VOORRONDE
KWARTFINALE
HALVE FINALE
TUSSENRONDE

DINSDAG 27 DECEMBER 2016
VRIJDAG 30 DECEMBER 2016
ZATERDAG 7 JANUARI 2017
WOENSDAG 11 JANUARI 2017

FINALE

ZATERDAG 14 JANUARI IN EMMEN
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Tuindeco International is beste
bedrijf in Tuinaccessoires
HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI EN TUINDECO INTERNATIONAL UIT COEVORDEN ZIJN AL JARENLANG
ONLOSMAKELIJK AAN ELKAAR VERBONDEN. PIET WEERING
STARTTE DE GROOTHANDEL IN TUINHOUT EN IS EEN VAN DE
OPRICHTERS VAN HET POPULAIRE ZAALVOETBALTOERNOOI.
ZIJN ZOON BERT EN SCHOONZOON GERARD STREUER RUNNEN NU HET STERK GROEIENDE BEDRIJF MET VEEL SUCCES.

Dat de werkwijze van Tuindeco
International succesvol is bleek
overduidelijk uit het heuglijke feit
dat Tuindeco International BV door
het Nationale Business Succes
Award Instituut uitgeroepen is tot
branchewinnaar in de categorie
Tuinaccessoires in 2016.
Het bedrijf heeft zich volgens de
nominatiecommissie ontwikkeld tot
een toonaangevende organisatie
met een zeer sterke positie en een
klinkende reputatie. Het Coevorder
bedrijf weet volgens de commissie
haar enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak,
waardoor zij zeer hoog scoort
op klanttevredenheid. Het wordt
algemeen als een van de beste en
meest vooruitstrevende bedrijven
op dit gebied gezien. De nominatiecommissie van het Nationale
Business Succes Award Instituut
verwacht dan ook dat Tuindeco International in de toekomst nog veel
successen gaat behalen.
Gerard Streuer is dan ook bijzonder
blij met deze prijs. ‘Deze prijs is

Protos-Weering
Zaalvoetbaltoernooi
gaat weer van start

een mooie beloning voor het harde
werken’, zegt Gerard Streuer. ‘We
vallen op, op het gebied van onze
positie in de markt, ons onderscheidend vermogen, ambitie, continuiteit en innovatie. Dat is geweldig
en dit hadden we niet verwacht. We
realiseren jaarlijks een groei en dat
valt op. Het zou natuurlijk helemaal
fantastisch zijn als we de nationale
hoofdprijs in februari gaan winnen’.
Het bedrijf is ooit gestart door Piet
Weering in een klein schuurtje
achter het ouderlijk huis. Nu staat
er een bedrijf met vijftig medewerkers en 150.000 vierkante meter
oppervlakte met inkoopkantoren in
China, Indonesië, Baltische Staten,
Duitsland en Polen en een groot leveringsprogramma van blokhutten,
tuinhout, schuttingen, vlondermaterialen, tuinmeubilair en tuinaccessoires. ‘Onze catalogus van 2017
gaat richting de 400 pagina’s. We
hebben nagenoeg alles op voorraad
en dat is redelijk uniek. We zijn net
een snoepwinkel. Onze klanten proberen we compleet te ontzorgen’.

‘We zijn net een snoepwinkel’
Gerard Streuer noemt zich ‘voetbalgek’ en volgt alles van het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi. ‘Elk
jaar wordt het toernooi uitstekend
georganiseerd. Wij zijn trots op
de organisatie. We worden heel
goed op de hoogte gehouden. We
vinden het mooi onze naam aan het
toernooi te verbinden. Wie je ook
spreekt, iedereen is positief over
het toernooi. We verheugen ons op
de veertigste editie’, zegt Streuer.
Grondlegger Piet Weering had veer-

tig jaar geleden nooit gedacht dat
het toernooi zo groot zou worden.
‘Het is uniek dat veel vrijwilligers
klaar staan voor het toernooi, ook
van andere clubs. Dat is een compliment waard. Toen wij begonnen
hadden we overal gebrek aan. Moet
je nu de superfinale eens zien. Het
maakt niet uit welke ploegen in de
finale staan, de sporthal is altijd
vol’, zegt Piet Weering.

Voor de 40ste keer mogen we dit
feest organiseren, de eerste keer
met vier teams maar nu alweer
15 jaar met honderd teams start
op 27 december het zaalvoetbaltoernooi.
Ook nu weer is het de PWZ-commissie gelukt om de organisatie
van het toernooi tijdig rond te
krijgen en hiervoor willen wij als
Protos zijnde deze vrijwilligers
weer van harte bedanken. Zoals
ze zelf telkens aangeven, is er
voor het slagen van het toernooi
veel meer nodig dan alleen de
commissie en is de medewerking
en steun van zaalbeheerders, bedrijfsleven en de vele vrijwilligers
onontbeerlijk. Door de jaren heen
hebben deze partijen zich telkens
weer bereid getoond, zich in te
zetten om het behaalde succes
te continueren en hiervoor zijn wij
een ieder veel dank verschuldigd.
Voor voorzitter Jo Assen en
secretaris Jan Stroeve wordt het
hun laatste jaar in functie, na
respectievelijk 15 en 10 jaren
toewijding, hebben onze boegbeelden besloten een stapje
terug te willen doen. Protos
is hun zeer dankbaar voor het
fantastische werk en voor het feit
dat ze ook daarna nog betrokken
willen blijven. Nieuwe voorzitter
wordt Gradus Zwiers en secretaris wordt Jasper Stroeve, beiden
echte Protosmensen die wij vol
vertrouwen veel succes wensen.
Voor de 40ste editie zijn we er
weer klaar voor en wensen wij
een ieder veel succes, spektakel
en gezelligheid toe.
Gert Plas
Voorzitter v.v. Protos

Colofon
Uitgeverij: NDC mediagroep, Groningen
Oplage: 32.100
Redactie: Reinier de Boer
Ontwerp en opmaak: Weekbladen
Redactievormgeving Weekbladen

De feiten
TIJDENS DE 40E EDITIE VAN HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI ZIJN DE
ZONDAGCLUBS ZOALS GEBRUIKELIJK WEER IN DE MEERDERHEID. 57 ZONDAGCLUBS EN
43 ZATERDAGCLUBS NEMEN DEEL.
Deze editie is de hoofdklasse
vertegenwoordigd met twee teams,
namelijk zondaghoofdklasser MSC en
zaterdag hoofdklasser Staphorst, dat
voor het eerst meedoet. De
deelnemerslijst bestaat verder uit zeven
zondag eersteklassers en twee zaterdag
eersteklassers. De derde- en
vierdeklassers hebben de overhand,
want 32 derdeklassers hebben zich
opgegeven en 29 vierdeklassers staan
aan de start op 27 december tijdens de

voorronde. Er zijn in vergelijking met het
vorige toernooi zes mutaties te noteren.
HHC kreeg geen uitnodiging vanwege
haar promotie naar de 2e divisie. TEVV
beschikt niet meer over een eerste
elftal, Twedo zaterdag bestaat niet meer
en VVAK, HH Combi en Edon meldden
zich af. De nieuwkomers tijdens de
jubileumeditie zijn LEO uit Loon, De
Treffer 16, Nieuw Balinge, HOC, ZAC
Zwolle en Staphorst.
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‘Het Protos toernooi verveelt nooit’

Erelijst
Protos Weering
HODO en HZVV voeren beiden
de erelijst van het Protos
Weering Zaalvoetbal Toernooi
aan. Beide clubs schreven het
toernooi maar liefst zes keer
op hun naam. Hoogeveen
volgt de twee koplopers op
de voet en won het toernooi
vijf keer. HHC Hardenberg
zegevierde vier maal. De
andere meervoudige winnaars
zijn WKE (3), ACV (2), Titan
(2) en vanwege de winst van
de 39ste editie, sc Erica (2).
WVV, MSC, FC Meppel, Dalen,
CSVC, sc Angelslo, Germanicus, Rohda Raalte en Emmen
smaakten het genoegen het
populaire zaalvoetbaltoernooi
een keer te winnen. Het organiserende Protos overleefde
twee keer de voorronde, maar
haalde nog nooit de finale.
Nieuw Buinen, SVBO, Noordscheschut, Raptim, Rolder
Boys, Zwartemeer, Gramsbergen, Achilles 1894 en VKW
wachten onder andere nog op
de eerste toernooizege.

Op de tweede rij helemaal links staat Robert Torenbosch.

