VOORRONDEN:
ZATERDAG 27 DECEMBER
KWARTFINALE:
DINSDDAG 30 DECEMBER
HALVE FINALE:
ZATERDAG 3 JANUARI
TUSSENRONDE:
WOENSDAG 7 JANUARI

FINALE:

ZATERDAG 10 JANUARI
IN EMMEN

WWW.PROTOSWEERING.NL
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Beeld - Geluid - Wassen - Drogen - Huishoudelijke apparatuur
Satelliet - Eigen technische dienst

flexibel
écht doen
ervaren
loyaal

flexibel
écht doen
Benieuwd
naar de FON feel?
ervaren
loyaal

t Ruim 1500 medewerkers;
t Meerdere vestigingen;
t Flexibel en snel inzetbaar;
t Goed opgeleide medewerkers;

Edisonweg 7
7741 KS Coevorden
Tel: 0524 - 519423
www.ep.nl

t Doen wat we beloven;
t Vriendelijke, discrete, loyale en
passende medewerkers.

Fonville Schoonmaakbedrijven BV Coevorden
0524 51 20 53 - info@fonville.nl - www.fonville.nl

het gevoel van écht schoon

Benieuwd naar de FON feel?
Fonville Schoonmaakbedrijven BV Coevorden
0524 51 20 53 - info@fonville.nl - www.fonville.nl

t Ruim 1500 medewerkers;
t Ruim 1500 medewerkers;

t Meerdere vestigingen;
flexibel
t Meerdere vestigingen;
t Flexibel
en snel inzetbaar;
het
gevoel
van
écht
schoon
t
Flexibel
en
snel
inzetbaar;
écht doen
t Goed opgeleide medewerkers;
t Goed opgeleide medewerkers;
t Doen wat we beloven;
ervaren
t Vriendelijke, discrete, loyale en
t
Doen
wat
we
beloven;
loyaal
passende medewerkers.

- Sneltransport
- Expeditie
- Koeriersdiensten

t Vriendelijke, discrete, loyale en

Benieuwd naar de FON feel?
passende medewerkers.

Fonville Schoonmaakbedrijven BV Coevorden
0524 51 20 53 - info@fonville.nl - www.fonville.nl

het gevoel van écht schoon

www.fr ansbosman.com

Onderhoud - Nieuwbouw - Renovatie - Utiliteitsbouw e.d.
BOUWBEDRIJF KOK - MEIJERINK B.V.
Trageldijk 2 - 7741 KN Coevorden - T: (0524) 512979 - F: (0524) 525481 - E: kok-meijerink@solcon.nl - I: www.kok-meijerink.nl

Erkend door de
Raad voor Accreditatie

G & H Advies
staat voor
Flexible instelling
Tijdigheid
Lage kostprijs
Persoonlijke benadering
Duidelijkheid

info@g-h-advies.nl

www.g-h-advies.nl
Assen

Stationsstraat 9
9401 KV Assen
T: 0592 - 330311

Coevorden

Marconiweg 2
7741 KM Coevorden
T: 0524 - 5 18120

PAG. 03

PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI 2014/2015

‘Iedereen wil nu van ons winnen’

WVV KWAM, ZAG EN OVERWON TIJDENS DE VORIGE
EDITIE VAN HET PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI. EÉN DING IS ZEKER: NIEMAND
ZIET DE PLOEG UIT WINSCHOTEN MEER ALS UNDERDOG.
,,IEDEREEN WIL NU VAN ONS WINNEN’’, ALDUS COACH
MARCEL KRUIZE.

Het sprookje van WVV begon
vorig jaar met de zoektocht naar
mogelijkheden om in de winterstop van het veldvoetbal toch bezig te zijn. Kruize, in het verleden
actief bij onder andere Nieuw
Buinen, opperde Protos Weering.
,,Ik weet hoe het toernooi leeft.
We kwamen op de reservelijst
terecht. Een paar dagen voordat
het toernooi begon, kregen we
een telefoontje. We waren exact
de honderdste club.’’
Slechts enkele spelers kenden
Protos Weering echt goed. Voor
het overgrote deel van de selectie kwam het besef dat het een
groot toernooi is pas later. ,,Ze
dachten: we gaan even leuk een
balletje trappen. Maar gaandeweg kwamen ze erachter dat hoe
serieus Protos Weering is.’’
Dat WVV hoge ogen gooide,
verbaast Kruize niet. Zijn team
speelt landelijk eerste divisie in

Erelijst Protos Weering
HODO en HZVV wonnen het
toernooi beiden zes keer.
Hoogeveen kan op gelijke
hoogte komen. Tot nu toe
pakte de hoofdklasser vijf
keer de hoofdprijs. HHC Hardenberg op vier keer winst.
De overige meervoudige winnaars zijn WKE (3), ACV (2,
de eerste twee edities) en Titan (2). Emmen, Rohda Raalte, SC Erica, Germanicus,
SC Angelslo, CSVC, Dalen en
FC Meppel zegevierden één
keer. Sinds vorig jaar hoort
WVV ook in dit rijtje als enige Groninger winnaar in de
historie. Het organiserende
vv Protos won dus nog nooit.
Voor onder meer Raptim,
SVBO en Noordscheschut
geldt hetzelfde.

1977/1978 ACV

1996/1997 Titan

1978/1979 ACV

1997/1998 HZVV

1979/1980 Hoogeveen

1998/1999 Hoogeveen

1980/1981 Emmen

1999/2000 HODO

1981/1982 WKE

2000/2001 Hoogeveen

1982/1983 Rohda Raalte

2001/2002 HODO

1983/1984 SC Erica

de zaal, het tweede niveau van
Nederland. Toch durft men nog
niet hardop over prolongatie van
de titel te spreken. ,,Ik ga niet
roepen dat we gaan winnen. We
kunnen wel weer ver komen,
daar ben ik van overtuigd. Maar
in de zaal moet je ook geluk
hebben. De druk is er dit jaar
bij ons. Vorig jaar kon je alleen
maar winnen. Dat is nu anders.’’
Inmiddels is de kampioen in
training om zo goed mogelijk ten
tonele te verschijnen. Dwingeloo,
Ruinen, Noordscheschut en Marienberg zijn 27 december in de
voorronde de tegenstanders in
Hoogeveen. ,,De jongens hebben
het er al weken, misschien al wel
maanden, over. We gaan voor de
titel en niet anders dan dat. De
beker is in elk geval tot en met 9
januari van ons. Hopelijk op 10
januari weer.’’

