal en
met verschillende patina’s kunnen de kastjes eventueel
zelfs een verouderde uitstraling geven. Deze zogenaamde
Metalizers kunnen overigens ook op meubelen en allerlei
andere voorwerpen toegepast worden. Op de website van
Jarmo zijn verschillende voorbeelden, zoals een prachtige
keuken met ‘koperen’ deurtjes te vinden.

Werkwijze
Allereerst is voor jou als klant de prijs voor de renovatie
van je keuken belangrijk. Voor de gemiddelde keuken ligt
de prijs voor het overspuiten tussen de 500 en 800 euro,
maar op de website van Jarmo is een speciale rekentool
te vinden waarmee het voor jouw keuken precies uit te
rekenen is. Foto’s maken en deze met de afmetingen van
de keuken mailen naar Jarmo mag natuurlijk ook. Je krijgt
dan zo snel mogelijk een prijsopgave.
Je kunt er vervolgens voor kiezen om de frontjes zelf te
demonteren en langs te brengen bij de spuiterij of om
dit te laten doen. Aangekomen in de spuiterij wordt eerst
de eventueel loslatende folie verwijderd. Vervolgens
worden de frontjes in de door jou gewenste kleur gespoten. Gemiddeld genomen duurt het spuiten van een hele

keuken ongeveer 8 werkdagen. Zijn de frontjes klaar dan
kunnen ze weer afgehaald worden of brengen de mensen
van Jarmo de deurtjes bij je terug. Ze zullen in ieder geval
zorgvuldig voor je ingepakt worden zodat ze onbeschadigd
weer gemonteerd kunnen worden.
De eerste klanten die hun keuken in de beginjaren van
Jarmo lieten spuiten zijn nog steeds tevreden over het
spuitwerk en dat zegt toch genoeg? Mocht je meer informatie willen dan vind je dat natuurlijk op de website van
Jarmo maar bellen of mailen mag ook altijd.
Jarmo Spuiterij
Industriestraat 27B | Klazienaveen
T: 0591-769092 | www.jarmo.nl
offerte@jarmo.nl
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Dankzij onderhoud van uw Cv-ketel door Smit CV Techniek
en Gasservice Drenthe in Emmen gaat uw ketel langer mee
en bespaart u ook nog eens energie!

Door Miranda Wolters
Nu de herfst voor de deur staat en de winter ook niet lang
meer op zich zal laten wachten gaat in veel huishoudens
de verwarming weer aan. Er is dan ook niets vervelender
dan een niet werkende Cv-ketel met als gevolg een koud
huis en alleen koud water uit de kraan. Onderhoud van
uw ketel voorkomt dit probleem en Smit CV Techniek en
Gasservice Drenthe in Emmen is dan ook dé specialist op
dit gebied.
“We zijn geen installatiebedrijf met een heel breed dienstenpakket maar we hebben ons bewust gespecialiseerd
in de aanleg en het onderhoud van Cv-installaties.” vertelt
Klaas Smit, eigenaar van het bedrijf. Inmiddels bestaat Smit
CV Techniek en Gasservice Drenthe al 10 jaar en komen er
jaarlijks nog steeds een flink aantal nieuwe klanten bij. Het
is een klein bedrijf en Klaas en zijn medewerkers weten
wie hun klanten zijn en doordat de lijntjes kort zijn kan

er bij storingen snel gehandeld worden. Klaas:
“Onze 24-uurs service betekent ook echt dat we
binnen een dag bij de klant op de stoep staan
om de Cv-installatie zo snel mogelijk weer te
kunnen laten werken. Doordat onze klantenkring
zich nog steeds uitbreidt zijn we overigens op
dit moment op zoek naar een extra monteur.
” De meest voorkomende storing in een Cvketel wordt overigens veroorzaakt doordat er
te weinig water in de installatie zit. “Als klanten
ons bellen in verband met een storing vragen
we daarom ook altijd welke code de Cv-ketel op
het beeldscherm laat zien. Aan de hand van die
code weten we vrijwel direct wat er aan de hand
zou kunnen zijn en welke onderdelen we mee
moeten nemen. Voor ieder merk ketel die we
verkopen is er ook een zogenaamde ‘servicekoffer’, een koffer met daarin alles wat nodig is voor
een reparatie.” aldus Klaas.
Voor het onderhoud aan uw Cv-ketel is het mogelijk een
onderhoudscontract af te sluiten. Voor dit contract betaald
u een vast bedrag per jaar en hiervoor komen de monteurs
in ieder geval 1x per jaar langs voor vakkundig onderhoud
van de Cv-ketel. Het contract is jaarlijks opzegbaar. “We
bellen onze klanten zelf voor het maken van een afspraak,
men hoeft er dus niet zelf om te denken.” licht Klaas toe.
Door goed onderhoud gaat uw Cv-ketel niet alleen langer
mee maar zal deze ook energiezuiniger gaan stoken. Ander
groot voordeel dat u, wanneer er een reparatie nodig is,
geen voorrijkosten hoeft te betalen en u dus alleen de
kosten van de nieuwe onderdelen afrekent. Steeds meer
mensen maken gebruik van een onderhoudscontract voor
hun Cv-ketel.
Smit CV Techniek en Gasservice Drenthe kan daarnaast ook
zorgen voor het leveren en compleet aanleggen van uw

nieuwe Cv-installatie. Het bedrijf is dealer van ketels van
Vaillant, Nefit, Intergas en Remeha en levert ook mechanische ventilatiesystemen van Ito Daalderop. Stuk voor stuk
kwalitatief goede en betrouwbare merken. Op de ketels
van Vaillant krijgt u op dit moment bijvoorbeeld 12 jaar
garantie en daarnaast een gratis klokthermostaat. Met een
mechanisch ventilatie systeem van Ito Daalderop ventileert u uw woning eenvoudig en efficiënt en de werking is
bijzonder energiezuinig en stil. In het systeem is standaard
een vochtsensor geïntegreerd waardoor er in een vochtige
ruimte automatisch wordt geventileerd. Denk hierbij vooral
aan de badkamer direct na het nemen van een douche of
bad. Af en toe plaatsen de medewerkers ook nog weleens
een kraan in een badkamer of keuken. In de keuken zijn
dat tegenwoordig steeds vaker de cookers, kranen waar
direct kokend of juist koud, al dan niet bruisend, water
uitkomt.
“De overheid wil overigens graag dat we over een aantal
jaren allemaal van het gas af zijn.” vertelt Klaas. “Soms is
dat gewoon nog niet helemaal haalbaar en door dit besluit
zullen er over niet al te lange tijd helemaal geen ‘gewone’
Cv-ketels meer leverbaar zijn. Mocht men op dit moment
een ketel hebben die zo’n 13 tot 14 jaar oud is dan kan
het dus best slim zijn om deze nu te vervangen. De nieuwe
ketel zal dan zeker een jaar of 20 meegaan.”
Is uw Cv-installatie toe aan een nieuwe ketel of wilt u uw
ketel ook jaarlijks vakkundig laten onderhouden? Neem
dan contact op met Smit CV Techniek en Gasservice
Drenthe, dat kan telefonisch of door het sturen van een
WhatsApp bericht.
Smit CV Techniek en Gasservice Drenthe
Oeverzwaluw 6 | Emmen | Tel: 0591 – 633 533
Mobiel: 06 – 218 606 52 | www.smitcvtechniek.nl
Email: info@smitcvtechniek.nl
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Akkervarken en Stoer bij de Boer in
Valthermond bestaan 5 jaar en vieren dit
met leuke jubileumacties
vindt is overdekt en er zijn heaters aanwezig. Een warm
en gezellig, coronaproof winteruitje! Leuk met familie,
vrienden of collega’s.
Eikels
Net als voorgaande jaren zijn vanaf eind september de
door jou verzamelde eikels weer van harte welkom bij Akkervarken. De akkervarkens zijn er gek op en jij krijgt voor
de door jou geraapte eikels 15 cent per kilo. Een leuke manier om iets bij te verdienen voor kinderen, maar ook erg
interessant voor (sport) verenigingen in de buurt die hun
clubkas hier flink mee kunnen spekken. Voorgaande jaren
bracht deze actie telkens 5 tot 10 duizend kilo eikels op en
Willem en Claudia hopen er dit jaar nog meer in ontvangst
te mogen nemen. Wil je eikels komen brengen? Zorg dan
dat je ze zo schoon mogelijk en met zo weinig mogelijk
blad inlevert. Het beste is om ze in een net of krat te verzamelen, zo blijven ze zo lang mogelijk goed en ontstaan er
geen uitlopers die giftig zijn voor de akkervarkens. Inleveren kan tijdens openingstijden van de boerderijwinkel.