DOOR DE FINALE MET 5-2 VAN ROLDER BOYS TE WINNEN
WERD SC ERICA VOOR DE TWEEDE KEER IN DE GESCHIEDENIS WINNAAR VAN HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI. DAT ZAG ER EERST NIET NAAR UIT, WANT DE
ZONDAG EERSTEKLASSER BEGON DE EINDRONDE MET EEN
3-2 NEDERLAAG TEGEN HHC.
‘We waren in die wedstrijd niet veel
minder, vind ik’, zegt Robert Torenbosch, die al heel wat eindrondes
als speler van Erica meemaakte.
‘We waren wel blij dat we niet tegen
HHC in de finale moesten’. Door de
5-2 zege op SVBO bereikte Erica
de kruisfinale waarin het uitkwam
tegen Noordscheschut. ‘De beslissende treffer viel dertig seconden
voor tijd, waardoor we de finale
haalden tegen Rolder Boys’. In de

finale scoorde Robert Torenbosch
twee keer en echt spannend werd
het niet, want Erica won met 5-2.
‘Het Protos toernooi winnen is
geweldig. Dat verveelt nooit. De
zaal is super en de mensen zitten
dicht op het veld en de sfeer is
fantastisch’. Voor Torenbosch is het
Protos Weering toernooi winnen een
bijzondere ervaring. ‘Ja, voor een
club als Erica, waar niet betaald
wordt, is het bijzonder en knap te

winnen van clubs waar wel spelers
gehaald worden’. Erica beschikte
met onder andere Roy Jagt, Kelvin
Jager, Peter Oost en Robert Torenbosch over goede zaalvoetballers.
‘Sommige spelers hebben lang
in de zaal gevoetbald en voor het
toernooi trainen we een paar keer’,
zegt Torenbosch.
Erica is de laatste jaren meestal
een ‘vaste klant’ in de finale en
behoort als titelverdediger automatisch ook dit jaar weer tot de
titelkandidaten. ‘Deze keer moeten
we maar afwachten of we de finale
halen, want we hebben heel wat
kwaliteit ingeleverd. Kelvin Jager
en de gestopte Peter Oost zijn er
niet meer bij. De finale halen wordt
een lastige klus, denk ik. In de
tien jaar dat ik bij Erica speel heb

Overzicht 39ste Protos Weering
EINDSTAND TUSSENRONDE :
1. Noordscheschut
4-10 (14-5)
2. MSC
4- 7 (10-6)
3. Hoogeveen
4 -7 (10-12)
4. Dalen
4-5
5. Beilen
4-0
EINDRONDE:
POULE A:
Rolder Boys-HZVV
3-1
Rolder Boys-Noordscheschut 0-2
Noordscheschut-HZVV
2-1
EINDSTAND POULE A:
1. Noordscheschut
2-6
2. Rolder Boys
2-3
3. HZVV
2-0

POULE B:
HHC-sc Erica
HHC-SVBO
Sc Erica-SVBO

3-2
6-1
5-2

EINDSTAND POULE B:
1. HHC
2. sc Erica
3. SVBO

2-6
2-3
2-0

KRUISFINALES:
Rolder Boys-HHC
sc Erica-Noordscheschut

3-2
2-0

OM PLAATS 5/6:
SVBO-HZVV

3-2

OM PLAATS 3/4:
HHC-Noordscheschut

5-1

FINALE
sc Erica-Rolder Boys

5-2

EINDSTAND 39ste EDITIE:
1. sc Erica
2. Rolder Boys
3. HHC
4. Noordscheschut
5. SVBO
6. HZVV

ik zo’n vijf finales gespeeld en van
het predicaat titelkandidaat komen
we niet meer af. We voelen echter
geen druk. De eerste ronde moeten
we eigenlijk ‘verplicht’ doorkomen,
maar we moeten er zeker niet te
gemakkelijk over denken. Iedereen
verwacht van ons dat we weer in de
finale zullen komen’. De supporters
kijken weer uit naar het zaalvoetbalfeest en de sjaaltjes en spandoeken liggen al weer klaar. ‘Het
publiek groeit mee in het toernooi.
Hoe verder we komen hoe meer
supporters ons steunen. Ik kijk ook
erg uit naar het toernooi’.
Sc Erica start het toernooi op 27
december in de sporthal in Erica
tegen Zwartemeer, SVBO (zat), EHS
’85 en Erica ’86.

De winnaars
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 sc Erica
2016/2017 ???????
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‘Protos en Haverkort Interieurs zijn
beiden toonaangevend’
HAVERKORT INTERIEURS EN PROTOS ZIJN AL JAREN AAN ELKAAR VERBONDEN. HET GERENOMMEERDE FAMILIEBEDRIJF
UIT STEENWIJKSMOER IS AL JARENLANG HOOFDSPONSOR
VAN DE ZONDAG VIERDEKLASSER EN STEUNT HET PROTOS
WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI VAN HARTE.
STEENWIJKSMOER – ‘Haverkort Interieurs en het zaalvoetbaltoernooi van
Protos zijn beiden toonaangevend,
ieder op zijn eigen terrein’, zegt
Peter Steffens. Haverkort Interieurs
bestaat tachtig jaar en Protos Weering beleeft haar veertigste editie
en ook dat schept een band.
Ook Peter Steffens heeft een band
met Protos, want hij voetbalde ooit
bij de club maar moest stoppen
met voetbal wegens de ontwikkeling rond de openingstijden,
Haverkort Interieurs is inmiddels
ook elke zondag geopend.
Wat in 1936 door Joop Haverkort is
gestart op een bakfiets is inmiddels uitgegroeid tot een begrip
in een grote regio. Zoon Herman
stapte in 1969 de zaak in en nam
deze in 1980 over. De woonwinkel

heeft een reusachtige showroom,
die maar liefst 10.000 m2 meet en
biedt een enorm en breed assortiment. ‘We bieden een complete
woonoplossing in elke stijl onder
één dak. Van onder andere banken, stoelen, tafels, eethoeken,
gordijnen, vloerbedekking tot aan
verlichting, alles hebben we in huis.
Een onderdeel van onze showroom
is een schitterende inpandige
woonboerderij uit 1860. Dat is onze
trots’, zegt Peter Steffens.
Bij Haverkort Interieurs kunt u terecht voor veel bekende merken, zoals onder andere Leolux, Montèl, VT
Wonen, Bert Plantagie, Stressless
en Topform. ‘Een complete afdeling
van Montèl is een onderdeel van
Haverkort Interieurs en daarmee
zijn wij de enige in Drenthe. De

slogan van Montèl is: de bank is
mooi, maar de prijs is nog mooier.
Onlangs zijn we Select Store dealer
van Leolux geworden en hebben we
de complete collectie van Leolux
in onze winkel’. De immens grote
winkel aan de Hoofdweg in Steenwijksmoer is volgens Steffens één
van de toonaangevende woonwinkels van het Noorden. ‘Dat heeft
ten eerste met goed ondernemen
te maken, onze landelijke ligging is
een pluspunt en we hebben alles
op het gebied van de inrichting van
het huis onder één dak. We kunnen
uw hele huis aankleden. Onze
kracht is ook dat we veel merken
kunnen aanbieden met een goede
prijsopbouw’. Op de Woonboulevard
Haverkort bevindt zich een winkel in
woonaccessoires, namelijk Mooiweer Styling & Decoratie. Op de
eerste verdieping huist het Advieshuis waar uw woonwensen visueel
worden gemaakt op grote schermen
en u een fantastisch beeld krijgt
van hoe uw huis er uit kan gaan
zien.
Als het veertigste toernooi van Protos in volle gang is, kent Haverkort

Op de foto: Herman Haverkort (links) en Peter Steffens.
Interieurs een drukke periode met
een Nieuwjaarsvoordeelshow. ‘Onze
show duurt van 22 december 2016
tot en met 8 januari 2017 en dan
zijn er veel eindejaarsaanbiedingen’, zegt Peter Steffens.
Peter Steffens kent het toernooi
goed en noemt het ‘een bijzonder

toernooi’. ‘Ik vind het heel knap
dat een kleine club als Protos
zo’n groot en bijzonder toernooi al
veertig jaar organiseert. Zo bijzonder het toernooi is, zo bijzonder is
Haverkort Interieurs ook. Wij zijn
alleen twee keer zo oud en zeker
een bezoek waard bij het zoeken
naar een nieuw interieur’.