Overzicht 37ste Protos Weering
EINDSTAND TUSSENRONDE

EINDSTAND:

1. HODO 4-10 (+6)
2. Rolder Boys 4-8 (+3)
3. SVBO 4-5 (+4)
4. Noordscheschut 4-4 (+1)
5. Nieuw Buwinen 4-0 (-14)

1. WVV 2-6 (+6)
2. Dalen 2-3 (-1)
3. SC Erica 2-0 (-5)
KRUISFINALES

EINDRONDE

HHC Hardenberg- Dalen 5-1
WVV-HODO 3-0

2002/2003 HODO

POULE A:

OM PLEK 5/6

1984/1985 Germanicus

2003/2004 FC Meppel
2004/2005 Titan

1986/1987 SC Angelslo

2005/2006 HHC Hardenberg

HHC Hardenberg- HODO 4-1
HHC Hardenberg-HZVV 5-1
HZVV-HODO 2-2

HZVV-SC Erica 2-3

1985/1986 HODO
1987/1988 HHC Hardenberg

2006/2007 HZVV

1988/1989 WKE

2007/2008 HHC Hardenberg

1989/1990 CSVC

2008/2009 HZVV

1990/1991 HZVV

2009/2010 Hoogeveen

1991/1992 WKE

2010/2011 HODO

1992/1993 HZVV

2011/2012 Hoogeveen

1993/1994 HZVV

2012/2013 HHC Hardenberg

1994/1995 Dalen

2013/2014 WVV

1995/1996 HODO

2014/2015 ???

OM PLEK 3/4

Dalen-HODO 3-0
EINDSTAND:

1. HHC Hardenberg 2-6 (+7)
2. HODO 2-1 (-3)
3. HZVV 2-1 (-4)

FINALE

POULE B:

1. WVV
2. HHC Hardenberg
3. Dalen
4. HODO
5. SC Erica
6. HZV

WVV-Dalen 3-1
WVV-SC Erica 6-2
SC Erica-Dalen 0-1

HHC Hardenberg- WVV 3-7

EINDSTAND:

‘Vertegenwoordig je
club vol overgave’
Net als de winter begint het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi laat. Pas op 27
december starten we weer in
twintig zalen.
De PWZ-commissie heeft het
ook dit jaar weer voor elkaar
gekregen om de organisatie
rond te krijgen, terwijl ook de
scheidsrechterscommissie
weer voldoende scheidsrechters bereid heeft gevonden om
de wedstrijden te leiden. Dit
laatste blijkt gelukkig niet zo’n
probleem meer te zijn, omdat
het ook voor deze vrijwilligers
een evenement is waar ze
graag aan deelnemen.
We danken onze sponsoren
voor hun bijdrage aan het toernooi en wensen hen daar veel
zakelijk succes voor terug.
Met name Tuindeco, die met
eigenaar Weering medeoprichter van dit megazaalvoetbaltoernooi is, dragen wij een
warm hart toe.
Onze vrijwilligers zullen zich
weer met veel inzet en verantwoordelijkheid van hun taken
kwijten en met de medewerking van de altijd aanwezige
enthousiaste supporters moet
er voor de sporters weer een
uniek platform ontstaan, waarop ze vol overgave hun club
vertegenwoordigen.
Voor de 38ste editie zijn we er
weer klaar voor en wensen wij
eenieder veel succes, spektakel en gezelligheid toe.
Gert Plas
Voorzitter v.v. Protos

Tuindeco Internationaal breidt Europees avontuur uit
DE 38STE EDITIE VAN HET ALOM BEKENDE PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI STAAT WEER VOOR DE DEUR. OP ZATERDAG
27 DECEMBER WORDT ER WEER AFGETRAPT IN MAAR LIEFST
TWINTIG SPORTHALLEN IN DE REGIO.

Tuindeco International gaat haar
veertiende jaar in als hoofdsponsor
van het toernooi dat zowel bij
directie als medewerkers enorm
leeft.

In 2014 heeft Tuindeco haar marktpositie als internationale groothandel verder
weten te versterken met zo’n twintig procent groei. Naast de nog steeds grootste
thuismarkt Nederland wordt de dekking
in met name landen als Engeland, Frank-

rijk en Zwitserland, waar nieuwe partners
zijn gevonden, steeds beter.
Deze partners waren er al in Duitsland,
België, Spanje en Portugal. ,,We hebben
zelfs een nieuwe klant mogen begroeten
uit Nieuw-Zeeland”, vertelt Gerard Streuer
trots. Samen met Bert Weering vormt hij
de directie van de internationale groothandel Tuindeco International BV.
Tuindeco betrekt haar producten wereldwijd, en eenmaal in het assortiment
blijft de focus op kwaliteit met de eigen
keurmeesters van de inkoopkantoren in
Hong Kong, Indonesië, Baltische Staten
en Polen.
Bert Weering legt uit: ,,Met behulp van
eigen mensen in deze landen zitten we
kort op de bal (voetbalterm..) en zijn we
verzekerd van de scherpst mogelijk prijs.
Die hebben we nodig om onze positie
vast te houden in onze concurrentie gevoelige markt.”
De voorraadpositie groeit gestaag mee
met onze behoeften en onze klanten

kunnen ‘real time’ inzien of het door hen
gewenste product op voorraad is.
Zo’n negentig procent van alle artikelen
is uit voorraad leverbaar, als het dus
snel moet, kan het snel, is één van onze
motto’s.
De totale oppervlakte van alle terreinen
bedraagt momenteel circa140.000 vierkante meter verhard terrein met daarop
circa. 25.000 vierkante meter opslaghallen. In het seizoen ligt er gemiddeld
zo’n 15.000 kubieke meter aan hout op
voorraad evenals alle andere artikelen
die getoond worden in de jaarlijks in vier
talen gedrukte catalogus.
Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuwe assortiment? Volg ons dan op www.
facebook.com/tuindeco (inmiddels meer
dan 40.000 volgers!) of kijk op www.
tuindeco.com. De komende weken kunt u
telkens een Sneak Preview verwachten.
Tuindeco International wenst de organisatie van het PWZ toernooi een succesvolle
en sportieve 38ste editie toe.
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Gewoon goed schilderwerk
NIJVERHEIDSWEG 17
POSTBUS 563
9400 AN ASSEN
TEL. 0592-348080

Official partner van

WWW.ENSINGONDERHOUD.NL
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ABN AMRO DRENTHE TROTS
SPONSOR PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI
ABN AMRO sponsort zaalvoetbaltoernooi.
Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is een icoon in de Drentse sportwereld. ABN AMRO Drenthe
is zeer trots om zich als sponsor aan de 38ste editie van het illustere eindejaarstoernooi te verbinden.
Naast het sponsorschap van het World Tennis Tournament in Rotterdam, het Ladies Open Golf en
de Rotterdam Marathon opnieuw een monument in de Nederlandse sportwereld waarvan we de
betrokken partner zijn.

dinsdag 16 december 2014
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Fusieclub VV Sweel met twee teams op PWZ

