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

Tuindeco: vanuit Drenthe
de wijde wereld in
Als producent, groothandel en online retailer
van tuinhout en aanverwante producten zoals
blokhutten, overkappingen, sauna’s en speeltoestellen is Tuindeco in haar vakgebied uitgegroeid tot een belangrijke pion in de Europese
markt. Om verder te kunnen groeien, maakten
de CEO’s Bert Weering en Gerard Streuer
afgelopen jaar een belangrijke keuze. Zij gaven
investeringsmaatschappij Egeria de kans om
een meerderheidsbelang te nemen in Tuindeco,
en met succes. ‘Daarmee is de toekomst van
ons bedrijf gegarandeerd’, zegt Weering.
Bedrijfsovernames worden nog altijd vaak geassocieerd met
dreigende faillissementen. Bij Tuindeco, al jarenlang hoofdsponsor van Protos Weering, is daar absoluut geen sprake
van, legt Weering uit. ‘Integendeel’, zegt hij. ‘We hebben Tuindeco in de afgelopen 26 jaar met kleine stappen opgebouwd en
zijn ervan overtuigd dat het bedrijf nu klaar is voor een snellere
groei. En wij weten zeker dat Egeria de partij is waarmee we
die groei kunnen realiseren.’ Weering en Streuer houden een
minderheidsbelang in Tuindeco en blijven het bedrijf gewoon
leiden.

Breed assortiment

Winnaars
Weering wijst in zijn kantoor op een uitspraak die wijlen For-

gegroeid. Het bedrijf heeft uitstekende productie- en inkoopfaci-

mule 1-coureur Ayrton Senna ooit deed en op een plaquette is

liteiten, een enorm breed assortiment en onderscheidt zich met

vereeuwigd: ‘I am not designed to come second or third. I am

producten en diensten die voor klanten echt van toegevoegde

designed to win’. De CEO benadrukt dat hij en zijn compagnon

waarde zijn. ‘Onze opslaglocaties zitten stampvol producten’,

Streuer het ondernemerschap precies op dezelfde manier be-

vertelt Weering. ‘Tuindeco moet het hebben van het voorjaar

naderen. ‘Wij zijn winnaars en dat willen we graag blijven. Door

tot aan de bouwvak en daardoor moet er in korte tijd een heel

de participatie van Egeria is dat mogelijk.’ Ondanks de ambities

jaar gecompenseerd worden. Dat kan alleen met een breed

om een rol te spelen op de internationale markt, houdt het

assortiment. De functie van Tuindeco als one-stop-shop leve-

tweetal de blik ook gewoon op de eigen regio gericht. En dus

rancier en onze razendsnelle levertijden maken ons sterk.’

is zowel Weering als Streuer straks weer op Protos Weering te
bewonderen, als de 43ste editie van het zaalvoetbaltoernooi in

Internationale markt

gang is gezet.

Tuindeco houdt hoofdkantoor op bedrijventerrein De Hare in
Coevorden, waar het ook enkele productie- en opslagfaciliteit-

Sponsorschap

en heeft. Ook heeft de groothandel inkoopkantoren in Hong-

‘We zijn allebei supertrots dat Protos Weering nog steeds zo

kong, Indonesië, Estland en Polen. Tuindeco heeft daarnaast

groot kan worden neergezet in de regio. Dat verdient echt een

een eigen betonfabriek met circa tachtig werknemers. Door de

groot compliment richting de organisatie en de vele vrijwilligers.
Bij ons in het bedrijf is PWZ altijd een dankbaar gesprekson-

en ondersteuning om meer voet aan de grond te krijgen in
West-Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en

bezoeken we bovendien allebei elk jaar trouw’, legt Weering

het Verenigd Koninkrijk. Het vizier kan door de investering van

uit. De mogelijke vrees dat Tuindeco haar naam na de inves-

Egeria, dat heel bewust in Tuindeco heeft geïnvesteerd, ook op

tering van Egeria niet meer aan Protos Weering verbindt, kan

de internationale markt gericht worden. Een wens die Weering

dan ook overboord worden gegooid, benadrukt hij. ‘Aan het

en Streuer al langer hadden.

sponsorschap verandert ook na de overname helemaal niets.’

