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‘Tuindeco staat
anders in de
wedstrijd’

Bert Weering (links) en Gerard
Streuer (rechts) vieren dit jaar het
25-jarige jubileum met Tuindeco.
(Foto Merijn Slagter)

Geen evenement dat kan worden neergezet zonder dat
er bedrijven zijn die bijdragen aan de totstandkoming
ervan. Bij Protos Weering kan die rol moeiteloos in de
schoenen van Tuindeco worden geschoven. De internationale groothandel in tuinhout wordt al jaren in één
adem met het toernooi genoemd en heeft een duidelijke
overeenkomst met het zaalvoetbaltoernooi: zowel Protos
Weering als Tuindeco groeit elk jaar in populariteit. Dit
jaar viert het bedrijf van Gerard Streuer en Bert Weering het 25-jarig bestaan.

leeg’, vindt Weering. Maar beide ondernemers kijken verder

we tien jaar geleden ook voet aan de grond in Engeland. Daar

dan de landsgrenzen. ‘Vlak over de grens breiden we ook uit in

waren destijds goedkope tuinmaterialen op de markt gebracht,

Duitsland’, vult Streuer aan. ‘In twee fases laten we daar drie

alleen was de kwaliteit slecht. Toen men ons in het vizier kreeg,

enorme opslaghallen plaatsen. In totaal krijgen we daarmee de

gingen we omzet draaien en dat is nooit meer gestopt. Als je je

beschikking over 75.000 m² aan nieuw opslagterrein, waarvan

best doet, valt dat vanzelf op.’

22.000 m² overdekt.’

Flink tekeer
Kracht

Naast ondernemende ambities, hebben Streuer en Weering

Het woord is genoemd: voorraad. Want als de kracht van

ook veel aﬃniteit met sport. ‘Ik heb wel gevoetbald vroeger,

Tuindeco ergens ligt, is het wel op dat gebied. Weering: ‘Dat is

maar was meer een klavertjesvierplukker’, lacht Weering, die

mede de reden dat we nu ook leveren aan landen als Honga-

zijn sporthart vooral verpand heeft aan snelheid in combinatie

rije, Israël, Nieuw- Zeeland en Ierland. Onze opslaglocaties

met ronkende motoren. Streuer is wel een groot voetballief-

De cijfers die Tuindeco kan overleggen zijn bijna duizelingwek-

zitten stampvol producten. Tuindeco moet het hebben van het

hebber: ‘Voetbal is ook een dankbaar gespreksonderwerp

kend. In de 25 jaar dat de groothandel in tuinhout bestaat, zijn er

voorjaar tot aan de bouwvak, daardoor moet er in een korte

op de werkvloer. Hier lopen fans rond van onder meer FC

4.500 verschillende producten op de markt gebracht in – jawel –

periode een heel jaar gecompenseerd worden. Dat kan alleen

Emmen, Ajax, PSV en Feyenoord, dus het gaat in het weekend

21 landen. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de 220.000 vierkan-

met een breed assortiment. De functie van Tuindeco als

altijd ﬂink tekeer in de WhatsApp-groepen’, vertelt hij. Beide

te meters aan opslag waarop Tuindeco haar producten stalt.

one-stop-shop leverancier en onze razendsnelle levertijden

ondernemers zijn steevast op de tribune te spotten als Protos

maken ons sterk. Eigenlijk doen we niet veel anders dan con-

Weering is losgebarsten. Streuer: ‘Ik pak altijd ergens een

currerende bedrijven, alleen staan wij anders in de wedstrijd.’

voorronde mee, en de ﬁnaledag is mij heilig. Ik heb er zelfs

Verder dan de landsgrenzen
‘In het afgelopen jaar konden we die cijfers onder meer realise-

mijn wintersportvakantie voor aangepast. Op de ﬁnaledag

ren door overnames. In Emmen nam Tuindeco het onroerend

Streuer noemt Tuindeco een trendsetter als het op de genoem-

nemen we vaak zakenrelaties mee, dan maken we er een echt

goed van Holvrieka over, zodat we dicht bij huis nog meer

de werkwijze aankomt. ‘In het buitenland ligt nog altijd een

dagje uit van. We zijn allebei supertrots dat zo’n toernooi in

kunnen produceren, met name beton. In Drenthe is onroe-

megamarkt op ons te wachten, maar daarin gaan we stap voor

deze regio is neergezet en maken daarvoor een diepe buiging

rend goed bovendien ‘redelijk’ betaalbaar. Wil je zoiets in de

stap te werk. We willen eerst zeker weten dat onze aanpak

naar de organisatie en de vele vrijwilligers; het één kan niet

omgeving van Utrecht realiseren? Dan is je portemonnee snel

hier werkt, voordat we het over de grens kopiëren. Zo kregen

zonder het ander.’
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Voorzitter Michel Assen
merkt dat de verbondenheid
bij SV Gramsbergen groot is.
(Foto Merijn Slagter)

‘De meeste gezinnen in Gramsbergen
hebben iets met voetbal’
Loop sportpark ’t Hoge Holt op, en je merkt meteen dat je met een levendige vereniging te maken
hebt. De hoeveelheid reclameborden verklapt de
actieve binding met het bedrijfsleven, de velden
liggen er piekfijn bij en het clubgebouw is zonder
twijfel één dat bij veel grotere verenigingen niet
zou misstaan. Ja, tweedeklasser SV Gramsbergen
heeft de zaakjes goed voor elkaar. En dan strijdt
de zaterdaghoofdmacht ook nog eens mee voor de
bovenste plaatsen in competitieverband.

voetballen. ‘Veel clubleden verrichten hier vrijwilligerswerk en

historie van het zaalvoetbaltoernooi zes of zeven edities mee

zo belandde ik in de sponsorcommissie. Inmiddels voetbal ik

met Hardenberg ’85, maar ditmaal ligt zijn sympathie overdui-

niet meer en ben ik voorzitter. Het kan snel gaan hè?’

delijk bij SV Gramsbergen.

de kaart. Toen wij onlangs bezoek kregen van een KNVB-vereni-

Eindstation

Met Michel Assen staat er dan ook een trotse voorzitter aan

gingsadviseur, verwoordde hij het heel mooi: ‘Als je hier de poort

Goed presteren op Protos Weering wordt volgens Assen

het roer. Twee jaar geleden kreeg hij de voorzittershamer in

binnenloopt, voel je de ﬁjne sfeer die je op een voetbalveld wil

geen doel op zich. ‘De halve ﬁnale is vaak ons eindstation.

handen, hoewel hij van origine geen Gramsberger is. ‘Ik ben

meemaken’. Dat is natuurlijk geweldig om te horen.’

Maar we staan er beter op dan vorig jaar. Toen was onze top-

‘Het is een mooie happening en de spelers leven er altijd

Omvang

enorm naar toe. We spelen de voorronde in onze eigen

SV Gramsbergen is van oudsher een grote vereniging, waardoor

sporthal De Binder, waar de jeugd altijd luidruchtig aanwezig

het zich qua omvang na HHC de grootste club van de gemeen-

is. En als we ver komen, probeert de supportersvereniging

te Hardenberg mag noemen. ‘Veel gezinnen in Gramsbergen

een bus voor de supporters te regelen. Als Gramsbergen

hebben iets met voetbal en dat zie je terug in het ledental. Daar-

ergens om bekendstaat, is dat we thuis én uit altijd ruim

naast vinden we een damesafdeling ook belangrijk. Het Interna-

vertegenwoordigd zijn.’

tionaal Voetbal Toernooi (IVT) zet ons zelfs buiten Nederland op

scorer Roy Seinen niet ﬁt, nu wel. En we hebben Kelvin Jager

geboren en getogen in Hardenberg’, legt Assen uit. Toen zijn
vrouw en hij in Gramsbergen gingen wonen, bleef Assen eerst

Luidruchtig

erbij, die is overgekomen van SC Erica. Hij weet wat het is

nog in Hardenberg voetballen. Tot zijn vriendenteam vijf jaar

‘Dat SV Gramsbergen in de regio leeft, laat zich ook terugzien

om het PWZ te winnen. Uiteraard kom ik zelf nog even kijken

geleden uiteenviel en hij zich aanmeldde om op ’t Hoge Holt te

tijdens Protos Weering’, vervolgt Assen. Zelf deed hij in de

hoe ze het ervan afbrengen’, besluit Assen.

Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi 2018-2019

‘Protos Weering winnen
‘is de droom van
iedere voetballer’
Er zullen weinigen zijn geweest die SC Elim bij de
vorige editie van Protos Weering vooraf als winnaar hadden getipt. Toch verraste de ploeg vriend
en vijand door met de hoofdprijs aan de haal te
gaan. Voor het voetbalgekke Elim een prestatie die
na het laatste fluitsignaal in de finale tot in de late
uurtjes gevierd werd. Hoofdtrainer en kind van de
club Jan-Otto Benjamins zag het allemaal voor z’n
neus gebeuren. Hij verheugt zich net als zijn spelers alweer op de 42ste editie van Protos Weering:
‘Het zou een stunt zijn als we het wéér flikken’.
Benjamins lijkt haast niet weg te slaan bij SC Elim. Hij begon er
als trainer van de E-pupillen en doorliep met dezelfde generatie
voetballers iedere jeugdlichting. Toen de positie van hoofdtrainer in Elim vacant werd, vulde Benjamins die op en inmiddels
is hij er alweer tien seizoenen hoofdtrainer. Dat leverde drie
kampioenschappen, twee degradaties en twee periodetitels
op. ‘En een karrenvracht aan mooie herinneringen, want we
hebben een fantastische groep’, vindt Benjamins.

Lange halen, snel thuis
In zijn snackbar in Hollandscheveld blikt hij terug op die momenten. Klakkeloos gaat Benjamins tot in detail elk seizoen
bij langs. Lange halen, snel thuis. Dat was de speelwijze waar
SC Elim volgens hem jarenlang mee geassocieerd werd. Daar
kwam verandering in toen er in de laatste seizoenen spelers
terugkeerden op het oude nest. ‘Dat begon met mijn zoon
Youri, daarna volgden onder meer Mike en Jay Doldersum,
Emiel Njagul en Jarno Prijs. Dan heb je aardig wat voetballend
vermogen. Dat we nu als promovendus bovenin de Derde
Klasse meedraaien, bewijst dat wel.’

SC Elim-trainer Jan-Otto Benjamins
viert de winst van de 41ste editie van
Protos Weering met zijn zoon Youri.
(Foto Protos Weering)

Speciaal
Op Protos Weering kwam vorig seizoen alles samen voor SC
Elim. ‘Het toernooi leeft al jaren enorm’, weet de oefenmeester.
‘Of ik de kans op succes groot achtte? Nee, niet direct. Maar
na de winst op VV Emmen in de eerste halve ﬁnalewedstrijd

ging toen van alles door me heen. Protos Weering winnen is

de vorige editie doet daar volgens hem niets van af. ‘Eigenlijk

kregen we het gevoel dat het erin zat. Na plaatsing voor de

de droom van iedere voetballer. En ja, ook van een trainer. We

vind ik ons dit seizoen nog sterker dan vorig jaar. We spelen

ﬁnaledag werd Elim al gek van vreugde. Op de ﬁnaledag was

werden ’s avonds laat met vuurwerk onthaald in Elim. Prachtig!’

altijd aanvallend voetbal en zetten hoog druk. We hebben

de kruisﬁnale tegen MSC speciaal, toen we het opnamen tegen

er ook geen ploeg voor om in te zakken. Maar hoe je het

Justin (Jan-Otto’s zoon, red.). Wij trokken aan het langste eind

Vorm

wendt of keert, je blijft afhankelijk van de vorm van de dag.

en versloegen in de ﬁnale Noordscheschut, waar we eerder

‘Ook voor de komende editie van Protos Weering begint

Maar één ding is een feit: alle tegenstanders weten nu wie

op de avond nog van hadden verloren, met liefst 5-1. Echt, er

het alweer te kriebelen’, vervolgt Benjamins. De winst van

SC Elim is.’
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‘Als schadeherstel
nodig is, willen we
dat mensen aan
ons denken’
Schade aan je auto is altijd vervelend, maar dan
is het fijn als er een schadeherstelbedrijf in de
buurt zit waar dat weer vakkundig verholpen
wordt. ‘Of zelfs nog meer’, zegt Henk Geerts. De
directeur van CAS Automaterialen en -schade kan
ervan genieten om de verwachting van een klant
te overtreffen. Aan de Monierweg in Coevorden
zit de kracht van CAS niet alleen in de service,
maar ook in het totaalaanbod. Want naast een locatie voor herstelwerkzaamheden is er op dezelfde
plek ook een groothandel voor auto-onderdelen en
-banden te vinden. En die combinatie zie je niet
veel meer.
CAS Automaterialen en -schade bestaat dit jaar 45 jaar. Het
bedrijf startte in 1973 met het inkopen van auto-onderdelen en
banden, maar heeft zich vooral de laatste jaren ﬂink doorontwikkeld. CAS verricht autoschadeherstelwerkzaamheden
voor vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en een groot
aantal autobedrijven in de regio en heeft inmiddels ook een
extra vestiging aan de Jacob le Mairestraat in Emmen kunnen
openen. ‘In totaal hebben we dertig medewerkers en beide
vestigingen handelen zo’n zestig schadegevallen per week af’,
vertelt Geerts.

Volledig herstel
De directeur van CAS Automaterialen en -schade werd in

Henk Geerts, directeur van CAS Automaterialen en -schade, geniet ervan
om de verwachting van klanten te
overtreﬀen.
(Foto Merijn Slagter)

2008 voor zijn huidige functie gepolst. ‘Vooral het menselijke
contact vind ik mooi aan mijn vak, al gebeurt dat soms nog wel
te weinig. Maar in nood sta ik nog weleens achter de balie om
schades op te nemen, dat compenseert het wel weer. Uiteindelijk is er niets mooier dan een auto volledig hersteld weer bij
je klant aﬂeveren’, zegt Geerts, die graag wil benadrukken hoe
belangrijk dat is. ‘Gemiddeld rijd je eens per zeven jaar scha-

Koesteren

de, dus onze klanten komen hier normaal gesproken niet vaak.

Het automaterialen- en schadebedrijf draagt het regionale

Dalen, ja dat mag je gerust opschrijven, daar ontkom ik niet

Maar áls schadeherstel nodig is, willen we dat ze aan ons

verenigingsleven een warm hart toe, wat zich uit met diverse

aan. Maar het PWZ is meer dan dat. Je staat er bijna nooit bij

denken. ‘Bedankt, maar ik hoop je voorlopig niet weer te zien’,

sponsorschappen. Zelf heeft Geerts ook een sporthart. Zo is hij

stil, maar het is best bijzonder dat zo’n kleine vereniging als

horen we dan ook regelmatig’, lacht hij. ‘Maar onze slogan is

onder meer in zijn woonplaats Dalen langs de voetbalvelden

Protos zo’n groot toernooi elk jaar tot in detail goed voor elkaar

veelzeggend, en mede met onze klanten tot stand gekomen;

te vinden als leider van het tweede elftal, waarin één van zijn

heeft. Het bedrijfsleven moet dat koesteren en daar dragen wij

CAS Automaterialen en – schade, uw betrouwbare keuze.’

zoons speelt. ‘Op Protos Weering ben ik ook op de hand van

graag aan bij.’

Protos Weering
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Door de ontwikkelingen bij Abeos
kunnen de ﬂexconsultants werkzoekenden en werkgevers nog beter op
maat bedienen. (Foto Abeos)

Op zoek naar werk of personeel?
Abeos is het antwoord
Als een bedrijf groeit, gaat dat vaak gepaard met
verandering. Bij AB Oost, al 55 jaar bemiddelaar
in flexibel personeel, was structurele groei zelfs
een belangrijke aanleiding om met ingang van 1
juni van dit jaar de naam te veranderen in Abeos.
Het bedrijf focust zich namelijk allang niet meer
op één regio. Met een nieuw logo en bijpassende
slogan - ‘werken met vakkrachten’ - kan Abeos
zich in een eigentijds jasje richten op de toekomst.
‘Je moet jezelf willen ontwikkelen en de ambitie
hebben om de beste te willen zijn’, vindt algemeen
directeur Martin Engbers.
De naamswijziging is belangrijk omdat het bedrijf ook steeds
meer klanten in andere delen van het land heeft. Daarnaast
was AB Oost simpelweg uit z’n jasje gegroeid. Vandaag de dag
beschikt het bedrijf over vijftien vestigingen in de provincies

Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dagelijks zijn er

Abeos, het matchen van werk en personeel nu nog eenvou-

zo’n 3.500 medewerkers via Abeos aan het werk.

diger maakt. ‘Met de MatchAB hebben we een innovatieve en
unieke applicatie ontwikkeld, waarbij medewerkers en werk-