Foto: Kristian Elders

DE NAAM VV SWEEL IS DEZE JAARGANG NIEUWKOMER IN HET PROGRAMMA
VAN HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI. DE KERSVERSE
FUSIECLUB UIT ZWEELOO STAAT MET TWEE TEAMS AAN DE AFTRAP.
,,Eigenlijk is er weinig veranderd’’, vertelt
Korne Hummel, assistent bij zondag 1.
,,We deden altijd al als ZBC en Sportclubs
Zweeloo mee. Nu doen we als VV Sweel
met twee teams mee.’’
De fusie zorgde er ook voor dat er binnen
VV Sweel sinds dit seizoen een zaalvoetbalploeg actief is. ,,Dat leefde al een paar
jaar. Toen de nieuwe club er kwam, hebben we het doorgezet. Het is een vriendenploeg met zowel spelers uit de zaterdagals de zondagtak.’’
Het zaalvoetbalteam klinkt als goede voe-

dingsbodem voor een verrassend optreden
op Protos Weering. Dat valt tegen, aldus
Hummel. ,,De spelers van de zaterdagtak spelen op het veld allemaal in lagere
elftallen. Bij de zondagtak is er slechts
eentje die bij de selectie doet en mee mag
doen.’’
Hummel, die zelf al enkele keren in het
shirt van ZBC op Protos Weering stond,
kijkt uit naar het toernooi. ,,Ik denk dat
iedere ploeg in de regio dat heeft. Het is
een begrip en het leeft ontzettend. Als je

Peter en Isa Klein, Borger:

zaalvoetbal een beetje leuk vindt, is het
een schitterend toernooi. Het zijn leuke
avonden in de sporthal.’’
Druk om te presteren, kennen de teams
van VV Sweel niet. Gewoon lekker voetballen en kijken waar het schip strandt. ,,Het
zou mooi zijn als we de kwartfinale halen
en misschien stunten door de halve finale
te halen. De finale halen we sowieso niet.’’
Of Hummel zelf een aandeel gaat hebben
in eventuele successen van VV Sweel is
nog onduidelijk. Mocht er nog een plekje
vrij zijn na inventarisatie in de spelersgroep dan overweegt hij de schoenen uit
het vet te halen. En dan de treffer maken
die VV Sweel naar de halve finale schiet?
,,Haha, nee, laat mij maar lekker achterin
staan.’’

RTV Drenthe en het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi kennen een goed
huwelijk. Voor het derde jaar op rij
krijgt het toernooi uitgebreid aandacht op de regionale zender. In het
programma Onze Club is weg naar de
finaledag in samenvattingen te zien.
Dit betekent dat de voorrondes op zondag 28 december aandacht krijgen en
een week later, op zondag 4 januari,
vertoont TV Drenthe beelden van de
kwartfinale en halve finale. De finale
op zaterdag 10 januari is net als de
vorig jaar live te zien.

‘Assen denkt
echt met je mee’
Assen Installatietechniek uit Sleen is een allround
installatiebedrijf. Wij bedienen ruim 6.000 klanten in
Drenthe. Door onze jarenlange ervaring en vakmanschap
bieden wij innovatieve badkamers die aan al uw wensen
voldoen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor service &
onderhoud van uw cv installatie en ventilatiesystemen.

Ruim assortiment voor uw
badkamer en toilet

100%

RTV Drenthe
zendt finale
live uit

Assen Installatietechniek beschikt over een ruim assortiment
badkamermeubels en badkameraccessoires om uw nieuwe
badkamer naar uw wensen in te richten. Van baden tot
radiatoren en van vloer- en wandtegels tot diverse luxe
wellness mogelijkheden. Wij kijken samen met u naar uw

wensen, geven u een goed onderbouwd advies, verzorgen
het bouwontwerp en kiezen samen met u de juiste materialen.
Het is ook mogelijk om in de showroom een 3D ontwerp op
ware grote en levensecht te laten maken met daarin de badkamer of toilet die u wenst. Dat biedt u alvast een realistisch
voorproefje op uw droombadkamer. Assen Installatietechniek
maakt van elke badkamer gegarandeerd een plekje om tot
rust te komen en te genieten.

Kom ook kijken en sfeer proeven
in onze innovatieve showroom!

arantie
tevredenheidsg

BA DK AMERS

INSTA LL ATIETECHNIEK

SERVICE & ONDERHOUD

Assen gaat verder.
In service en innovatieve,
duurzame oplossingen.

ASSEN INSTALLATIETECHNIEK | MEULENAKKER 8 | 7841 EP SLEEN | TEL: 0591-390620 | E-MAIL: INFO@ASSENTIB.NL | WWW.ASSENTIB.NL
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Magnolia 6 • 7742 RJ Coevorden Telefoon: 0524 – 524 137

Particulier
- taxi
- groepsvervoer
- vliegveldservice

Bijzonder
- zittend ziekenvervoer
- rolstoelvervoer
- valysvervoer
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info@noordenreizen.nl

Zakelijk
- vip-vervoer
- personeelsvervoer

Ta x i P a l s B o e k h o l t
I n d u s t r i e w e g 4 r 7 8 4 4 N V N i e u w - A m s t e rd a m / Ve e n o o rd
Te l . n r. 0 5 9 1 5 5 1 3 0 4 r M a i l : i n f o @ t a x i - p a l s b o e k h o l t . n l
w w w. t a x i - p a l s b o e k h o l t . n l

Waanderweg 52
7812 HZ Emmen
Tel. 0591 - 630 606
Fax 0591 - 632 111
info@lopharm.nl

GROOTHANDEL IN E.H.B.O./BHV-, PARAMEDISCHE-, SPORTVERZORGINGS- EN PEDICURE-ARTIKELEN

Diverse soorten massage-olie
Diverse soorten tape
Bandages
Verband/pleistermateriaal
Verbandtrommels
Vaste- en draagbare massagebanken
Dit is slechts een kleine greep uit ons assortiment.
Wilt u meer informatie, vraag geheel vrijblijvend onze prijslijst
aan! Of kom langs in onze showroom.
Kijk ook op onze website www.lopharm.nl

dinsdag 16 december 2014
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Beleef het buitenleven bij Hemmes Tuin&Lifestyle
KERSTFEER
Inmiddels heeft de kerstsfeer het bedrijf, dat
afgelopen jaar werd opgestart, overgenomen.
,,In deze winterperiode kunt u bij ons ook terecht
voor leuke kerstaccessoires, kunstkerstbomen
en vele andere accessoires die de wintermaanden weer gezellig maken.’’
Ter plekke kan men de sfeer van de kerst proeven en zien wat welke producten met een ruimte
doen. Tevens verkoopt Hemmes kerstbomen.
Ellen: ,,Vanaf acht euro heeft u dan al een leuke
boom. Bent u ook zo nieuwsgierig geworden naar
wat Hemmes Tuin & Lifestyle te bieden heeft? U
bent welkom in Coevorden. Koffie en thee staat
altijd voor u klaar.’’