Staphorst maakt debuut op PWT
STAPHORST - De zaterdag hoofdklasser
Staphorst neemt voor het eerst deel aan
het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.
Gezien de ploeg een van de twee
hoofdklassers van het deelnemersveld is,
behoort Staphorst direct tot de
voornaamste titelkandidaten. ‘We gaan ons
uiterste best doen de finale te halen, maar
alles zal nieuw voor ons zijn. De
andere clubs hebben meer ervaring. Het zal
dus een zware klus worden. De finaledag
halen zou geweldig zijn’, zegt speler Rob
Mijnheer.
Na veertig jaar Protos Weering maakt
Staphorst pas haar debuut, want de ploeg
nam vaak deel aan een toernooi in Meppel.
‘Op zaalvoetbalgebied is het Protos Weering
toernooi het grootste toernooi in de
omgeving. De finaledagen met volgepakte

tribunes spreken tot de verbeelding van
iedere voetballer. Ik ken het toernooi vooral
van de verhalen van anderen. Ook keek ik
de samenvattingen van de finales altijd
terug op internet’, zegt Rob Mijnheer. Hij is
blij te kunnen voetballen in een
‘voetballoze’ periode. ‘Het is geweldig dat
er tijdens de winterstop nog zoveel
aandacht voor voetbal is. Het laat zien hoe
voetbalgek veel mensen zijn. Hoezo een
paar weken geen voetbal. Het spelletje is
veel te leuk om het een paar weken niet te
doen. Geweldig om tijdens de ‘donkere
dagen’ zoveel enthousiasme te zien’.
In de voorronde treft Staphorst ZZVV,
Zuidwolde, Vitesse ’63 en Pesse zondag en
is de torenhoge favoriet. ‘Op het veld zijn
we normaal gesproken beter. In de zaal is
het natuurlijk nog maar afwachten. Niet

elke veldvoetballer is een goede
zaalvoetballer en dat geldt ook andersom.
Ook omdat we nog geen enkele ervaring
met het toernooi hebben denk ik niet dat
we te hoog van de toren moeten blazen’.
Het initiatief voor deelname aan het
toernooi ligt vooral bij voormalig eerste
elftalspeler Harm Jan Tip. ‘Ja, hij is jaren
bezig geweest deelname aan het PWT voor
elkaar te krijgen. Uitgerekend in het eerste
jaar dat hij bij Staphorst vertrokken is
worden we nu uitgenodigd. Gelukkig zijn
meer spelers erg enthousiast over het
toernooi. Niemand speelt in de zaal. Alle
spelers tonen hun zaalvoetbaltalenten
alleen in de winterstop’.
Nieuwkomer Staphorst is tevreden als het
de club kan vertegenwoordigen met goed
voetbal en een mooie prestatie. ‘Wat die

prestatie is, zullen we gaandeweg het
toernooi ondervinden. Voor nu lijken de
finales me een mooie doelstelling’, stelt
Rob Mijnheer.
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De Schalm is centrum van
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

DORPSHUIS DE SCHALM NEEMT TIJDENS HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI EEN UITERST BELANGRIJKE PLAATS IN. HET DORPSHUIS IS DAN
HET HECTISCHE CENTRUM VAN HET TOERNOOI, WAAR ALLE VRIJWILLIGERS
SAMEN KOMEN. HET NIEUWE BEHEERDERSECHTPAAR, WIM EN THEA MARS,
BEREIDT ZICH WEER VOOR OP EEN GEZELLIGE PERIODE, WAARBIJ HET ERG
DRUK ZAL ZIJN IN DE SCHALM.
Sinds augustus 2015 zijn Thea en Wim Mars
de nieuwe beheerders van dorpshuis De
Schalm aan de Hoofdweg 47 in Steenwijksmoer. Zij treden op als gastdame en gastheer
in het gezellige dorpscafé en de cafetaria.
Daarnaast bestaat De Schalm uit een grote
zaal en twee kleinere zalen voor feesten,
bruiloften en partijen. Het dorpshuis is het
centrum van het dorp, waar alle activiteiten
plaatsvinden. In de gezellige bar en snackbar kan een ieder terecht voor een kopje
koffie, een pilsje en van een snack genieten.
In de zomer is het goed toeven op het terras
voor het dorpshuis. De bar is het thuishonk
van diverse verenigingen. Voor Protos is de
bar haar ‘kantine’. Elk weekend is het gezellig druk met vele voetballiefhebbers. Protos
heeft haar eigen onderkomen ondergebracht
in een apart gedeelte van het dorpshuis met
eigen ingang.
Wim en Thea Mars hebben al twintig jaar
ervaring in de horeca opgedaan in Dedemsvaart en Assen. ‘We hebben tien jaar een
cafetaria/croissanterie gerund in Dedemsvaart. Daarna hebben we een restaurant in
warenhuis Van der Veen in Assen gehad’,
zegt Wim Mars. Een jaar geleden gingen zij
het avontuur aan en werden zij de nieuwe
beheerders van De Schalm. ‘We vinden het
prachtig om met mensen om te gaan. Dat ligt
ons goed. De voetbalclub gebruikt het café
als haar kantine en is een hechte gemeenschap. Wij voelen ons daarbij thuis.’ Het
echtpaar heeft al enkele veranderingen aangebracht, zoals een nieuwe pui in het café en
een nieuwe uitstraling van de cafetaria. ‘We
zullen ook meer een voetbalsfeer in het café
aanbrengen door middel van vaantjes, foto’s

en sjaaltjes enz. De nieuwe televisie in het
café is een groot succes. Veel voetballiefhebbers blijven in het café voetbal op tv kijken’.
Voor het echtpaar komt er weer drukke tijd
aan tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. ‘Ja, er komt weer een leuke tijd
aan. De zaalhoofden vertrekken altijd vanuit
De Schalm. Na een wedstrijdronde komt
iedereen hier weer terug en is het gezellig
napraten. Ik woon in Dedemsvaart en ik heb
een keer in sporthal De Carrousel wedstrijden van het toernooi bekeken. Ik merkte
dat ik meer supporter van Protos dan van
Dedemsvaart ben. Als beiden tegen elkaar
moeten dan zie ik toch liever Protos winnen’,
zegt Wim Mars. Dat Wim en Thea Mars beiden een voetbalachtergrond hebben is mooi
meegenomen. Wim heeft gevoetbald en Thea
is leidster van een team. ‘We hebben een
supergoede band met Protos en de zaalvoetbalcommissie. We moeten het samen doen
en in goed overleg komt alles goed. Wij zijn
ook sponsor van het damesteam van Protos’.

Openingstijden dorpshuis:
maandag:
20.00-23.00
donderdag:
16.00-01.00
vrijdag:
16.00-01.00
zaterdag:
16.00-01.00
zondag:
9.00-21.30
Openingstijden cafetaria:
donderdag:
17.00-20.00
vrijdag:
17.00-20.00
zaterdag:
17.00-20.00
zondag:
12.00-20.00

Wim en Thea Mars zijn sinds augustus 2015 de nieuwe beheerders van De Schalm.
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Schildersbedrijf Ahlers uit Coevorden
bestaat bijna tachtig jaar
COEVORDENAAR JOS
AHLERS NAM 27 JAAR GELEDEN HET SCHILDERSBEDRIJF VAN VADER BENNIE
OVER EN IN DEZE BRANCHE IS IN DE LOOP VAN DE
JAREN VEEL VERANDERD.

Wat bijna tachtig jaar geleden begon in de binnenstad van Coevorden met alleen verkoop van verf en
behang, is inmiddels uitgegroeid
tot een veelzijdige onderneming
met een schildersbedrijf met glasservice, een stofferingsbedrijf, een
zonweringsbedrijf en een winkel
aan Modem 33 op industrieterrein
De Hare in Coevorden.
Schildersbedrijf Ahlers is specialist
in het volledige schilderwerk voor
binnen en buiten met bovendien
glasservice. Ook kunt u bij Ahlers
terecht voor allerlei vloeren. ‘Wij leveren zelf en leggen alles zelf aan.
We hebben vijftien vakspecialisten
in dienst. Onze winkel aan Modem

33 in Coevorden is de basis. We
hebben een showroom en onze
verkopers geven kleur- en interieuradvies. Ook herstellen we houtrot
in kozijnen, draairamen en deuren.
Dat wordt een steeds belangrijkere
post. Het is niet alleen meer schilderen. We leveren bijvoorbeeld ook
vloeren, behang en gordijnen. We
hebben 40.000 soorten behang.
We helpen graag mee aan het
ontzorgen van de klant’, zegt Jos
Ahlers.
Schildersbedrijf Ahlers is al jaren
als sponsor verbonden aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.
Zijn vader Bennie was een bekende
voetballer in Coevorden en omstreken en speelde jaren in het eerste
elftal van Raptim. ‘Mijn vader was
ook altijd supporter bij en van
het toernooi. Bij mij was dat iets
minder. Ik kreeg de sfeer wel mee.
Het is een gigantisch regiotoernooi,
dat deze regio op de kaart zet. Het
initiatief komt uit een kleine club
en is qua inzet van mensen een
voorbeeld voor bedrijven of andere
initiatieven. De mensen hebben

Jos Ahlers in zijn winkel aan Modem 33 op industrieterrein De Hare in Coevorden
echt hart voor hun toernooi en dat
is prachtig om te zien’.
Jos Ahlers wil graag het toernooi
steunen, want hij voelt dat hij als
sponsor gewaardeerd wordt door
de organisatie. ‘Ja, na het toernooi
komen commissieleden op bezoek
voor een bedankje. Ik krijg goede
feedback en dat waardeer ik zeer.
Genoeg clubs doen dat niet, maar

Protos wel. Zij denken daar over na
en dat is belangrijk’.
Volgens Ahlers is de periode waarin
het toernooi zich afspeelt ook een
groot pluspunt. ‘Ze hebben de
juiste periode gekozen. Iedereen is
aan het eind van het jaar vrij. Een
kleinschalig toernooi is uitgegroeid
tot iets groots en daar heb ik respect voor’.

