VOORRONDEN
KWARTFINALE
HALVE FINALE
TUSSENRONDE

MAANDAG 28 DECEMBER
WOENSDAG 30 DECEMBER
ZATERDAG 2 JANUARI
WOENSDAG 6 JANUARI

FINALE

ZATERDAG 9 JANUARI IN EMMEN

WWW.PROTOSWEERING.NL

Haverkort
biedt meer!

design

+

Wij heten
u van harte
welkom!

lifestyle

onze merken:

100% SLAGINGSGARANTIE!

• Artemide
• Beautiful life
• Bert Plantagie
• Bree’s New World
• Cameleon
• Cartel Living
• Cloak
• Design On Stock
• De Ploeg
• FSM
• Gelderland
• Harvink
• Huiscollectie
• Interstar
• Jab
• Jori
• Karat
• Kendix
• Label
• Leolux
• Machalke
• Metaform
• Montèl
• New Sity
• Pastoe
• Pilat & Pilat
• Pode
• PTMD
• Riegel Wanddesign
• Rolf Benz
• Stressless
• Stressless You
• Topform
• Variér
• vt wonen

• DE GROOTSTE KEUZE, DE BESTE KWALITEIT
• VERSCHILLENDE PRIJSNIVEAUS > LAAGSTE PRIJSGARANTIE!
• ALTIJD ACTUELE ACTIES EN UNIEKE AANBIEDINGEN
40%

30%

• GRATIS KOFFIE
10.000 M² SHOWROOM

TOT

70%

• ALLE GROTE WOONMERKEN IN MODERN EN LIFESTYLE
• BREDE COLLECTIE IN DIVERSE SMAAKGROEPEN

KORTING*

• ALLES IN HUIS VOOR UW PERSOONLIJKE WOONMIX
50%

• ONGEDWONGEN SHOPPEN NAAR WENS
20%

VANAF 23
DECEMBER

60%

• MAATWERK IN MEUBELEN
PERSOONLIJK ADVIES OP MAAT IN ONS ADVIESHUIS
• PROFESSIONELE INTERIEUREXPERTS
• EEN BETROKKEN, BEVLOGEN EN GEDREVEN TEAM
• GRATIS INTERIEURADVIES, 3D WOONADVIES & INTERIEURPLAN
• PROFESSIONEEL STYLINGTEAM
BESTE SERVICE & GARANTIE MET EEN GLIMLACH
• EIGEN SERVICE- EN MONTAGETEAM
• GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL NEDERLAND
• CBW-ERKEND, 3 JAAR GRATIS SERVICE EN GARANTIE,
OPTIONEEL TOT 5 JAAR

be a u t if u l l i fe
B Y

H A V E R K O R T

Hoofdweg 89, 7741 PM Steenwijksmoer - T. 0524-512603 - www.haverkort-interieurs.nl
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‘PWZ wordt weer een mooi feest’
‘Feest en spektakel’
De zevenkoppige commissie van
PWZ heeft er weer een jaar van
voorbereiding opzitten, zodat we
vanaf 27 december weer kunnen
genieten van honderd teams die
de strijd met elkaar aangaan.
Naast onze hoofdsponsor Tuindeco International, zijn er weer
vele sponsoren bereid gevonden
ons te ondersteunen om dit
zaalvoetbalspektakel mogelijk
te maken. Sponsoren die hun
naam graag verbinden aan dit
voetbalfeest en die wij daarvoor
zeer erkentelijk zijn.

lers zag hij in de zaal gedurende de
jaren. Eentje is hem in het bijzonder bijgebleven. ,,Ooit speelde er
bij Pesse een jongen mee die in
het nationale zaalvoetbalelftal zat.
Dan weet je niet wat je ziet. Zo’n
voetballer schiet een ploeg in z’n
eentje naar de finale.’’

WIE HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI NOEMT,
DENKT OOK METEEN AAN TUINDECO INTERNATIONAL.
DE GROOTHANDEL IN TUINHOUT IS AL JARENLANG HOOFDSPONSOR. ,,PWZ IS EEN BEGRIP’’, WEET GERARD STREUER,
DIE SAMEN MET ZWAGER BERT WEERING HET BEDRIJF LAAT
FLOREREN.
De link in het goede huwelijk
tussen Tuindeco en PWZ is Piet
Weering, voorheen eigenaar van de
groothandel. Hij zette het toernooi
destijds op met vier ploegen. ,,Drie
corners betekende een penalty’’,
zegt hij over de begintijd als hij ziet
dat schoonzoon Gerard vertelt over
PWZ. ,,We hebben altijd gezegd:
zolang we het toernooi kunnen
steunen, blijven we dat doen’’,
vertelt Streuer.
Hij draagt echter niet alleen om
historische redenen het toernooi
een warm hart toe. ,,Ik heb heel

De feiten
HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI MAG ÉÉN
TOPKLASSER VERWELKOMEN, NAMELIJK HHC HARDENBERG.

veel met voetbal. Zelf heb ik nog
gespeeld bij Weiteveense Boys.
Nu ben ik vooral liefhebber. Ik kijk
veel, terwijl Bert meer van de motorische sporten is. Als ik kan, pak
ik iedere ronde mee en uiteraard
sowieso de finale. Na afloop gaan
we altijd nog even een hapje eten
in Coevorden.’’
“Vanuit mijn vriendengroep volg ik
meestal Raptim.”, Streuers interesse beperkt zich echter niet tot één
club. ,,Ik volg het hele toernooi op
de voet. Ik denk dat PWZ weer een
mooi feest wordt.’’ Duizenden spe-

De hoofdklasse is vertegenwoordigd met drie teams, namelijk
zaterdaghoofdklasser HZVV en
de zondaghoofdklassers Achilles
1894 uit Assen en MSC uit
Meppel.
Verreweg de meeste deelnemers
komen uit in de derde klasse.

Bedrijfsmatig kende Tuindeco
International een goed jaar, waarbij
vooral naar het buitenland de groei
enorm is. Inmiddels levert het bedrijf aan zo’n vijftien landen.
,,We vallen in 2016 Duitsland aan.
Om dit te doen hebben we twee
Duitse vertegenwoordigers aangenomen, die voorheen bij een collega in de markt hebben gewerkt. We
deden Duitsland ‘erbij’, maar nu
gaan we er vol voor.
Het wordt een spannende tijd. We
moeten het waarmaken en weten
wat we in 2016 moeten doen.’’

Liefst 36 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.
Dit jaar is 55 procent van de
deelnemende clubs van oor-

LANTING
N
HOOGEVEE

EEN
KLAZIENAV

Inmiddels bestaat het bedrijf 23
jaar en werken er 50 mensen bij
Tuindeco International. Zij spelen
volgens Streuer een belangrijke
rol in het Coevorder succes.,,De
betrokkenheid is groot. Samen de
schouders eronder om de gewenste groei mogelijk te maken, dat
leeft echt in de groep.’’
In Coevorden, de Baltische staten
en in Duitsland heeft het bedrijf
meerdere voorraadlocaties. Klanten komen van over de hele wereld,
waaronder Nieuw-Zeeland, Bahrein
en Israël. ,,Ze weten ons op de een
of andere manier te vinden. Dat
vind ik toch wel uniek.
Tuindeco International is
gehuisvest aan de Kriweg 34 in
Coevorden. Meer informatie via
0524-515387,info@tuindeco.com
en www.tuindeco.com.

sprong een zondagclub.
Deze jaargang besloten drie
teams zich af te melden, namelijk SETA, Sleen en Hulzense
Boys. WVV kreeg geen uitnodiging. DVC ’59, Stadskanaal,
Ruinerwold en Tiendeveen
waren er als de kippen bij om
de vacante plekken in te vullen.

De scheidsrechterscommissie
heeft ook dit jaar weer gezorgd
voor genoeg scheidsrechters en
ook deze liefhebbers kijken ernaar uit aan dit toernooi deel te
nemen. Als Protos zijn wij er trots
op dat wij dit mooie zaalvoetbaltoernooi mogen organiseren.
Samen met de sporthalbeheerders zullen onze vrijwilligers er
weer alles aan doen om het ook
buiten het speelveld goed te
laten verlopen. Voor de voetballers zal het weer een geweldige
uitdaging zijn om verder in het
toernooi te komen.
Wij vertrouwen erop dat we
samen met de supporters weer
in staat zijn om er een mooie
happening van te maken.
Als organiserende vereniging
Protos wensen wij eenieder veel
succes, feest en spektakel toe.
Gert Plas
Voorzitter v.v. Protos

Colofon
Uitgeverij:
NDC mediagroep, Groningen
Oplage: 32.100
Redactie:
Martin Cusiel/WIK Media
Ontwerp en opmaak:
MP&V NDC mediagroep in
Groningen
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NIEUW BIJ REISBUREAU LANTING!

VAKANTIES VAN DUITSE
REISAANBIEDERS!