Korte, snelle lijnen

gevers zonder tussenkomst van een derde partij met elkaar in

Abeos is actief in de agri & food en aanverwante sectoren,

contact kunnen komen’, legt ze uit. ‘Als werkzoekende kun je

zoals de industrie, transport en logistiek, bouw, grond-, weg-

zelf actief op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging of afwach-

en waterbouw, groenvoorziening, zakelijke dienstverlening en

ten tot je wordt benaderd. De app is ook een uitkomst voor

de veterinaire branche. Daardoor biedt het bedrijf voor veel

werknemers die snel op zoek zijn naar nieuw personeel.’

werkzoekenden uitkomst. Ben je op zoek naar een baan en wil
je zo snel mogelijk aan de slag? Dan zijn de lijntjes bij Abeos

Trots

kort. Zodra de wensen van een werkzoekende in kaart zijn ge-

Los van de ontwikkeling die het bedrijf doormaakt, draagt

bracht, wordt er direct gezocht naar een passende baan. Komt

Abeos evenementen in de regio waar zij zelf ook groot zijn

er een passende functie onder de aandacht? Dan neemt Abeos

geworden een warm hart toe. Dat geldt niet in de laatste plaats

contact met je op.

voor het PWZ. ‘Veel van onze medewerkers zijn ook dit jaar
betrokken bij Protos Weering. Binnen de lijnen, maar ook daar-

MatchAB

buiten’, geeft Aalberts aan. ‘Abeos is dan ook trots dat er dit

Technologische ontwikkelingen staan nooit stil, zeker niet bij

jaar weer een bijdrage mag worden geleverd aan dit prachtige

Abeos. In de Abeos-vestiging in Beilen vertelt ﬂexconsultant

toernooi. Via deze weg wensen wij alle ploegen en supporters

Cérise Aalberts hoe de MatchAB, een innovatieve app van

alvast een sportief toernooi toe!’
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Zaalvoetbaltoernooi 2018-2019

'Je bent zo goed als je laatste
dag', zegt ondernemer Richard
Dimmendaal. (Foto Merijn Slagter)

Dimmendaal Mannenmode:
‘Modezaak met grootstedelijke allure’
Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, wie kent
het nummer niet? Wie niet beter weet, zou zeggen
dat het voor Richard Dimmendaal is geschreven.
De 43-jarige eigenaar van Dimmendaal Mannenmode aan de Friesestraat in Coevorden kent een
florerende tijd. In maart van dit jaar verdubbelde

stad op het gebied van ondernemerschap beter op de kaart

dan wel een hele blauwe maandag zijn geweest’, vult collega

staat. En als het goed gaat met Coevorden, gaat het ook goed

Dick Doeves lachend aan. De binding met het PWZ is er al

met mij’, klinkt het optimistisch.

vele jaren. ‘Veel mensen uit de toernooiorganisatie stappen

hij het vloeroppervlak van zijn winkel door het
naastgelegen pand erbij te betrekken; in de zomer
sleepte hij de award ‘Best Customer Experience
2018’ bij de herenmodezaken in de wacht.

mer Experience-award als mooie beloning. Daarmee liet de

regelmatig bij de zaak naar binnen. Daarnaast mis ik de ﬁna-

Beloning

ledag van het toernooi zelden. Ik vind het bovendien een mooi

De mannenmodezaak durfde in recessietijd te ontwikkelen en

moment om er collega-ondernemers te spreken’, legt Dimmen-

daar worden nu de vruchten van geplukt. Met de Best Custo-

daal uit.

onderneming van Dimmendaal onder meer concurrentie uit

Nextdoor

Amsterdam, Breda en Alkmaar achter zich. ‘Een modezaak met

Tegenwoordig komt er bij Dimmendaal weinig meer van voetbal

grootstedelijke allure, die Drentse nuchterheid combineert met

terecht door het ondernemerschap. De uitbreiding van de

vakkennis’, luidde het juryrapport. ‘Een prachtige waardering’,

winkel, waardoor jeansstore Nextdoor kon worden toegevoegd,

vindt Dimmendaal. ‘We doen slechts ons best, want je moet

boort bovendien nieuwe mogelijkheden aan. ‘Waar we eerst

Dimmendaal is geen onbekend gezicht in de Coevorder

je blijven bewijzen. Je bent zo goed als je laatste dag, zeg ik

vertegenwoordigers moesten smeken of ze langskwamen,

ondernemerswereld. Niet alleen staat hij aan het roer van de

altijd.’

staan ze nu in de rij om hun kledingmerk bij ons te slijten. We
voegen binnenkort ook Scotch & Soda toe aan ons assorti-

mannenmodezaak die hij acht jaar geleden van zijn ouders
overnam, ook is hij de voorzitter van de plaatselijke handelsver-

Raptim

ment. En met merken als PME Legend, Cast Iron en Cavallaro

eniging en bestuurslid in het Centrummanagement. ‘Onderne-

Dimmendaal is een echte Raptim-man en speelde jarenlang

voldeden we al aan een grote vraag. We merken nu ook dat

mers in Coevorden hebben het niet altijd makkelijk gehad’, zegt

bij reserve-elftallen als linksbuiten. Zijn beide zoons voetballen

pubers hier komen voor merken als Superdry. Dat was voor-

hij. ‘Doelmatige retailonderzoeken, een goed centrummanage-

nu ook bij Raptim. ‘Op een blauwe maandag heb ik ooit nog

heen nooit zo. Onze drempel wordt steeds lager. Ik ben blij met

ment en stimuleringsregelingen hebben ervoor gezorgd dat de

eens in het eerste gespeeld’, weet Dimmendaal nog. ‘Dat moet

die ontwikkeling.’

Protos Weering
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PROelektro zet elke
dag opnieuw een
teamprestatie neer
Drenthe staat over het algemeen bekend als provincie die in de
natuur de donkerste plekken van Nederland herbergt. Elektrotechnische groothandel PROelektro trekt die balans weer recht
met talloze lichtpunten. Niet in de natuur, maar in de showroom
op industrieterrein Bargermeer in Emmen. PROelektro verbindt zijn naam bovendien graag aan Protos Weering. ‘Uit
goodwill en lokale betrokkenheid’, vertelt vertegenwoordiger
Stephan Everts.
Helemaal uit de lucht komt het sponsorschap niet vallen. Jos Millekamp, die
sinds de oprichting van PROelektro in 1996 verantwoordelijk is voor de administratie en inkoop, mag oud-PWZ-voorzitter Jo Assen namelijk al jarenlang
zijn schoonvader noemen. ‘En dus was de optelsom eenvoudig’, zegt Everts.
Hij is één van de zestien medewerkers die de groothandel kent.
PROelektro voert zo’n zesduizend verschillende elektrotechnische producten in het assortiment en levert enkel aan bedrijven. ‘Dat varieert van kabels
en installatiemateriaal tot armaturen, batterijen en seizoenartikelen, zoals
kerstverlichting. Wij zijn volop actief in led-verlichting, daarin mogen we ons
wel specialist noemen. Naast een vlotte levering, kunnen wij onze klanten ook
voorzien van een passend lichtadvies.’

Naamsbekendheid
Hij zag van dicht bij hoe PROelektro door de jaren heen aan naamsbekendheid won. ‘We zitten weliswaar in Emmen, maar leveren niet alleen in deze
regio. We zijn door heel Nederland actief. Vier jaar geleden hebben we onze
showroom een upgrade gegeven, en dat was een gouden greep. Louter via
een webshop werken zou niets voor ons zijn. Klanten moeten bij ons naar
binnen kunnen lopen. Je kunt de showroom zien als verlengstuk van ons
advies. Dat is ook deels onze kracht: wij spreken de taal van onze klanten en
zij weten wat ze aan ons hebben. En los daarvan willen wij liever geen nee
verkopen. Daarom zorgen we dat we producten volop voorradig hebben en
snel kunnen leveren. Als bedrijven op werkdagen bij ons bestellen, hebben ze
het een dag later in huis’, stelt de verkoopmedewerker.

Overeenkomsten
Wie het Eredivisievoetbal een beetje actief volgt, is PROelektro misschien
ook al eens tegengekomen aan de Oude Meerdijk. ‘Ons reclamebord bij FC
Emmen is tijdens samenvattingen altijd goed in beeld. We worden er regelmatig op aangesproken’, zegt Everts met een knipoog. Als de Eredivisie straks
stilligt, vormt het PWZ een dankbaar alternatief. ‘Een aantal medewerkers
bezoekt het toernooi elk jaar, ik zelf ook als het lukt. Eén van onze medewerkers is zelfs steward. En als het gaat om de teams die straks in de zaal actief
zijn en onze missie bij PROelektro, zie ik ook overeenkomsten. Want je kunt
alleen top presteren door een goede teamprestatie neer te zetten.’

De showroom van PROelektro
was een gouden greep volgens
medewerker Stephan Everts.
(Foto Merijn Slagter)
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Voor Henny Mulderij staat
het klantbelang altijd
voorop bij de Adviesgroep.