MARK EN ELLEN HEMMES ZIJN DE TROTSE EIGENAREN
VAN HEMMES TUIN&LIFESTYLE IN COEVORDEN. SINDS
DIT JAAR STEUNEN ZE HET PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI ALS SPONSOR.
,,DAAR HOEFDEN WE NIET LANG OVER NA TE DENKEN’’,
ALDUS ELLEN.
,,Mijn man is al jaren fervent bezoeker van het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Met name
de finale wordt nooit gemist’’, legt Ellen de passie voor het toernooi uit.
Hemmes Tuin&Lifestyle is gespecialiseerd in de
verkoop van Tuin&Lifestyle producten. Het bedrijf
kent achthonderd vierkante meter overdekte
showroom en liefst tweeduizend vierkante meter
buitenterrein. ,,Hier geven wij de klant de beleving mee van het buitenleven.’’

Hemmes’ bedrijf is direct naast Tuindeco International gevestigd. Door de grote voorraden van
deze buurman kan alles uit voorraad worden
geleverd. Of het nu gaat om een lounge set of
om een blokhut: alles is binnen zeer korte termijn leverbaar. ,,Kleine of grote tuin, Hemmes
Tuin&Lifestyle heeft altijd een leuke en trendy
oplossing.’’
Alle trends voor het buitenleven worden op de
voet gevolgd en zijn te bewonderen aan de Krimweg 34 te Coevorden. ,,U kunt bij ons terecht
voor onder andere blokhutten, aluminium veranda’s, (Lariks) overkappingen, sierbestrating,
tuinhout, tuinverlichting, vuurtafels (Happy Cocooning), wellness-producten, barbecues, buiten
spelen, maatwerk en nog veel meer.’’
,,Daarnaast hebben we het gehele jaar door leuke lifestyle producten, die afgestemd zijn op het
jaargetijde.’’

Meer informatie op
www.tuinenlifestyle.com
of via 0524-700202

Duurzaam de winter in met zonnepanelen
en een CV-ketel van Intergas!
Wek uw eigen elektriciteit op!
Laat u verrassen door de scherpe prijzen
en aantrekkelijke terugverdientijden!

Kies voor een ketel van Intergas!
Zeer energiezuinig, scherpe prijzen
en slechts 6% BTW op arbeidsloon!

nge
Jarenla
G in
ERVARIN
ME
DUURZA
es!
installati

Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!
Hemmes & Langeland
Monierweg 5a, Coevorden
T. 0524 - 512640
www.hemmes.nl
info@hemmes.nl

uw partner
.
.
in .
Accountancy

Belastingadvies

Salarisadministratie

. Administratieve dienstverlening
. Interim management

!""#$%&'%()*"+ ,--%# . telefoon: 0591 - 65 22 60

www.cseadmin.nl
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Garantie voor onberispelijke kwaliteit
in, op, rondom uw huis of bedrijf.
Kwaliteit is sinds 1947
ons handelsmerk en wij hebben nog
steeds alle aandacht voor een perfect
en glashelder resultaat.
Optimale service die vroeger zo
gewoon was en nu bij ons
nog steeds betaalbaar is.

SPEK DE CLUBKAS
Laat uw auto bij ons wassen!
Per wasbeurt* geven wij € 1,aan uw favoriete club!
Mijn stem gaat naar

..................................................................................................................

* Vanaf wasprogramma 3.

Zichtbaar de winter door!
Het is belangrijk om uw auto
in de winter te laten wassen.
Dit beschermt uw auto en
hiermee bent u zelf ook
beter zichtbaar.

Onder de delers en likers
wordt een GRATIS
autowasbeurt verloot!

Plesmanstraat 89 - Hoogeveen - T (0528) 223366 - E info@carwashdewieken.nl

www.carwashdewieken.nl

Afbouw- en Klussenbedrijf
R. van Eck

Struikheidestraat 25
7913 BW Hollandscheveld
Tel. (06) 520 51 217

Gespecialiseerd
in VW
en Audi
Riegshoogtendijk 150-152 7913 TC Hollandscheveld - Tel. 0528 361 370 - Fax 0528 362 145 - Openingstijden: ma/vr: 08.00-20.00 uur, za: 09.00-17.00 uur - www.autobedrijfmartens.nl
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‘We kwamen wel eens de volgende ochtend thuis’

OF HIJ NOG DE STEEDS DE TOPSCORER
ALLER TIJDEN OP HET PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI IS, WEET HENRY
TER WAL NIET. ,,IK MAAKTE ER 32 OFZO’’,
WEET HIJ. WEL STAAT VAST HIJ MET EEN
BREDE GLIMLACH TERUGKIJKT OP ZIJN
GLORIEJAREN IN DE ZAAL.

Inmiddels voetbalt Ter Wal in het derde elftal van Pesse
en is zijn maatschappelijke leven leidend. Doordeweeks
runt hij twee bedrijven. ,,Ik ben al twintig jaar actief als
koerier voor de verspreiding van folders in Assen, de omgeving Pesse en een stukje Zwolle. Eerst in loondienst,
maar sinds vijftien jaar als zelfstandige.’’
Koeriersbedrijf Ter Wal is een van de twee bedrijven die

is ondergebracht in zijn vof. ,,Daarnaast heb ik een internetwinkel voor fietsen, genaamd Lizo Fietsen. Ik verkoop
merkfietsen die niet ouder dan vier jaar zijn. Ik heb altijd
dertig a veertig fietsen op voorraad. Ik koop ze op bij fietsenmakers, omdat ik goed spul wil leveren. Dan komen
de mensen weer. En als er binnen een week iets is met
de fiets, dan komen we daar ook wel uit met een goede
oplossing.’’
Als het om zaalvoetbal gaat, kan Ter Wal zich de goede
oude tijd nog herinneren als de dag van gisteren. ,,We
hebben één keer de tussenronde gehaald. Toen vlogen we
er op doelsaldo uit’’, kijkt hij terug op de beste prestatie
van Pesse ooit.
Van een perfecte voorbereiding moesten Ter Wal en de zijnen het niet hebben. Als de aftrap om 19 uur was, kwam
hij met zijn team om kwart voor zeven een keertje de hal
binnen. Het ging voornamelijk om de gezelligheid. ,,Als we
thuis voetbalden, hebben we het wel eens gepresteerd
om de volgende ochtend pas thuis te komen. Of we waren
al eerder de sporthal uitgestuurd, omdat de beheerder
naar huis wilde.’’
Dat Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi belangrijk is,
bleek wel tijdens de gesprekken die bij Pesse werden gevoerd met een potentiële trainer. Ter Wal had als aanvoerder ook zijn zegje en was helder. ,,Een trainer zei dat hij
niet wilde dat er op woensdag of op vrijdag werd gezaalvoetbald door zijn spelers. Ik zei: dan kun je wel meteen
weggaan. Het gebeurde in die tijd ook veel dat spelers
officieel niet meededen, maar in werkelijkheid wel onder
een andere naam’’, aldus de trainer van Pesse B1.
Waar hij de laatste jaren vaak op vakantie is tijdens de
finale, is dat bij deze editie niet het geval. Dus is Ter Wal
terug te vinden bij de finale in Sporthal Angelslo. Samen
met zijn maten. En wie er gaat winnen? ,,Ik denk dat toch
weer dezelfde ploegen als de afgelopen paar jaar mee zullen doen. Ik denk dat Hoogeveen zaterdag ook een goed
team heeft dit jaar met Guido ten Cate.’’