Nu alle vakanties van Duitse Reisaanbieders met dezelfde lage prijzen als in Duitsland.
Met meer dan uitstekende Duitse reisvoorwaarden en -verzekering!
Vertrekken vanaf diverse luchthavens (Groningen, Bremen, Munster, Dusseldorf,
Hamburg, Amsterdam)
Alle keuze uit de vele aanbieders
Dagelijks de beste prijzen door een rechtstreekse aansluiting op de
Duitse reisvergelijking systemen
Juist voor Nederlandse vakantieperiodes extra interessant door verschil in
seizoenen met Duitsland!

Speciale boekingsactie zomer 2016: boeken voor 31 januari
een prachtige koffer kado!
Kom langs, bel ons of mail uw wensen.
Wij maken uw zomervakantie piekfijn in orde!
Linda, Rianne, Jacqueline, Mirjam en Linda.
Klazienaveen, Van Echtenstr. 43 (naast Gemeentewinkel)
0591317000
lanting@vx.nl
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KIES MET UW BEDRIJFSAFVAL VOOR AREA ZAKELIJK
ÉN VERSTERK DE DRENTSE ECONOMIE!
Voor installatie en reparatie van:
 Elektra
 Gas, water en cv
 Sanitair
 Zinkwerken
 Zonnepanelen
 Dakbedekking
 Airco

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

STAP NU OVER!

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

De voordelen voor u op een rij:
• Uw extra lediging snel ingepland:
Area Zakelijk is altijd dichtbij
• Korte lijnen: Area Zakelijk schakelt snel
• U betaalt geen milieutoeslag
• Al uw afvaldiensten onder 1 dak

Tankreiniging
Industrieel reinigen
Olie en gas service

Area Zakelijk zamelt restafval, papier, plastic, organisch afval en glas in.
Maar verzorgt ook archiefvernietiging en plaagdierbeheersing en
de verhuur van diverse afzetcontainers voor u.

Oppervlakte behandeling

Industrieweg 1 | 7761 PV | Schoonebeek
T: 0524 532 122 | E: info@oakite.nl
www.oakite.nl

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

Bel 0591 - 57 10 80. WWW.AREAZAKELIJK.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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‘PWZ staat nog op
mijn verlanglijstje’
IN EEN BLOEDSTOLLENDE FINALE SCHREEF MSC UIT
MEPPEL VORIG JAAR HISTORIE. DE HOOFDKLASSER WON
HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI VOOR HET
EERST DOOR SC ERICA MET 6-3 TE VERSLAAN.
Een van de opvallende personen
op de bank was Camiel Fidom
(rechts op de foto). De 25-jarige
speler van MSC was diverse keren
actief op PWZ, maar uitgerekend
tijdens het succes van de Meppelers was hij geblesseerd.
Het was niet de eerste keer dat
Fidom de titel misliep. In de zomer
van 2010 verkaste hij van HODO
naar Staphorst.

Enkele maanden later kende PWZ
HODO als winnaar.
,,Dat steekt nogal’’, lacht hij. ,,Als
coach was het ook al leuk, maar
het toernooi staat als speler nog
wel op mijn verlanglijstje. Ik was
misschien nog wel nerveuzer dan
als speler. Maar het was wel leuk
dat je het idee hebt dat je een
bijdrage hebt geleverd aan een
team.’’

Overzicht 38ste Protos Weering
EINDSTAND TUSSENRONDE
1. Nieuw Buinen 4-12 (+9)
2. Dedemsvaart 4-9 (+3)
3. Germanicus 4-6 (0)
4. Rolder Boys 4-3 (-3)
5. HZVV 4-0 (-9)

EINDRONDE
POULE A:
Nieuw Buinen- MSC 1-1
MSC- WVV 2-2
WVV- Nieuw Buinen 1-1
Strafschoppen om plek 1 in de
groep: MSC verslaat WVV.
EINDSTAND:
1. MSC 2-2 (0)
2. WVV 2-2 (0)
3. Nieuw Buinen 2-2 (0)
POULE B:
Hoogeveen- SC Erica 0-3
SC Erica- DZOH 3-0
DZOH- Hoogeveen 2-2
Strafschoppen om plek 2 in
de groep: DZOH verslaat
Hoogeveen.

EINDSTAND:
1. SC Erica 2-6 (6)
2. DZOH 2-1 (-3)
3. Hoogeveen 2-1 (-3)
KRUISFINALES
SC Erica- WVV 3-2
MSC- Hoogeveen 5-2
OM PLEK 5/6
Nieuw Buinen- DZOH 4-1
OM PLEK 3/4
WVV- Hoogeveen 7-3
FINALE
SC Erica- MSC 3-6
EINDSTAND:
1. MSC
2. SC Erica
3. WVV
4. Hoogeveen
5. Nieuw Buinen
6. DZOH

Op de finaledag zag Fidom dat zijn
ploeg uiteindelijk via strafschoppen de finale haalde. Tot zijn grote
opluchting. ,,Ik was meer bang voor
Nieuw-Buinen en WVV dan voor
Erica in de finale. Ik wist dat het
tussen hen en ons zou gaan.’’
Toch ging het niet vanzelf in de
finale. Ondanks dat ‘we voetballend beter waren dan Erica’, liep
MSC lange tijd achter de feiten
aan. ,,Klopt, toen stonden we met
de rust met 3-1 achter. Haha. Die
keeper pakte alles. Maar ik zag de
maker van de 2-0 niet eens meer
de kracht had om te juichen, dus ik
wist dat er nog een kans was.’’
Dit jaar is Fidom weer topfit en
hij kan niet wachten om de titel
eindelijk als speler in de wacht te
slepen. ,,Zodra het winterstop is op
het veld, gaan we oefenen. Sommige spelers hebben behoefte aan
een rustige periode, dus meestal
staan er zeven of acht jongens die

graag willen zaalvoetballen.’’
Tot die tijd zal het er door broer
Jos, ook speler van MSC, nog wel
ingewreven worden dat hij het
toernooi al wél als speler heeft
gewonnen.
En niet alleen daar klinkt deze
sneer nog wel eens. ,,Ik krijg op de

club nog wel eens een steek onder
water, maar dan zeg ik altijd: ik ben
waarschijnlijk de jongste coach die
het toernooi heeft gewonnen.’’
MSC start het toernooi in Sporthal
Wessels Boer Hal in Zuidwolde
tegen ZZVV, Zuidwolde, Edon en
Vitesse’63.

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, WVV
en FC Meppel zegevierden één
keer. Net als MSC, dat vorig
jaar won.
Het organiserende vv Protos
won dus nog nooit. Voor onder
meer Raptim, SVBO en Noordscheschut geldt hetzelfde.

1977/1978 ACV
1978/1979 ACV
1979/1980 Hoogeveen
1980/1981 Emmen
1981/1982 WKE
1982/1983 Rohda Raalte
1983/1984 SC Erica
1984/1985 Germanicus
1985/1986 HODO
1986/1987 SC Angelslo
1987/1988 HHC Hardenberg
1988/1989 WKE
1989/1990 CSVC
1990/1991 HZVV
1991/1992 WKE
1992/1993 HZVV
1993/1994 HZVV
1994/1995 Dalen
1995/1996 HODO
1996/1997 Titan

1997/1998 HZVV
1998/1999 Hoogeveen
1999/2000 HODO
2000/2001 Hoogeveen
2001/2002 HODO
2002/2003 HODO
2003/2004 FC Meppel
2004/2005 Titan
2005/2006 HHC Hardenberg
2006/2007 HZVV
2007/2008 HHC Hardenberg
2008/2009 HZVV
2009/2010 Hoogeveen
2010/2011 HODO
2011/2012 Hoogeveen
2012/2013 HHC Hardenberg
2013/2014 WVV
2014/2015 MSC
2015/2016 ???

Verrassend
Nobellaan 239
9406 AH Assen
Tel 0592-357326
Verfrissend
Fax 0592-398653
Vernieuwend
De Waag 10
7751 GW Dalen
en trendy in bloemen Tel 0524-551443
Fax 0524-553258

Bloembinderij

BERT LUBBERMAN
www.lubberman.nl / info@lubberman.nl
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Friesestraat 19, Coevorden

wenst u een sportief toernooi!!
En een gelukkig, gezond en

goed gekleed

Monierweg 4a Coevorden • 0524 - 517578 • www.casauto.nl

2016

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

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

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

Erkend door de
Raad voor Accreditatie

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

Volledig onderhoud voor alle merken
V.o.f. Autoservice Coevorden
Roelof Supheert
Byte 2b 7741 MK Coevorden