Adviesgroep Mulderij Verzekeringen
biedt toegevoegde waarde
Verzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Geen wonder dat veel mensen jaarlijks tijd
tekort hebben om zich goed te verdiepen in welke
verzekering het beste bij hen past. Adviesgroep
Mulderij Verzekeringen neemt dit uit handen.
Het bedrijf bestaat sinds 1964 en bemiddelt in
verzekeringen van verschillende verzekeraars.
Alle voorwaarden en premies worden vergeleken,
waarna er een advies voor de klant uitrolt. Ook
voor hypotheek-, pensioen- en bancair advies staan
de medewerkers van het kantoor paraat.

‘Maar wat betekent dit voor de klant?’ Dát is precies wat ik

adviseurs zich in de klant en het bedrijf. Daardoor ontstaan er

bedoel. Wij willen weten wat er bij klanten leeft en waarover

goede voorwaarden en betaal je de juiste premie.’

ze spreken. Als er vanuit het perspectief van de klant gedacht
wordt, zit dat wel goed.’

Behalve het advieskantoor heeft Mulderij ook een volmachtbedrijf in huis: AM Assuradeuren. ‘Dit bedrijf heeft volmachten van

Advies op maat

diverse verzekeraars en we werken hierin samen met andere

‘Door de automatiseringsupgrade waarin wij de afgelopen jaren

verzekeringskantoren die hun verzekeringen bij AM onderbren-

ﬂink hebben geïnvesteerd, kunnen particuliere klanten met

gen’, legt ze uit. De voordelen van het volmachtbedrijf zijn de

enkel simple risk verzekeringen makkelijk en snel bediend wor-

korte lijnen en de snelle schadeafhandeling. ‘Dat wordt gewaar-

den’, gaat Mulderij verder. ‘Na het invoeren van klant- en ob-

deerd door onze samenwerkende tussenpersonen, want per-

jectgegevens rekent een verzekeringstool uit welke verzekering

soonlijk contact is de basis van een vruchtbare samenwerking.’

het beste bij je past. Moest je vroeger alle verzekeraars apart
bij langs, nu zie je in één oogopslag wat voor premie je betaalt

Drukke maand

bij een verzekeraar en welke voorwaarden daar bij horen.’

Met de jaarwisseling op komst, wordt het qua verzekeringswerk
een drukke maand bij Adviesgroep Mulderij Verzekeringen.

Adviesgroep Mulderij Verzekeringen, met vestigingen in Hollandscheveld en Hoogeveen, staat onder leiding van Henny

Alle bezittingen met een vermogensrisico, zoals een auto

Toch wordt ook tijd vrij gemaakt om een kijkje te nemen bij

Mulderij en haar compagnon Jan Koops. Daarmee zet zij het

of een woning, kunnen verzekerd worden. Met name voor

Protos Weering. ‘Wij hebben zo’n 35 medewerkers en daar

familiebedrijf van haar vader voort. ‘Ik ben ermee opgegroeid

zakelijke risico’s is de inventarisatie en het advies dat volgt,

zitten veel voetballiefhebbers bij. Een toernooi als PWZ leeft

dat het klantbelang voorop staat, dat is mij met de paplepel

de toegevoegde waarde van het kantoor. ‘Zoals verzekeringen

ontzettend in de regio en dan vinden wij het sponsorschap

ingegoten’, vertelt ze. Die stelregel is inmiddels goed geïnte-

voor je personeel. Als er iemand ziek wordt, zijn er verzuimver-

een logisch gevolg. Er zijn bovendien veel verenigingen die ik

greerd binnen het kantoor. ‘Toen ik laatst een zakelijk gesprek

zekeringen. Voor het pensioen is er bijvoorbeeld een collectie-

persoonlijk een warm hart toedraag. Als het schikt, kom ik er

tussen twee collega’s opving, hoorde ik één van hen zeggen:

ve pensioenregeling. Omdat het maatwerk is, verdiepen onze

graag. De ﬁnaledag staat alweer in mijn agenda omcirkeld.’
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Reinier de Boer:
‘Protos levert eigenlijk
een wereldprestatie’
Toen Reinier de Boer in 1986 las dat de Hoogeveensche Courant sportcorrespondenten zocht,
aarzelde hij niet om te reageren. Met succes. Hij
schreef van jongs af aan al graag over sport en
nu kreeg De Boer ook de kans om dat voor een
regionaal medium te doen. Zijn passie voor sport
werd begin jaren negentig ook opgemerkt door het
PWZ-bestuur. Alidus Dekker was ermee gestopt
en het bestuur polste De Boer of hij de nieuwe
PR-man voor Protos Weering wilde worden. Hij
stemde toe en vervult die rol dit jaar alweer voor
het 25ste jaar.
De 57-jarige inwoner van Hoogeveen volleybalt, tennist, heeft
jaren gebiljart en voetbalt nog wekelijks met de Oldstars van
HZVV. Sportiviteit kan hem absoluut niet worden ontzegd. ‘Ja,
dat klopt. Ik ben vooral van de balsporten’, bevestigt hij. Maar
dat voetbal een speciaal plekje in zijn sporthart heeft veroverd,
wordt bij een bezoek aan zijn woning goed duidelijk. Diverse
voetbalvaantjes, -sjalen en -foto’s sieren zijn optrekje. Net als
vele en keurig gerangschikte exemplaren van de Hoogeveensche en Coevorder Courant. ‘Ik schrijf alles op en hou alles bij’,
verklapt De Boer.

Bewondering
Toen hij in 1993 startte als PR-man van Protos Weering, ging
er een wereld voor hem open. ‘Allereerst de grootte van het
toernooi. Ik heb er nog altijd bewondering voor dat zo’n kleine
club als Protos dit allemaal zo goed weet te regelen, eigenlijk
een wereldprestatie. Ik deed de woordvoering namens de
toernooicommissie voor kranten, radio en televisie. Vooral
mijn beginjaren waren fantastisch. Als er een ronde op Protos
Weering was gespeeld, typte ik tot diep in de nacht berichten

Voor Reinier de Boer draaiden
zijn PWZ-werkzaamheden
regelmatig uit op nachtwerk.
(Foto Merijn Slagter)

en faxte ze daarna naar de media. Hoewel mijn takenpakket nu
niet meer zo uitgebreid is als toen, vind ik het nog steeds een
hele eer om deel uit te maken van de organisatie.’
’s nachts hè. Dat mensen ’s nachts zitten te wachten op iets

Weering met De Boer tot in de lengte der jaren een trouwe

Voldoening

waarin ik veel tijd en energie hebt gestoken, geeft ontzettend

volger. Zijn voorspelling voor de komende editie? ‘Het zou

Hoezeer Protos Weering leeft, merkte De Boer pas echt wan-

veel voldoening. Dat is mijn drijfveer’, klinkt het opgetogen.

mooi zijn als een ploeg waarvan je het niet verwacht de ﬁnale

neer de poule-indeling werd bekendgemaakt. ‘Soms gebeurde

bereikt. Zo hoop ik het nog eens mee te maken dat Protos

dat pas midden in de nacht. Als de webmaster de indeling

Voorspelling

de ﬁnaledag haalt. Niet alleen hebben ze dat zo onderhand

online zette, zag ik dat het meteen al door vele tientallen

Het 25-jarige jubileum nemen ze De Boer niet meer af. ‘Ik ga

wel verdiend, stiekem heb ik ook altijd sympathie voor de

bezoekers werd gelezen. Dan hebben we het over 04:00 uur

nog wel even door’, laat hij weten. En ook daarna heeft Protos

underdog.’
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Ontzorgen is het
toverwoord bij
Bruins Financiële
Dienstverlening

Het kantoor van Bruins zit nu nog
aan de Brinkweg in Hoogeveen,
maar verhuist naar een nieuwe
locatie. (Foto Merijn Slagter)

Het ingelijste shirt van Noordscheschut in de hal
verraadt al dat we met een voetballiefhebber te
maken hebben. En dat blijkt, want Bruins Financiële Dienstverlening mag zich hoofdsponsor van
de Schutters noemen, verduidelijkt directeur
Reiny Bruins. Zijn kantoor heeft zich gespecialiseerd
in hypotheken, financieringen en particuliere en
zakelijke verzekeringen. En omdat korte lijntjes erg
belangrijk zijn, werkt het kantoor nauw samen met
makelaar Sandra Scholten. ‘Door de combinatie van
financiën en makelaardij hoeven klanten hun verhaal maar één keer te doen.’