E.Trompetter veehandel
in/verkoop en bemiddeling van al uw vee

Hoogeveen

Schnitzelactie
Heerlijke Varkensschnitzel geserveerd
met gebakken aardappeltjes of frites
en twee soorten groentes.
voor maar

€ 9,95

Tegen inlevering van
deze advertentie!

All-inclusief
arrangementen
al voor

€ 29,95

Graag van te voren reserveren.

Deze actie is elke vrijdag, zaterdag en zondag geldig.
Industrieweg 2 - Rogat - 0522 441099 - snelweg A28, afslag 24
1 bon geldig voor max. 8 personen. Geldig t/m 31 maart 2015. Niet geldig tijdens feestdagen.
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GuDi heeft wind in de zeilen

Momenteel is GuDi erg druk met de productie van desinfectiematten. De uitbraak van mond- en-klauwzeer in 2001 leverde
het bedrijf veel werk op. De uitbraak van ebola eerder dit jaar
maakt dat de zeilmakerij een grote partij matten naar Zuid-Afrika stuurde. Nu de vogelgriep heerst in Nederland, draait men
in Coevorden overuren. De matten zijn niet aan te slepen.
Guus en zijn vrouw Dina, als je de namen samenvoegt verschijnt de naam GuDi, beseften in 2000 dat een zeilmakerij
ontbrak in hun geliefde Coevorden. Dina werkte al in de
sector. ,,Toen rolden we van het een in het ander en was de
vraag: wagen we de sprong? En dat hebben we gedaan’’,
vertelt Guus over het ontstaan van GuDi. ,,Vervolgens word je
stapje voor stapje groter. Uiteindelijk hebben we Ekkelenkamp
uit Hardenberg overgenomen. Daardoor namen we ook wat
klanten over. En daar is uiteindelijk ook de gemeente bijgekomen.’’ Daarnaast doet GuDi zaken met de industrie en de
mkb-sector.
Binnen de drukke werkzaamheden zoeken Guus en Dina naar
duurzame ondernemen. Zo wekken vijftig zonnepanelen energie op voor het bedrijf. Daarnaast worden speciale matten gemaakt van hergebruikte producten. Het doek is gemaakt van
gerecyclede autobanden en autobumpers. Het schuim in de
matten komt ook van hergebruik. De matten gaan vervolgens
weer naar ‘grote jongens’.

AL BIJNA VIJFTIEN JAAR GAAT HET
ZEILMAKERIJ GUDI VOOR DE WIND.
HET BEDRIJF IN COEVORDEN DRAAIT
OP VOLLE KRACHT. ,,ALLES OP HET
GEBIED VAN ZEIL KUNNEN WE
MAKEN EN REPAREREN’’,
ALDUS EIGENAAR GUUS.

Tenten maken, zeilen maken, stofferen, naaien; alles kan bij
GuDi. ,,We zitten in een dure tijd’’, aldus Guus. ,,We zien dat
mensen bijvoorbeeld tentdoeken eerder laten repareren dan
dat ze een nieuwe tent kopen. Als het goed wordt gerepareerd, zie je ze de volgende keer weer terug.’’ Het zijn echter
niet alleen reparaties. Het team van zeven mensen maakt
ook zeilen op maat. En vreemde verzoeken kent GuDi niet.
Alles is bespreekbaar.

Inmiddels bestaat het werknemersbestand Guus, Dina vier
oproepkrachten en een stagiair. De meeste oproepkrachten
blijven zeker vijf jaar plakken. Dina: ,,Het gekke is dat ze bijna
allemaal uit Steenwijksmoer komen, Die willen allemaal wel
werken. We moeten een klik hebben met de ploeg. En het
klopt nu gewoon. We dollen regelmatig wat, maar soms is het
ook: nu is het genoeg geweest. Als zij hard werken, doen wij
dat ook.’’
De jongens uit Steenwijksmoer vormen de link tussen GuDi en
het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Velen van hen spelen
bij het organiserende vv Protos. Daarnaast heeft Guus zelf
een voetbalverleden bij Germanicus, Hoogeveen en het Duitse
SV Grenzland.
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www.tuindeco.com
import / export en groothandel

Tuindeo International BV - Krimweg 34 - Coevorden - Telefoon: 0524 - 515387 - info@tuindeco.com
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Minikraan verhuur - Staalpersen - Raketboren - Glasvezel blazen
Horizontaal gestuurd boren (HDD) - Straatwerk - Sloopwerk - Grondwerk - Kabels en Leidingen

Kleine Veld 21A 7751 BG DALEN Telefoon: 0524-728910

www.harryrenting.nl

VOOR AL UW BROOD EN BANKET

DALEN
Schoolstraat 7a
tel. 0524 - 550561

COEVORDEN
Friesestraat 43
tel. 0524 - 512110

Kleine Veld 11
tel. 0524 - 551718

E-MAIL:
kalkdijk.bakkerij@planet.nl
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‘Natuurlijk komen we met een oplossing’
Samen met de melkveehouder neemt hij allerlei zaken
door en adviseert welke dieren baat kunnen hebben bij
een aantal dagen Vetrinol. Door het toepassen hoeft geen
rekening worden gehouden met wachttijden.

VETRINOLIS UNIEK IN CONCENTRATIE EN KWALITEIT
Het ‘geheim’ van Vetrinol is het stofje allicine, dat in een
hoge concentratie aan de koe kan worden gegeven. De allicine is op speciale wijze geïsoleerd en op gepatenteerde
wijze gestabiliseerd door InQpharm, waardoor het product
uniek is.
Het gehele productieproces is GMP+ gecertificeerd. Bij
aanschaf van aanvullende voeders en supplementen is
het volgens Noorman altijd raadzaam dit te controleren.

POSITIEVE ONDERZOEKSRESULTATEN
De positieve effecten van Vetrinol zijn recentelijk gerapporteerd op een congres voor verantwoord gebruik van
antibiotica in dieren. In melkkoeien met een hoog celgetal
is een reductie gerealiseerd van zestig procent nadat hen
Vetrinol is gegeven. Deze daling was vier weken later nog
steeds duidelijk aanwezig. Daarnaast hebben ook kalveren met diarree Vetrinol gekregen, waarna een verbetering
in de mestconsistentie werd gezien ten opzichte van kalveren die niets of een antibioticum hadden gekregen.
Door het immuunsysteem te ondersteunen kunnen we
met de natuur samen werken op een duurzame wijze.