Op de foto zie je Willem,
Claudia, Vetsy en een big!
RAAD HET TOTALE GEWICHT
van Willem, Claudia,
Vetsy en de big.
Door Miranda Wolters
In 2015 besloten Willem Hempen en Claudia van der Laan hun werk te maken van hun passie voor dieren. Op een manier die goed is voor de dieren en past bij de natuur. Ze besloten o.a. Akkervarkens te gaan houden op hun boerderij in
Valthermond. Dit jaar is dat dus precies 5 jaar geleden en dit vieren ze de komende tijd met verschillende jubileumacties.
Op de boerderij van Akkervarken in Valthermond vind je
de dieren niet in een grote stal maar gewoon, zoals de
natuur het bedoeld heeft, lekker buiten in de frisse lucht.
De Akkervarkens scharrelen er rond en hebben alle ruimte
om lekker in de grond te kunnen wroeten. De Akkervarkens
van Akkervarken worden niet alleen op de eigen boerderij
gehouden maar worden ook verhuurd voor landschaps- en
natuurbeheer. Voordat ze op en leeftijd van 1,5 á 2 jaar
naar de slacht gaan voor het vlees hebben ze dus een fijn
en leuk leven gehad. Een leven dat bovendien veel langer
duurde dan dat van het gemiddelde consumptievarken. Op
de boerderij vind je naast Akkervarkens ook koeien en alpaca’s. Het vlees van de Akkervarkens en koeien en andere
streekproducten worden op vrijdag en zaterdag verkocht in
de boerderijwinkel. Op de Akkervarken boerderij worden
verschillende activiteiten georganiseerd door Stoer bij de
Boer. Je bent op de Akkervarken boerderij op de juiste plek
voor het vieren van (kinder)verjaardagen en familiefeestjes. Maar ook vergaderarrangementen en bedrijfsuitjes
behoren tot de mogelijkheden.
Raad en Win actie
Willem en Claudia hebben in verband met het jubileum
een leuke raad en win actie bedacht. Op de foto bij dit
artikel zie je Willem en Claudia samen met Vetsy, een van
de twee hobbyvarkens die hen inspireerden tot het starten
van Akkervarken en een big. Raad het totale gewicht van
Willem, Claudia, Vetsy en de big samen en maak kans op
een van de 3 prijzen. De eerste prijs is een vleespakket
t.w.v. € 75,-, de tweede een vleespakket t.w.v. € 50,- en de
derde prijs is een vleespakket t.w.v. € 25,-. Schrijf je antwoord op een briefje, samen met je contactgegevens, kom
langs op de boerderij en laat je briefje achter in de speciale actiebus die bij de kraamstal op het erf staat. De actie
loopt tot 31 oktober, na afloop wordt er zo snel mogelijk
contact opgenomen met de winnaars.
Korting in oktober
Andere mooie jubileumactie is de 10% korting die je krijgt
als je een arrangement reserveert. De korting is geldig op
alle arrangementen vanaf € 75,- die geboekt worden in
oktober voor een datum t/m maart 2021. Er wordt bij alle
feestjes of partijen vanzelfsprekend rekening gehouden
met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De ruimte is geschikt tot ongeveer 30 personen, ook

dan kan er nog steeds voldoende afstand worden gehouden en ook zullen de ruimtes bij een boeking alleen voor
jouw gezelschap gereserveerd en toegankelijk zijn. Er zijn
verschillende arrangementen mogelijk, je vindt alle mogelijkheden op de www. stoerbijdeboer.nl. De 10% kortingsactie geldt overigens niet voor kinderfeestjes.
Winterpicknick bij Alpaca’s
Bij Stoer bij de Boer is een van de mogelijkheden de
picknick met alpaca’s. De alpaca’s van Stoer bij de Boer
vinden bezoek erg gezellig en interessant en zijn erg gemakkelijk te hanteren. Ze komen graag even snuffelen, zijn
nieuwsgierig en kijken van een afstandje toe terwijl jullie
genieten van al het lekkers uit de met zorg samengestelde
picknickmand. Het alpacaverblijf waar de picknick plaats-

Activiteiten voor de komende tijd
De komende tijd staan er bij Akkervarken allerlei leuke
activiteiten gepland, een voorbeeld hiervan is de fotowedstrijd dag op 13 oktober a.s. Tijdens deze middag
is er onder het genot van een hapje en een drankje een
fotowedstrijd waarbij je zo mooi mogelijke foto’s op het
erf maakt die op Facebook gepubliceerd worden. Bezoekers van de pagina kunnen dan stemmen en de winnaar
ontvangt natuurlijk een mooie prijs. De middag duurt van
13.30 tot 17.00 uur.
Op 11, 12 en 13 december tenslotte organiseert Akkervarken een gezellig weekend die vanzelfsprekend helemaal
in het teken zal staan van Kerst. De boerderijwinkel zal
geopend zijn, Atelier de Tuinkamer zal er onder andere zijn
met prachtige kransen en decoratieartikelen en natuurlijk
zal ook de glühwein niet ontbreken. Willem en Claudia
houden je op de Facebook pagina van Akkervarken op de
hoogte van de laatste nieuwtjes over alle activiteiten.
Akkervarken
Noorderdiep 592 | Valthermond
Telefoon: 06-52135201
www.akkervarken.nl
info@akkervarken.nl
Facebook: facebook.com/akkervarken
Openingstijden boerderijwinkel:
Vrijdag: 14 -17 uur | Zaterdag: 10 – 16 uur
De winkel is ook op andere dagen op afspraak geopend.
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Mooie najaarsmode bij Dames de Vries in Emmen
Sinds 2006 vind je Dames de Vries Mode aan de Derksstraat 31 in Emmen. Twee jaar
geleden werd het naburige pand op de hoek van de Noorderstraat en de Derksstraat
bij de winkel aangetrokken waardoor er nu een ruime maar nog steeds gezellige winkel vol mooie en betaalbare damesmode ontstaan is.
Dames de Vries mode is er voor elke gelegenheid en elk
seizoen voor jou! Zoek je iets voor een speciale gelegenheid of voor je werk of gewoon zomaar om er leuk uit te
zien, je vindt het bij Dames de Vries.
Het assortiment levert verrassende stijlen en combinaties
op, van de op elkaar afgestemde merken. Tom Tailor, More
and More, Helena Hart, Tramontana, HV Polo, Question,
Maicazz en vele andere merken. De broeken in de collectie
hebben verschillende pasvormen zodat er voor elk figuur
een geschikte broek te vinden is. De broeken merken die
Dames de Vries in huis heeft zijn; Zizo, Mac Jeans, Angels
Jeans en Anna Montana.
Door de wisselende collecties vind je altijd weer wat
nieuws bij Dames de Vries. Zij adviseren jou graag met
een eerlijk en deskundig advies. Ga gezellig en vrijblijvend

langs, proef de sfeer en
bewonder de nieuwe collecties en najaar trends.
De collecties zijn verkrijgbaar in de maten 36 tot
en met 46.
Kleuradvies
Kies jij als je je kleding
uitzoekt ook heel vaak
voor ‘veilig’ zwart of ‘saai’
donkerblauw omdat je
ook gewoon niet weet
welke kleuren juist iets
voor jouw uiterlijk kunnen
betekenen? Vraag dan in
de winkel eens naar een
kleuradvies, Dames de Vries
kunnen jou gemakkelijk en snel
laten zien of je bijvoorbeeld
juist voor koele of voor warmere kleuren zou moeten kiezen.
Je zult verbaasd staan over wat
je juiste kleuren voor je kunnen
betekenen, ze kunnen je echt
laten stralen! Dat betekent overigens niet dat zwart en blauw
verboden kleuren zijn, je kunt
deze prima combineren met
een voor jou mooie accentkleur.
Een uitgebreid kleuradvies is
overigens ook mogelijk, hiervoor moet even een afspraak
gemaakt worden en na afloop
krijg je een voor jou persoonlijk
samengestelde kleurenkaart
mee naar huis.

Trends voor komend najaar
Hou je van romantisch dan ben je dit najaar in je nopjes
want blousjes met ruches en strikken zijn terug, mooi gecombineerd met een lange rok of stoer pak. De ruit is volop
aanwezig maar ook de riem is terug en mag gezien worden.
Veel vesten! Draag deze wat nonchalant en desnoods met
riem om de taille te accentueren. Wat de kleuren betreft
spelen cognac, bruin en terra dit najaar een grote rol.
Naast trends op mode gebied vind je bij Dames de Vries
ook mooie sjaals en sieraden.
Volg Dames de Vries op facebook voor de laatste nieuwtjes en heb je vragen rondom de collectie gebruik dan het
whatsapp nummer 06-11321292.
Bij Dames de Vries helpen ze je graag!
Derksstraat 31 | Noorderstraat 52 Emmen
Tel: 0591 - 613 515 | www.damesdevriesmode.nl
Facebook: facebook.com/damesdevriesmode
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Zorgeloos en zonder stress uw woning (ver)kopen dankzij
de ervaren makelaars van Bentum Dragtstra in Emmen
Door Miranda Wolters
De huizenprijzen breken dit jaar alle records want nog nooit waren de prijzen zo hoog als op dit moment. Dat heeft
natuurlijk voor- en nadelen voor de woningmarkt. Lieke Schuiling, makelaar bij Bentum Dragtstra in Emmen legt ons
uit welke dat zijn.
erg lastig gaat worden zorgt vaak al voor
een hoge drempel en dit houdt de beslissing om toch te gaan verkopen tegen.”
aldus Lieke.