 0524 523 541
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‘Goed bezig zijn met wat je goed kunt’
RICHARD DIMMENDAAL
IS AL JARENLANG EEN
BEKEND GEZICHT BIJ
DIMMENDAAL MODE VOOR
MANNEN. HIJ NAM DE
WINKEL IN 2011 OVER VAN
ZIJN OUDERS EN HEEFT DE
MANNENMODE EEN VERJONGINGSKUUR GEGEVEN.
Dimmendaal Mode kent een rijke
historie. Richards ouders Ton en
Herma begonnen 25 jaar geleden
de winkel First/Man aan de Friesestraat.
Er kwam in de loop der jaren een
winkel bij in Nijverdal en in 1998
verhuisde de winkel in Coevorden
van nummer 11 naar nummer 19.
Daar waren Ton en Herma tot 2011
werkzaam, waarna Richard het
overnam. Met een nieuw logo en
merken voor wat jongere mannen,
maakte hij het zijn eigen wel. ,,De
winkel zoals hij nu is, is mijn winkel
met andere merken als Vanguard,
Cavallaro Napoli en No Excess.’’
Voorlopig is hij tevreden met hoe
de zaken gaan. Met een vast team
van drie runnen ze de winkel. “Je
moet allereerst goed bezig zijn met
wat je goed kunt. Maar er is altijd
iets dat je plaagt qua toekomstplannen”, kijkt hij vooruit.
Het draaiende houden van de
zaak heeft ervoor gezorgd dat de
voetballer Dimmendaal nog maar
weinig op de velden te bewonderen is. “Ik voetbal zelf bij Raptim.
Momenteel train ik af en toe nog
eens. Ik sluit niet uit dat ik nog
wel een keertje een wedstrijd ga
spelen.’’ Tot en met de A-junioren
was hij elders in de stad speler bij
Germanicus.
De betrokkenheid bij het voetbal
in de regio is groot. Dimmendaal
sponsort alle voetbalverenigingen in de stad Coevorden, Dalen
en Protos via het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. In het kader
van 25-jarig jubileum van de winkel
nodigde hij alle selectieteams van
de clubs die hij sponsort uit voor
een avondje racen in een Formule
1-auto. Een simulator, dat dan

Foto: Rutger Bronts/Ring Foto De Boer
weer wel. ,,Vijf teams zijn geweest
en het was geweldig. Een biertje
erbij en wat racen. En tevens is het
een mooie manier om de toekomstige klant de winkel te laten kennen. Zoiets verlaagt de drempel,

hoewel er ook al voetballers bij
ons in de zaak komen.’’ Andersom
komt Dimmendaal over de vloer bij
de voetballers uit de regio. De zaalvoetbalvloer wel te verstaan. “Ik zie
bijna iedere ronde wel, maar uiter-

aard sowieso de finale. Ik heb zelf
nooit de eer gehad mee te mogen
doen, want ik was geen selectiespeler. Maar het is een prestigieus
en zeer sympathiek toernooi waar
ik hoe dan ook bij wil zijn.”

Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje bij Dimmendaal
Mode aan de Friesestraat 19.
Meer informatie: 0524-515850 of
dimmendaalmode.nl.

Noordscheschut wil niet weer stranden in kwartfinale
EEN ZEKERHEIDJE VOOR DE
KWARTFINALE IS BIJNA IEDER
JAAR VV NOORDSCHESCHUT.
DE SCHUTTERS PLAATSTEN
ZICH DE AFGELOPEN JAREN
TELKENS MET SPEELS GEMAK
VOOR DE VOLGENDE RONDE.

Toch verliep het toernooi vorig jaar
niet zoals gehoopt. Al in de kwartfinale was het einde oefening in een
poule met OZC, Dedemsvaart, EMMS
en CSVC. Noordscheschut droop met
als nummer vier in de groep af. Het
contrast was groot met het jaar ervoor. Toen had Noordscheschut lange
tijd hoop op een finaleplek.

In de halve finale eindigde de ploeg
als tweede achter Topklasser HHC
Hardenberg.
In de tussenronde leek de finale haalbaar na twee duels, waarin Noordscheschut vier punten behaalde. De hoop
vervloog snel in de resterende duels,
waarin Rolder Boys en HODO simpel
wonnen.

Voor:
Feesten
Bruiloften
Bedrijfsfeesten

Voor:
Vergaderingen

Een
gezellig
dorpscafé

Dorpshuis de “Schalm”
Hoofdweg 47
7741 PL Steenwijksmoer
0524 - 51 25 56
thea_mars2202@hotmail.com
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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...

www.trainingskampspanje.nl

MEER WETEN? Kijk dan op

T
R
E
X
LOGISTICS B.V.

Road- , Sea-, Air and Intermodal freight.
Offshore service – Projects
Phone : +31 (0)524 – 820395
Fax : +31 (0)524 – 820394
Mobile :
+31 (0)6 20 00 03 49
Postbus 14, 7740 AA Coevorden
The Netherlands
e-mail: info@4trexlogistics.nl

Zorg Sele
ct
al voor
€ 89,95 p
/m

Zó... een complete
zorgverzekering van
Univé voor díe prijs
Univé Emmen, Weerdingerstraat 20
Univé Coevorden, Kasteel 33
unive.nl/zorg
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‘De deur gaat dicht en Huishoudelijke
het is de hele dag feest’ regels
Tijdens de verschillende
rondes van het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi is het niet toegestaan
om eigen geluidsapparatuur
zoals gastoeters, radio’s,
megafoons, sirenes op accu’s et
cetera mee te nemen. Tevens is
het niet toegestaan om alcoholische drank en drankjes in blik
mee te nemen.
Ook is het mogelijk dat er, vanaf
de voorronde tot en met de
finale, een tassencontrole bij
de ingang wordt gehouden. De
organisatie behoudt het recht
om personen die dit negeren
de toegang tot de sporthal te
ontzeggen en/of uit de sporthal
te verwijderen.
Tevens willen wij u vragen te

VOOR HANDBALVERENIGING E EN O UIT EMMEN ZIJN DE
WEDSTRIJDEN VAN HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI IN SPORTHAL ANGELSLO HOOGTEPUNTEN IN HET
JAAR. BÉ LANTING, VOORZITTER VAN DE KANTINECOMMISSIE,
IS KLAAR VOOR VIJF DAGEN FEEST IN ZIJN HAL. ,,UITERAARD
HEBBEN WE INMIDDELS AL EEN KANT EN KLAAR DRAAIBOEK
LIGGEN.’’
,,De voorbereidingen beginnen
meestal al in november’’, vertelt
Lanting. ,,Dan hebben we het
eerste gesprek met de organisatie
met de vraag: wat willen zij en wat
willen wij?
We weten uit ervaring hoeveel
we qua inkoop nodig hebben en
rekenen daar nog een beetje extra
bij. Alle inkomsten zijn voor onze
vereniging.’’
De vrijwilligers vanuit E en O werken tijdens de speeldagen in twee
ploegendiensten. Enkele mensen
werken van 9 uur totdat de laatste
rommel is opgeruimd. ,,Er is geen

vergelijkbaar evenement qua grootte. De finaledag is de drukste dag
van het jaar. We hebben ook wel
andere drukke evenementen, maar
die hebben vaak piekmomenten.
Bij PWZ loopt het de hele dag door.
Het begint om half twaalf en dan
is het net een discotheek; de deur
gaat dicht en het is de hele dag
feest.’’
Hulp komt er uit alle hoeken. In
tegenstelling tot andere evenementen hoeft de ietwat vergrijsde
kantinecommissie tijdens PWZ niet
lang te zoeken.
Lanting staat voor zijn 22ste

. designed for life
Bezoek nu onze showroom!
De Forbo Gallery is elke woensdag geopend van 15.00 tot 17.30 uur.

U vindt de Gallery op het terrein van Forbo-Novilon,
De Holwert 12 in Coevorden.

toernooi. Vanwege een heupblessure miste hij de afgelopen 23
jaar slechts één editie. ,,Maar ik
heb nog nooit een hele wedstrijd
gezien. Ik doe het voor de vereniging. Het is hartstikke gezellig en
de sfeer is goed.’’
Dit jaar wacht er een logistieke uitdaging voor Lanting en de zijnen.
Voor eerste keer wordt er gewerkt
met kunststof glazen waar statiegeld op zit. ,,Je koopt het glas en
die houd bij je. Aan het eind van
de avond kun je die weer inleveren
en krijg je je geld of een muntje
terug. Of je houdt het glas zelf als
herinnering, want er wordt ook wat
op gedrukt.’’
Die herinnering wordt als het aan
Lanting is een mooie, zoals gebruikelijk. ,,Wij zijn er klaar voor, Protos
is er klaar voor en hopelijk de supporters en spelers ook. We maken
er weer een mooi feest van.’’

parkeren op de aangewezen
parkeerplaatsen om overlast,
voor zowel de bewoners als hulpdiensten, te voorkomen. Uw auto
wordt anders weggesleept.
FINALEDAG
Op de finaledag gaat Sporthal
Angelslo om 10 uur open. Er is
geen voorverkoop. Kom op tijd
om teleurstelling te voorkomen.

Doelpuntenregen
in halve finale
SC Erica maakte vorig jaar de meeste goals, namelijk 74. Winnaar
MSC trof 71 doel. Topscorer werd Marco Hartman van vv Hoogeveen.
Hij schoot gedurende het toernooi 25 keer raak.
Er werd vorig jaar in totaal 1727 keer gescoord. Dat was meer dan
een jaar eerder: 1706.
Opvallend is dat de stijging te danken is aan de halve finale.
Alleen in deze ronde lag het aantal goals in 2014/2015 hoger dan in
2013/2014. Liefst 227 keer bolde in deze ronde het net, tegen 190
keer een jaar eerder.