STEL JE VOOR EEN BEDRIJF DAT IN DIENST STAAT VAN
DE GEZONDHEID VAN MENS EN DIER OP EEN
NATUURLIJKE WIJZE. DENK AAN EEN BEDRIJF DAT
TROTS IS OP ZIJN PRODUCT EN HET VOL VERTROUWEN
BEGELEIDT VAN DE ONTWIKKELING TOT AAN DE
TOEDIENING BIJ DE MELKVEEHOUDER. INQPHARM IS
ZO’N BEDRIJF DAT OP DEZE VERANTWOORDE MANIER
OMGAAT MET MENS EN DIER.

PERSOONLIJK ADVIES
Jan Noorman is een van de zes adviseurs bij InQpharm die dagelijks melkveehouders adviseert
over het toepassen van Vetrinol, een aanvullend
diervoeder dat het immuunsysteem ondersteunt.
Samen met zijn collega’s is hij gepassioneerd
onderweg en draagt iedere dag een steentje bij
aan het verantwoord gebruik van antibiotica.

Bij vragen kan men gerust contact opnemen met
Jan of een van zijn collega’s. Meer informatie en
een overzicht van medewerkers is te vinden op
www.vetrinol.com.

Immuunsysteem natuurlijk in balans

�

vanaf een
messcherpe
offerte

...natuurlijk gezonder!
Aanvullend voeder ter ondersteuning van de algemene gezondheid van rundvee
VetrinolTM bevat een gepatenteerd knoflookextract afgeleid
van gestandaardiseerd
tandaardiseerd en gestabiliseerd
tabiliseerd allicine.
allicine

InQpharm Animal Health Europe B.V.
Bestellingen en klantenservice: 030 89 05 799

�

Bekijk onze video

info-eu@inqpharm.com - www.vetrinol.com

digitale
vormgeving

�

1-, 2-, 3of full color
drukwerk

Schoolstraat 8
7751 GJ Dalen
�

tot een
perfect
eindproduct

tel. 0524-552539
fax 0524-552096
www.edoprint.nl
info@edoprint.nl

• À la carte restaurant
• Warm- en koud buffet mogelijkheden
• Zaal voor bruiloft, groeps- en/of personeelsfeesten
• Totaal catering aan huis.
Hoofdstraat 23 - 7751 GA Dalen
tel. 0524-551204
mob. 06-11362431

Fam. Esschendal
www.restaurantdebaander.nl
info@restaurantdebaander.nl
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Metaalrecycling

G.H.C. Bouw

Brinkstraat 33
9411 KK Beilen
Tel. 0593-525466
Fax.0593-542638

Kanaalweg 36a
7902 LM Hoogeveen
Tel. 0528-270627
Fax 0528-236750

Friesestraat 80
7741 GX Coevorden
Tel. 0524-525380
Fax 0524-525255

E-mail: info@combisport.nl * Internet: www.combisport.nl

PRODUCTIE EN VERKOOP VAN
DIVERSE AANHANGWAGENS.
DIVERSE AFMETINGEN.
ZOWEL OPEN ALS
GESLOTEN

!"#$"%&#' ( )*+$#%&,-

.../0,''#'0"&#/#1

Data 10, Coevorden, 0524-524055
www.hendriksrecycling.nl

Café / snackbar
“De Spange”
Hoofdweg 47
7741PL Steenwijksmoer
T. 0524 - 51 25 56
M. 06 - 504 370 94

Dus wees
niet bange,
kom naar
“De Spange”
Monierweg 4a Coevorden • 0524 - 517578 • www.casauto.nl

Monierweg 4a Coevorden • 0524 - 512134 • www.casauto.nl

Ook voor:
• bruiloften en partijen
• koud en warm buffet
• bedrijfsfeestjes
• verjaardagen
• vergaderingen

dinsdag 16 december 2014
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ment waarderen onze klanten ook de ligging van onze
zaak. Onze woonwinkel van tienduizend vierkante meter
staat te midden van het groen. Klanten parkeren voor de
deur om vervolgens in alle rust in de showroom rond te
kijken.’’
Persoonlijk advies vindt Haverkort belangrijk. Een interieur
bepaalt immers de sfeer van de woning en daarmee het
gevoel van de bewoners. ,,Daarom komen wij het liefst bij
de mensen thuis om hen advies op maat te geven.

HET ADVIESHUIS

‘Onze woonspecialisten
redeneren vanuit de klant’
HAVERKORT INTERIEURS EN HET PROTOS
WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI VORMEN AL
JARENLANG EEN GOUDEN COMBINATIE. ,,WIJ
HEBBEN HET TOERNOOI ALTIJD ONDERSTEUND,
OMDAT HET NET ALS ONS BEDRIJF EEN REGIONALE
FUNCTIE HEEFT. OOK ZIJN WIJ HOOFDSPONSOR
VAN VV PROTOS’’, ALDUS EIGENAAR HERMAN
HAVERKORT.

Het familiebedrijf zag in 1936 het levenslicht.
Inmiddels is ook de derde generatie, Kay Haverkort in de zaak. Binnen Haverkort vindt men studio’s van vele (design)merken. De stijlen variëren
van modern design tot landelijk lifestyle. Prettig
voor de klant is het feit dat alles onder één dak
te vinden is.
Herman Haverkort: ,,Behalve het enorme assortiment meubelen in het midden- en hoogseg-

CITROËN DS3
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Autobedrijf Stroeve

www.stroeve.citroen.nl

Nieuw binnen Haverkort Interieurs is het Advieshuis. In dit
huis kunt u terecht voor interieur-, kleur- en stylingadvies.
Ook vindt u hier verschillende vloer-, plafond- en wandafwerkingen die uw plaatje compleet maken. Wij werken
samen met verschillende bedrijven uit de regio. Deze
bedrijven adviseren en ontzorgen de klant op hun eigen
vakgebied.
Het gaat binnen het Advieshuis om:
- Hovenk Coevorden, beton- en giervloeren
- Sanistuc Hardenberg, wand- en sierpleisterwerk
- Mondea uit Emmen, akoestische plafond- en wandafwerking
- Erwin Post Design Emmen
- Ramaker Hardenberg, massiefhouten vloeren
- Mooiweer Styling & Decoratie Steenwijksmoer
- Haardenspeciaalzaak Emmen
Benut ook de mogelijkheid om in het Advieshuis uw interieur in 3D te laten ontwerpen. Zo krijgt u een duidelijk
beeld van hoe uw interieur er straks uit gaat zien.