De bijlage Protos Weering verschijnt bij de Krant van Emmen, Coevorder Courant, de Hoogeveensche Courant en de Dedemsvaartse Courant.
Redactie: Merijn Slagter I Vormgeving: Specialredactie Weekbladen I Verkoop: NDC Mediagroep
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BR-Flex investeert
in mensen
Mensen en bedrijven die bij elkaar passen.
Daarvoor kiest BR-Flex. De uitzendorganisatie met vestigingen in Hardenberg, Oldenzaal
en Vriezenveen heeft een uitgesproken visie
waarin betrokkenheid en persoonlijke aandacht voorop staan. BR-Flex werkt namelijk
niet alleen met mensen, maar is er ook voor
de mensen. Werk doen waar je goed in bent in
een omgeving waar je je prettig voelt, dat is bij
BR-Flex altijd het belangrijkste uitgangspunt.

‘Wij zoeken mensen en bedrijven die bij elkaar passen, die

geven van cursussen, coaching, opleiding- en leertrajecten. Op

elkaar aanvullen en elkaar versterken. Dat is de reden waarom

deze wijze houden zij de ontwikkelingen in hun vakgebied bij

wij iedere werkzoekende willen leren kennen’, vertelt BR-Flex

en creëren wij ook de mogelijkheid tot loopbaanontwikkeling

eigenaar Ben Luttmer. ‘In een persoonlijk gesprek nemen we

en carrièreplanning. Ook vergroot je daarmee de kans op een

de tijd om te praten over wie je bent, wat je kunt en wat je

vaste aanstelling. Onze persoonlijke aanpak betekent verder

graag zou willen. Alleen zo kunnen we een baan vinden die

ook een pensioenregeling, correcte arbeidsvoorwaarden en

past bij de kwaliteiten en wensen van de werkzoekende. Door

een accurate betaling’, aldus Luttmer.

de persoonlijke relatie en optimale begeleiding is de kans groot

Ben je werkzaam in of kies je voor een baan in de productie,

dat je zo op de juiste plek terechtkomt.’

bouw, techniek, horeca, of transport & logistiek? Neem dan
contact op met BR-Flex Uitzendbureau via 0523-610067 of

Persoonlijke groei en ontwikkeling

loop eens binnen bij één van de kantoren voor een vrijblijvend

BR-Flex gaat daarin een stap verder. ‘Wij stimuleren en onder-

gesprek.

steunen onze mensen om zich verder te ontwikkelen door het

Zie ook de website brflex.nl.
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Martin Kottier (links) en Martin Vos
(rechts) zijn twee drijvende krachten
bij DOS ‘37.
(Foto Merijn Slagter)

DOS ’37 op Protos Weering
terug van weggeweest
Na een afwezigheid van vijf jaar keert DOS
’37 dit jaar weer terug op Protos Weering.
Niet iedere hoofdtrainer die actief was op
sportpark Het Midden vond deelname aan het
zaalvoetbaltoernooi de voorbije jaren wenselijk.
Voormalig profvoetballer Kenan Durmu o lu,
sinds vorig seizoen trainer bij de ploeg uit Vriezenveen, heeft er geen moeite mee. Vorig jaar
werd de zaterdag-eersteklasser na een afzegging gepolst om mee te doen, maar hadden de
spelers al andere plannen. Deze editie is DOS
‘37 er wél bij.

club, het ons-kent-ons-gevoel kenmerkt DOS ‘37’, vindt Vos.

Aan de oostkant van het dorp werd je juist DETO-lid. Nu maakt

Kottier knikt. ‘Wat er ook gevraagd wordt; nooit is iets teveel

dit niet meer uit en is de samenwerking tussen beide clubs

en iedereen is bereidwillig om ergens aan mee te helpen. Zo’n

prima’, stelt Vos.

twintig vrijwilligers werken wekelijks hard om alles op orde te
krijgen. Als je al die teams dan weer bezig ziet, krijg ik echt een

Strijd

voldaan gevoel’, zegt Kottier, wijzend naar de verlichte velden

De goede organisatie ten spijt, echt een zaalvoetbaldorp is

waarop diverse ploegen trainen.