10

dinsdag 15 december 2015

Over Zandstra Schilderwerken

flexibel
écht doen
ervaren
loyaal

Zandstra Schilderwerken werkt met een team van vakkundige medewerkers.
De specialisaties die onlosmakelijk zijn verweven met het schildersvak, zijn
vertegenwoordigd in ons team. Zo beschikt het team bijvoorbeeld over glaszetters,
een timmerman en houtreparateur. Allen werken met producten die voldoen aan
de laatste technische en milieukundige eisen. Onze opdrachtgevers zijn zo zeker
van opgeleide specialisten met ruime ervaring en expertise.

Zakelijke en particuliere opdrachtgevers
Zandstra Schilderwerken bedient een diverse klantenkring bij projecten in de woningbouw,
specialistische renovatie van monumenten en grootschalige renovatieprojecten. Geen klus is
te klein en geen opdracht groot. Elke klant wordt op een betrokken en klantgerichte wijze bediend:
van woningbouwvereniging tot onderwijsinstelling en van bouwbedrijf tot particuliere opdrachtgever.

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Houtrotreparaties

Tinnegieter 54 - 9502 EX Stadskanaal - T. 0599-32240 - www.schilderwerken.nl

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

• Ruim 1500 medewerkers;
• Meerdere vestigingen;
• Flexibel en snel inzetbaar;
• Goed opgeleide medewerkers;
• Doen wat we beloven;
• 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

Overstap-reden 3
Bij SNS krijg je
rente op je
*
betaalrekening
"#$ %&'()$*+#$##, -. /01#2 3,#45)$#6))$
7#8+(9,)5$ :;< = 2 %>>)$
7#8+( :1 2 ?@)6@8A)$
snsbank.nl

* Bij SNS Betalen tot € 5.000
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‘Coevorden ís Protos Weering’

RTV Drenthe
zendt finale
live uit
RTV Drenthe en het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi kennen een goed
huwelijk. Voor het vierde jaar op rij krijgt
het toernooi uitgebreid aandacht op
de regionale zender. In het programma
Onze Club laat RTV Drenthe beelden
zien van de voorronden tot en met de
halve finale. De finale op zaterdag 9 januari is net als de vorig jaar live te zien.
Meer informatie over Onze Club is terug
te lezen op rtvdrenthe.nl.

WAT BEGON ALS EEN TWEEMANSZAAK AAN HUIS VAN BROERS STEF EN BART
LUDWIG IS UITGEGROEID TOT EEN GEWAARDEERD BEDRIJF IN HET CENTRUM
VAN COEVORDEN. AAN DE MARKT 5 GEVEN ZIJ, SAMEN MET VERZEKERINGSEXPERT SANDER BLAAUW, FINANCIEEL ADVIES.
Klein begonnen en stukje bij beetje gegroeid. Dat is het verhaal van de Coevorder
broers. In de hoogtijdagen van de financiële
crisis startten ze met Ludwig Financieel
Advies. De markt is volgens Stef nog steeds
niet top, maar na het verdwijnen van enkele
andere partijen ‘blijven we mooi over zo met
ons drietjes’.
Dit jaar verkaste het bedrijf naar het pand
aan de Markt.
En dat was niet de enige stap, want ook
Blaauw werd aangenomen. Stef: ,,We hadden het te druk met hypotheken. Vandaar

dat we Sander er nu bij hebben voor de
verzekeringen.’’
Het drietal geeft advies over hypotheken,
verzekeringen en leningen voor particulieren,
bedrijven, zzp’ers, freelancers en verenigingen. Stef ziet dat de huizenmarkt langzaam
weer aantrekt. En wonen in Coevorden is als
je het hem vraagt leuk en goed te betalen.
,,Vooral de huizen van rond de anderhalve
ton lopen hard.
En je hebt al een leuke twee-onder-een-kap
voor 175.000 euro.’’
Niet alleen de woningen maken Coevorden

een mooie stad. Ook het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi hoort erbij. “Coevorden
ís Protos Weering. Ik ben meestal alleen aanwezig bij de finale en dat is altijd fantastisch
gezellig. Er zijn altijd bekenden.’’
De eigen voetbalcarrière reikte nooit tot
deelname aan het toernooi. ,,Ik heb een
paar jaar bij Germanicus 3 gezeten. Als
waterzakdrager, haha. Maar wel één keer
kampioen geworden.’’
Voor Blaauw is dat een heel ander verhaal.
Hij speelde onder andere bij FC Emmen,
Hoogeveen, Germanicus, Raptim en CSVC.
,,Ik heb zeker tien keer meegedaan aan het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. En één
keer de finale gehaald met Germanicus. Dat
was een mooie beleving.
Clubs als Raptim en Dalen maken er altijd

een sfeertje van. Dat is kippenvel. Als je in
een hal staat, klinkt het toch anders dan op
een groot veld. ’’
De stadsderby Germanicus-Raptim brengt
warme gevoelens met zich mee voor Blaauw,
die in de allereerste derby in competitieverband, die werd aanschouwt door ruim 2.500
toeschouwers, de enige treffer maakte
namens Raptim.
Het werd uiteindelijk 1-1. Een derby die dit
jaar ook in de zaal weer wordt gespeeld. “Nu
ik ben gestopt en zelf niet meer meespeel
ga ik meestal wel alle rondes in een sporthal
kijken. Het blijft toch een leuke happening.”
De adviseurs van Ludwig Financieel Advies
zijn te vinden aan de Markt 5 in Coevorden.
Meer informatie: 0524-522002 of
ludwigadvies.nl.

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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Beeld - Geluid - Wassen - Drogen - Huishoudelijke apparatuur
Satelliet - Eigen technische dienst
Edisonweg 7
7741 KS Coevorden
Tel: 0524 - 519423
www.ep.nl

Hypotheken & Verzekeringen
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0524-522002 / www.ludwigfa.nl
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- Sneltransport
- Expeditie
- Koeriersdiensten

www.fr ansbosman.com

Metaalrecycling

G.H.C. Bouw
PRODUCTIE EN VERKOOP VAN
DIVERSE AANHANGWAGENS.
DIVERSE AFMETINGEN.
ZOWEL OPEN ALS
GESLOTEN
Data 10, Coevorden, 0524-524055
www.hendriksrecycling.nl

PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI 2015/2016

PAG. 13

Teamspirit is het toverwoord in Dalen
AUTOBEDRIJF J. HOITING IS AL
93 JAAR EEN BEGRIP IN DALEN
EN OMSTREKEN. SINDS 2009 IS
JOHAN DE RIDDER SAMEN MET
ZIJN VROUW INGE EIGENAAR VAN
DE RENAULT–GARAGE. “HET IS EEN
ECHTE DORPSGARAGE IN DE GROTE
ZIN VAN HET WOORD”, ZEGT DE
RIDDER.
De Ridder schoot in eerste instantie in de
lach, toen zijn vrouw vroeg ook in het familiebedrijf te stappen. Het idee werd echter
met de dag serieuzer. „Uiteindelijk heb ik in
2006 mijn baan opgezegd, ben ik de uitdaging aangegaan en met succes.
Als op en top Renault-dealer richt het bedrijf
zich de laatste jaren ook op andere merken.
,,Er is veel geinvesteerd in kennis en materiaal om ook voor deze auto’s optimale service te kunnen verlenen. Hiermee vervullen
wij zoveel mogelijk de wensen van de klant.
Bij ons staat service en kwaliteit hoog in
het vaandel.‘‘ Hoiting is sinds het seizoen
2012/2013 hoofdsponsor van
VV Dalen. ,,Ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid’’, aldus de Ridder.
,,Door mijn kinderen kwam ik in aanraking
met de club. De brede inzet van alle vrijwilligers en de saamhorigheid binnen de club,
gaf ons het gevoel, dat wij als echt Daler
bedrijf ons hieraan wilden verbinden.‘‘
En met dit hoofssponsorschap is ook
meteen een op een de link gelegd met het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. ,,Het is
geweldig om te zien dat zoveel mensen dit
evenement een warm hart toedragen.
Overvolle sporthallen met veel sportiviteit en
gezelligheid. Geweldig te ervaren dat zoveel
Protos vrijwilligers dit elk jaar weer tot een
succes brengen.‘‘

De Ridder volgt de voorrondes op de voet.
Hij hoopt dit jaar weer met vele bussen
suporters naar de finale te gaan. ,,Getogen
in de clubkleuren, bewapend met vlaggen
en trommels gaan we met jong en oud van
dit evenement genieten.‘‘ Met een team van
twaalf mensen is de Ridder samen met zijn
vrouw tevreden zoals de zaken momenteel
gaan. De teamspirit is groot. ,,Net als in een
voetbalteam moeten het met ons allen doen.
We hopen u graag eens te begroeten.‘‘
Autobedrijf J. Hoiting is gevestigd aan de
Hoofdstraat 22 in Dalen.
Telefonisch te bereiken via 0524-551333.
www.hoiting.nl