“Neem de woningverkopers als voorbeeld. Voor degene
die hun woning willen verkopen betekent dit dat ze over
het algemeen een meer dan goede prijs voor hun woning
kunnen krijgen, een groot voordeel. Nadeel is echter dat
het veel woningbezitters ervan weerhoudt om hun woning te koop te zetten. Ze zijn bang dat er voor hen geen
geschikte en betaalbare nieuwe woning op de markt te
vinden zal zijn.” legt Lieke uit. Volgens Lieke is deze angst
echter helemaal niet nodig, natuurlijk moet er bij verkoop
van de woning iets anders terug gekocht worden maar in
de praktijk blijkt dit altijd wel te lukken. “Het idee dat dit

Eigen voorwaarden voor verkoop bepalen
Een van de dingen die u volgens Lieke kunt
doen als u toch besluit om uw woning te
gaan verkopen is uw eigen voorwaarden
voor de verkoop te gaan scheppen. Zo kunt
u bijvoorbeeld bepalen dat de verkoop pas
door kan gaan op het moment dat u zelf
een andere woning gevonden heeft. Andere
mogelijkheid is om bij verkoop op te nemen
dat u nog een bepaalde periode in uw
oude woning kunt blijven wonen zodat er
voldoende tijd is voor de zoektocht naar de
nieuwe woning. Weer een ander optie is om
de woning in de ‘stille verkoop’ te zetten,
uw woning zal dan niet zichtbaar te koop
staan en ook niet vermeld worden op Funda
en de website van Bentum Dragtstra. Eigenlijk moet u een soort van gaan ‘omdenken’,
veel mensen hebben het idee dat verkopen van de woning
op dit moment niet slim is terwijl de omstandigheden nu
juist erg gunstig zijn. “Eerst het huis verkopen zorgt ervoor
dat men er dan pas achter komt hoeveel overwaarde er is
en dat maakt de zoektocht naar die nieuwe woning dan
weer veel gemakkelijker.” licht Lieke toe. “Een verkopende
partij verkoopt zijn of haar woning ook liever aan een koper die de financiering snel kan regelen en niet aan iemand
die zijn of haar woning nog moet verkopen. Iedere verkoop
is maatwerk, samen met de klant bepalen we de voorwaarden en dat geeft rust en duidelijkheid.”

De strategie van Bentum Dragtstra
Bentum Dragstra makelaars helpen u een zo hoog mogelijke prijs voor uw woning te krijgen tegen zo goed mogelijke
voorwaarden. Daarbij is het belangrijk om voor een strategie te kiezen die bij het huis past en waar u zich prettig bij
voelt. “Onze strategie bij verkoop kan dan bijvoorbeeld zijn
dat we kijkers of geïnteresseerden in een woning slechts
eenmalig een bod uit laten brengen. Redenen hiervoor zijn
dat onderhandelen met 15 verschillende bieders al snel
onoverzichtelijk kan worden en deze strategie zorgt voor
een goede en hoge verkoopprijs van de woning.” legt Lieke
uit. Bentum Dragtstra onderscheidt zich hiermee van veel
andere makelaars. Ander punt waarop de makelaars zich
onderscheiden is het feit dat er altijd met vaste tarieven
voor de dienstverlening gewerkt wordt. Zo weet u van
tevoren altijd precies waar u aan toe bent.
Ook aankoopmakelaar
Naast verkoopmakelaar zijn de makelaars bij Bentum
Dragtstra natuurlijk ook aankoopmakelaar. Lieke: “Door
onze jarenlange ervaring weten we hoe de makelaars in
de regio werken en we helpen onze klanten door voor
hen ook kritisch naar de woningen te kijken. De roze bril
moet soms even af, wij geven een eerlijk advies. Belangrijk
is vooral dat de klant uiteindelijk een zo goed mogelijke
koopovereenkomst sluit.”
Wilt u uw woning verkopen, kennismaken en nog meer
te weten komen over de werkwijze van de makelaars van
Bentum Dragtstra? Maak dan een afspraak, Lieke of een
van haar collega’s komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Koopt of verkoopt u uw woning via hen?
Dan stelt Bentum Dragstra een dag lang een gratis verhuis
bus beschikbaar, zo verhuist u zonder ook nog eens extra
kosten te moeten maken!
Bentum Dragtstra makelaars
Sterrenkamp 1 b | Emmen | Tel: 0591 – 61 44 22
www.bentumdragtstra.nl
E-mail: emmen@bentumdragtstra.nl
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Vanaf €265 p/m

€12.950,-

VW POLO 1.4 TDI COMFORTLINE UNIEKE
ALLSTAR UITVOERING, NAV, ECC

€3.950,SUZUKI ALTO 1.0 EXCLUSIVE,AIRCO,
CRUISE,LMV,PARROT, DEALERONDH.

Diesel - 2017 - 85393 km

€7.750,ŠKODA CITIGO 1.0 GREENTECH EDITION,
AIRCO, NAV, 5DRS, 36000KM!

Vanaf €285 p/m

€11.950,-

BMW 5 SERIE TOURING 530D 245PK
8TRAPS AUTOMAAT,HIGH EXECUTIVE

AUDI A1 SPORTBACK 1.2 TFSI ADMIREDS-LINE,NAV,NL AUTO,5DRS,AIRCO,CRUISE

€19.950,-

MERCEDES-BENZ E350 ESTATE CDI
AVANTGARDE 4-MATIC. AIRMATIC

Overig - 2015 - 136430 km

Vanaf €320 p/m

Vanaf €817 p/m

€39.995,-

€18.950,-

AUDI A3 SPORTBACK 1.4 E-TRON PHEV
AMBITION PRO LINE PLUS,LEER,DAK,NAV.

Benzine - 2014 - 50856 km

Vanaf €122 p/m

€7.250,-

Hybride - 2015 - 119043 km

Vanaf €122 p/m

€5.948,-

Benzine - 2015 - 114856 km

Vanaf €777 p/m

€37.995,-

AUDI A8 6.3 W12 500PK QUATTRO LANG
PRO LINE+ ALLE OPTIES! ORG NL AUTO!
Benzine - 2011 - 134630 km

Vanaf €166 p/m

€9.850,-

BMW X5 3.0D XDRIVE HIGH EXECUTIVE, M- CITROËN C3 1.4 VTI 96PK LIGNE BUSINESS, KIA PICANTO 1.0 CVVT ECONOMYPLUSLIN
PAKKET, INDIVIDUAL, HEAD-UP, PANODAK NAV,PANO,ECC,CRUISE,5DEURS,RIJKLAAR! E,AIRCO,5DRS,BLUETOOTH,5JR GARANTIE!

Diesel - 2010 - 297350 km

Vanaf €408 p/m

€13.950,-

€14.950,-

EXCL. BTW
VW GOLF 1.4 TSI GTE, VOL LEER, ADAP
ŠKODA CITIGO 1.0 60PK 5DRS GREENTECH
CRUISE, STOELVERW. NAV, 1E EIG. EX BTW! EDITION, LUXE, NAVI, AIRCO

Benzine - 2011 - 146210 km

Benzine - 2015 - 36853 km

Vanaf €244 p/m

Vanaf €253 p/m

Diesel - 2014 - 96655 km

Vanaf €101 p/m

€4.950,-

EXCL. BTW
OPEL MOVANO 2.5 CDTI 120PK 6BAK L1
H1 DUBBEL CABINE,7ZITS,AIRCO,TREKH

Diesel - 2010 - 128368 km

V E R K O O P

Benzine - 2010 - 140620 km

€14.950,-

Vanaf €506 p/m

€24.748,-

PEUGEOT 308 1.2 PURETECH GT-LINE
PORSCHE CAYENNE 3.0 D PLATINUM
LASER RED.PANODAK,TREKH,NIEUWSTAAT! EDITION PANO/DAK, PCM/NAVI, 21INCH

Diesel - 2008 - 275378 km

&

Benzine - 2018 - 58131 km

O N D E R H O U D

Benzine - 2016 - 67158 km

V A N

A L L E

Diesel - 2011 - 234500 km

M E R K E N
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BV Financieren.nl in Stadskanaal: voor bankvrij
zakelijk vastgoed financieren
Door Miranda Wolters
Als ondernemer is het tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk om uw zakelijk vastgoed te
financieren door middel van een hypotheek bij de bank. Banken nemen geen risico’s meer
en vragen voor het afsluiten van een zakelijke hypotheek vaak om extra zekerheden. Een
ietwat tegenvallende jaarrekening kan al snel voor een afwijzing zorgen. Omdat het voor de
ondernemer toch belangrijk is om zich zakelijk verder te kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld
het bedrijf te kunnen laten groeien is er nu sinds 1 januari van dit jaar BV Financieren.nl,
BankVrij Zakelijk Vastgoed Financieren.
Henk Spreen is al jaren ondernemer, hij is eigenaar van Hypotheekcentrum Stadskanaal. Toen
hij het pand aan de Oude Markt 26, waarin zijn
bedrijf gevestigd is, wilde gaan kopen stuitte
hij op de vaak irreële eisen van de reguliere
banken. Hierdoor besloot Henk op zoek te gaan
naar een andere oplossing. “Via mijn zakelijke
netwerk kwam ik in contact met een investeerder, een ondernemer die zijn vermogen graag
voor hem wilde laten werken.” Samen kwamen
ze tot een constructie waarbij de investeerder
zorgde voor het benodigde bedrag voor de
aankoop van het pand. Henk was dus niet meer
afhankelijk van de bank. Dit bracht hem op het
idee om dit concept verder uit te gaan bouwen
om zo andere ondernemers op dezelfde manier
van dienst te kunnen zijn.