KERST- EN NIEUWSJAARSVOORDEELSHOW
Ook dit jaar staat er weer een Kerst- en Nieuwjaarsshow gepland. Vele meubelen zijn dan extra voordelig geprijsd en er zijn glühwein en oliebollen voor de
klanten. Op Tweede Kerstdag is Haverkort Interieurs
geopend van 12 tot 17 uur. Kijk voor de speciale
openingstijden op www.haverkort-interieurs.nl
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KWS INFRA B.V.
- Aanleg en onderhoud wegen.
- Aanleg en onderhoud riolering en straat werk
- Bodemsaneringswerkzaamheden

Oakite B.V.
- Tank en container reiniging
- Pijpen reiniging
- Kunsstof reiniging
- HD waterstralen/reinigen (2000 Bar)

KWS altijd dichter bij dan je denkt.
Schoonebeek - Telefoon (0524) 532122
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SPECIALIST IN ENERGIEZUINIGE VERLICHTING
Willem Schoutenstraat 26
7825 VV Emmen
Tel : 0591-676898
Fax: 0591-635897
info@proelektro.nl
www.proelektro.nl

WE LEVEREN NIET AAN PARTICULIEREN
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‘Meestal doen we twee avonden mee’

VV KLOOSTERHAAR IS
EEN VAN DE TEAMS UIT
OVERIJSSEL DIE
DEELNEEMT AAN HET
PROTOS WEERING
ZAALVOETBALTOERNOOI.
EN NET ALS DE ANDERE
99 DEELNEMERS KIJKEN
DE SPELERS UIT NAAR
HET TOERNOOI.
,,ZE VINDEN HET
HARTSTIKKE MOOI’’,
ALDUS VOORZITTER
HANS JAGER.

,,Vroeger hebben we nog aardig meegedaan en zelfs een keer de finaledag
gehaald, maar dat was nog in de Bonte Wever’’, duikt Jager de historie in.
,,Maar nu het zo groot is, is dat niet
meer het geval.’’
Deze jaargang treft Kloosterhaar in
Gramsbergen in de voorronde Sportlust VRoomshoop, Lemele, Daarlerveen en Gramsbergen. ,,Die poule
komen we wel door. Dat lukt ons
meestal wel. Maar dan wordt het gekker. Meestal doen we twee avonden
mee.’’
Op het veld strijdt Kloosterhaar, dat
afgelopen seizoen via de nacompetitie

naar de tweede klasse promoveerde,
tegen degradatie. In de eerste tien
wedstrijden werd slecht één punt
behaald. De laatste wedstrijden voor
de winterstop draaide het iets beter,
waardoor handhaving nog steeds
reëel is. ,,We hebben twee van onze
betere spelers ingeleverd. Dan zie je
ineens toch het verschil tussen de
derde en de tweede klasse. In de
oefenperiode wonnen we simpel van
een derdeklasser. Maar tegen andere
tweedeklassers gaat het allemaal wat
sneller.’’
De equipe van trainer Henk van Klinken, die in het verleden onder andere
EMMS, SCN en Hollandscheveld onder
zijn hoede had, valt volgens Jager niet
te verwijten. ,,Ik denk dat de tweede
klasse net iets te hoog gegrepen is
voor ons. We horen beter thuis in de
derde klasse. Ook vanwege het rondje
om de kerk van Hardenberg. Daar
stikt het van de derdeklassers uit de
regio.’’
Ondanks de matige resultaten op het
veld, kan Kloosterhaar bouwen op een
trouwe groep supporters. ,,We speelden onlangs in en tegen Dieren en
daar waren meer supporters van ons
dan van de thuisploeg. Bij uitwedstrijden laten we een bus rijden en meestal gaan er ook nog mensen met de
auto. Ze blijven ons steunen in goede
en in slechte tijden. Protos Weering is
voor hen ook mooi: even iets anders
dan blauwbekken langs de lijn.’’

De feiten
Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi mag één
topklasser verwelkomen, namelijk HHC Hardenberg. De hoofdklasse is vertegenwoordigd met
twee teams, namelijk beide de zondaghoofdklassers Achilles 1894 uit Assen en MSC uit Meppel.
Verreweg de meeste deelnemers komen uit in de
derde klasse. Liefst 34 van de 100 deelnemers
vinden we terug op dit niveau. De balans tussen zaterdag- en zondagclubs slaat zoals gebruikelijk nog
steeds uit naar de zondag. Net als vorig jaar is 53
procent van de deelnemende clubs van oorsprong
een zondagclub.
Deze jaargang besloten slechts twee teams zich af
te melden, namelijk Dalfsen en DOS ’37 uit Vriezenveen. De nieuwelingen zijn zondagvierdeklasser
Schoonebeek en zaterdagderdeklasser en voormalig finalist Bergentheim.

Koenen Bouw
Postbus 2106, 7801 cc Emmen • t +31(0)591 62 35 00 • www.koenenbouwemmen.nl
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COVS HZO DRENTHE organiseert cursus voor
(nieuwe) scheidsrechters en assistenten
MEER DAN EEN MILJOEN MENSEN BELEVEN ELKE WEEK
VEEL PLEZIER AAN VOETBAL. VELEN DOEN DIT DOOR
ZELF ACTIEF TE SPORTEN, ANDEREN DOOR HET
BEZOEKEN VAN WEDSTRIJDEN. ZONDER
SCHEIDSRECHTERS ZOU DIT NIET MOGELIJK ZIJN.

• Assistent Scheidsrechter (ASR) cursus: leer
de techniek van het vlaggen en andere vaardigheden om langs de lijn een volwaardige ondersteuning te zijn van de scheidsrechter; drie
bijeenkomsten

WAT DOET EEN SCHEIDSRECHTER?

De scheidsrechter en
assistenten zien erop toe
dat een wedstrijd volgens de
regels van het spel verloopt. Doet hij
dit goed, dan haalt hij het beste in de spelers naar boven. En dan speelt de scheidsrechter - ongeacht de uitslag - altijd een
gewonnen wedstrijd. Je kunt als scheidsrechter uitblinken en laten uitblinken!
Daarom organiseert de COVS HZO Drenthe in samenwerking met de KNVB in het
voorjaar van 2015, twee cursussen in Emmen
in clubhuis “De Meerfluit”, te vinden achter de
Oost Tribune van FC Emmen:
• Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) cursus
voor de basis vaardigheden en kennis om als
scheidsrechter actief te zijn; zeven bijeenkomsten.

Assurantiekantoor Mulderij BV
Het Hoekje 35
7913 BB Hollandscheveld
Tel. 0528 - 341 711
Fax 0528 - 341 329

Als scheidsrechter leid je de wedstrijd in goede
banen. Jij kent de regels als geen ander en zorgt
ervoor dat ze worden nageleefd. Op het moment
dat dit niet gebeurt, grijp je in. Zo weet iedereen
waar hij of zij aan toe is. Spelers en toeschouwers kunnen zich concentreren op datgene waar
het allemaal om draait: lekker voetballen. Als
scheidsrechter sta je midden in de sport en ontwikkel je je eigen stijl van fluiten. Jij zorgt ervoor
dat iedereen plezier beleeft aan het spel. Bovendien is het leiden van wedstrijden goed voor

je persoonlijke ontwikkeling en conditie. Je leert
leiding geven en omgaan met druk.