keringsadviseurs en twee ondersteuners is het kantoor aan de

werkte het kantoor samen met makelaar Rémon de Jonge,

Brinkstraat in Hoogeveen goed vertegenwoordigd. En omdat

maar hij werd ziek en overleed in april op slechts 43-jarige

het kantoor blijft groeien, betrekken Bruins en zijn collega’s

leeftijd. Bruins nam zijn bedrijf (ikwileenmakelaar.nl) over, met

komende zomer een groter pand aan de Industrieweg, een kilo-

Scholten als nieuwe makelaar. ‘Ik ben geen type dat voortdu-

meter verderop.

rend op m’n horloge kijkt tijdens een woningbezichtiging. Ik
neem er graag de tijd voor, want een woning kopen doe je niet

Transparant

zomaar. Dat werkt voor beide partijen prettig. Zeker in de huidi-

Voor een kantoor dat elk jaar doorgroeit, moet er haast wel

ge woningmarkt, die vrij overspannen is’, zegt ze. ‘Mensen die

een bijzondere manier van werken zijn. Bruins lacht: ‘Dat valt

ik spreek noemen Sandra open en spontaan. Dat zijn prettige

best mee, alleen vinden wij het ontzorgen van klanten heel

eigenschappen’, voegt Bruins toe.

belangrijk. Wij willen er voor iedereen zijn en gaan daarin heel
klantgericht en transparant te werk. Als iets niet kan, dan kan

Ruzie?

het niet. Maar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en

Als hoofdsponsor van Noordscheschut kan Bruins alvast wor-

kredieten laten wij graag alle mogelijkheden zien. Zo kun-

den genoteerd als vaste supporter tijdens Protos Weering. ‘Ik

nen wij hypotheken bij álle maatschappijen onderbrengen en

probeer zoveel mogelijk duels van ze te zien’, legt hij uit. Maar

Een ﬁnanciële knoop doorhakken is niet voor iedereen even

vergelijken we alle opties. Uiteindelijk bepaalt de klant zelf, wij

het is niet louter een schutterslofzang aan de Brinkweg. Zo

makkelijk, weet Bruins. Zelf werkt hij graag met cijfers, maar de

adviseren slechts.’

heeft Bruins ook collega’s op kantoor rondlopen die op de hand
van respectievelijk HODO, De Weide en Hollandscheveld zijn.

ondernemer ondervindt regelmatig hoe lastig dat voor anderen
kan zijn. Afkomstig uit het bankwezen, besloot hij in 2007 om

Samenwerking

Hoe de ﬁnaledag er ook uit gaat zien, Bruins is erbij. Vooral als

Bruins Financiële Dienstverlening leven in te blazen. En met

Ook de samenwerking tussen Bruins en Scholten bevalt tot

Noordscheschut zich plaatst. ‘Dan zoeken m’n collega’s maar

succes. Met onder meer twee hypotheekadviseurs, twee verze-

dusver goed, al was de aanleiding wel wat droevig. Voorheen

lekker uit wie er naast mij gaat zitten, ik ga sowieso.’
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Het PWZ-virus
bereikt ook
Gasselternijveen
Voor het eerst sinds lange tijd is Gasselternijveen
weer van de partij op Protos Weering. De zondagvierdeklasser heeft niet de illusie dat het aan het
eind van de rit met de grote beker in handen zal
staan, maar verheugt zich op de entourage van
het toernooi en het weerzien met oude bekenden.
Huidig hoofdtrainer Geert Katoen en technisch
commissielid Roeland Deuring maakten zich sterk
voor deelname. ‘Komen we een ronde verder? Dan
is het eerste kratje bier van ons’, zegt Katoen.

Roeland Deuring (links) en trainer Geert
Katoen hopen dat Gasselternijveen de
huid op Protos Weering duur verkoopt.
(Foto Bert Schelhaas)

‘Toen ik hier vorig seizoen hoofdtrainer werd, vond ik het raar
dat we niet aan Protos Weering meededen. Gasselternijveen is
dan wel jaarlijks een vast gezicht op het Kerstzaalvoetbaltoer-

een paar keer meegedaan. We haalden het maximale eruit en

nooi in Gieten - en nog steeds - maar het PWZ is groter en de

wisten de ﬁnalepoule te halen. Dan besef je pas dat PWZ een

een editie van Protos Weering overslaat. ‘Ik ga de laatste jaren

sfeer is toch anders’, vindt Katoen. Toen bleek dat zijn spelers-

fantastisch evenement is.’ Katoen beaamt dat. Hij voetbalde tien

met mijn kinderen Cheryl (16), die bij SJO BDE speelt, en Yustin

groep ook wel oren naar deelname had, gooide hij een balletje

edities mee in het tenue van Weerdinge en driemaal met NKVV,

(18) die bij Drenthina speelt, kijken. Zij zijn ook al besmet met

op bij Deuring. ‘Als ze dat willen, moeten we dat regelen’, zei

maar de ﬁnaledag met WKE in 1995-1996 staat hem nog het

het PWZ-virus. Elk jaar in november begint het al te kriebelen

laatstgenoemde. En zo geschiedde. ‘We spelen de voorronde

meest bij. ‘Je kon elkaar in Sporthal Angelslo niet eens verstaan

en check ik dagelijks de media of de poule-indeling al bekend

in Borger en iedereen heeft er al zin in. Je merkt al dat het

door het kabaal op de tribune. Helaas vlogen we er in de halve

is. Daarom vind ik het geweldig om er nu met Gasselternijveen

toernooi leeft onder de spelers en technische staf.’

ﬁnale na penalty’s uit tegen Germanicus, dat de ﬁnale tegen

bij te zijn’, zegt hij. Deuring is het met hem eens: ‘We gaan

HODO mocht spelen. Maar in de strijd om de derde plek maak-

onze huid duur verkopen en hopelijk komen onze supporters

Kabaal

te ik de winnende goal tegen HZVV (4-3), dat was onvergetelijk.

in groten getale kijken. Lekker rond de kerstdagen en Oud en

Het duo weet hoe het is om op Protos Weering te spelen. Deu-

Toen vierden we alsnog groot feest.’

Nieuw voetballen en voetbalvrienden spreken. Dat is voor ons

ring: ‘Met de zondagtak van Borger en SC Stadskanaal heb ik

‘Van jongs af aan keek ik al naar WKE in sporthal Valtherlaan,

het echte Protos Weering-gevoel.’

die letterlijk in m’n achtertuin lag, vervolgt Katoen, die zelden

Erelijst
Protos Weering

1990-1991 HZVV

2007-2008 HHC Hardenberg

keer de hoofdprijs. HHC Harden-

1991-1992 WKE

2008-2009 HZVV

berg staat op vier keer winst. De

1992-1993 HZVV

2009-2010 Hoogeveen

overige meervoudige winnaars

1993-1994 HZVV

2010-2011 HODO

zijn WKE (3), ACV (2, de eerste

1977-1978 ACV

1994-1995 Dalen

2011-2012 Hoogeveen

twee edities), SC Erica en Titan

1978-1979 ACV

1995-1996 HODO

2012-2013 HHC Hardenberg

(2). Emmen, Rohda Raalte, SC

1979-1980 Hoogeveen

1996-1997 Titan

2013-2014 WVV

Erica, Germanicus, SC Angelslo,

1980-1981 Emmen

1997-1998 HZVV

2014-2015 MSC

CSVC, Dalen, WVV, FC Meppel,

1981-1982 WKE

1998-1999 Hoogeveen

2015-2016 SC Erica

MSC en Noordscheschut zege-

1982-1983 Rohda Raalte

1999-2000 HODO

2016-2017 Noordscheschut

vierden één keer. Net als SC Elim,

1983-1984 SC Erica

2000-2001 Hoogeveen

2017-2018 SC Elim

dat vorig jaar won.

1984-1985 Germanicus

2001-2002 HODO

2018-2019 ?