‘Je wordt als sponsor door de organisatie echt gewaardeerd’

Raptim heeft wat goed te maken
COEVORDEN – De 33-jarige Niels
Assen heeft van de huidige
eerste selectie van Raptim het
vaakst meegedaan aan het
Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. Vanaf zijn
zeventiende was hij tijdens zo’n
veertien toernooien van de partij
en meestal haalde de zondag
tweedeklasser de halve finale,
behalve de vorige editie toen
Raptim tegen alle verwachtingen
in al in de voorronde werd
uitgeschakeld. ‘We hebben deze
keer dan ook veel goed te maken
voor onze fanatieke supporters’,

zegt Niels Assen.
Die vroegtijdige uitschakeling zit
nog diep bij Assen. ‘Ja, dat was
een enorme domper. In de laatste
wedstrijd tegen vijfdeklasser
Zandpol moesten we minimaal
gelijk spelen, maar we verloren
terecht. Dat was flink balen’.
Het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi leeft heel erg
bij de spelers en de supporters
van Raptim. ‘De supporters
maken er altijd een groot feest
van. Ze reizen ons met bussen
achterna met sjaals, mutsen,
spandoeken en ze schminken

zich in de blauw witte kleuren.
Het toernooi is echt iets om naar
uit te kijken. Het is prachtig voor
zo veel toeschouwers te mogen
spelen. De beleving is groot en
het is super om dat mee te
maken’. Raptim haalde een keer
in de geschiedenis de grote
finale. ‘Ik was er toen wel bij,
maar niet als speler. Ik was
B-junior en deed toen mee aan
het penalty schieten’, herinnert
Assen zich.
In de komende editie speelt
Raptim in de vertrouwde
Drostenhal in Coevorden tegen

Sweel zondag, CSVC, NKVV en
organisator Protos. ‘Ik ga er
vanuit dat we de voorronde
doorkomen, als we maar als team
blijven voetballen. Ons doel is in
ieder geval de kwartfinale te
bereiken en alles wat we meer
halen is mooi meegenomen’.
Niels Assen volgt alles van het
Protos toernooi en mist niets.
‘Als wij uitgeschakeld waren
volgde ik CSVC of Germanicus. Ik
ga ook altijd naar de finale in
Angelslo kijken. Dat is een mooie
dag waar ik graag bij wil zijn’.

Toch plaatst Ahlers een kleine
kanttekening voor de organisatie.
‘Het toernooi drijft helemaal op een
aantal vrijwilligers. Wat gebeurt er
als die gaan stoppen. Het zou erg
jammer zijn als een machtig mooi
toernooi als het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi daardoor
problemen zou krijgen’, vindt Jos
Ahlers.
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Ruël Staalconstructies is sterk in staal
RUËL STAALCONSTRUCTIES HEEFT NAAST DENEKAMP OOK
EEN VESTIGING IN BAD BENTHEIM. RUËL LEVERT VOLLEDIGE
STAALCONSTRUCTIES VOOR ONDER ANDERE STALLEN, SCHUREN, LOODSEN, INDUSTRIEHALLEN, MANEGES EN
SPORTHALLEN.
‘We bouwen jaarlijks tussen de
250 en 275 casco gebouwen groot
en klein. In Denekamp vindt de
fabricage plaats en de montage
voornamelijk met mensen uit Slagharen en omgeving. Dat is logistiek
handiger. We verwerken jaarlijks
zo’n 5500 ton staal’, legt Anton
Borgman uit.
Bij Ruël kan men ook terecht voor
alle soorten ijzer, trappen en bordessen en voor zet- en plaatwerk.
‘We richten ons de laatste jaren
vooral op de agrarische sector,
maar we bouwen ook wel sporthallen. We hebben bijvoorbeeld de
sporthallen in Drachten en De
Lutte gemaakt ook de woonboulevards in Almelo en Enschede,
Hema Bakkerijen te Lelystad en
de Zwarte Markt in Slagharen.
Ook in Duitsland leveren we veel
staalconstructies. Op dit moment
zijn we met Bert Weering (Tuindeco)
in onderhandeling om drie hallen in
Duitsland te bouwen’. Anton Borgman vormt samen met Gerrit Ruël

de dagelijkse leiding en de geboren
Steenwijksmoerder is onder andere
verantwoordelijk voor de inkoop van
staal. ‘Ik werk nog drie dagen in de
week en dit is mijn leven. Mijn werk
is tevens mijn hobby, ik vind het
prachtig werk’, zegt Borgman.
Anton Borgman heeft nog genoeg
contacten met zijn geboortedorp al
vertrok hij op zijn zeventiende al uit
het kerkdorp. ‘Ik heb een blauwe
maandag gevoetbald bij Protos.
Mijn broers hebben jarenlang in het
eerste elftal van Protos gespeeld.
Ik heb nog veel contact met Steenwijksmoer. Mijn zus woont er nog
en broer Johan in Coevorden. Ik ga
niet meer kijken naar het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi. Ik
volg het wel via de media. In mijn
woonplaats Slagharen merk ik dat
het toernooi geweldig leeft. Het
toernooi spreekt altijd aan’. Peter
van der Veen zit dichter bij het vuur
en nam dertien keer deel aan het
toernooi als speler. ‘Ik was vorig
jaar vrijwilliger in de Esdalhal in
Emmen. Het is elke keer weer een

Anton Borgman (links) en Peter van der Veen.
belevenis. De rivaliteit begint vanaf
oktober al weer. Ik heb er weer veel
zin in. Ik ga vaak naar de finale kijken. Dat is een fantastisch feest’,
zegt Van der Veen.
Volgens Anton Borgman ziet de
toekomst voor zowel Ruël Staalconstructies als het Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi er rooskleurig
uit. ‘De toekomst voor Ruël ziet er
goed uit. We hebben vaste klanten.
Ik probeer altijd positief te blijven.
Dat betekent veel praten’, zegt
Borgman. Over het Protos toernooi
spreekt hij ook louter lof. ‘Steenwijksmoer is een hechte gemeen-

schap en samen zetten ze een
groot toernooi neer. De organisatie
komt hier regelmatig op bezoek
en dat vind ik belangrijk. Ze tonen
op die manier belangstelling voor
ons bedrijf en dat stellen we erg op
prijs’.

Nieuweling HOC is al tevreden met deelname
ODOORN - Als fusieclub HOC (
Hunso/Oring Combinatie ) uit
Odoorn heeft de club nog niet
eerder meegedaan aan het
Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. Tijdens de
veertigste editie maakt de zondag
vierdeklasser haar debuut. HOC
legt de lat voor zichzelf niet zo
hoog en is al tevreden dat het
mee mag doen. ‘Als we er zijn,
dan willen we onze huid wel zo
duur mogelijk verkopen’, zegt
eerste elftalleider Jans Spijker.
Het idee om mee te doen
ontstond door de positieve

ervaringen van supporters en
spelers van HOC als
toeschouwers tijdens voorgaande
edities. ‘Al een aantal jaren gaan
er veel van onze spelers en
supporters kijken op het Protos
Weering Toernooi. Er is altijd een
geweldige sfeer tijdens het
toernooi. De charme is dat er aan
het eind van het jaar, wanneer
veel mensen vrij hebben en in
een bepaalde stemming zijn, een
heel leuk zaalvoetbaltoernooi
wordt gespeeld. Vandaar een
leuke afsluiting van het lopende
jaar en een goed begin van het
nieuwe jaar’, vindt Spijker.
HOC gaat ‘blanco’ het toernooi

in, omdat het nog geen
geschiedenis in het toernooi
heeft. ‘We hopen in ieder geval
een sportief en gezellig toernooi
te spelen. Natuurlijk hopen we
ook een aantal wedstrijden te
winnen. We hebben niet echt veel
zaalvoetballers in ons elftal, maar
wel aardige veldvoetballers’. HOC
treft in Borger Ter Apel, EEC en
Valther Boys en Borger en Spijker
verwacht een spannende poule.
‘Ik weet van vorige edities dat
Borger meestal wel door gaat
naar de tweede ronde. De rest zal
elkaar denk ik niet veel ontlopen,
het zal daarom wel spannend
worden’.