Bankvrij Zakelijk Vastgoed Financieren voor
ondernemers
Uitgangspunt van Bankvrij Zakelijk Vastgoed
Financieren voor de ondernemer is dat de financiering uitsluitend gegeven wordt op zakelijk
vastgoed. Dit kan natuurlijk ook de aankoop van
een woning voor de verhuur zijn, of het vrijmaken van werkkapitaal. Het benodigde bedrag
wordt door 1 investeerder verstrekt; het gaat
dus niet om crowdfunding. U kunt maximaal
75% van de koopsom of vrije verkoopwaarde
van het pand lenen waarbij u dus 25% eigen
vermogen meeneemt. Gemiddeld betaalt u een
rente van 5,5% tot 8% per jaar over de openstaande leensom. Meer dan u bij de bank zou
betalen, maar daar staat heel wat meer flexibiliteit tegenover! Tussentijds boetevrij aflossen,
een gedeelte van 50% van de marktwaarde van

het onderpand kan aflossingsvrij, en waarde
onderpand is belangrijker dan uw jaarcijfers!
Deelnemen als investeerder
Voor investeerders blijkt dit ook een aantrekkelijke manier van investeren te zijn. De rente
op tegoeden van de bank is tegenwoordig erg
laag. Het beleggen van vermogen levert veel
risico op en is daarnaast erg tijdrovend. Het
investeren in zakelijke hypotheken is een relatief veilige manier van investeren en het levert
bovendien een behoorlijk rendement op. Voor
iedere financiering geldt dat er een hypothecaire akte (recht van 1e hypotheek) door de notaris
opgemaakt zal worden, waarbij de kosten voor
rekening van de geldnemer komen. BV Financieren.nl speelt in het geheel een bemiddelende
rol en brengt de ondernemer en investeerder bij
elkaar. BV Financieren.nl screent de ondernemer
die de lening aanvraagt van tevoren en stelt de
benodigde documenten op, eventueel is een
kennismakingsgesprek tussen de ondernemer
en de investeerder ook mogelijk.
Investeren of lenen via BV Financieren.nl is
mogelijk vanaf een bedrag van € 50.000,- tot
maximaal € 500.000,-. Er blijkt veel vraag naar
deze manier van financieren van
zakelijk vastgoed te zijn. Inmiddels heeft Henk al een flink aantal ondernemers geholpen met
aankopen en herfinancieren van
hun zakelijk onroerend goed. De
website van BV Financieren.nl
is online te vinden, maar wordt
de komende tijd nog verder
gefinetuned. Er worden meer
functionaliteiten toegevoegd om
investeerder en ondernemer nog
beter van dienst te kunnen zijn
op dit platform.
Kennismaken?
Hoe kunt u als investeerder of
ondernemer deelnemen? BV
Financieren.nl nodigt u van harte
uit voor een kennismakingsgesprek op het kantoor aan de
Oude Markt 26 in Stadskanaal,
maar het is ook mogelijk dat
Henk bij u langs komt. Voor het
maken van een afspraak kunt u
bellen met Henk op telefoonnummer 06 – 249 30 223, met
backoffice-medewerkster Petra
Wagenaar Hummelinck op telefoonnummer 06 – 180 92 744 of
met kantoor op telefoonnummer
0599 – 650 880. U kunt ook een
mail sturen naar info@bvfinancieren.nl
BV Financieren.nl
Oude Markt 26 | Stadskanaal
www.bvfinancieren.nl
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‘Echte Klazienavener’ Saber Hendriks
moet FC Klazienaveen weer omhoog
helpen

FC Klazienaveen is na
de fusie tussen Klazienaveen en Zwartemeer van de zaterdag
tweede naar de derde
klasse gedegradeerd
en dat strookt niet
met de plannen en
verwachtingen van
de club. Vorig seizoen
waren de Klazienaveners al derdeklasser en daarin deed
de ploeg het op zich
redelijk, maar was de
vierde plek niet goed
genoeg. Het moet dus
beter. Saber Hendriks
sloot bij de club aan
en hij is natuurlijk niet
de minste speler. Hendriks speelde enkele
jaren in de top van het
amateurvoetbal en
moet FC Klazienaveen,
de club uit zijn eigen
dorp, weer omhoog
helpen.

Hendriks heeft helaas te kampen gehad met blessures
waardoor hij niet altijd inzetbaar was. Hij wil het iets
rustiger aan doen en op wat lager niveau spelen, maar niet
minder belangrijk is het feit dat hij FC Klazienaveen wil helpen. Hij speelde er vroeger al en wil de club weer bruisend
en aantrekkelijk maken. “Dat verdient FC Klazienaveen. We
moeten de club weer opbouwen en ervoor zorgen dat de
mensen hier weer graag naar toekomen. Dit is een prach-

tige club en we moeten er dus eerst voor zorgen dat we dit
creëren. Daarna komen de prestaties wel weer.”
Saber Hendriks hoopt een blessurevrij seizoen te kunnen
spelen en gewoon lekker zijn wedstrijdjes kunnen spelen.
Uiteraard hoopt hij op een klassering in de top, maar daarover kan hij nu nog niet veel zeggen. Duidelijk is dat de
club weer naar de tweede klasse moet en dat gaat volgens
de aanvaller ook wel gebeuren. (Door Gerry Grave)

Talentvolle doelman Damy Sinot
krijgt kans bij NWVV
NWVV is een club die eigenlijk het Volendam van het amateurvoetbal is. Vaak te
groot voor de vijfde klasse in het zaterdagvoetbal en te klein voor de vierde klasse.
Het ‘heen-en-weer-idee’ geldt er al jaren
en dat zal wellicht ook zo blijven. Als het
aan de nieuwe, jonge, talentvolle doelman
Damy Sinot ligt niet. Hij wil met de NieuwWeerdingers omhoog.
Sinot is 22 en is een prima keeper uit het
Groningse Oude Pekela. Hij leerde de fijne
kneepjes van het keepersvak van Kenny
Koning, jarenlang keeper van het Pekelder
vlaggenschip. Sinot keepte al even in het
eerste van de zondag eersteklasser en
speelde ook in de jeugd van FC Emmen
waar Koning ook een rol had. Bij NWVV
krijgt hij de kans zich elke week te bewijzen en zo proberen een stap hogerop te komen. “We
willen met NWVV bovenin meedraaien en proberen te
promoveren. Of dit haalbaar is? Er zijn veel goede ploegen.
Dat komt ook omdat veel zondagteams tegenwoordig op
zaterdag willen voetballen. Dit maakt de uitdaging echter
alleen maar leuker. Met NWVV moeten we binnen twee jaar
naar de vierde klasse promoveren. Dat lijkt mij een heel
realistisch doel.”
Of Noordster ooit nog weer ‘im Frage’ komt weet de keeper
niet. Hij richt zich eerst op NWVV en heeft het daar tot nu
toe prima naar zijn zin. “Het is echt een heel leuke groep
en de sfeer is goed. Dat geldt zowel binnen de lijnen als na
afloop en ook tijdens en na trainingen gaat het er gezellig
aan toe.” (Door Gerry Grave)

Leon Steffens wil met
Schoonebeek promoveren
Zondag vierdeklasser Schoonebeek lijkt maar niet te kunnen promoveren. De club is nu alweer een aantal jaren op
dat niveau actief en wil wel weer eens de weg omhoog
inslaan. Met een selectie die kwalitatief heel redelijk is
en die uit veel vrienden bestaat is dat een doel dat zeker
realistisch is. De 23-jarige Leon Steffens is ervan overtuigd dat de club uit Nieuw-Schoonebeek hierin moet
kunnen slagen.
Hij gaat zijn achtste seizoen als speler van het eerste in.
Steffens is een kind van de club en wil er dan ook zo hoog
mogelijk mee spelen. Als hij naar het afgelopen seizoen
kijkt dan kan hij op zich tevreden zijn. “Op zich ging dat
wel goed, want we stonden op de vierde plaats en deden
goed mee voor een periodetitel. Toen kwam corona en liep
het anders. Zelf maakte ik nog aardig wat goals en stond ik
constant in de spits.”
In de nieuwe competitie moet het Schoonebeek lukken
een gooi te doen naar promotie. “Dat is ook gewoon echt
ons doel. We moeten omhoog en dat zit er ook echt in. Er

zijn drie nieuwe spelers aan de selectie toegevoegd en dat
is alleen maar positief. Als we promoveren dan moeten we
proberen ons in de derde klasse te handhaven.” Of dat lukt
is een volgende zorg, maar Leon Steffens richt zich eerst
op het nieuwe seizoen waar hij erg veel zin in heeft: een
competitie met in ieder geval veel derby’s en misschien
wel promotie. (Door Gerry Grave)

Aryan Doldersum moet het nieuwe
Bargeres omhoog helpen
Bij het Emmer Bargeres is er een ware metamorfose
geweest. De club ‘verhuisde’ met het eerste elftal
van het spelen op zondag naar het spelen op zaterdag. Men zag in dat dit met het oog op een gezond
voortbestaan van de club noodzakelijk was en nam
derhalve dit wijs besluit. Veel jeugdspelers liepen
er niet warm voor om op zondag te voetballen en
zij kunnen nu lekker op zaterdagmiddag aan de bak.
Onder het bewind van trainer Aryan Doldersum gaat
Bargeres het in de vijfde klasse proberen. Het doel is
duidelijk: omhoog, maar de Emmenaren weten zich in
een sterke competitie.
“Het wordt geen makkie om meteen te promoveren. MSC,
Alcides en FC Assen zitten namelijk bij ons in de competitie
en dat zijn sterke ploegen. Wij gaan zeker proberen te verrassen en ambities moet je zeker hebben. Ik hoop dat we
kunnen verrassen”, aldus de oefenmeester die nu tien jaar
trainer is. In de gemeente Emmen was hij recentelijk trainer
van Weiteveense Boys. Eerder was hij dat bij Gieterveen
waarmee hij promoveerde. Dat deed hij ook met de Weiteveners.