Biertje, barbecue en voetbal
in Sporthal Noorderslag
DIT JAAR IS SPORTHAL NOORDERSLAG VOOR DE VIERDE KEER
SPEELHAL TIJDENS HET PROTOS
WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI.
BEHEERDER TONNY SCHRIJVER IS
APETROTS OP ‘IEDER JAAR VOLLE
BAK’.
Schrijver werd vijf jaar geleden beheerder
van de sporthal in Slagharen. Een van de
eerste dingen die hij deed was Jo Assen
van PWZ bellen. ,,Ik zei: ja, je spreekt met
Tonny Schrijver, ik ben de nieuwe beheerder en wil heel graag het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi in de hal.’’
,,Het antwoord was: is dit dé Tonny Schrijver die Protos de das omdeed? Ik vroeg
hem of ik nog kans maakte als ik ‘‘ja’’ zou
zeggen. Jo antwoordde: nee. Ik zei: oké,
dan ben ik hem niet.’’ Schrijver scoorde
in een beslissingsduel om degradatie
namens EMMS vier keer tegen Protos. Het
werd 6-4 en Protos degradeerde.
Het verzoek van Schrijver kwam te vroeg
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voor de eerstvolgende editie, maar een
jaar later was er ruimte. In het sportcafé
en de hal zitten jaarlijks zo’n zeshonderd
man bij de voorronde. ,,We hangen in het
sportcafé grote schermen op waarop te
zien is wat er in de zaal gebeurt. En buiten
staat een tent van tien bij tien voor de
rokers. Er staan zo’n 150 à 200 man in
het café en de tent. Er zijn mensen bij die
gaan niet eens de hal in, maar bekijken
het op de schermen met een biertje erbij
en de barbecue aan.’’
Schrijver was zelf jarenlang voetballer
bij onder andere EMMS, Germanicus en
Hardenberg’85. Later trainde hij de jeugd
bij EMMS en stond hij samen met Hennie
Haverkort aan het roer bij het eerste.
Maandag 28 december vanaf 18 uur
strijden EMMS, DKB, Mariënberg, DOS’63
en SC Lutten in Sporthal Noorderslag om
een plek in de volgende ronde. ,,Dat is
allemaal in de buurt. Alleen Mariënberg
is iets verder fietsen. Het wordt weer volle
bak zonder trammelant.’’
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VOORRONDEN 39e PWZ-TOERNOOI - Maandag 28 december 2015- aanvang 18.00 u.
POULE A

POULE B

POULE C

POULE D

Sporthal ‘Angelslo’
Emmen

Sporthal ‘De Citadel’
Dedemsvaart

Sporthal ‘Zwembadweg
Hoogeveen

Sporthal ‘‘t Grootveld’
Dalen

HZVV
DZOH
Weerdinge
Sc. Angelslo
EHS ‘85

Hoogeveen (zon)
Avereest
SCD ‘83
Nieuwleusen
Dedemsvaart

Noordscheschut
Hardenberg ‘85
Ruinerwold
Dwingeloo
Elim

Dalen
CSVC
DSC ‘59
Protos
KSC

POULE E

POULE F

POULE G

POULE H

Sporthal ‘Eendracht’
Zwartemeer

Sporthal ‘De Beek’
Hardenberg

Sporthal ‘Esdal’
Emmen

Sporthal ‘Mondenhal’
Nieuw-Weerdinge

De Weide
Weiteveense Boys
SVBO (zon)
Zwartemeerse Boys
SVBC

HHC
Daarlerveen
Lemele
Bruchterveld
Balkbrug

vv Emmen
Drenthina
Bargeres
Sweel (zon)
SVBO (zat)

Titan
NWVV
Valther Boys
Nieuw-Buinen
Fc. Ter Apel ’96

POULE I

POULE J

POULE K

POULE L

Sporthal ‘Carrousel’
Ommen

Sporthal ‘Börkerkoel’
Westerbork

Sporthal ‘’t Noorderslag’
Slagharen

Sporthal ‘Veenoord’
Veenoord

OZC
OVC ‘21
Bergentheim
Sportlust Vroomshoop
Drienerlo

VKW
Achilles 1894
Pesse (zon)
Witteveense Boys
Wijster

EMMS
DKB ‘44
Lutten
DOS ‘63
vv Mariënberg

Twedo (zon)
Klazienaveen
SVV ‘04
Sweel (zat)
Twedo (zat)

KWARTFINALE

HALVE FINALE

Woensdag 30 december 2015

Zaterdag 2 januari 2016

aanvang 18.00 uur

aanvang 18.00 uur

Sporthal ‘Angelslo’
Sporthal ‘De Citadel’

EMMEN
DEDEMSVAART

Sporthal ‘‘t Grootveld’

DALEN

Sporthal Zwembadweg’

HOOGEVEEN

Sporthal ‘De Eendracht’

ZWARTEMEER

Sporthal ‘De Beek’

HARDENBERG

Sporthal ‘Esdal’

EMMEN

Sporthal ‘Mondenhal’
Sporthal ‘De Börkerkoel’

NIEUW-WEERDINGE
WESTERBORK

Sporthal ‘De Carrousel’

OMMEN

Sporthal ‘Angelslo’
Sporthal ‘De Citadel’

HOOGEVEEN

Sporthal ‘De Eendracht’

ZWARTEMEER

TUSSENRONDE
Woensdag 6 januari 2016
aanvang 18.00 uur
Sporthal ‘Angelslo’

Zaterdag 9 januari 2016

Sporthal Angelslo EMMEN

11.00 uur – Opening en loting poule-indeling.
11.15 uur – Voorstellen deelnemende teams
11.30 uur – Aanvang poulewedstrijden.
14.30 uur – Kruisfinales.
15.30 uur – Wedstrijd om de vijfde en zesde plaats.

POULE P

16.00 uur – Wedstrijd om de derde en vierde plaats

Sporthal ‘Gramsbergen’
Gramsbergen

Sporthal ‘Drenthehal’
Beilen

Sporthal ‘De Marke’
Hollandscheveld

Sporthal ‘Erica’
Erica

16.45 uur – Voorstellen finalisten.

Sc. Erica
DVC ‘59
Schoonebeek
Zwartemeer
Erica ‘86

POULE Q

POULE R

POULE S

POULE T

Sporthal ‘De Koel’
Borger

Sporthal ‘Klabbe’
Emmercompascuum

Sporthal ‘Drostenhal’
Coevorden

Sporthal ‘Wessel Boerhal’
Zuidwolde

Sv. Borger
Westerlee
EEC
Rolder Boys
Valthermond

CEC
TEVV
Roswinkel
SJS
Stadskanaal

Germanicus
Raptim
Vios (O)
Hoogeveen (zat)
Zandpol

EMMEN

PROGRAMMA FINALE

POULE O

HODO
Hollandscheveld
SCN
Pesse (zat)
VVAK

DALEN

Sporthal Zwembadweg’

POULE N

Beilen
Fit Boys
Tiendeveen
Ruinen
HH Combi

DEDEMSVAART

Sporthal ‘‘t Grootveld’

POULE M

Gramsbergen
Voorwaarts Westerhaar
Kloosterhaar
Sleen
NKVV

EMMEN

17.00 uur – Wedstrijd om de eerste en tweede plaats.
17.45 uur – Prijsuitreiking door de directeur van Tuindeco International
- - - ENTREEPRIJZEN - - voorronde, kwartfinale, halve finale en tussenronde
volwassenen:
€ 4,00
kinderen t/m 14 jaar:
€ 2,00

finaledag
volwassenen:
kinderen t/m 14 jaar:

€ 6,00
€ 3,00

De organisatie van het Protos-Weering Zaalvoetbaltoernooi
wenst u een aantrekkelijk zaalvoetbaltoernooi.