HOC heeft normaal gesproken
een hele grote, trouwe aanhang.
‘Of die de weg ook naar de
sporthal in Borger vinden,
wachten we maar af, maar dat
komt vast wel goed’, voorspelt
Spijker.
Als HOC het net zo goed doet als
op het veld kan er heel wat
verwacht worden van de ploeg.
‘Het gaat boven verwachting,
aangezien we het afgelopen
seizoen kampioen zijn geworden
in de 5e klasse. Meestal is een
stap hoger best wel lastig en
moet een promovendus vechten
tegen degradatie , daar is bij ons

geen sprake van. Ik denk dat we
lang zullen meedoen om de
hoogste plekken in deze 4e
klasse D’.
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Administratiekantoor S. Pheninckx
vestigt zich in Steenwijksmoer
SANDRA PHENINCKX BEGON TIEN JAAR GELEDEN HAAR
ADMINISTRATIEKANTOOR IN DE BILT. NA EEN AANTAL JAAR
IN HARDERWIJK GEWOOND TE HEBBEN VERHUISDE SANDRA
SAMEN MET HAAR GEZIN NAAR STEENWIJKSMOER.
STEENWIJKSMOER – Sandra en haar
gezin wonen tijdelijk aan de Hoofdweg 85 in Steenwijksmoer en daar
runt Sandra haar Administratiekantoor. ‘Een dag in de week werk ik
in Groenekan bij Utrecht. Ik heb
daar nog steeds een aantal vaste
klanten die al vanaf het eerste
moment klant bij mij zijn. Ik vind
het belangrijk om goed contact te
houden met mijn klanten en ben
daarom nog steeds werkzaam voor
deze klanten. Het is bovendien
een leuke afwisseling om een dag
in de week er ‘even uit te zijn’.

ling van kleine en grote bedrijven
in allerlei branches maakt mijn
werk erg leuk. Ik werk samen met
een accountant en een loonadministrateur, zodat ik mijn klanten
de beste service en kwaliteit kan
bieden’.

Administratiekantoor S. Pheninckx
verzorgt voor haar klanten de
financiële administratie, BTW en
inkomstenbelastingaangifte en
eventuele loonadministratie. ‘Ik
heb alleen zakelijke klanten en
dan voornamelijk eenmanszaken/
ZZP-ers, maar ook een aantal
grotere bedrijven heb ik in mijn
klantenbestand. Juist die afwisse-

Administratiekantoor S. Pheninckx
Hoofdweg 85
Steenwijksmoer
Telefoon:
+31 (0)6 10352048
E-mail:
info@administratie-pheninckx.nl
Website:
www.administratie-pheninckx.nl

Na de verhuizing een half jaar geleden probeerde Sandra Pheninckx
nieuwe klanten in de omgeving
van Steenwijksmoer te vinden en
dat is al gelukt. Een autogarage,
een hondenfokkerij en een nieuwe
viswinkel in Coevorden zijn reeds

Huishoudelijke regels
Tijdens de verschillende rondes van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
is het niet toegestaan eigen geluidsapparatuur, zoals gastoeters, radio’s,
megafoons, sirenes op accu’s enz. mee te nemen. Tevens is het niet
toegestaan alcoholische drank en drankjes in blik mee te nemen naar de
hallen.
Ook is het mogelijk dat er, vanaf de voorronde tot en met de finale, een
tassencontrole bij de ingang van de sporthal wordt gehouden. De
organisatie behoudt het recht personen die dit negeren de toegang tot de
sporthal te ontzeggen en/of uit de sporthal te verwijderen.
Tevens willen wij u vragen te 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 in Emmen om 10.00 uur open. Er is
geen voorverkoop. Kom op tijd om teleurstelling te voorkomen.

klant geworden bij Sandra. ‘Daar
ben ik erg blij mee, zodat ik ook in
mijn nieuwe woonomgeving voor
mooie bedrijven kan werken, zowel
vanuit mijn kantoor als op locatie
van de klant’.
De link met het Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi legt Sandra
via Mario Verharen, die sinds dit
seizoen deel uitmaakt van de
eerste selectie van Protos. ‘Mario
kent het toernooi heel goed en hij
vindt het een gigantisch en mooi
toernooi. Hij heeft ook bij andere

clubs gevoetbald. Hij heeft nog
nooit tegen Protos gespeeld. Ik
had, eerlijk gezegd, nog nooit
van Protos en Steenwijksmoer
gehoord, maar ik ga wel kijken bij
Protos als hij moet voetballen’.

X
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Gloednieuwe sporthal Het Activum
ontvangt Protos met open armen
HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI KENT EEN
PRIMEUR TIJDENS DE VEERTIGSTE EDITIE. VOOR HET EERST
WORDEN ER DRIE RONDES AFGEWERKT IN DE GLOEDNIEUWE TOPSPORTHAL HET ACTIVUM IN HOOGEVEEN. OP 7
OKTOBER 2016 WERD DE SUPERMODERNE SPORTHAL AAN
DE SPORTVELDENWEG OFFICIEEL GEOPEND EN OP 27 DECEMBER, 30 DECEMBER EN 7 JANUARI 2017 WORDEN EEN
VOORRONDE, EEN KWARTFINALE EN EEN HALVE FINALE VAN
HET PROTOS TOERNOOI IN DE NIEUWE SPORTHAL GESPEELD.
HOOGEVEEN - Wethouder Jan Steenbergen voetbalt in Hoogeveen 4
en kent het Protos toernooi goed.
‘Het is een fantastisch festijn
en het is mooi te zien dat heel
voetbalminded Drenthe rond de
jaarwisseling vermaakt wordt.
Ik vind het indrukwekkend dat
veldvoetballers zo enthousiast zijn
voor het zaalvoetbaltoernooi. Voor
velen is het een prestigezaak om
mee te doen en veel voetballers
vinden het een eer om mee te
mogen doen’. Steenbergen is trots
op Het Activum en de reacties zijn
tot nu toe louter positief. ‘Op alle
niveaus kan er sport beoefend
worden. Ook grotere evenementen
kunnen er plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld interlands volleybal
of zaalvoetbal. De zaal biedt veel
mogelijkheden’. Het Activum

bestaat uit twee sporthallen en
een gymzaal. ‘De grote zaal heeft
2200 zitplaatsen en 400 staanplaatsen. Heel graag zouden we
de finale van het Protos toernooi
in onze hal willen houden. Die is er
uitermate geschikt voor. De zalen
kunnen in zeven delen verdeeld
worden. De gymzaal voldoet aan
alle eisen, zodat je daar eventueel
ook zou kunnen overnachten. De
verlichting is supermodern en kan
op allerlei manieren geschakeld
worden. Voor interlands is speciale
verlichting aanwezig. Op het dak
liggen zonnepanelen. De sporthal
is van alle gemakken voorzien
en staat op een unieke plek’,
zegt Steenbergen. Drie keer doet
Protos Het Activum aan en de wethouder verheugt zich op een groot
zaalvoetbalfeest. ‘Ik verwacht dat

het een groot feest wordt. Ik heb
er alle vertrouwen in dat de dames
Bijl, die de kantine beheren, alles
goed zullen regelen’.
Die dames zijn de zussen Rianne
en Corine Bijl. Het duo beheert het
sportcafé De Twee Gezusters in
Het Activum en maakt zich op voor
een invasie van voetbalsupporters
tijdens het Protos Weering toernooi. ‘Wij zijn jarenlang als supporters van Hodo en Hollandscheveld
mee geweest naar verschillende
hallen. We zijn een keer met de
bus naar de finale in sporthal
Angelslo gereisd om Hodo aan te
moedigen. Dat was echt genieten.
Het is een mooi toernooi en het
leeft erg in Hollandscheveld’, zegt
Rianne Bijl. Tijdens drie rondes zijn
de dames Bijl deze keer gastdames van de supporters in Het Activum. ‘Dat is wat anders, ja, maar
dat is ook leuk’. In de voorronde
komen Noordscheschut, Ruinerwold, Ruinen, Dwingeloo en Elim
op bezoek. ‘Noordscheschut en
Elim ken ik wel. Ik verwacht in de
voorronde toch wel zo’n duizend
toeschouwers. Ik verwacht drukte
en gezelligheid en een goede
sfeer’. Door de komst van zoveel
supporters zullen er verschillende

Wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen is trots op Het Activum
verkooppunten gecreëerd worden.
‘Ja, we gaan waarschijnlijk op verschillende plaatsen in de hal horeca creëren. We denken aan een
tent op het terras en misschien
richten we de gymzaal in als extra
horecaruimte. Ook zorgen we voor
muziek. Het wordt de eerste keer
dat alle tribunes open zijn en we

verheugen ons er erg op’, zegt
Rianne Bijl. Het sportcafé De Twee
Gezusters heeft nog veel meer te
bieden, want men kan daar ook
terecht voor teamuitjes, buffetten,
Beer & Bites, sporttoernooien,
bubbelvoetbal, vergaderingen,
Wine & Spice, kinderfeestjes, High
Tea en teambuilding.