Doldersum is een trainer die lef heeft en niet bang is voor
de tegenstanders. Dat bewees hij in het verleden al en dat
deed hij dus goed. “Als trainer ga ik altijd uit van onszelf.
Ik pas me niet aan aan tegenstanders. Ik probeer vanuit
balbezit van achteruit met verzorgd voetbal tot een winnend resultaat te komen. Daarnaast heb ik nog steeds een
enorme hekel aan verliezen en zal dat altijd proberen dat
te voorkomen.” (Door Gerry Grave)

VEV gaat in reserveklasse verder
In Klazienaveen-Noord konden inwoners van
het dorp tientallen jaren de verrichtingen van
de plaatselijke voetbalvereniging VEV volgen.
Hoewel de club al ongeveer twintig jaar op
het laagste amateurniveau uitkomt was het er
altijd genieten. Het genieten zal ook in het komend seizoen blijven, maar het eerste elftal
van de club is niet meer. Wél is er een tweede
en derde elftal. Beide teams gaan in de reserveklassen voetballen. De reden ervan is het
feit dat er niet meer voldoende volwaardige
spelers voor het eerste elftal voorhanden zijn.
Voorzitter Arjan Siebum is van mening dat het
een verstandig besluit is dat VEV op deze manier verder gaat. “Er zijn gewoon te veel zware
blessures en een goed eerste elftal op de been brengen
is nu gewoon erg lastig en dus gaan we op deze manier
verder. De kans dat we ooit terugkeren in de vijfde klasse
is echt heel klein. We hebben geen jeugd en moeten het
hebben van spelers die van buitenaf komen. Het beleid is
om met het tweede en derde elftal verder te gaan waarbij
het plezier in het voetbal blijft bestaan.”

Siebum is voor het vierde seizoen op rij voorzitter van
de club die op dit moment ongeveer vijftig leden telt. Hij
hoopt dat het voetbal in Klazienaveen-Noord kan blijven
bestaan. Fuseren met een andere club is overigens geen
optie als het aan Siebum ligt. “Het is voor een kleine club
best lastig, maar we gaan ons best doen. Voorlopig kan er
worden gevoetbald en dat is mooi.” (Door Gerry Grave)

Twedo moet bovenin
mee kunnen doen volgens
Jeroen van den Ham
Twedo is al jaren een
stabiele derdeklasser en
op zich vinden ze dat in
Veenoord prima, maar
een stapje hoger zouden ze niet uit de weg
slaan. Of dat realistisch
is is op dit moment de
vraag. De selectie is wél
danig verbreed en dat
biedt volgens de ervaren
Jeroen van den Ham,
verdediger van de club,
zeker mogelijkheden. Hij
gaat dan ook voor een
hoge klassering met de
formatie uit het tweelingdorp.
Van den Ham gaat zijn
tiende seizoen als speler
van Twedo in. Hij kijkt er
erg naar uit en wil vooral
voortborduren op het
tweede deel van de afgelopen competitie toen zijn club
het na een mindere start prima deed. “Wij begonnen het
seizoen heel slecht. Naar een paar speelrondes namen
wij door tegenvallende resultaten helaas afscheid van de
trainer. Toen we een nieuwe trainer hadden werd het spel
wel beter maar de punten bleven achter. Na de winterstop
ging het een stuk beter en waren we de weg naar boven
ingeslagen. Voor komend seizoen heb ik hoge verwachtingen; we hebben een selectie van 44 spelers. Dit komt
mede doordat er talenten vanuit de JO19 komen en enkele

Aaron Brinks wil met Weerdinge
tijdens jubileumseizoen
vlammen
Weerdinge is na een
val naar de kelder
van het amateurvoetbal alweer
enkele jaren in de
derde klasse van
het zondagvoetbal
actief. De geelzwarten weten zich
steeds vrij gemakkelijk in die klasse
te handhaven en
gaan ervan uit dat
dit seizoen wederom
te verwezenlijken.
Spits Aaron Brinks is
er dan ook weer bij
en maakte in vijf seizoenen Weerdinge
bijna negentig goals.
Hij wil er dit seizoen
ook weer veel gaan
maken.
Belangrijke voor Brinks is echter het doel dat het bereiken
van de top vijf heet te bereiken. Als het aan de 25-jarige
ligt zit dat er zeker in. Hij is eigenlijk een kind van de club,
want begon er te voetballen. Later verkaste hij naar het
Emmer Drenthina om op zijn twintigste naar de Weerdingers terug te keren. “Het zou prachtig zijn dit seizoen de
top vijf te halen en te promoveren. De club bestaat 75 jaar
en dat zou wel een erg mooi cadeau zijn lijkt me.”

De selectie van Weerdinge is dan wel niet zo breed, tóch
moet het mogelijk zijn vooruit te kijken. Brinks is van
mening dat de tweede klasse haalbaar is. “Het is echt een
prachtige club met een prachtige groep vrijwilligers en een
gezellige kantine. Helaas is de selectie smal en hoop ik dat
er jongens zijn die zich bij onze mooie club willen aansluiten. Ze zijn altijd welkom.” Wie bij Weerdinge 1 speelt is
verzekerd van een aantal mooie derby’s zoals duels tegen
HOC, SC Erica en CEC. (Door Gerry Grave)

spelers komen terug. Dit seizoen moeten we bovenin mee
kunnen doen en als het mee zit een periode kunnen pakken.”
Het doel is ooit de tweede klasse te bereiken. Alles valt en
staat met de ontwikkelingen in het nieuwe seizoen. Daarna
zal Twedo verder kijken. Jeroen van den Ham doet er in
ieder geval zijn stinkende best voor de club omhoog te
krijgen. (Door Gerry Grave)

CEC moet volgens Tómas Been
effectiever met de kansen
omgaan
In Emmer-Compascuum
is men gewend op derde
klasseniveau te spelen. CEC
komt namelijk al bijna tien
jaar op dat niveau uit met
middenmootklasseringen
en af en toe een uitschieter
naar boven. Dat was vorig
seizoen ook het geval toen
de club de competitie als
derde afsloot. Er is dus
zeker wel wat mogelijk
met de club. Tómas Been
is middenvelder bij CEC
en maakt al vijf seizoenen
deel uit van de selectie en
wil met zijn team weer met
de betere ploegen gaan
meedraaien.
Been is van mening dat CEC
ooit wel weer eens tweedeklasser kan worden, het
niveau dat de club lange tijd
speelde. Maar dan moeten
er wel dingen veranderen.
“Ondanks dat het natuurlijk
een kort seizoen was zijn we aardig hoog op de ranglijst
geëindigd. Ik vind alleen zelf dat we soms te gemakkelijk
wedstrijden hebben weggegeven. We staan in het algemeen wel bekend als een hardwerkende ploeg en dat
kwam er vorig seizoen niet altijd uit. Verbeterpuntje voor
volgend seizoen is om wat constanter te spelen en effectiever met de kansen om te gaan.”

DZOH moet met nieuwe doelman
Royce Geerlings stap naar eerste
klasse weer kunnen maken
Het is alweer zes
seizoenen geleden
dat het Emmer DZOH
in de zaterdag eerste
klasse uitkwam. De club
had toen een enorme
groeispurt meegemaakt, maar kon het
niet bolwerken op dat
niveau. De jaren erna
volgde een verblijf in de
tweede klasse. Met drie
subtopklasseringen en
twee iets lagere deden
de Emmenaren het op
zich goed, maar is het
doel eigenlijk toch
weer de eerste klasse
te bereiken. De nieuwe
doelman Royce Geerlings wil dat maar al te
graag en denkt dat dat
ook binnen de mogelijkheden ligt.
De ervaren doelman speelde een decennium lang bij SC
Stadskanaal en heeft daarin heel wat mooie momenten
meegemaakt. Zo promoveerde hij met de club naar de
tweede klasse en werd de term eerste klasse al even
genoemd. Toen volgde het avontuur DZOH. Geerlings heeft
het tot nu toe erg naar zijn zin bij de Emmer formatie, maar
begreep ook dat er vorig seizoen meer in zat. “DZOH stond
lang bovenaan, maar zakte uiteindelijk naar een vijfde
plaats en dat was zonde. Ik begreep dat het kwam door-

dat een aantal jongens tijdens het seizoen uit de selectie
stapten en de trainer met zijn gezondheid kampte. Dat gaat
nu gelukkig weer goed.”
DZOH zou wat Geerlings betreft in het nieuwe seizoen
zeker bovenin mee moeten doen. “We hebben een zeer
talentvolle groep en een erg goede jeugdopleiding waarbij
de standaardteams allemaal op divisie niveau spelen. Ik
denk dat we zeker naar de eerste klasse moeten kijken en
op dat niveau de komende jaren een stabiele ploeg moeten zijn.” (Door Gerry Grave)

Nadeel kan straks zijn dat CEC een relatief kleine selectie
heeft. Desondanks is Been van mening dat zijn club niet
voor veel andere ploegen hoeft onder te doen. “Het is zaak
zoveel mogelijk blessure- en schorsingvrij te blijven. De
kwaliteit is er wel. We gaan wel zien waar het seizoen ons
gaat brengen. En wie weet kunnen we ooit nog promoveren.” (Door Gerry Grave)

Trainer Hans Kamphuis wil met SC Angelslo
aanvallend voetbal spelen
SC Angelslo degradeerde enkele seizoenen geleden naar de zaterdag vijfde klasse, maar vond inmiddels de weg
omhoog terug. De roemruchte club van weleer speelde de afgelopen twee seizoenen in de lage middenmoot van de
vierde klasse, maar wil graag nóg verder omhoogkijken. Als het aan trainer Hans Kamphuis uit Exloo ligt dan moet dat
zeker mogelijk zijn.
Kamphuis (57) is al dertig jaar trainer,
trainde meerdere clubs in Emmen en
kent dus heel wat mensen in de regio.
Een van hen is een speler van SC Angelslo die hem vroeg of hij er het komend
seizoen trainer wilde worden. Kamphuis
bedacht zich geen moment en had er wel
oren naar. “Het is een heel mooie uitdaging en ik vind de accommodatie ook erg
mooi en heb er zeker zin in. Ik wil met SC
Angelslo graag aanvallend voetbal spelen
en dan het liefst in een 1-4-3-3-systeem.
Ik heb de beschikking over een spelersgroep waarbij veel spelers vertrokken,
maar er ook veel nieuwe bij kwamen.
Doelstelling is om te promoveren en om
door te groeien naar een subtopper in de
derde klasse.”