Het organiserende vv Protos

1985-1986 HODO

2002-2003 HODO

1986-1987 SC Angelslo

2003-2004 FC Meppel

HODO en HZVV wonnen het toer-

meer Raptim en SVBO geldt

1987-1988 HHC Hardenberg

2004-2005 Titan

nooi beiden zes keer. Hoogeveen

hetzelfde, al was laatstgenoemde

1988-1989 WKE

2005-2006 HHC Hardenberg

kan op gelijke hoogte komen. Tot

de laatste twee toernooi-edities

1989-1990 CSVC

2006-2007 HZVV

nu toe pakte de hoofdklasser vijf

wel dichtbij.

won dus nog nooit. Voor onder

Wisselbeker.
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De kracht van Combi
Sport zit in de regio
Wat is een stad zonder echte sportzaak? De vraag
stellen is ‘m beantwoorden. En dus stappen we in
de Coevorder Bentheimerstraat over de drempel
bij Combi Sport. Wie zich een nieuwe sportoutfit
of schoeisel wil laten aanmeten is hier op het juiste
adres. Iets wat eigenaar Henry Stuifzand maar niet
vaak genoeg kan vertellen in een wereld waarin hij
moet opboksen tegen de groeiende webshops. Maar
Combi Sport heeft één groot voordeel: ‘Wij kennen
onze klanten’.
Denkt u nu: ‘hé, maar ik ken Combi Sport nog ergens van?’ Dan
kan dat kloppen. De sportzaak heeft ook vestigingen in Hoogeveen en Beilen, waar respectievelijk de zwager van Stuifzand en
diens broer de dagelijkse gang van zaken in goede banen leiden.
‘Combi Sport is dan ook een echt familiebedrijf’, zegt Stuifzand.
‘Daardoor kunnen we makkelijk schakelen. Als ik iemand in Coevorden moet teleurstellen omdat ik een bepaalde maat voetbalschoen niet in huis heb, rij ik even snel heen en weer naar Hoogeveen of Beilen om zo’n paar schoenen op te halen. We zitten niet
vast aan een groot concern en bepalen onze eigen strategie.’

Henry Stuifzand maakt bij
Combi Sport onderdeel uit
van een echt familiebedrijf.
(Foto Merijn Slagter)

Overuren
Bij Combi Sport kun je terecht voor artikelen op het gebied
van volleybal, korfbal, handbal, zwemmen, ﬁtness en running.
Maar wie een blik door de winkel werpt, ziet dat het grootste
deel overduidelijk voetbalgerelateerd is. ‘Vooral clubkleding is
populair’, gaat Stuifzand verder. ‘En niet alleen bij leden van de
lokale clubs Raptim, Germanicus, CSVC en Protos, maar ook

Meer geluk

ver daarbuiten. We hebben naam in de hele regio.’ Als Stuif-

Tijdens Protos Weering moet Stuifzand de ﬁnaledag elk jaar

lachend. Maar de ondernemer heeft meer ijzers in het vuur als

zand een la met clublogo’s opentrekt, wordt dat goed duidelijk.

missen (‘Het werk gaat op zaterdag gewoon door’), maar voor

Pesse het moet aﬂeggen. ‘Mijn collega Kain Hoogeveen voet-

‘Omdat we tientallen verschillende logo’s op voorraad hebben,

de rest volgt hij het toernooi op de voet en er wordt altijd wel

balt bij Germanicus. Dat team gun ik samen met alle andere

kunnen we ter plekke clubkleding laten bedrukken, inclusief

een voorronde meegepakt. ‘Ik voetbal nog steeds bij Pesse

teams uit Coevorden en omstreken ook al het geluk op Protos

clublogo en initialen. Onze drukmachine maakt soms overuren.’

in het derde elftal, dus heb een lichte clubvoorkeur’, zegt hij

Weering.’

RTV Drenthe pakt weer groots uit
Het amateurvoetbalprogramma Onze Club van RTV Dren-

van de clubs. De clubs en zeker de supporters zien het

clubs in de ﬁnale, al moet ik zeggen

the pakt groots uit op de 42ste editie van Protos Weering.

toernooi echt als een grote prijs. Daar hebben wij dan ook

dat we met Onze Club dankzij de

Op 23 en 30 december wordt er teruggeblikt op de voor-

ruim aandacht voor’, zegt verslaggever Niels Dijkhuizen.

digitale tv ook ver buiten de provincie-

ronde en halve ﬁnale van het toernooi. De tussenronde en

‘Bovendien is het ook voor de betrokkenen van onze

grenzen worden gevolgd’, vervolgt hij.

de ﬁnaledag worden live uitgezonden. De omroep is op de

omroep een feestje om mee te maken. De rivaliteit, in

‘Daarom ben ik persoonlijk tevreden met vier ﬁnalisten uit

ﬁnaledag om 11:00 uur in de lucht. Op alle avonden wordt

de goede zin van het woord, maakt het speciaal. Vooral

Drenthe, één uit Groningen en één uit Overijssel. Maar

ook online een liveblog bijgehouden.

omdat clubs die normaal nooit tegen elkaar spelen, elkaar

alleen op twee voorwaarden: dat die clubs wel veel publiek

‘Protos Weering is voor onze omroep echt de afsluiting

nu wel treﬀen.’

meenemen en dat een Drentse club de ﬁnale wint’, besluit

van het jaar. We proberen dan mee te gaan in de emotie

‘Ik zal liegen als wij niet stiekem hopen op zes Drentse

Dijkhuizen.
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FC Emmen-directeur Ben Haverkort
(links) en HZOD-voorzitter Theo
Hein ondertekenen de overeenkomst van het Drents Verbond.
(Foto FC Emmen)

Ook het arbitershart gaat
sneller kloppen van Protos Weering
De samenwerking met Protos Weering omschrijft
voorzitter Theo Hein van scheidsrechtersvereniging HZOD als zeer hecht. ‘Het is een echte
twee-eenheid. Het draaiboek is inmiddels uiterst
beproefd en we kijken met veel vertrouwen naar
de 42e editie van Nederlands grootste zaalvoetbaltoernooi. Onze scheidsrechters zijn er klaar voor!’

De HZOD blijft druk bezig met het opleiden van een nieuwe

Hoofddoel is volgens Hein dat verenigingen op het gebied van

lichting zaalvoetbalscheidsrechters. Dit voorjaar werd weer

onder meer werven, opleiden en begeleiden van clubscheids-

een nieuwe lichting afgeleverd, maar opleiden is een continu

rechters gaan samenwerken en de krachten bundelden. ‘Op

proces. Er is de afgelopen jaren fors ingezet op een intensieve-

die wijze kunnen we met elkaar een veilig sportklimaat creëren,

re begeleiding van scheidsrechters. Hein werkt met de HZOD

waarbij iedereen op een plezierige manier zijn of haar hobby

aan een breed netwerk en wil de verenigingsscheidsrechters

kan beoefenen. Op die manier winnen scheidsrechters altijd!’,

met enige regelmaat bijeen brengen. ‘Onze insteek is om meer

zegt hij.

contactmomenten met clubs, scheidsrechterscoördinatoren en
clubscheidsrechters te kunnen verwezenlijken.’

Hij is er trots op dat de Drentse scheidsrechtersvereniging al

Communiceren via headsets
In de vorige editie van het PWZ waren de scheidsrechters

vele jaren hoﬂeverancier op het toernooi is. ‘Voor ons is het

Drents Verbond

vanaf de kwartﬁnale van het toernooi uitgerust met headsets

PWZ een mooi visitekaartje. We hebben de kennis en kunde in

In dat kader heeft de HZOD zich in september aangesloten

van Axitour Communication Systems uit Barendrecht. Ook dit

huis om de aanstellingen van scheidsrechters voor dit aanspre-

bij het Drents Verbond. ‘Eén van de doelstellingen van het

jaar worden er vier koﬀers met headset beschikbaar gesteld.

kende toernooi op de juiste wijze te verzorgen. Elk jaar zowel

Drents Verbond is om de samenwerking tussen FC Emmen en

Op de ﬁnaledag staan scheidsrechters ook in verbinding met

een mooie als enorme klus.’ Clubs en supporters kijken alweer

de amateurverenigingen in deze regio naar een hoger plan te

de tijdwaarneming via headsets. Arbiters kunnen dan doorge-

reikhalzend uit naar het toernooi, maar dat geldt ook voor

tillen. Alle betrokken partijen hebben er baat bij, zowel sportief

ven wanneer de klok moet worden stilgezet of welke speler een

scheidsrechters. ‘Ja, ook het arbitershart gaat sneller kloppen.

en ﬁnancieel als organisatorisch en maatschappelijk. Via het

gele kaart heeft gekregen.

Het is prachtig om in deze voetbalambiance acte de présence

Drents Verbond zal de binding van zowel FC Emmen als de

‘Het is een meerwaarde voor scheidsrechters, want zelfs

te geven. We hebben ook dit jaar weer een goede mix van jong

amateurverenigingen met de regio worden versterkt en wordt

in het heetst van de strijd is goede communicatie nu mogelijk’,

talent en routine. Voor ons is het belangrijk dat we de kwaliteit

er een sportief bolwerk gevormd. Als het gaat om samenwer-

zegt Hein. HZOD had vorig jaar de primeur, want het was

van de arbitrage kunnen waarborgen, want de belangen tijdens

king op het gebied van clubarbitrage is hierin voor ons een

toen voor eerst dat headsets in het zaalvoetbal werden

het toernooi zijn groot.’

belangrijke taak weggelegd.’

ingezet.