Hoogeveense clubs scoren goed tijdens PWZ
HOOGEVEEN – De clubs uit de
gemeente Hoogeveen scoren goed
tijdens het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. Vanaf het
begin van de jaren negentig was er
bijna altijd minstens een club uit
de gemeente Hoogeveen tijdens de
finaleronde aanwezig. Alleen
tijdens het 27ste toernooi in het
seizoen 2003/2004 lukte het
geen enkele Hoogeveense club de
finaleronde te bereiken. Toen
bestond de finale uit Mariënberg,
FC Meppel, SVBO, Dalen, WKE en
Bergentheim. De zes toernooien
daarvoor werden allemaal

gewonnen door clubs uit de
gemeente Hoogeveen, namelijk
Hodo (3), Hoogeveen (2) en HZVV
(1).
In 25 jaar Protos Weering kwam
het dus maar een keer voor dat de
gemeente Hoogeveen niet
vertegenwoordigd was in de
finaleronde en dat is opmerkelijk.
In de afgelopen tien toernooien
was HZVV acht keer van de partij,
Hodo zeven keer, Hoogeveen zes
keer, Noordscheschut drie keer en
Hollandscheveld en De Weide elk
een keer. Sc Erica en HHC zijn ook

vaak vaste klanten in de
finaleronde. Beide clubs waren in
de afgelopen tien toernooien zeven
keer present. Erica won het
toernooi een keer en HHC twee
keer. HZVV won het toernooi vanaf
2006/2007 twee keer, Hodo en
Hoogeveen een keer. De laatste
keer dat een Hoogeveense ploeg
het toernooi won was in het
seizoen 2011/2012. Hoogeveen
werd toen winnaar. Vanaf het
seizoen 2006/2007 tot en met
2012/2013, behalve 2007/2008,
bestond de finaleronde uit
minstens drie clubs uit de

gemeente Hoogeveen. Het seizoen
2008/2009 spande wel de kroon,
want toen was Hoogeveen
vertegenwoordigd met vier clubs,
namelijk Noordscheschut, Hodo,
Hoogeveen en HZVV. Vijf keer
kwam het voor dat een
Hoogeveense club via de
tussenronde de finaleronde binnen
stapte. Het gebeurde een keer

tijdens de laatste tien toernooien
dat een ploeg via de tussenronde
de finaleronde bereikte en
vervolgens het toernooi won. Dat
lukte in 2006/2007 HZVV. Vanaf
2006/2007 hebben SVBO, DZOH,
Germanicus, Bergentheim en Go
Ahead Kampen het een keer tot de
finale geschopt.
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Gramsbergen houdt actie in ‘glazen
huis’ voor ziekte ALS
TIJDENS DE EERSTE EN TWEEDE RONDE VAN HET PROTOS
WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI IS IN CAFÉ THE ALLEY
IN GRAMSBERGEN EEN BIJZONDERE ACTIE GAANDE. VIER
INWONERS SLUITEN ZICH VAN 26 DECEMBER 22.00 UUR TOT
30 DECEMBER 21.00 UUR OP IN EEN GLAZEN HUIS IN HET
CAFÉ AAN DE STATIONSSTRAAT 17. MET DEZE ACTIE HOPEN
DE INITIATIEFNEMERS GELD OP TE HALEN VOOR MENSEN,
DIE LIJDEN AAN DE SPIERZIEKTE ALS.

GRAMSBERGEN - Sinds 2011 vindt
deze actie in Gramsbergen plaats
en het idee kwam van de eigenaar
van The Alley, Harry Huisjes. ‘Harry
is voetballiefhebber en heeft in
FC Emmen A1 gevoetbald. Hij
verloor zijn moeder in 2009 aan
ALS en twee jaar later ontstond
het idee iets te organiseren voor
het goede doel. Dat gebeurde ter
nagedachtenis van de moeder van
Harry, maar inmiddels zijn meer
bekenden van ons aan de ziekte
ALS overleden. Onlangs overleed
een sponsor van Gramsbergen
aan de ziekte’, zegt voorzitter van
de organisatiecommissie, Hayo
van der Kamp. De eerste actie
in 2011 was een recordpoging,
waarbij Huisjes 96 uur achtereen
achter de bar stond. ‘Dat leverde
destijds 17000 euro op. In 2013
was het kantelpunt: gaan we door
of stoppen we ermee? We besloten door te gaan en een grootse
actie te houden in The Alley’. De
zesde actie voor ALS begint op

26 december 22.00 uur. Eliza
Altena, Boudewijn Gaasbeek, Wim
Oldewening en Hayo van der Kamp
worden 95 uur opgesloten in een
glazen huis en gaan radio maken
en draaien onder andere plaatjes
voor geld. De uitzending is via
een livestream on line te volgen
op de website www.glazenhuisgramsbergen.nl. Daarnaast zijn er
talloze acties om zoveel mogelijk
geld op te halen om daarmee
ALS van de kaart te krijgen. Zo
kan iedereen via dezelfde website
bieden op zo’n 250 items, die ter
veiling worden aangeboden. ‘Dat
zijn voorwerpen die door bedrijven
worden aangeboden. Het zijn ook
andere items, zoals kaarten van
eredivisiewedstrijden en duels
in de Engelse Premier League,
maar ook voetbalshirts of huiskamerconcerten’. Tijdens de actie
zullen er diverse bands in het
glazen huis optreden, zoals o.a.
the Moeflons en Stef Ekkel. Op
27 december vindt vanaf 10.00

Protos on line
Het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi is ook online
nauwkeurig te volgen. Op Twitter
kan al het nieuws over het toernooi
via @vvprotos op de voet gevolgd
worden. Dit kan de poule-indeling,
maar ook veel ander nieuws zijn.
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 wil wel
duidelijk daken dat vooral de laatst
genoemde optie tot veel berichten
leidt. Dus wees voorbereid op heel
veel nieuws over het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi deze
winter.
Meer informatie over het toernooi
is online te vinden op
www.protosweering.nl

Achter vlnr: Angela vd Kamp, Tom Kompagne, Hayo van der Kamp, Wim Oldewening, Rosalie Houtman,
Kerma Kerkdijk. Voor vlnr: Eliza Altena en Boudewijn Gaasbeek. Op de foto ontbreken: Harry Huisjes en Ernst
Jan van Ludolphy. Foto: Reinier de Boer
uur de Pyjamarun plaats. ‘Daarbij
lopen zeventig mensen in pyjama
door de straten van Gramsbergen
en door The Alley. Ook houden we
een FIFA-toernooi’, zegt Van der
Kamp. De voetbalclub Gramsbergen is heel nauw betrokken bij de
actie en onlangs hebben voetballers de glossy Fernando huis aan
huis rondgebracht. ‘Dat tijdschrift
heeft de naam van oud-voetballer
Fernando Ricksen, die aan ALS

lijdt. We willen proberen of we
hem naar Gramsbergen kunnen
halen’. De plaats is al tijden in rep
en roer door de actie, maar ook
door het Protos Weering Toernooi,
dat de sporthal aandoet. ‘Voor
Gramsbergen zijn twee dingen van
toepassing: voetbal en saamhorigheid. Een op de vier inwoners
is spelend lid van de plaatselijke
voetbalclub. Heel Gramsbergen
leeft naar het Protos toernooi toe.

Elk commissielid heeft wel iets
met de voetbalclub’.
De opbrengst gaat naar onderzoek
naar bestrijding van ALS, want er
is nog geen medicijn ontdekt. ‘Het
is heel bijzonder hoe ALS-patiënten het leven ervaren. Ze maken
van elke dag een feestje afgewisseld door bezinningsmomenten.
Onze actie staat symbool voor hoe
een ALS patiënt de ziekte ervaart’,
zegt Hayo van der Kamp.
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‘Het toernooi is
razend populair in Bergentheim’
HET BEDRIJF SMIT AUTOPARTS IN BERGENTHEIM BESTAAT
SINDS 1960 EN IS OPGERICHT DOOR JAN SMIT EN ZIT
INMIDDELS IN DE DERDE GENERATIE. DE BROERS ARJAN &
WILLEM EN ZOON THOMAS ZIJN DE EIGENAREN VAN SMIT
AUTOPARTS DAT GEVESTIGD IS AAN DE KANAALWEG WEST
96 IN BERGENTHEIM.
BERGENTHEIM - Smit Autoparts
bestaat uit twee gedeelten. Op
zorgvuldige en deskundige wijze
vindt recycling van auto`s plaats
bij Smit Autoparts. Dit gebeurt op
een milieuvriendelijke wijze. ‘Hiervoor zijn wij constant op zoek naar
auto`s’, zegt Arjan Smit.
Bij Smit Autoparts kunt u tevens
terecht voor nieuwe en gebruikte

auto-onderdelen. Of u nu op zoek
bent naar een koplamp, voorbumper of motorkap: bij Smit Autoparts kunt u altijd terecht. Nieuwe
auto-onderdelen kunt bij Autoparts
bestellen tegen scherpe prijzen.
Autoparts geeft garantie op alle
auto-onderdelen en levert snel
door heel Nederland met eigen
chauffeurs. U kunt gerust een

kijkje nemen op de vernieuwde
website van het 56-jarige bedrijf:
Arjan Smit heeft dertien jaar in
het eerste elftal van Bergentheim
gevoetbald en maakte vier finales
als speler van het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi mee .
Arjan Smit is dus als speler van
Bergentheim heel goed bekend
met het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en hij wil graag als
mede-eigenaar van Autoparts als
sponsor verbonden blijven aan het
populaire toernooi. ‘Wij sponsoren
voor onze naamsbekendheid en
om onze site onder de aandacht
te brengen’, zegt Arjan Smit.
De ex-voetballer van Bergentheim
kijkt met een zeer goed gevoel
terug op zijn actieve periode als
deelnemer aan het zaalvoetbaltoernooi van Protos. ‘Het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi is
een geweldig en goed georganiseerd toernooi. Wij denken dat
Bergentheim de halve finale moet
kunnen bereiken’.
Website: www.smitautoparts.nl
Smit Autoparts
Kanaalweg West 96
7691 CB Bergentheim
Tel: 0523-232740
E-mail: info@smitautoparts.nl