De oefenmeester heeft straks met een luxeprobleem te
maken en zal dus flink moeten puzzelen. “Ik heb wel zeven,
acht goede middenvelders. Daar kun je uiteraard lekker
aanvallend voetbal mee spelen, maar ik zal wel moeten
kiezen. Dat komt wel goed als we straks het systeem hebben staan. We gaan dan kijken wat we kunnen. Ik zit vol
ambitie en ga dan ook voor een prachtig seizoen.” (Door
Gerry Grave)

Tim Steffens wil met Weiteveense Boys voor
kampioenschap gaan
Weiteveense Boys wisselt al enkele jaren de zondag vierde met de vijfde klasse af. Soms te groot voor de vijfde
en dan weer te klein voor de vierde klasse. Maar het komt
ook voor dat de Boys niet verder komen dan de middenmoot in de kelder van het amateurvoetbal. Dat was het
afgelopen seizoen ook het geval. Tim Steffens was daar
niet blij mee en gaat ervan uit dat de roodhemden in de
komende competitie mee gaan doen om de titel.

De nu 27-jarige is al sinds zijn
kinderjaren lid van de club en
zoals zo menig Weitevener zal hij
zijn club niet gauw gaan verlaten. En dus zet Steffens steeds
weer zijn beste beentje voor om
met zijn club zo hoog mogelijk
te eindigen. Hij baalt nog steeds
van het afgelopen seizoen. “Hier
zijn wij zeker teleurgesteld over.
In het begin hadden we behoorlijk veel moeite met het winnen
van wedstrijden, ondanks dat het
spel soms goed oogde. De laatste
wedstrijden gingen we steeds
meer naar onze kwaliteiten voetballen. We hadden wél verwacht
om nog enige aansluiting met de
top te krijgen. Helaas mocht dit
niet baten.”
Het liefst speelt Steffens natuurlijk met zijn club in de
vierde klasse. Dat lijkt voor de club ook het hoogst haalbare. Eerst kijkt de verdediger naar de nieuwe competitie.

“Het doel van dit seizoen is om bovenin mee te spelen en
tot de laatste dag voor het kampioenschap te strijden. We
hebben een jong en talenvolle groep waardoor ik denk dat
dit doel zeker reëel is.” (Door Gerry Grave)

WKE’16 is op de goede weg: spits Henk Bakker
tevreden
WKE werd na het seizoen 2015/16 teruggezet naar de laagste klasse in het amateurvoetbal, de zondag vijfde klasse.
Het was na het faillissement dat werd uitgesproken. De Topklasser en landskampioen bij de amateurs van weleer
moest dus helemaal onderaan beginnen, maar had meteen een doel: zo rap mogelijk terugkeren in de subtop van het
amateurvoetbal. De eerste klasse was het doel en dat doel is nog altijd haalbaar.
WKE werd WKE’16 en werd drie
keer op rij kampioen en speelde
het voorbije seizoen in de zondag
tweede klasse. Daarin deed de ploeg
het prima en werd de competitie als
vijfde afgesloten met maar een punt
achterstand op de nummer twee. Henk
Bakker is al jaren spits en goaltjesdief
bij de club en wil met de Emmenaren
een stabiele tweedeklasser worden,
maar eigenlijk wil hij wel meer. “We
moeten in ieder geval wat constanter
dan vorig seizoen worden. Toen was
het allemaal wat wisselvallig. Komend
seizoen moeten we proberen een
stabiele tweedeklasser te worden en
voor nacompetitie gaan. Van daaruit

kunnen we dan verder kijken.” Bakker runt in het dagelijks
leven een autobedrijf en heeft het daar maar wat druk
mee, maar slaat geen training over. Hij is er altijd en zet
zich altijd volledig in en wil ook in de competitie weer
vlammen: veel goals maken en genieten van de sfeer op
het mooie Emmer sportpark. Hij versleet dan wel meerdere
clubs, maar is een echte ‘WKE-er’ en is trots er te mogen
spelen. Het liefst ooit in de eerste klasse als het aan hem
ligt. (Door Gerry Grave)

DVC’59 moet met Nick Mink
stabiele middenmoter in vierde
klasse worden
In Nieuw-Dordrecht hangt
het verblijf in de zondag
vierde klasse al twee
seizoenen aan een zijden
draad. Het vege lijf werd
dan wel steeds gered,
maar dat bleek niet al te
gemakkelijk te gaan. Een
paar jaar geleden speelde
DVC’59 nog in de derde
klasse, maar dat lijkt op
dit moment erg ver weg en
dus richt de selectie zich
op handhaving in de vierde
klasse om van daaruit
verder te kijken. Nick Mink
is ondanks zijn 28 jaar al
meer dan tien jaar speler van het eerste en de
aanvaller scoort met grote
regelmaat.
Mink kijkt uit naar een mooi
seizoen in Zondag 4D, een
klasse met veel derby’s,
want veel ploegen uit de
gemeente Emmen en uit de aangrenzende gemeente Coevorden. DVC’59 moet in staat zijn zich te handhaven. De
selectie bestaat uit veel jonge spelers die inmiddels twee
seizoenen konden wennen aan het spelen bij de senioren. “We hebben een erg jonge groep en beide seizoenen
streden wij tegen degradatie. Echter heb ik het gevoel dat
de stijgende lijn erin zit. Sinds de winterstop wonnen we
wedstrijden die we voorheen verloren en het veldspel zag

SVV '04 met eigen jeugd aan
de bak in de derde klasse.
Trainer Philippe Karhof gaat
de uitdaging aan
In Schoonebeek spelen ze al jaren in
de zondag derde klasse. Voor SVV’04
is dat op dit moment een prima
niveau waar de formatie van trainer
Philippe Karhof zich eigenlijk vrij
eenvoudig weet te handhaven met
mooie middenmootklasseringen. De
tweede klasse is te ver gezocht en is
momenteel dan ook niet het doel.
Karhof is voor het tweede seizoen
trainer bij SVV’04 en kijkt op een
redelijk goed seizoen terug en wil
vooral verder kijken. Dat kan ook met
de club die met spelers uit eigen dorp
volgens hem op het niveau spelen
waar SVV’04 nu hoort. “Natuurlijk wil
je zo hoog mogelijk spelen, maar dat
moet wél kunnen. Er is hard gewerkt
om de selectie vorm te geven. Dat
heeft voor het komende seizoen
geresulteerd in een zeer enthousiaste
en ‘vernieuwde’, zeer jonge selectie.
In het komende jaar zullen we dus
met elkaar moeten gaan ‘bouwen’
aan een nieuw team. Dat geldt voor
mij als hoofdtrainer, maar ook voor
de gehele staf van de eerste selectie. Dat doen we dus met
elkaar.”
Komend seizoen zal Karhof met SVV’04 uiteraard zo hoog
mogelijk willen eindigen. “En natuurlijk niet vergeten dat
we plezier willen hebben. Ik vind opleiden en leren leuk

en ook belangrijk. Het liefst wil ik zo aanvallend mogelijk
spelen, maar helaas kan dat niet altijd. Ik wil tenslotte ook
winnen en dat betekent dat je soms de speelwijze moet
aanpassen. Maar daar constant aan werken en dat willen
verbeteren en blijven ‘bouwen’ past bij me.” (Door Gerry
Grave)

er goed uit. Ik hoop dat we hierop kunnen voortborduren
in het nieuwe seizoen. Het zou voor ons mooi zijn om in de
middenmoot mee te doen dit jaar, want de kwaliteit in de
groep is er zeker.”
Nick Mink hoopt dat zijn club in de komende jaren steevast
middenmoter in de vierde klasse kan zijn en dan het liefst
met af en toe een uitschieter. (Door Gerry Grave)

Het nieuwe SVBO Zaterdag met Bennie Jeurissen
moet in staat zijn ooit hogerop te komen
Het zaterdagteam van SVBO begon ooit in de zesde klasse, maar werkte
zich op tot middenmoter in de vierde klasse. In het team weten zich veel
vrienden aangevuld met ervaren jongens die ook bij ‘het grote SVBO’
speelden. De kern van het team speelde jarenlang samen, maar die kern
is inmiddels uiteengevallen. Topscorer Nick Klingenberg is er bijvoorbeeld niet meer bij. Bennie Jeurissen wél. De ervaren speler zal dit
seizoen weer zijn mannetje staan.
Hij gaat alweer zijn zevende seizoen in bij het team dat ook dit seizoen
door oud-SVBO-speler Jan Moes wordt getraind. Jeurissen speelde in het
verleden ook bij het Nieuw-Weerdinger Titan en speelde in zijn jeugdjaren
bij het Emmer DZOH. Hij geniet er nog steeds en kijkt nog even terug op het
vorig seizoen waarin maar net een elftal op de been kon worden gebracht.
“Dat is nu anders, want nadat er veel spelers stopten moesten we echt even
zoeken. Nu stromen veel jeugdspelers door zodat er weliswaar een team is,
maar we weten totaal niet waar we staan.”
Het doel voor dit seizoen is derhalve nog vrij onduidelijk. Duidelijk is wél
dat de club een stap omhoog moet kunnen maken. “Dat is zeker mogelijk.
Het plan is er om steeds meer energie in ‘de zaterdag’ te steken. Verder is
het zo dat er in jonge spelers altijd rek zit en we nog jaren vooruit kunnen.”
(Door Gerry Grave)