ZZVV
Zuidwolde
Edon
MSC
Vitesse ‘63

WWW.PROTOSWEERING.NL

www.tuindeco.com
import / export en groothandel

Tuindeo International BV - Krimweg 34 - Coevorden - Telefoon: 0524 - 515387 - info@tuindeco.com
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‘Steenwijksmoer,
daar kom ik weg’

Volg Protos
Weering online
Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi is ook online nauwkeurig
te volgen. Op Twitter ziet men via @vvprotos al het nieuws rond het
toernooi verschijnen, zoals de poule-indeling en andere geplaatste
berichten op de site.
Het account @PWZUitslagen gaat zelfs nog een stap verder.
Alle uitslagen worden automatisch getwitterd en de finale is zelfs tot
en met de doelpuntenmakers te volgen.
De organisatie laat wel weten dat vooral de
laatste optie voor veel berichtenzorgt.
Dus wees voorbereid op heel
veel Protos Weering deze winter.
Meer informatie over het toernooi is online
te vinden op www.protosweering.nl

IN EEN STRAATJE ONDER DE ROOK VAN DE PROTESTANTSE
KERK IN COEVORDEN BEGON JOHN BAKKER ZEVEN JAAR
GELEDEN EEN RIJWIELHANDEL. MET SUCCES, WANT ONLANGS
BREIDDE HIJ ZIJN BEDRIJF UIT.
In een straatje onder de rook van
de Protestantse Kerk in Coevorden
begon John Bakker zeven jaar
geleden een rijwielhandel.
Met succes, want onlangs breidde
hij zijn bedrijf uit. Bakker werkte
lange tijd in de metaalsector bij
Honeywell. Plannen over ‘goedkoper produceren in het buitenland’
zoemden al lange tijd rond. Voor
de handige rijwielhandelaar uit
Coevorden was dit het signaal om
iets anders te proberen. ,,Ik kocht
een Spartamet en knapte deze
op’’, vertelt hij over de start van
zijn rijwielhandel. ,,Ik zette hem bij
de straat te koop en hij was binnen
een uur weg.
Ik dacht: als dat kan, kan er meer.’’
Daarna ging het rap. Honeywell
ging inderdaad in het buitenland
produceren en Bakker greep de
kans om een rijwielhandel te

starten. ,,Ik had de mogelijkheid
om van de garage aan mijn huis
een werk- en onderhoudsplaats te
maken.
Mijn broer heeft vlakbij een
boerenbedrijf. Hij stopte ermee,
waardoor ik een van zijn oude
stallen nu gebruik als opslag voor
de fietsen.’’
Bakker heeft inmiddels een groot
aanbod aan gebruikte en overjarige
fietsen van onder andere Gazelle,
Batavus, Alpina, Loekie Bike fun,
Giant en Sparta. Sinds een paar
weken is hij tevens dealer van de
Friese merken Burgers en Pointer.
,,Ik heb van alles, maar hoofdzakelijk kinderfietsen.
Ik verkoop vooral veel over de
grens in Duitsland. En voornamelijk
’s avonds, omdat mensen overdag
werken en kinderen dan op school
zitten.’’ Online handelt hij veel via

Marktplaats en de Duitse afgeleiden hiervan.
Daarnaast sleutelt hij graag aan
kapotte of oude fietsen om deze
een nieuw leven te geven. Soms
verschijnen er unieke exemplaren
in zijn werkplaats. Een aardje naar
zijn vaartje. ,,Al toen ik jong was,
trok ik een motorblok uit elkaar.
Mijn vader haalde soms een complete trekker uit elkaar en repareerde hem.”
Waar mogelijk steunt de ondernemer in het centrum van Coevorden
de voetbalverenigingen in de regio.
Een logische stap was support aan
het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. ,,Steenwijksmoer, daar
kom ik weg en heb ik ook wel een
balletje getrapt vroeger”, zegt hij
met een glimlach. ,,Bovendien vind
ik het leuk om lokale initiatieven te
steunen.’’
Rijwielhandel Bakker is gevestigd
aan de Kerkstraat 45 in Coevorden. De showroom bevindt zich
aan de Krimweg 84. Meer
informatie: rijwielhandelbakker.nl,
Bakkerjf@home.nl of 0651077963.

Zaalvoetballers
kunnen Ruinerwold
jubileumcadeau geven
DE RESERVELIJST VOOR HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI WAS DIT JAAR LANGER DAN OOIT. EEN VAN DE
GELUKKIGE PLOEGEN DIE ALSNOG WERD TOEGEVOEGD AAN
HET TOERNOOI IS DERDEKLASSER RUINERWOLD.
Ruinerwold is de laatste jaren
aan een opmars bezig in het
amateurvoetbal.
Tussen 2004 en 2007 kelderde
de club van de tweede naar de
vierde klasse. In de jaren daarop
klom de ploeg weer terug naar
de tweede klasse.
Het grote verschil: waar de
promovendus in 2004/2005
direct roemloos degradeerde,
handhaaft Ruinerwold zich al
twee seizoenen op eigen kracht.
In sporthal Zwembadweg krijgt
Ruinerwold het in de eerste
ronde niet makkelijk.

zwakke broeders in de poule te
zitten.
Mocht Ruinerwold de eerst twee
rondes overleven, dan is deelname de halve finale op 2 januari
een cadeautje.
Dan gaat het jubileumjaar van
de club namelijk in: 75 jaar.

Met drie derdeklassers en de
doorgewinterde PWZ-ploeg
Noordscheschut lijken er geen

uw partner
.
.
in .
Accountancy

Belastingadvies

Salarisadministratie

. Administratieve dienstverlening
. Interim management

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

www.cseadmin.nl
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Duurzaam de herfst in met PV-panelen
en een CV-ketel van Intergas!
WEK UW EIGEN ELEKTRICITEIT OP!
Voordelen van zonnepanelen bij Hemmes & Langeland Installatietechniek:
• Zonnepanelen van topkwaliteit
• 25 jaar vermogensgarantie
• 10 tot 12 jaar garantie op de omvormers
• Hoog rendement op uw investering
• Mogelijkheid van BTW teruggave
• Deskundig advies door ervaren mensen

Jarenlange

ERVARING in
DUURZAME
installaties!

KIES VOOR EEN ENERGIEZUINIGE KETEL!
De voordelen wanneer u kiest voor een energiezuinige ketel van Intergas:
• Langere levensduur
• Lagere energiekosten

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 



• A-label pomp (tot € 50,00 besparing op elektrisch)
• Snel en comfortabel warm water
• Nu ook hybride ketel mogelijk(tot 50% besparing op gas)
• Goede service door professionele vakmensen
Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!

Hemmes & Langeland
Monierweg 5a, Coevorden
T. 0524 - 512640
www.hemmes.nl

Magnolia 6 • 7742 RJ Coevorden Telefoon: 0524 – 524 137

info@hemmes.nl

info@noordenreizen.nl

Opvallend voor de
dag komen
Emmen:
Kapitein Nemostraat 1
T: 0591-318281
E: emmen@mediasign.nl
Coevorden:
Printer 5
T: 0524-524730
E: coevorden@mediasign.nl

www.mediasign.nl

www.mediasign.nl
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Bouwbedrijf Kok-Meijerink
pakt alles aan

Wordt Beilen weer
het eindstation
voor HHCombi?
RENÉ MEIJERINK VOETBALDE ZEVENTIEN JAAR IN HET EERSTE VAN PROTOS. NU TRAPT HIJ IEDERE ZONDAG NOG EEN
BALLETJE IN HET VIERDE ELFTAL. BUITEN DE LIJNEN RUNT HIJ
BOUWBEDRIJF KOK-MEIJERINK IN COEVORDEN.
In 1992 nam vader Meijerink de
zaak over van Kok, waar hij al jaren
werkte. Inmiddels zwaait René de
scepter, nog steeds ondersteund
door zijn ouders. Zij werken mee in
het familiebedrijf, dat de afgelopen
jaren net als andere bedrijven de
crisis merkte. ,,In 1992 hadden we
nog een mannetje of tien.
Nu zijn we met ikzelf en twee medewerkers. Als er vijf gegadigden
voor een klus zijn, heeft er altijd
eentje werkhonger’’, duidt hij de
huidige markt, waarin bedrijven
regelmatig onder de prijs gaan
zitten.
Kok-Meijerink houdt zich bezig met
nieuwbouw, verbouw, onderhoud
en renovatie. Voor zowel particulie-

ren als bedrijven. ,,Of het nu gaat
om het afhangen van een raam,
deur of het bouwen van een complete woning u kunt bij ons terecht.
We pakken alles aan en kúnnen
alles ook aanpakken.’’
Meijerink pakt dus nog wekelijks
nog zijn voetbaltas. Uiteraard bij
het cluppie in zijn woon- en geboorteplaats Steenwijksmoer. ,,Sinds
mijn vijfde voetbal ik bij Protos.
Iedereen heeft het druk doordeweeks, dus waar zie je elkaar nog?
Precies, op zondag bij voetbal.
Daarnaast ben ik jeugdleider bij
de C1.’’
In zijn tijd bij het eerste stond het
Protos Weering Zaalvoetbaltoer-

nooi jaarlijks op de kalender voor
Protos. ,,Meestal was ik er in de
zaal ook wel bij, maar het was toen
nog niet zo uitbundig als nu. Protos
heeft meestal maar zo’n drie supporters in de zaal, omdat de rest
aan het werk is in andere hallen.
Haha.’’ Dat laatste geldt ook voor
zoonlief. Hij is vlaggendrager in de
finale en helpt inmiddels als vrijwilliger binnen het toernooi, al doet
hij dit wel vanaf de tweede ronde.
De reden?
In de eerste ronde moedigt hij
Protos aan. De kids gaan altijd mee
naar PWZ. Zelf help ik ook altijd de
eerste twee rondes.
Meer weten over bouwbedrijf
Kok-Meijerink:
www.kok-meijerink.nl,
info@kok-meijerink.nl en
0524-525481.
Het bedrijf is gevestigd aan de
Trageldijk 2 in Coevorden.