Huishoudelijke regels
Tijdens de verschillende rondes van Protos Weering is het

Op de ﬁnaledag gaat de sporthal om 10:00 uur open. Er is

niet toegestaan om eigen geluidsapparatuur, zoals gas-

geen voorverkoop. Kom op tijd om teleurstelling te voor-

toeters, radio’s, megafoons, sirenes op accu’s en dergelijke

komen. Ook vraagt de organisatie bezoekers om te parkeren

mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan om alcoholische

op de aangewezen parkeerplaatsen om overlast, voor zowel

dranken en drankjes in blik mee te nemen.

de bewoners als hulpdiensten, te voorkomen. Uw auto wordt

Ook is het mogelijk dat er, vanaf de voorronde tot en met de

anders weggesleept.

ﬁnale, een tassencontrole bij de ingang wordt gehouden. De
organisatie behoudt het recht om personen die dit negeren

Organisatie Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

de toegang tot de sporthal te ontzeggen of uit de sporthal te
verwijderen.

Rij voor sporthal.
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Vertrouwen
belangrijke pijler
bij Soppe &
Overweg

Dennis Overweg (links) en
Gerard Soppe werken al twee jaar
tot volle tevredenheid samen.
(Foto Merijn Slagter)

Als je je werk goed doet, komt men vanzelf naar
jou toe in plaats van andersom. Bij Administratie
en Belastingadvies Soppe & Overweg in Coevorden
weten ze er alles van af. Niet iedereen bemoeit zich
graag met de complexiteit van financiële vraagstukken, maar Gerard Soppe en Dennis Overweg
nemen dat graag uit handen, tot de volle tevredenheid van hun klantenbestand. ‘Wij kennen onze
klanten van A tot Z.’

Goede referenties

Zo lang als Administratie- en Belastingadvieskantoor Soppe

Up-to-date

Protos en deed een aantal malen met het zaalvoetbaltoernooi

bestaat, zo lang draagt het kantoor Protos Weering al een

Dat laatste moet hij even uitleggen. ‘Neem bijvoorbeeld het

mee. ‘Als speler van Protos draag je tijdens het toernooi altijd

warm hart toe, geeft Gerard Soppe aan. De 59-jarige onder-

maken van tussentijdse cijfers’, vervolgt Overweg. ‘Bij ons weet

een stukje trots met je mee. Ik doe zelf niet mee tijdens de

nemer verhuisde zijn bedrijf in 2002 naar het bedrijventerrein

je twee maanden voordat het jaar voorbij is, globaal al wat het

42ste editie, maar mijn broertje Michel wel. Het zou mooi zijn

Leeuwerikenveld in Coevorden. Dennis Overweg (35) kwam

resultaat over dat jaar zal worden. Dat kan een basis zijn voor

als we twee ronden overleven’, blikt hij vooruit. Wie het toer-

het bedrijf twee jaar geleden versterken en vanaf dit jaar is het

het maken van belangrijke beslissingen. Wanneer je achteraf

nooi moet winnen maakt hem niet uit. ‘Een ploeg die nog nooit

tweetal onder de naam Administratie en Belastingadvies Soppe

de resultaten verkrijgt, kun je het slechts ter kennisgeving aan-

eerder heeft gewonnen lijkt me wel mooi. Je ziet wat dat SC

& Overweg verder gegaan.

nemen. Door met de tijd mee te gaan door te automatiseren en

Elim vorig jaar heeft gebracht.’

digitaliseren, ontzorgen wij ondernemers.’ Ook het inboeken

Hoewel het kantoor nagenoeg geen reclame voor zichzelf

gebeurt steeds minder, geeft Overweg aan. ‘Tegenwoordig

maakt, blijft het klantenbestand groeiende. ‘Afgelopen jaar

werken wij met een online boekhoudprogramma. Ondernemers

mochten we 20 tot 25 nieuwe klanten begroeten. Die kwamen

hoeven maar een foto of een pdf-bestand van een factuur te

bij ons door goede referenties van bestaande klanten. Dat is een

maken en door te sturen en ons systeem verwerkt die dan me-

signaal dat we op de goede weg zitten. Wij zijn ons eigen visite-

teen. De controle daarop wordt door ons gedaan. Hierdoor zijn

kaartje’, stelt Soppe. En dat is geen vanzelfsprekendheid, vindt

ondernemers iedere dag up-to-date met hun administratie.’

Overweg: ‘Als het gaat om ﬁnanciële zaken is het belangrijk dat
je een goede vertrouwensrelatie opbouwt met de klant. En mede

Protos

door te automatiseren kunnen we proactief adviseren’, vindt hij.

Naast belastingtechnische zaken, is het kantoor ook begaan
met Protos Weering. Overweg verdedigt de clubkleuren van

Protos Weering
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Wilko Niemer:
‘Wie weet wat er
loskomt als je
goed presteert’

Alcides-trainer Wilko Niemer
ziet Protos Weering ook als een
toernooi dat de teambuilding
versterkt.
(Foto PRDigitaal - Pieter Reinink)

Eén van de nieuwe gezichten op het 42ste Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi is MVV Alcides.
Door de deelname van de zondaghoofdklasser
doen alle drie clubs uit Meppel aan de komende
PWZ-editie mee. Dat kan mede worden toegeschreven aan Wilko Niemer. De 41-jarige hoofdtrainer
van Alcides ondervond bij zijn vorige club De Weide wat voor positieve gevolgen toernooideelname
kan hebben op een team en schreef ook Alcides in.
‘Wij hebben hier bovendien een paar goede zaalvoetballers rondlopen.’

Hoewel zijn trainerscarrière een stijgende lijn kent, was het

presentatiegids maakten, moesten er ook een aantal jongens

niet iets wat Niemer altijd ambieerde. ‘Ik vond lekker voetballen

bij op, zodat zij dan aan het toernooi konden deelnemen.

en uitgaan lange tijd veel interessanter, maar dat veranderde

Sommige jongens vonden Protos Weering belangrijker dan

rond mijn 26ste. Een vriend van mij, die ook jeugdtrainer was,

veldvoetbal. Je kunt je wel voorstellen dat ik daar wat moeite

maakte mij enthousiast. En dat zette mij ertoe aan om m’n TC3

mee had’, legt hij uit.

te halen. Ik speelde toen al bij Alcides. Zij stimuleerden mij
ook om mijn TC2-diploma te halen.’ De Meppelaar zette zijn

Sterkste ploeg

eerste stappen als trainer bij een jeugdelftal van Alcides. Aan

Op Protos Weering merkte de Meppelaar echter wél wat voor

de zijde van Wiljan Mossing Holsteyn en Raymond Schuurman

krachten er soms los kwamen. ‘Je trekt een periode veel met

was Niemer twee seizoenen assistent-trainer. Bij jeugdliefde

dezelfde jongens op en stimuleert elkaar. Qua teambuilding

Ruinerwold stond hij in het seizoen 2012-2013 als hoofdtrainer

is dat fantastisch, en met De Weide trokken dat door naar het

voor het eerst op eigen benen.

veld’, weet Niemer. Toen Alcides zijn volgende trainersklus
werd (‘Daar hoefde ik niet lang over na te denken’), was de

Extreem

inschrijving voor Protos Weering al gauw een feit. ‘Het leeft hier

De inwoner van Meppel is inmiddels aan zijn tweede seizoen

Na drie seizoenen Ruinerwold, meldde De Weide zich. Daar

wel iets minder dan bij De Weide, maar wie weet wat er los-

bezig op Sportpark Ezinge. Geen onbekend terrein voor

kwam ook het zaalvoetbal meer om de hoek kijken. Niet

komt als je goed presteert. Er zijn wel wat jongens op vakantie,

Niemer, want hij voetbalde in de jeugd van Alcides en speel-

alleen deed Niemer op vrijdagavonden weleens mee met een

maar voor de rest komen we met de sterkste ploeg. Ondanks

de er zes jaar in de hoofdmacht. Op zijn dertigste was hij al

zaalteam van de Hoogeveners, ook werd er reikhalzend vooruit

dat we hoofdklasser zijn, roep ik niet dat we het toernooi even

genoodzaakt om de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

gekeken naar de start van het PWZ. ‘Protos Weering leeft daar

gaan winnen. Minimaal twee ronden overleven zou al mooi zijn.

‘Knieproblemen’, vertelt hij.

echt extreem’, lacht Niemer. ‘Toen we de teamfoto voor de

En een trouwe supportersschare natuurlijk.’