Debutant ZAC is besmet met ‘Protos Weering-virus’
ZWOLLE – De zaterdag
tweedeklasser ZAC uit Zwolle
begeeft zich voor het eerst binnen
de lijnen van het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. De 27-jarige
centrale verdediger Tim Benes is
daar verantwoordelijk voor. Hij
speelde vorig seizoen nog bij Edon
en raakte daar besmet met het
‘Protos Weering-virus’. Zijn
enthousiasme bracht hij over op
zijn nieuwe ploeggenoten bij ZAC,
die staan te popelen te gaan
genieten van de unieke sfeer van
het toernooi.
‘Ik deed met Edon aan het toernooi

mee en na mijn overgang naar ZAC
wilde ik, wat er ook zou gebeuren,
weer meedoen. In Zwolle is ook
een zaaltoernooi, maar de sfeer
van het Protos toernooi is duidelijk
van een andere categorie. Qua
sfeer is het toernooi nergens mee
te vergelijken. Mijn ploeggenoten
willen liever aan het Protos
toernooi meedoen dan aan het
toernooi in Zwolle’, zegt Tim
Benes. Volgens Benes is ZAC beter
dan Edon, dat nooit verder kwam
dan de tweede ronde. ZAC krijgt in
Ommen te maken met OZC, OVC
’21, Mariënberg en Lemele. ‘De

tweede ronde moeten we zeker
kunnen halen en ik hoop dat we de
derde ronde kunnen bereiken. Dat
zou een mooie prestatie zijn’. ZAC
is een grote club met 1100 leden,
maar de organisatie in Ommen
hoeft niet op een enorme
supportersschare te rekenen. ‘Het
toernooi leeft nog niet echt binnen
de club, maar wel binnen ZAC 1. Er
zullen ook geen bussen met
supporters mee komen. We blijven
na de wedstrijden wel lang hangen
in de kantine. We verheugen ons
erg op het toernooi, we kunnen
niet wachten’, zegt Tim Benes.
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HZOD opnieuw hofleverancier van scheidsrechters

‘Onder alle omstandigheden, moet een
arbiter rustig en zelfverzekerd blijven’
DE SAMENWERKING MET HET
PROTOS WEERING-TOERNOOI OMSCHRIJFT VOORZITTER THEO HEIN
VAN DE SCHEIDSRECHTERSVERENIGING HZOD ALS ZEER HECHT. ‘HET
IS EEN ECHTE TWEE-EENHEID. HET
DRAAIBOEK IS INMIDDELS UITERST
BEPROEFD EN WE KIJKEN DAN OOK
MET VEEL VERTROUWEN NAAR
DE 40E EDITIE VAN NEDERLANDS
GROOTSTE ZAALVOETBALTOERNOOI. ONZE SCHEIDSRECHTERS
ZIJN ER KLAAR VOOR!’

EMMEN – Hein is er trots op dat de Drentse
scheidsrechtersvereniging opnieuw hofleverancier van de scheidsrechters is. ‘Voor ons
is dit een mooi visitekaartje. We hebben de
kennis en kunde in huis om de aanstellingen
van scheidsrechters voor dit grootste en
meest aansprekende indoor-voetbaltoernooi
van Nederland op juiste wijze te verzorgen.
Rennie Moes en Herman Harmers zijn vanaf
augustus al bezig met de invulling van de
arbiters. Elk jaar een even mooie als enorme
klus’.
Clubs en supporters kijken al weer reikhalzend uit naar het toernooi, maar dat geldt
ook zeker voor de scheidsrechters. ‘Ja,
ook het arbitershart gaat sneller kloppen. Het is natuurlijk prachtig om in
deze voetbalambiance acte de présence te geven’. Hein is goed te
spreken over de kwaliteit van
‘zijn’ korps. ‘We hebben een
goede mix van jong talent
en routine. Voor ons is het
heel belangrijk dat we de kwaliteit
van de arbitrage kunnen waarborgen, want de belangen tijdens dit
toernooi zijn groot’. Inmiddels is
HZOD achter de schermen al weer
druk bezig met het opleiden van
een nieuwe lichting zaalvoetbalscheidsrechters. Theo Hein laat
weinig gelegenheden onbenut
om de leerzame hobby van
scheidsrechter te promoten.
‘Het is een fantastische
sportieve en leerzame bezigheid’. De inwoner van
Erica maakt een groot

compliment aan het adres van de mannen en
vrouwen, jongens en meisjes, die wekelijks
als scheidsrechter op de velden en in de zaal
actief zijn. ‘Ik heb zeer veel waardering voor
hun rol en inzet’.
De scheidsrechtersvereniging HZOD heeft
de afgelopen periode fors ingezet op een
intensievere begeleiding van scheidsrechters.
‘Werven is zilver, maar behoud is goud waard.
Daar willen we heel graag ons steentje aan
bijdragen. We zijn druk bezig om clubs te
ondersteunen bij de opleiding en begeleiding
van scheidsrechters’.
Theo Hein werkt met de HZOD aan een breed
netwerk en wil de verenigingsscheidsrechters
ook met enige regelmaat bij elkaar brengen.
‘Ik wijs hierbij op trainingsavonden en instructiebijeenkomsten. Onze insteek is om meer
contactmomenten met clubs, scheidsrechterscoördinatoren en clubscheidsrechters te
kunnen verwezenlijken’.
De voorzitter is zich er van bewust dat de
scheidsrechter in het prof- en amateurvoetbal
onder een vergrootglas ligt. ‘De kritieken zijn
vaak ongezouten en ongefundeerd. Dat is
jammer en onterecht. Bij de arbitrage draait
het immers om beslissingen, die vaak in een

split second genomen moeten worden. Het
is dus onvermijdelijk, dat er in een wedstrijd
door een arbiter wel eens fouten worden
gemaakt; dat zullen we moeten accepteren.
Bij een foute beslissing moet de arbiter zich
dan ook niet van slag laten brengen, door de
hoog oplopende emoties van spelers, trainers en publiek. Onder alle omstandigheden,
moet een arbiter zelfverzekerd over blijven
komen’.
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Area is sterk in duurzame afvalinzameling
AFVALBEDRIJF AREA
REINIGING DRAAGT ZORG
VOOR DE PROFESSIONELE
EN DUURZAME INZAMELING EN VERWERKING VAN
AFVAL IN DE GEMEENTEN
EMMEN, COEVORDEN EN
HOOGEVEEN. DAARNAAST
VERZORGT AREA DIENSTEN
IN REINIGING, GLADHEIDBESTRIJDING EN PLAAGDIERBEHEERSING.
EMMEN – Communicatiemedewerkster Manon Huizing van Area woont
nog maar drie jaar in Drenthe, maar
kent het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi wel. ‘Ik kom uit het
westen, maar ik weet dat het een
groots zaalvoetbaltoernooi is. Area
ondersteunt graag sportieve activiteiten. Dat een medewerker van
Area in de organisatiecommissie
van het Protos toernooi zit scheelt
natuurlijk ook’, zegt Manon Huizing.
De overheid stuurt op de overgang
naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk
worden behouden.
Area Reiniging heeft een eigen
afvalkenniscentrum van waaruit de
veranderingen in de afvalinzameling in verschillende gemeenten
worden voorbereid en gemanaged.
‘We halen steeds meer verschillende soorten huishoudelijk afval
op. Op dit moment hebben de
inwoners van Emmen bijvoorbeeld
een nieuwe restafvalcontainer
ontvangen. De oude container krijgt
een PMD-sticker en doet voortaan
dienst als container voor plastic en
metalen verpakkingen en dranken-

Area zorgt in Emmen, Coevorden en Hoogeveen voor duurzame afvalinzameling.
kartons. Veel inwoners hadden om
deze PMD-container gevraagd. Ook
in Hoogeveen is de PMD-container
beschikbaar. De overheid streeft
uiteindelijk naar honderd kilo restafval per persoon per jaar. Nu ligt dat
gemiddeld nog op 250 kilo’, zegt
Manon Huizing.
Naast afvalverwerking zorgt Area

ook voor plaagdierenbestrijding. ‘Je
moet dan denken aan de bestrijding
van bijvoorbeeld wespennesten.
Onze plaagdierbestrijders geven
ook advies over het voorkomen van
overlast door steenmarters. In de
winter zijn we verantwoordelijk voor
de gladheidbestrijding en strooien
we bij gladheid zout op de wegen.