Meedoen is belangrijker dan
winnen. Geen enkele voetballer
zal dit toegeven, maar voor HHCombi viel er de afgelopen jaren
weinig eer te behalen tijdens het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Desondanks kijkt men er
in Hijken en Hooghalen wel weer
naar uit.
De afgelopen twee edities speelde HHCombi in de eerste ronde
in Beilen. Twee jaar geleden won
de ploeg van Wijster en bracht
het enkele klassen hoger spelende Fit Boys aan het wankelen. De
vorige editie verliep minder goed.
Na vier duels droop HHCombi
puntloos af met een doelsaldo
van 2 voor en 23 tegen. Niet
vreemd gezien de tegenstand
met onder andere Achilles 1894.
Fit Boys (derde klasse) en Beilen
(tweede klasse) zijn inmiddels
vaste tegenstander geworden
tijdens PWZ, zo ook dit jaar. In
de groep zitten ook derdeklasser
Ruinen en vijfdeklasser Tiendeveen.

HHCombi ontstond in 2011, toen
de voorzitters SV Halen en Hijker
Boys hun krabbel zetten onder
een fusie. De jeugd speelde
inmiddels al elf seizoenen samen. De ploeg draait sindsdien
mee in de subtop van de vijfde
klasse met de periodetitel in
2012/2013 als uitschieter. In de
nacompetitie was Zandpol echter
te sterk, waardoor HHCombi
naast promotie naar de vierde
klasse greep.

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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Bij ons bent u klant
zoals ‘t heurt!
Verzekeren
Hypotheken
Bankzaken

1932
0524-512070
!!!"#$%&'$#()*((+#*&,$&"&-

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

0524 - 53 28 45

Bruins

Kerkweg 8
7741 PJ COEVORDEN

VAN HAPJE TOT HAPPENING
Modem 9 - Coevorden - Tel. 0524-519436

Willem Vossebeld Tractoren
Tel.: 0524 - 53 28 45

www.willemvossebeldtractoren.nl

* Salades
* Vleesschotels
* Visschotels

* Puddingen
* Bittergarnituren
* Enz. enz

!!" #$%&'(!)
!" *%+$,!!'
#!(-%!" .(/
Modem 14
7741 MJ Coevorden
Telefoon 0524 513753
Fax 0524 518534
E-mall: info@toekomst-ccd.nl

./012123/443 5)6 !6678 9: *;1<;/=1> !31?" @5A7)58ABC5

Gewoon goed schilderwerk
NIJVERHEIDSWEG 17
POSTBUS 563
9400 AN ASSEN
TEL. 0592-348080

WWW.ENSINGONDERHOUD.NL

Official partner van

!!!"#$%&$'(#)**+",-
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Installatietechniek Assen heeft de expertise in huis
ARNO ASSEN SLOEG VIJFTIEN JAAR GELEDEN MET ZIJN
BEDRIJF EEN NIEUWE WEG IN. HET BLEEK DE GOEDE WEG,
WANT HET GAAT INSTALLATIETECHNIEK ASSEN IN SLEEN
VOOR DE WIND.
,,We hebben vijftien jaar geleden
een badkamershowroom gebouwd
en hebben sindsdien drie pijlers:
installatietechniek, service en
onderhoud en badkamers’’, vertelt
Assen over de verandering binnen
het bedrijf. ,,Er kwamen veel meer
zzp’ers op de markt en daarmee
concurrenten. We waren niet meer
onderscheidend.’’
Arno is de tweede generatie uit
de familie Assen die het bedrijf
bestierd. Hij kiest in de bedrijfsvoering voor herkenbaarheid.
Waar sommige aannemers soms
wel vier of vijf mensen langs laten
komen tijdens het inrichten van
een badkamer, zal dat bij Assen
nimmer gebeuren. ,,Wij zetten er
twee eigen mensen in en weten
wat we aan ze hebben.

Bovendien is er maar één aanspreekpunt. Dit concept werpt z’n
vruchten af.’’
Daarnaast kiest Assen voor mogelijkheden die tot de verbeelding
spreken. Letterlijk. ,,We maakten
al 3D-tekeningen van badkamers,
maar projecteren die nu op een
scherm van drie bij vier meter.
Dan krijg je er als koper een beeld
bij. En een beeld is emotie en
belevenis.’’
Ook zijn de werknemers inmiddels
geschoold om advies te geven voor
hulpbehoevenden voor wat betreft
aanpassingen in de wc of badkamer.
Een andere ontwikkeling waar in
Sleen legio voorbeelden van te zien
zijn, is Domotica, oftewel het automatiseren van handelingen in huis.
,,We hebben in de auto climate
control, terwijl we in huis een thermostaat hebben die we wat hoger
zetten. En waar we op afstand de
autodeuren op slot kunnen doen,
gebruiken we voor de voordeur nog
een sleutel.’’

Peter en Isa Klein, Borger:

Foto: Guido Hansman
Ook zone gestuurde systemen vallen onder de expertise van Assen.
Radiatoren worden uitgemeten, er
worden speciale kranen geplaatst
en de besparing loopt hierdoor
op tot zo’n twintig procent. ,,We
horen mensen die zeggen: als ik
het boven warm wil hebben, zet ik

beneden de verwarming op 25 graden. Wij hebben de expertise om
dit beter op te lossen.’’Daarmee is
Installatietechniek samengevat in
één woord: expertise.
,,Dat willen we uitstralen. Want
in deze tijd worden de bakker en
slager installateur en andersom.’’

Meer informatie via 0591-390620,
info@assentib.nl of neem een
kijkje in de showroom of op
www.assentib.nl.

‘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%

Assen Installatietechniek is gevestigd aan de Meulenakker 8 in
Sleen.

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

INSTALLATIETECHNI EK

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

Hoogeveen

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.
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‘Jongens die ik niet zo vaak meer zie, tref ik op PWZ’
HENK REINS ZIET DE SFEER IN ZIJN DORP GRAMSBERGEN JAARLIJKS VERANDEREN ALS HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI AANSTAANDE IS. ,,HET TOERNOOI LEEFT ENORM IN GRAMSBERGEN. HET MAAKT NIET UIT WAAR ZE HEEN MOETEN’’, ZEGT DE
WERKNEMER VAN GAASBEEK MEDIA GROEP.
Reins was dertig jaar bestuurslid bij
Gramsbergen. Hij begin bij de club als
jeugdbestuurslid en was daarna onder
andere secretaris, ad interim voorzitter en leider bij de jeugdteams van
zijn zoon. Hij kan ieder jaar genieten
van de stroom supporters die vanuit
Gramsbergen naar PWZ trekt. ,,Als
het naar Dalen is, gaan ze lekker met
de trein. Kunnen ze nog een borrel
drinken na afloop.’’
De PWZ-koorts blijft echter niet bij de
supporters. Ook de club houdt rekening met het toernooi. ,,We passen de
datum van onze snertloop en nieuwjaarsrecepties aan op het toernooi als
de selectie dan nog een ronde verder
is gekomen.’’
,,We hebben de afgelopen jaren
telkens de derde ronde wel gehaald.
We hebben een aardig team met een
paar leuke voetballers.’’ Gramsbergen
doet in PWZ-periode ook mee aan een
groot toernooi vlak over de grens in
Emlichheim. ,,Als we nog in PWZ zitten,
sturen we ons tweede.
Alles mag daar, tot slidings aan toe.
Behalve commentaar op de leiding,
dan krijg je meteen rood.’’
Voor Reins is PWZ niet alleen op sportief vlak een mooi toernooi, maar ook
om oude bekenden tegen te komen.

Zijn zoon Rick speelde zes jaar bij BVO
Emmen, zes jaar bij Germanicus een
jaartje bij HZVV en daarna Graamsbergen. Door een blessure traint hij vooralsnog enkel nog bij laatstgenoemde
club. ,,Vanwege Ricks voetbal heb ik
veel contacten onder oud-spelers,
ouders en trainers.
De mensen die ik nu niet meer zo
vaak zie, kom ik bij Protos Weering
weer tegen. Voor mij als supporter is
dat mooi.’’Doordeweeks werkt Reins al
een tijdje voor Gaasbeek Media Groep.
Het bedrijf verzorgt drukwerk in Ane en
werkt alle digitale zaken af in Hardenberg, waar Reins de scepter zwaait.
Daarnaast worden onder andere spandoeken bedrukt.
Gaasbeek Media Groep sponsort
vele sportclubs, zoals Gramsbergen,
Burchterveld, HHC Hardenberg en
Bergentheim.
Ook Protos Weering staat in dit rijtje.
Als ruil voor het sponsorschap komen
de VIP-kaartjes van Reins en zijn elf
collega’s. Elkaar een handje helpen,
dat is de kracht van deze regio.
Voor meer informatie over Gaasbeek
Media Groep, zie www.gaasbeekmedia.
nl. Hier zijn de mogelijkheden en adressen van de drukkerij, sign en de sjop
terug te lezen.

Net niet moet net wél worden voor EMMS
SINDS EEN PAAR SPEELT EMMS UIT SLAGHAREN IN EIGEN DORP DE EERSTE RONDE VAN HET
PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI. MET SUCCES, WANT VORIG JAAR WERD EMMS
ZELFS POULEWINNAAR.
Ook tijdens deze editie kunnen de meeste spelers en
supporters op de fiets naar de eerste ronde in Slagharen. Alleen Mariënberg ligt iets te ver weg voor een
fietsritje.
Voor EMMS was de kwartfinale de afgelopen jaren
telkens het eindstation. Toch zit er vooruitgang in
de prestaties. Waar de ploeg twee jaar geleden nog
puntloos bleef, eindigde EMMS in de vorige editie als
derde in de groep.