Ronald Gerdes ontwikkelt zich prima bij SVBO
Met SVBO gaat het eigenlijk al langere tijd prima. De formatie uit
Emmen doet prima mee bovenin de zondag eerste klasse. Dat doet
de club met een aantal jonge spelers aangevuld met enkele ervaren
krachten. De subtop van de eerste klasse is op dit moment prima voor
de club, maar afgelopen seizoen ging het nog een stukje beter met de
derde plaats. Als het aan Ronald Gerdes, linksbuiten van het team, ligt
dan moet SVBO dit niveau de komende jaren zeker kunnen vasthouden.
Gerdes doet het prima en scoort regelmatig. Ieder seizoen schiet hij
er tussen de vijf en tien goals in en dat is niet slecht. Hijs is nog maar
twintig, maar is al drie jaar speler van SVBO 1 en heeft het er erg naar
zijn zin. De buitenspeler speelde in de jeugd van FC Emmen en ook bij
stadgenoot DZOH. Hij wilde graag in een eerste elftal spelen en koos
derhalve voor SVBO. Daar krijg hij zijn kans en bewees hij zich. Met de
club wil hij lekker blijven meedraaien bovenin de eerste klasse. “Voor
dit seizoen moeten we er gewoon voor zorgen dat we net als vorig jaar
weer meedoen in de top vijf. Verder is het belangrijk dat we ons als team
individueel ontwikkelen aangezien we een vrij jonge selectie hebben.”
Of SVBO ooit weer hoofdklasse kan spelen is de vraag. De buren van vv
Emmen is het wel gelukt, maar Gerdes richt zich eerst op het komend
seizoen. Of hij weer clubtopscorer wordt is afwachten, maar het voornaamste doel voor hem geldt met het team presteren. (Door Gerry Grave)

Ervaren trainer Cor Huls wil met Erica’86 richting
top vijf
Cor Huls traint ook dit seizoen weer twee clubs: op zaterdag vijfdeklasser Erica’86 en op zondag Zandpol dat ook in de vijfde klasse uitkomt. Hij
heeft het er dus maar wat druk mee, maar kan het heel goed opbrengen
beide clubs te trainen en de trainer heeft er nog heel veel plezier in ook.
Met beide clubs wil hij graag hogerop, maar is wél realistisch en weet dat
dat niet eenvoudig zal worden. Erica’86 was jarenlang laagvlieger in de
vijfde klasse, maar liet nog niet eens zo heel lang geleden zien ook in de
middenmoot mee te kunnen.
“Dat is dit seizoen ook het doel. We willen zelfs richting de top vijf kijken.
Belangrijk is dat het plezier in het voetbal hier terugkomt. Van daaruit kun
je verder kijken. Het is een leuke groep en ik ben echt een ‘mens-menstype’ en sta dus graag tussen de groep en als het nodig is er ook boven.
Gewoon lekker normaal doen en op die manier proberen te presteren”,
aldus Huls.
De oefenmeester is 52 jaar en wil nog enkele jaren bij SC Erica blijven om
de club wellicht ooit hogerop te brengen. Vooralsnog is dat niet aan de
orde en richt hij zich vooral op dit seizoen en de jaren erna waarin de club
mee moet kunnen doen in de subtop van de vijfde klasse. “Het is trouwens
wel jammer dat we zoveel moeten reizen tijdens de competitie, maar daar
doe je niets aan.” (Door Gerry Grave)

Stefan Knuppe hoopt dat voetbal
in Zandpol kan blijven bestaan
Wie Zandpol zegt zegt
meteen ‘Stefan Knuppe’. Dat is vrij logisch,
want de spits heeft
al meer dan driehonderd doelpunten voor
het eerste gemaakt
en was in zijn eentje
vaak verantwoordelijk voor zeker tweederde van het aantal
gemaakte doelpunten
van de club. Knuppe
is inmiddels 35, maar
gaat nog wel een
tijdje door. Daarvoor
vindt hij het voetbalspelletje veel te leuk.
Bovendien wil hij er
mede voor zorgen dat
de club blijft voortbestaan.
Zandpol speelt al
jaren in de kelder van
het amateurvoetbal
en doet dat met af en
toe enkele uitschieters in de zondag vijfde klasse. Promoveren zit er echter
(nog) niet in, maar daar maakt Knuppe zich niet zo’n zorgen
om. “Ik hoop dat we nog jaren door kunnen. Het is niet
gemakkelijk om in zo’n klein dorpje het voetbal in stand te
houden. Als we nog jaren door kunnen denk ik dat we een
stabiele vijfdeklasser kunnen zijn.” Het afgelopen seizoen
ging het niet zo best, maar volgens de goaltjesdief zat er
wel meer in. “Ik denk zeker dat de vijfde plaats mogelijk

SC Erica met vernieuwde selectie
op weg naar terugkeer in tweede
klasse
SC Erica heeft tot 2016 geweldige tijden meegemaakt. Dertien
seizoenen op rij was het genieten op Erica: in de top van de
zondag eerste klasse voetballen
en zelfs bijna de hoofdklasse
gehaald. Die tijden zijn inmiddels vervlogen en de Ericanen
zijn inmiddels subtopper in de
derde klasse. De reden ervan
is het feit dat veel ervaren en
goede spelers stopten of naar
andere clubs verkasten en SC
Erica het nu van nieuwe eigen
jeugd moet hebben.
SC Erica en eigen jeugd was en
is altijd onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Dat zal zo blijven.
Ook anno 2020 als de club zal
proberen een goed figuur in
de derde klasse te slaan. Een
stukje ervaring is er nog wel in
de persoon van Roy Lit. Lit gaat
zijn twaalfde seizoen als speler
van SC Erica in en kijkt teug op
een redelijk seizoen waar echter
nog niet alles uit kwam. “We
willen wel voetballen, maar het
lukte ons niet altijd en dan moet
je schakelen. Dat bleek lastig. Nu zijn er weer veel spelers
gestopt en het is lastig op te vangen, want de selectie is
nu smal. We gaan proberen zo hoog mogelijk te eindigen.
Promotie wordt lastig, maar dat zou in de komende jaren
wel weer kunnen als de jeugd op zondag wil blijven voet-

ballen. Je kunt dan echt aan een goed team bouwen, maar
top eerste klasse krijgen we nooit weer.” De 31-jarige Lit
zal komend seizoen weer in de verdediging spelen en zijn
uiterste best doen met zijn club om zo goed mogelijk voor
de dag te komen. (Door Gerry Grave)

was geweest, maar daar komen we nooit meer achter. Op
zich ben ik er nog wel tevreden over, hoor.”
Als hij naar het nieuwe seizoen kijkt dan is hij van mening
dat de vijfde plek de inzet moet zijn. “Er zijn meer ploegen
met dat doel natuurlijk. Het is lastig zat, maar we kunnen
zeker meedoen. We hopen op den duur wat stabieler te
worden en dan kunnen we verder kijken. Ik hoop dat er
jeugd blijft aansluiten.” (Door Gerry Grave)

Dylan Bulle ziet Sportclub Roswinkel bovenin
vijfde klasse meedoen
Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Sportclub Roswinkel in de zondag
vierde klasse uitkwam. Met veel middenmootklasseringen gingen de Roswinkelers de jaren erna door de vijfde klasse. Afgelopen seizoen ging best
redelijk en sloten de groenhemden de competitie als nummer vijf af. Maar
ze willen meer aan de Roswinkelerstraat en dat is echt bovenin meedoen.
Dylan Bulle gaat er in ieder geval voor.
Met zijn 24 jaar is Bulle al een echte routinier binnen de ploeg van trainer Cor
Lubach. Hij gaat zijn tiende seizoen (!) als selectiespeler in en is hard op weg
om Mister Roswinkel te worden. Dat deert hem niet zo veel. Het is hem er meer
om te doen om met zijn club te gaan presteren. “Dan moet er nog wél wat
veranderen hoor. We zijn soms te wisselvallig. Als dat eruit gaat dan zie ik nog
wel het nodige gebeuren hier. Ik denk echt dat we bovenin mee kunnen doen.
We hebben er voor dit seizoen aardig wat versterkingen bij gekregen. Rowan
Meijering en Niels Neef kwamen over van Titan, Dylon Meijering van NWVV,
Lars stap van CEC en Bart Huizingh keerde vanuit Ter Apel op het oude nest
terug.”
Het zou voor Bulle en de zijnen leuk zijn een keer bovenin mee te doen en de
stap omhoog te maken. Hij denk dat de club ooit weer eens de vierde klasse
kan bereiken. “Alles moet dan wél meezitten. Aan de club ligt het niet. Het is
hier altijd gezellig en het is er een hechte eenheid.” (Door Gerry Grave)