Protos Weering via
de app en online
Volg je cluppie via de speciale Protos Weering-app. Hierin vind je alle uitslagen en standen terug, zodat je altijd
op de hoogte bent van het wel en wee van het toernooi.
Maar ook online is PWZ nauwkeurig te volgen. Op Twitter
verschijnt via het account @vvprotos al het nieuws rond
het toernooi, 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 inclusief de doelpuntenmakers te volgen.
De organisatie laat wel weten dat vooral de laatste optie
voor veel berichten zorgt. Dus wees voorbereid op heel
veel Protos Weering deze winter.
Meer informatie over het toernooi is te vinden via de
website protosweering.nl of de facebookpagina van het
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Supporters De Weide.
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Niemand ontkomt
aan het haviksoog
van Harrie Harms

Stewardcoördinator Harrie Harms verheugt
zich op het weerzien met oude bekenden
op Protos Weering.
(Foto Roel Bos)

Je staat er niet altijd direct bij stil, maar Protos
Weering is alleen mogelijk als alles achter de
schermen ook tiptop is geregeld. Een belangrijke
rol is daarin weggelegd voor de stewards, met
name op de finaledag in sporthal Angelslo. Harrie
Harms vervult de rol van stewardcoördinator op
Protos Weering al twintig jaar, zoals hij dat ook al
jarenlang bij FC Emmen doet. Tijdens de finaledag stuurt de Weiteveener het 25-koppige team
met stewards aan.

worden. Dan denk ik dat ze na twee weken alweer roept dat ik

zijn niet toegestaan, net als vuurwerk en luchthoorns. Je hebt

maar een nieuwe hobby moet zoeken.’

wel altijd slimmeriken die bijvoorbeeld Berenburg in een colaﬂes proberen mee te smokkelen, maar die vissen wij er ook wel

Kliko vol met sterke drank

tussenuit. We lossen alles netjes op.’ Toch kan ook Harms niet

‘Omdat ik bij FC Emmen in mijn rol groeide, werd ik eind jaren

voorkomen dat er soms ongeregeldheden zijn, zoals in 2015

negentig benaderd door Minie Verhoef van E&O. Zij pachten

toen er opstootjes waren met WVV-supporters. ‘Toen voelde

Sporthal Angelslo en zochten stewards voor Protos Weering,

ik ’s ochtends al dat er wat broeide. Via Facebook werd er wat

nadat er een editie eerder een vechtpartij was geweest. Zo is

uitgelokt en je weet dat er wat gebeurt als bepaalde mensen in

ook dat balletje gaan rollen’, vervolgt Harms. Hij wist tijdens de

de kantine komen. Dan is het een kwestie van scherp optreden.’

eerste editie onder zijn toezicht nog niet wat hij kon verwachten. ‘Ik stond er echt van te kijken: toeschouwers stonden drie

Weerzien

uur voordat de hal open ging al in de rij. Die dag onderschep-

‘Maar de mooie momenten staan mij veel duidelijker voor de geest’,

27 jaar geleden was Harms werkzaam voor een construc-

ten we in totaal een kliko vol sterke drank’, zegt hij. ‘Een jaar

vult Harms meteen aan. ‘Want vergeet niet, voor onze stewards is

tiebedrijf, toen hij een advertentie in de ZuidOosthoeker las.

later was dat nog maar een halve kliko. Tegenwoordig houdt

het toernooi ook een soort reünie. Het bestuur en de vrijwilligers

‘BVO Emmen vraagt stewards’, weet Harms zich te herinneren.

men zich goed aan de regels. Als alles gaat zoals wij het be-

van Protos zie je een heel jaar niet, maar op de ﬁnaledag komen

Hij hapte toe. ‘Ik had nul komma nul met voetbal, maar steward

dacht hebben, is het altijd een geslaagd toernooi.’

we weer samen. Dat is prachtig, echt ouwe jongens krentenbrood.’
Ook verheugt Harms, die over het algemeen weinig voetbalwed-

worden leek me wel een uitdaging.’ En zo was Harms ineens
elk weekend betrokken bij uit- en thuiswedstrijden van FC

Scherp optreden

strijden op het PWZ bekijkt, zich weer op het weerzien met de vaste

Emmen en bouwde hij een band op met de supporters. ‘Mijn

De drukte en alles wat erbij komt kijken is inmiddels gesneden

toeschouwers. ‘Ze weten na al die jaren wel wie je bent. Sommigen

vrouw zei op den duur dat het wel wat minder mocht. Maar als

koek voor de doorgewinterde stewards van FC Emmen. ‘We

bedanken je na aﬂoop van het toernooi en zeggen dan: Harrie, tot

ik nu zou stoppen bij FC Emmen, zou ze knettergek van mij

ontvangen bezoekers en controleren ze. Alcoholische dranken

volgend jaar! Dat vind ik misschien wel het mooiste.’
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Jasper Stroeve merkt als secretaris van
de PWZ-commissie pas echt wat er bij het
toernooi komt kijken. (Foto Merijn Slagter)

Een kijkje achter de schermen bij
de Protos Weering-commissie
Er doen honderd teams mee, verde eld over 21
sporthallen. Zomaar twee weetjes in aanloop

Planning

maar dat hebben we vriendelijk afgewezen.’ In oktober moet

Als Stroeve een groot planningsschema pakt om zijn woorden

het hele deelnemersveld rond zijn, waarna de concept-in-

naar de 42ste editie van Protos Weering. Met een
zaalvoetbaltoernooi van dergelijke omvang, is het
niet heel vreemd dat er binnen voetbalvereniging
Protos een tienkoppige PWZ-commissie is om alle
logistieke zaken in goede banen te leiden. Sinds
drie jaar is Jasper Stroeve de secretaris van die
commissie. ‘In deze functie merk ik pas écht hoe
populair het PWZ is’, zegt hij.

te verduidelijken, wordt goed zichtbaar wat hij bedoelt. ‘Ik heb

deling voor de poules volgt. ‘Daarbij kijken we ook naar de

inzichtelijk gemaakt wat er per maand moet gebeuren, dan

regio. We proberen clubs in de voorronde zoveel mogelijk

kun je niets vergeten. We evalueren het toernooi maandag na

in de eigen omgeving te laten spelen. Lukt dit niet, dan wor-

de ﬁnale al’, legt hij uit. Dat er daarna wordt stilgezeten tot de

den de clubs de regio ingestuurd. Maar het blijft amateurvoet-

zomer is een absolute misvatting, zo blijkt. ‘In januari leggen

bal. Met een special lotingssysteem voorkomen we in

we de sporthallen voor de volgende editie al vast. Ook verstu-

elk geval dat clubs elkaar in twee opeenvolgende poules

ren we uitnodigingen naar clubs. Aan- of afmeldingen drup-

treﬀen.’

Toen Stroeve werd gepolst of hij zijn oom Jan Stroeve als

pelen het hele jaar binnen. Ook benaderen we sponsoren. En
vergeet de vrijwilligers niet, deze keer lopen er tweehonderd

Aanspreekpunt

rond. Vrijwilligers vinden wordt steeds lastiger, maar gelukkig

Als speler van Protos deed Stroeve zelf ook jarenlang mee

redden we het nog.’

aan het toernooi. Maar die tijd ligt nu achter hem. ‘Meedoen
is anders. Als speler van Protos was dat vaak één zaterdag

secretaris wilde opvolgen binnen de commissie, hoefde hij als
betrokken Protos-lid niet lang na te denken. Wel wist hij dat het

Uitnodiging

per jaar. Als vrijwilliger ben je er in aanloop naar het toernooi

geen eenvoudig karwei zou worden. ‘De oude commissieleden

Het lot van de deelnemende clubs ligt in handen van Stroeve.

bijna dagelijks mee bezig. Tijdens het toernooi ben ik voor de

deden dit al zo lang, daar ging alles op de automatische piloot.

‘Dat kan ik niet ontkennen’, zegt hij lachend. ‘Club die mee-

contactpersonen in de verschillende sporthallen het aan-

Dat gold ook voor het secretariaat. Alles kwam uiteindelijk

doen krijgen automatisch een uitnodiging voor de volgende

spreekpunt als er calamiteiten zijn. Maar tijd om te genieten

zonder problemen goed, maar die werkwijze was voor mij niet

editie. Soms vallen er plekken open door een afmelding of

is er nog genoeg. Als vrijwilliger merk je pas echt wat voor

te doen. Dus ben ik gestart met structuur aanbrengen’, blikt

fusie. Daarna kijken we naar de wachtlijst. We zijn zelfs eens

impact het PWZ bij voetballers en supporters heeft. En we

Stroeve terug.

benaderd door teams uit België of ze mee mochten doen,

doen ons stinkende best om dat zo te houden.’