Uiteindelijk grepen de voetballers net naast een plek
bij de laatste 25. Met de nadruk op nét, want op doelsaldo sloot de derdeklasser het
toernooi af met een 26ste plek.
En om het nét nog meer te duiden: in het slotduel had EMMS
genoeg aan een punt.
Tot twee minuten voor tijd stond
het 0-0. Tegenstander OZC sloeg
alsnog toe.

Afbouw- en Klussenbedrijf
R. van Eck

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

Gezellig uit eten van de kaart voor een all-in prijs!

2-gangen € 24,95 | 3-gangen € 29,95
Menu is inclusief onbeperkt fris, tap bier en wijn.
Op woensdag en donderdag € 2,00 korting!
Grote Kerkstraat 10 - Hoogeveen - 0528 855188

www.restaurantdemuzikant.nl
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Zondag
Hardenberg

Sjop

AFRASTERING
BETONWERKZAAMHEDEN
TUINAFSCHEIDING
TIMMERWERKZAAMHEDEN
 06 50879984
 zondag.abtt@ziggo.nl

Bezoekadres De Veldkamp 4
7784 DE Ane
Telefoon

0524 - 56 23 94

E-mail info@gaasbeekmedia.nl

Bezoekadres Bruchterweg 13
7772 BD Hardenberg
Telefoon

0523 - 27 11 46

Web www.gaasbeekmedia.nl

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
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COVS HZO Drenthe houdt scheidsrechtercursus
MEER DAN EEN MILJOEN MENSEN BELEEFT ELKE WEEK
PLEZIER AAN VOETBAL. VELEN DOEN DIT DOOR ZELF
ACTIEF TE SPORTEN, ANDERE DOOR HET BEZOEKEN VAN
WEDSTRIJDEN. ZONDER SCHEIDSRECHTERS ZOU DIT NIET
MOGELIJK ZIJN.
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 2016 een
cursus Verenigingsscheidsrechter
in Drenthe. Het gaat om de cursus
Basis Opleiding Scheidsrechter
(BOS) van vier bijeenkomsten voor
de basisvaardigheden en kennis
om als scheidsrechter actief te zijn.

WAT DOET EEN
SCHEIDSRECHTER?
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 WORD JE SCHEIDSRECHTER
EN/OF ASSISTENT?
Wil je gediplomeerd scheidsrechter
of Assistent-scheidsrechter 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.

Zware dobber voor Borger in eigen hal
GEEFT DE EIGEN SPORTHAL
DE KOEL BORGER EXTRA
KRACHTEN? DIE VRAAG
WORDT IN DE VOORRONDE
BEANTWOORD. DAN WACHT
DE GROENEN EEN LASTIGE
KLUS IN DE GROEPSFASE.
Rolder Boys gooide de laatste
jaren hoge ogen en de vraag is
niet óf, maar hoe afgetekend de
ploeg uit Rolde de groepswinst
pakt. Voor Borger rest er hoogstwaarschijnlijk de strijd om plek

twee. Die strijd wordt gestreden
met Valthermond, EEC en Westerlee. EEC sneuvelde de laatste
twee editie vrij kansloos in de
voorronde.
Dat is een ander verhaal voor
Valthermond en Westerlee.
Valthermond plaatste zich twee
keer op rij voor de kwartfinale,
waarin het de degens kruiste met
Borger. Uiteindelijk won Borger het
duel met 4-3, maar het waren de
enige punten die werden behaald.

!"#$"%&#%'#( )* +,7774 89 :/-(;-%#<
@>A/*<%* 64

Borger eindigde als laatste in een
loodzware groep met HZVV en de
latere finalist SC Erica.
Valthermond eindigde als tweede
in voorrondegroep achter Westerlee, dat vriend en vijand versteld
deed staan. In de kwartfinale
greep de ploeg uit Oost-Groningen net naast een ticket voor de
halve finale. SVBO en TEVV waren
te sterk in de poule en Westerlee
behoorde niet tot de vijf beste
nummers drie.

.#/* 012,+3 45,+,6
=->012,+3 45,?75

Tentakkers 16
7933 RE Pesse
Tel./Fax: (0528) 24 11 60
Mobiel: 06 21 52 04 66
www.lizofietsen.nl
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VOOR AL UW BROOD EN BANKET

ondergrondse infrastructuur

DALEN
Schoolstraat 7a
tel. 0524 - 550561

COEVORDEN
Friesestraat 43
tel. 0524 - 512110

Kleine Veld 11
tel. 0524 - 551718

E-MAIL:
kalkdijk.bakkerij@planet.nl

�

vanaf een
messcherpe
offerte

�

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
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‘Het personeel strijdt
om de finalekaartjes’
WIE EEN VAN DE JUMBO’S IN COEVORDEN INSTAPT, KAN NIET OM VOETBAL
HEEN. DE VEROORZAKER IS RENÉ KROMKAMP. ,,IK BEN HELEMAAL VOETBALGEK. IK KOM UIT ALMELO, DUS DAN WEET JE WEL VOOR WELKE CLUB IK BEN.’’
Kromkamp streek in 2011 neer in Coevorden. Hij nam de leiding over een filiaal van
C1000, maar toen deze en een andere winkel overgenomen werden door Jumbo, stond
hij voor een keuze. ,,Ik wilde niet met een
winkel van hetzelfde bedrijf concurreren, dus
heb ik nu beide filialen onder mijn hoede.’’
Verhuizen naar Coevorden deed de Almeloër
nog niet vanwege zijn studerende kinderen.
,,Dat is jammer, maar het is ook wel weer fijn
dat je niet altijd alles ziet.’’ Ondanks het feit
dat hij niet in Coevorden woont, heeft Kromkamp zijn hart verpand aan de vestingstad.
,,Ik voelde me vanaf de eerste dag welkom.
Mensen uit Coevorden mogen wel een beetje
trotser op hun stad zijn.
Wat je bijvoorbeeld wel in Steenwijksmoer en
Dalen ziet.’’Waar deze trots misschien een
beetje ontbreekt, compenseren zijn klanten
dit op voetbalgebied.
Protos, NKVV en Raptim werken dolgraag
mee aan de voetbalplaatjes-actie van de
Jumbo.
Plaatjes van voetballers om de hoek hangen
in de filialen. ,,En foto’s van personeel dat

voetbal hangen er op A3-formaat. In de
winkel aan Ingenieur Arjen Vonkweg werken veelal spelers van Germanicus, in het
filiaal aan het EDS-plein is het voornamelijk
Raptim.’’
Ondanks zijn grote passie voor voetbal,
leerde hij het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi pas kennen toen hij aan de slag
ging in Coevorden. ,,Toen ik eenmaal ging
kijken, bleek het een gigantisch toernooi te
zijn. Respect voor de organisatie.
Als ik via sponsoring mijn steentje bij kan
dragen, doe ik dat graag.’’ Maar of Kromkamp ook in Sporthal Angelslo aanwezig is
tijdens de finale is nog maar de vraag.
De zaterdag is over het algemeen te druk.
Voor wie zich zorgen maakt over de VIP-kaarten die hij als sponsor krijgt, heeft Kromkamp geruststellend nieuws. ,,Het personeel
strijdt om de tickets.
Jumbo kent twee vestigingen in Coevorden.
Meer informatie:
Ingenieur Arjen Vonkweg 6 (0524-593660)
en EDS-plein 3 (0524-512564).

Rammelt SC Elim weer aan de
poort van de tussenronde?
DAT EEN DORP VAN NOG GEEN DRIEDUIZEND INWONERS
GROOT KAN ZIJN IN HAAR DADEN, BEWIJST ELIM. EEN ONDERDEEL VAN HET SUCCES IS SC ELIM, DAT ZICH DE LAATSTE
TWEE SEIZOENEN, TOEN NOG ALS VIERDEKLASSER, MENGDE
IN DE STRIJD OM EEN FINALEPLEK.
In deze strijd was Rolder Boys tot
twee keer toe het obstakel waarover Elim struikelde. In De Citadel
in Dedemsvaart sleepte de ploeg
uit Rolde bij de laatste edities de

tweede plek en daarmee een ticket
voor de tussenronde in de wacht.
Maar langzaam maar zeker kruipt
Elim dichterbij. Vorig jaar was het
gat maar één punt tegen twee

• 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

punten een jaar eerder.
Aan de supporters zal het in elk
geval niet liggen.
De kersverse derdeklasser neemt
steevast bussen vol met fans mee.
Ook in de finale is een deel hiervan
aanwezig.
De winst van MSC vorig jaar gaf
ook in Elim een gevoel van trots.
De reden: MSC’ers Justin Benjamins en Robert Schonewille komen
uit het dorp.

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