Zwartemeerse Boys moet middenmoot in vierde
klasse kunnen halen
De groenhemden van Zwartemeerse Boys zijn de laatste jaren een beetje
heen en weer aan het zwalken: dan weer derde klasse, dan vierde en dan
weer actief in de zondag vijfde klasse. Het voorbije seizoen verliep heel
redelijk en dus mag de formatie het in de nieuwe editie gewoon weer in
Zondag 4D proberen. De Boys eindigden als negende en willen de lat nu iets
hoger leggen. Aanvaller Hidde Walda wil daar wederom een belangrijke rol
in spelen.
Walda is nog maar negentien jaar en is als linksbuiten of centrumspits actief.
Vanaf zijn vijfde is hij lid van zijn club, de club die ook altijd in zijn hart blijft.
“Ik vind het prachtig om bij deze club te spelen en wil graag omhoog. Het
liefst weer naar de derde klasse waar wij jaren geleden nog speelden.” Zelf
maakte Walda het spelen op dat niveau niet mee, maar het doel is er dus. Om
dat te bereiken moeten de Boys eerst nog promoveren. Wanneer dat zal zijn is
natuurlijk lastig inschatten, maar Walda weet wel dat dat seizoen nog niet zal
gebeuren. “We moeten eerst zorgen dat we richting de middenmoot kunnen
kijken al blijft het doel handhaven. Zo realistisch moeten we zijn.”
De competitie is op zich een erg leuke met een aantal clubs uit de gemeente
Emmen: DVC’59, EHS’85, Schoonebeek, Titan en dus Zwartemeerse Boys. Heel
wat derby’s en dus leuke affiches voor de formatie uit Zwartemeer. (Door Gerry
Grave)

Topscorer Richard Fuhler gaat voor top vijf met
EHS’85
EHS’85 doet het al een aantal jaren prima in de zondag vierde klasse. De
Emmenaren beleefden het afgelopen seizoen echter een iets minder goed
jaar tot ontevredenheid van Richard Fuhler, de man die al jaren aan de lopende band scoort. Hij is ook hard op weg mister EHS’85 te worden, want de
speler die graag ‘op tien speelt’ of in de spits actief is gaat zijn veertiende
seizoen als speler van de club in.
Toch is Fuhler nog maar 28. Hij is en blijft een echte EHS’85-man en zal de
club niet gauw verlaten. “Ik heb in de jeugd een half jaar bij CEC gespeeld,
maar dit blijft mijn club. Ik kom uit Emmerschans en ik blijf daar spelen. Het
moet komend seizoen beter dan hoe het in de vorige competitie ging. Toen
maar elfde en nu moeten we omhoogkijken en ons zo gauw mogelijk veilig
spelen. De top vijf moet haalbaar zijn met de selectie die we nu hebben. We
voetballen al een tijdje samen en we hebben een paar versterkingen erbij dus
Ik heb er vertrouwen in.”
Richard Fuhler ziet de vierde klasse echter niet als eindstation. “Nee, zeker
niet. Voor mijn gevoel gaat het goed met de club. We hebben al een tijdje een
nieuw bestuur en qua ledenaantal mogen we ook niet klagen. Qua selectie
zijn we de laatste jaren behoorlijk verjongd. Mochten we de groep bij elkaar
houden dan denk ik dat het mogelijk is binnen een paar jaar naar de derde
klasse te promoveren. (Door Gerry Grave)

Titan gaat met topschutter
Harm Jan Moesker voor titel in
4D Zondag
Met het Nieuw-Weerdinger Titan gaat het
eigenlijk al jaren niet van
harte. Daar waar de ploeg
tien jaar geleden nog in
de tweede klasse speelde
en even eerder nog in de
eerste daar geldt nu het
spelen in de middenmoot
van de zondag vierde
klasse. Dat is niet des
Titans en dus moet het
roer om. Dat vindt Harm
Jan Moesker, sinds jaar
en dag topscorer van de
rood-witten ook.
Moesker speelt al tien jaar
in het eerste en maakte
bijna honderd goals. Wat
dat betreft is hij er op zijn
plaats, maar op sportief
gebied gaat het met het
eerste van Titan niet goed.
De club moet omhoog en
dat is ook zeker mogelijk
als het aan de spits ligt.
“Dan moet het niet zoals vorig seizoen gaan toen wij het
gewoon het niveau dat we nastreven niet haalden. We
startten in de voorbereiding met een heel jonge groep
die best groot is. Het doel is om weer eens naar de derde
klasse te promoveren. We gaan onze pijlen dan ook op de
eerste plek richten. Ik denk dat dat realistisch is.”

Patrick Eberhard tevreden bij
Emmen. Club moet stabiele
hoofdklasser kunnen worden
De amateurtak van Emmen is
al jaren goed bezig met hoge
klasseringen in de zondag
eerste klasse. Als klap op
de vuurpijl promoveerde de
formatie twee seizoenen
geleden naar de hoofdklasse
nadat het kampioenschap
in Zondag 1F werd gevierd.
Patrick Eberhard was er toen
ook al bij nadat hij enkele
seizoenen ervoor bij de buren
van SVBO speelde. Hij kijkt uit
naar een mooi seizoen waarin
de rood-witten omhoog moeten kunnen kijken.
De spits van de Emmenaren
heeft het echt naar zijn zin bij
de club. Hij scoort regelmatig
en elk seizoen gaat het weer
wat beter. Vorig seizoen deed
Emmen het heel aardig tijdens
de terugkeer in de hoofdklasse. Plek dertien was het deel
en het gat met de onderste
ploegen best nog wel groot en
dus kan de ploeg terugkijken
op een prima verlopen competitie. Eberhard is echter van
mening dat er meer in zit en daar gaat hij dan ook voor.
“We hebben een heel nieuwe selectie en staf. Ik denk dat
wij ons zo snel mogelijk moeten gaan veilig spelen. Daarna
moeten we zo veel mogelijk punten gaan halen om zo
hoog mogelijk te eindigen. Wat wij als club zijnde moe-

ten gaan bereiken aankomende seizoenen is dat wij een
stabiele hoofdklasser moeten gaan worden.” Eberhard gaat
nu zijn zesde seizoen bij de club. De wedstrijden tegen het
Meppeler Alcides, Be Quick 1887 uit Haren en Hoogeveen
zijn erg leuke affiches waar de spits zich zeker op verheugt.
(Door Gerry Grave)

Het niveau dat de Titanen ruim een decennium geleden
haalden lijkt schier onhaalbaar en dat realiseert de inwoner
van Nieuw-Weerdinge zich ook. “We moeten ervoor zorgen
dat we ondanks het feit dat zoiets niet gauw weer zal
gebeuren ons weer wat beter op de kaart zetten. Dat kan
door de derde klasse te bereiken en van daaruit verder te
kijken.” (Door Gerry Grave)

Pascal Geerdink wil vooral
verdedigend sterker worden
bij Drenthina
Drenthina is al drie seizoenen op rij lage middenmoter
in de zaterdag tweedeklasse. De Emmenaren speelden
het seizoen ervoor in de
eerste klasse en zouden
graag op dat niveau willen
terugkeren. De selectie ziet
er voor de komende competitie goed uit met ervaren en
jonge spelers. Een van die
jonge spelers is Pascal Geerdink. Vorig seizoen maakte
hij zijn opwachting in het
eerste nadat hij overkwam
vanuit het JO19-team.
Dit seizoen wil Geerdink
vooral meer speelminuten
maken en verdedigend
sterker worden. De jongeling
speelt op het middenveld
daar waar aardig wat concurrentie is, maar die concurrentie maakt iedereen juist beter
bij de club. Geerdink moest even aan het niveauverschil
met de jeugd wennen, maar speelde toch al aardig wat
wedstrijden. Zijn club deed het redelijk en sloot het seizoen als negende af. De verschillen waren onderling niet
zo heel groot, maar het gat met de betere ploegen was nog
aanzienlijk. Dat moet nu anders als het aan de middenvelder ligt. “We moeten dit seizoen beter kunnen en voor promotie mee gaan doen. Dat is ook altijd het doel natuurlijk
en met deze selectie kunnen we dat waarmaken.”

Drenthina weet zich in een competitie met maar weinig
derby’s. Wél is er de Emmer stadsderby tegen DZOH. Altijd
erg speciale wedstrijden, zowel in De Rietlanden als op het
eigen complex van de groen-witten. Voor de rest zijn er
aardig wat Drentse clubs vertegenwoordigd en een klein
aantal uit Groningen en twee teams uit Overijssel. (Door
Gerry Grave)

SVBC moet volgens Geert Katoen in staat zijn mee
te kunnen doen bij de beste vijf
Vier seizoenen geleden kwam SVBC nog in de zondag vierde klasse uit, maar de drie jaren erna werd de competitie
als nummer acht afgesloten. Dat is voor de formatie uit Barger-Compascuum eigenlijk iets te laag en dus willen ze
weer eens omhoogkijken. De vierde klasse bereiken zou leuk zijn, maar op dit moment nog even niet realistisch, weet
trainer Geert Katoen uit Emmen. Hij wil wél bovenin meedoen en voor een periodetitel gaan.
Het is er zijn tweede seizoen als trainer nadat hij de twee
seizoenen ervoor Gasselternijveen trainde. Tijdens zijn
eerste seizoen bij SVBC ging het niet al te denderend, maar
daar heeft de 45-jarige oefenmeester wel een verklaring
voor. “Er stopten ervaren jongens en dat merk je echt wel.

De gehele JO19 schoof toen door. De ploeg was dus te
jong waardoor we vaak pas op het laatst van de wedstrijd
verloren. Er zit echter meer in en die jongens groeien ook
wel door.” Katoen ziet het dus positief in voor wat betreft
de toekomst van de club. “Zeker weten. We gaan proberen

nu voor de top vijf en een periode te gaan. Waarom niet?
Het is een leuke en leergierige vriendengroep. Ik denk dat
de vierde klasse op den duur dan ook zeker mogelijk is.”
Geert Katoen hoopt dat allemaal mee te maken, want is
prima op zijn plek bij de club. “Ik ga elke keer met heel
veel plezier naar SVBC toe. Ook een pluim naar de supporters en vrijwilligers toe die het werken daar ook heel leuk
maakt.” (Door Gerry Grave)