HOE WORDT JE SCHEIDSRECHTER EN/OF
ASSISTENT?
Wil je gediplomeerd scheidsrechter of Assistent
worden, dan sta je er niet alleen voor. De KNVB
heeft hiervoor een speciale opleiding ontwikkeld.
De KNVB zorgt dus voor je opleiding. Al vanaf 14
jaar kun je een opleiding volgen.
Om scheidsrechter of assistent te kunnen worden, is het belangrijk dat je een voetballiefhebber bent en bereid bent een cursus te volgen
waar je de basisbeginselen van het vak leert.
Bovendien moet je regelmatig beschikbaar zijn.
Als verenigingsscheidsrechter voor je club of als
KNVB-scheidsrechter of assistent. In dat laatste
geval word je door de KNVB automatisch aangesteld. Grijp deze kans om
jezelf te ontwikkelen!

Belangstelling of heb je nog vragen, meld
dit bij de secretaris van de COVS HZO
Drenthe herman.harmers@home.nl
Meld je dus aan voor deze mooie uitdaging!

www.mulderij.nl
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Ruël Staalconstructies BV.
Hanzeweg 18
7591 BK Denekamp
Tel : (0541) 353528
Fax: (0541) 353584
Internet: www.ruel.nl
E-mail: info@ruel.nl

Ruël Stahlbau Gmbh.
Brüsseler Straße 6-8
48455 Bad Bentheim
Tel : 0049 (5924) 6096
Fax: 0049 (5924) 6012
Internet: www.ruel.de
E-mail: info@ruel.de
Volledige staalconstructies
Industrie hallen
Loodsenbouw
Verkoop van alle soorten
ijzer o.a. balken, buis-,
hoek-, koker- of U-profiel
(evt. op maat gezaagd)
Trappen en bordessen
Zet- en plaatwerk
Stalen damwand profiel uit
voorraad op 4, 5, 6 meter
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Dalen aan zee in het Spaanse Marbella
ADIOS! DAT DACHT JOS LANGELAND (31)
UIT DALEN ZES JAAR GELEDEN. HIJ STOPTE
MET VOETBAL, SLOOT EEN VERBOND MET
ZIJN BESTE VRIENDIN EN GING ZIJN DROOM
ACHTERNA: EEN LOUNGEBAR IN MARBELLA.
,,Ik was klaar in Nederland. Ik scheurde mijn kruisbanden af
en had niet de mentaliteit om terug te komen’’, vertelt Langeland vanuit Spanje, waar Hestia aan de haven werd opgezet.
,,Dalen is een supergezellig dorp en ik was keeperstrainer bij
Raptim. Ik zat bij de selectie van Dalen en speelde altijd Protos Weering. Maar na vijf jaar blijf je niet meer alleen daarvoor
in Nederland.’’
Om de ‘slechte vijf maanden’ in de winter door te komen,
verzorgt Hestia trainingskampen. Voor vriendenteams, maar
ook voor teams op hoog niveau. Inmiddels strijken jaarlijks
zo’n dertig hockey-, voetbal- of tennisteams neer in Marbella.
,,De trainingskampen zijn bij toeval ontstaan. Raptim werd
kampioen en zij wilden graag op trainingskamp. Daar heb ik
op ingespeeld door te zeggen: misschien kunnen wij wel wat
regelen.’’
In tegenstelling tot grote organisaties rekent Hestia voor bijna alles kostprijs. ,,Het moet toegankelijk blijven. De teams
gebruiken de maaltijden in mijn bar. Daar verdien ik dan toch
nog iets aan. Ik kan de hele winter niks doen en een beetje
doortuffen, maar ik kan ook mijn nek uitsteken en teams naar
hier krijgen.’’
In december is Langeland tijdelijk in Nederland en een bezoek
aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi mag dan niet
ontbreken. Zelf maakte hij twee keer de finaledag mee in het
shirt van Dalen. ,,Dalen doet het altijd goed. Ik heb veel vrienden bij Raptim en mijn vader zit daar in het bestuur, maar verder dan de tweede ronde komen ze meestal niet.’’
Omdat SVBO begin januari al op de stoep staat in Marbella

Voor installatie en reparatie van:
 Elektra
 Gas, water en cv
 Sanitair
 Zinkwerken
 Zonnepanelen
 Dakbedekking
 Airco

krijgt de jonge ondernemer de finale niet live mee
in Sporthal Angelslo, maar aan de bar via de live-uitzending van RTV Drenthe. Gelukkig voor hem zitten
Raptim en Dalen dit jaar bij elkaar in de groep. Een
minifinale in de voorronde. ,,Daardoor is het extra
leuk om te kijken. Onderling stangen mijn vrienden
en ik elkaar wel. Als Dalen met 4-0 wint, wil ik nog wel even
napraten met ze. Als het andersom is, moet ik zorgen dat ik
snel in de kantine zit.’’

Meer informatie is te vinden op
www.trainingskampspanje.nl

Wij beschikken over:
* Onderhoudscontracten
* Riool ontstoppingsmachine
* 24-uurs storingsservice

Weerdingerstraat 198
7822 BK Emmen
0591-611310
vanluikinstallatietechniek@hetnet.nl

WWW
Vele Protos-Weering deelnemers gingen u al voor...
Wij verzorgen onder meer;

SEIZOENSAFSLUITING
IN MARBELLA

Geheel verzorgde trainingskampen voor
voetbal, hockey, volleybal, wielren-, tennis
en golfverenigingen op alle niveaus!
Gezellige seizoensafsluiting met het team
in het zonovergoten zuid Spanje
Bedrijfsfeesten, Groepsreizen,
Business Club reizen en veel meer...
MEER WETEN? Kijk dan op

www.trainingskampspanje.nl
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1000-1700 Gesloten 1000-1730 1000-1730 1000-1600 Gesloten 1200-1700 1000-1700 1200-1700 1000-1730 1000-1730 Gesloten Gesloten
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KOOPzondag

ONZE MERKEN:

40%

30%

TOT

70%
KORTING*

50%
20%
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Artemide
Beautiful life
Bert Plantagie
Bree’s New World
Cameleon
Cartel Living
Design On Stock
De Ploeg
FSM
Gelderland
Harvink
Interstar
Jab
Jori
Kendix
Label
Leolux
Machalke
Metaform
Montèl
New Sity
Pastoe
Pilat & Pilat
Pode
Riegel Wanddesign
Rolf Benz
Stressless
Topform
Variér

60%

20 t/m 30
DECEMBER

beautiful li fe
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H A V E R K O R T

Hoofdweg 89, 7741 PM Steenwijksmoer (bij Coevorden) - T. 0524-512603 - info@haverkort-interieurs.nl

www.haverkort-interieurs.nl