Daarnaast reinigt Area kolken,
septic tanks, vetputten en afscheiders’.
Het scheiden van afval is al lang
een bekend item en Area doet er
alles aan om de inwoners hierbij
te helpen en te motiveren. ‘Wij
geven veel praktische informatie

Foto: Area.
en werken ook al jaren met een
educatieprogramma, waarmee we
de bewustwording van het belang
van afvalscheiding proberen te
vergroten. Ons streven is dat afvalscheiding als iets vanzelfsprekends
wordt gezien. Gelukkig maken we
daarin met elkaar al mooie stappen’, zegt Manon Huizing.

Volop aandacht voor Protos Weering bij RTV Drenthe in Onze Club
Ook dit jaar besteedt RTV Drenthe
weer veel aandacht aan de veertigste editie van het Protos Weering
Zaalvoetbaltoernooi. Het amateurvoetbalprogramma Onze Club zal
vanaf 27 december via internet,
radio en tv volop aandacht aan
het grootste zaalvoetbaltoernooi
besteden.

De finale, op zaterdag 14 januari,
is live te zien in een extra uitzending van Onze Club op TV Drenthe.
De voorronde en kwartfinale op 27
en 30 december zullen voornamelijk op internet worden gevolgd.
Met voetbalflitsen, interviews en
overige reacties. De camera’s van
RTV Drenthe zullen op zaterdag 7

januari bij een aantal sporthallen
aanwezig zijn. Een dag later staat
Onze Club volledig in het teken van
die halve finale met uitgebreide
samenvattingen. De tussenronde
zal op woensdag 11 januari weer
op internet te volgen zijn en de
finale wordt op zaterdag 14 januari
live uitgezonden.

Ook op radio zal er veel aandacht
aan het Protos Weering Toernooi
worden besteed. Na iedere wedstrijdronde zijn er interviews te beluisteren in het ochtendprogramma
van Drenthe Nu en in het weekend
in Radio Drenthe Sport.
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Protos Weering krijgt
nieuwe voorzitter en secretaris
Jo Assen en Jan Stroeve stoppen ermee
DE VEERTIGSTE EDITIE VAN HET PROTOS WEERING ZAALVOETBALTOERNOOI IS VOOR VOORZITTER JO ASSEN EN SECRETARIS JAN STROEVE EEN HELE BIJZONDERE. HET KOMENDE TOERNOOI IS NAMELIJK DE LAATSTE VOOR HET BEKENDE
DUO IN DE HUIDIGE FUNCTIES. BEIDEN ZIJN BIJ VRIJWEL ALLE
TOERNOOIEN BETROKKEN GEWEEST EN ZULLEN DAT NA DE
VEERTIGSTE AFLEVERING OOK WEL BLIJVEN, MAAR NIET
MEER ALS VOORZITTER EN SECRETARIS.
STEENWIJKSMOER – Voorzitter Jo
Assen vindt het na veertien jaar
de kar getrokken te hebben wel welletjes en doet een stapje terug. ‘Ik
heb het lang genoeg gedaan. Ik ben
zeventig jaar en het wordt tijd dat
er een nieuw gezicht in de organisatiecommissie komt’. Dat nieuwe
gezicht is er al, want Gradus Zwiers
zal de vertrekkende Jo Assen opvolgen. Net als het boegbeeld van
de commissie, Jo Assen, zal ook
secretaris Jan Stroeve zijn functie
na de finale op 14 januari 2017
neerleggen. Hij wordt opgevolgd
door Jasper Stroeve. Jan Stroeve
was een van de oprichters van het
Protos toernooi. Arnold Homma
was de eerste voorzitter en Stroeve
maakte deel uit van de organisatiecommissie. ‘Ik ben toen ook leider
van het eerste elftal geweest. Na
drie jaar te zijn gestopt werd ik
speaker in Hoogeveen bij het toernooi en later ben ik bestuurslid van
Protos geweest. Daarna volgde ik
voorzitter Willem Plas op als voorzitter en dat heb ik drie jaar gedaan.
Daarna volgde Ton Soppe mij op.
In de jaren ‘75 tot ’85 was ik ook
nog redactielid van ons clubblad De
Protos-treffer. Tevens heb ik samen
met Johan Borgman en Albert Hermes het Joop Soppe Veteranentoernooi op poten gezet. Dit heb ik z’n
18 jaren samen met hen gedaan,
daarna heeft Hennie Dekker het
overgenomen. Helaas bij gebrek
aan echte veteranenelftallen is het
toernooi een aantal jaren geleden
gestopt wegens gebrek aan belangstelling’. Jo Assen was vrijwel vanaf

de beginperiode vrijwilliger en nam
na het vijftiende toernooi plaats in
de commissie. ‘Ik weet nog dat de
finale in de Drostenhal in Coevorden en in Dalen werd gehouden. Bij
het tienjarig bestaan was de finale
in de toenmalige Bonte Wever in
Slagharen. Daarna vond de finale
tot heden in sporthal Angelslo in
Emmen plaats’.
Bij het 25ste toernooi bereikte het
zaalvoetbaltoernooi honderd deelnemende clubs en sindsdien is dat
aantal nooit gewijzigd, terwijl het
gezien het aantal clubs op de reservelijst wel zou kunnen. ‘Honderd
teams vinden wij het maximum dat
wij gezien het aantal vrijwilligers op
een rustige wijze kunnen behappen. Een uitbreiding van het aantal
teams is in mijn tijd als voorzitter
nooit aan de orde geweest’, zegt
Assen. In de achterliggende jaren
heeft het duo enkele bijzondere
gebeurtenissen nog vers op het
netvlies staan. ‘Bergentheim heeft
eens een film gemaakt van hun
deelname aan het toernooi. Wij zijn
toen uitgenodigd en kregen de dvd
overhandigd. De zaal was bomvol
en de film was prachtig. Dat was
wel een hoogtepunt’, zegt Jo Assen.
‘Vorig jaar werd voor het eerst een
wedstrijdavond een dag uitgesteld
vanwege ijzel. Dat was bijzonder
hectisch. Jo en ik zijn ooit eens in
de sneeuw met de auto naar de
hallen in Emmen, Hoogeveen en
Dedemsvaart geweest en overal
waar we kwamen, zaten de hallen
bomvol, onvoorstelbaar in dergelij-

ke barre weersomstandigheden’,
herinnert Stroeve zich.
Het 27ste toernooi was de eerste
van Jo Assen als voorzitter en Jan
Stroeve volgde een jaar later als
secretaris. De twee Protos-mensen
in hart en nieren hebben met enige
verbazing de niet aflatende stijging
van de populariteit van het toernooi beleefd. ‘Als je ziet hoeveel
toeschouwers er naar de wedstrijden komen kijken, snap ik soms
niet hoe we dat voor elkaar hebben
gekregen. Het enthousiasme van
de clubs is geweldig. Overal waar je
komt wordt er over het toernooi gepraat. We hebben soms best zware
jaren gekend, maar de laatste jaren
verloopt het toernooi vrijwel vlekkeloos. We hebben ook scheidsrechters genoeg en dat is wel eens anders geweest. Het duo-fluiten is een
grote verbetering. Als je bij de finale
de kolkende massa op de tribunes
ziet, dan denk ik wel eens: moet je

nu eens zien wat we teweeg hebben
gebracht’, zegt Jo Assen. Stroeve
en Assen merken de beleving van
de clubs en haar toeschouwers ook
als de poule-indeling op de site van
Protos wordt vermeld. ‘Soms wordt
de poule-indeling onaangekondigd
midden in de nacht op de site
gezet. Nog geen paar minuten later
zijn er al mensen die het bekeken
hebben. Dat is toch te gek voor
woorden. Het is net of ze er op
zitten te wachten. Twintig minuten
later zijn er al driehonderd downloads geweest’.
Stroeve en Assen leggen dan wel
hun functies in de organisatiecommissie neer, maar beiden blijven
wel betrokken bij ‘hun geliefde’
toernooi. ‘Ja, ik blijf speaker en ik
onderhoud de contacten met de
COVS en ik maak de mappen voor
de zalen klaar’, zegt Jan Stroeve. Ook Jo Assen gaat voor het

Voorzitter Jo Assen (links) en secretaris Jan Stroeve geven het stokje
door.
foto: Reinier de Boer
grootste zaalvoetbaltoernooi in zijn
soort van Nederland niet verloren.
‘Ik word zaalhoofd en ik kom in de
sponsorcommissie. We verdwijnen
niet uit beeld, hoor’. Het komende
toernooi vormt wel een mijlpaal
voor beide vertrekkende commissieleden, want alles dat gebeurt
is voor het laatst als voorzitter en
secretaris. ‘We hebben straks geen
verantwoording meer, want de druk
is vrij hoog, hoor. Toch is er altijd
sprake geweest van een gezonde
spanning. Kerst en Oudjaar zal
wel anders zijn straks, want in die
periode hadden we in de afgelopen
jaren nooit rust. De hectiek van het
toernooi zullen we wel gaan missen’, zeggen Assen en Stroeve.