Vriezenveen volgens Kottier en Vos niet. ‘DOS ’37 haalde
ongeveer tien seizoenen geleden twee jaar op rij de tussen-

‘Organisatorisch perfect’

ronde van Protos Weering, maar dat was het dan ook wel.

Dat DOS ’37 de zaken goed voor elkaar heeft, is ook buiten

Desondanks gaat er altijd een vaste groep supporters mee’,

de gemeentegrenzen bekend. ‘Ploegen als FC Emmen, FC

weet Kottier. ‘In Mariënberg leeft het wel echt’, zegt Vos. ‘In de

Twente en Heracles Almelo maken met regelmaat van onze

voorronde spelen we tegen ze, dus dat wordt weer een mooie

accommodatie gebruik’, vervolgt Kottier. ‘Dat komt omdat hier

strijd. Met de wedstrijd tegen Sportlust Vroomshoop staat

mensen rondlopen met de juiste kennis. We horen vaak dat het

er ook een gemeentelijke derby op het programma.’ Welke

hier organisatorisch perfect is. Een mooier compliment is nau-

spelers van DOS ’37 we in de gaten moeten houden op PWZ?

In de bestuurskamer van DOS ’37 zitten Martin Kottier, vrijwil-

welijks denkbaar’, vult Vos aan. Zeker als je bedenkt dat lang

‘Nick Wennink en Douwe Koebrugge zijn technisch onder-

liger en teamleider van de hoofdmacht, en jeugdcoördinator

niet ieder voetballertje in Vriezenveen automatisch lid wordt

legd, die kunnen in de zaal wel wat’, zegt Kottier. ‘Maar houd

en manusje-van-alles Martin Vos ’s avonds gebroederlijk naast

van DOS ’37. Want met DETO Twenterand, op een steenworp

elkaar. Vraag ze iets over DOS ’37 en je wordt werkelijk over-

afstand, herbergt het dorp nog een grote vereniging. ‘Groeide

laden met informatie. ‘We zijn vooral een hele gemoedelijke

je op aan de westkant van Vriezenveen, dan koos je voor ons.

JO19-speler, maar voetballen kan-ie!’

Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi 2019-2020

Scheidsrechters
staan in startblokken
voor Protos Weering

Scheidsrechtersvereniging Hondsrug ZuidoostDrenthe (HZOD) is al vele jaren hofleverancier
van scheidsrechters op Protos Weering. Voor
de HZOD is het toernooi een mooi visitekaartje, want de scheidsrechters kunnen onmogelijk
over het hoofd worden gezien. ‘We hebben
de kennis en kunde in huis om de aanstellingen van scheidsrechters voor dit grootste en
meest aansprekende indoor-voetbaltoernooi
van Nederland op de juiste wijze te verzorgen.
Elk jaar een even mooie als enorme klus’, aldus
voorzitter Theo Hein.

gaan van je zelfvertrouwen. Je moet ook in
blijven staan.’

‘Het arbitershart gaat eind december weer

Voordat de arbiters worden aangesteld,

om in deze voetbalambiance acte de

hebben ze een gedegen voorbereiding
nodig. Wekelijks komen ze bijeen voor een
‘We hebben een goede mix van jong talent
in Emmen. Naast conditie wordt ook de

De HZOD levert bijna zestig scheidsrechters voor het PWZ.

en routine. Voor ons is het heel belangrijk
dat we de kwaliteit van de arbitrage kunnen

‘Het niveau van de scheidsrechters komt mede dankzij goede

korte lijnen met Rennie Moes en Herman

waarborgen, want de belangen tijdens dit

begeleiding steeds hoger te liggen. Ze komen overal vandaan,

Harmers. Het ervaren duo zorgt tijdens

toernooi zijn groot.’

van Lichtenvoorde tot Leeuwarden.’ De arbitrage maakt vanaf

PWZ al jarenlang voor de aanstelling
tijdens de wedstrijden.

Opleiden scheidsrechters

Beïnvloedingsfactoren

zaalvoetbalscheidsrechters. ‘Ook dit jaar hebben we weer

waarde voor scheidsrechters’, weet Hein uit eigen ervaring.
heksenketels kunnen zijn. De beïnvloedingsfactoren, waar
zaalvoetbalscheidsrechters mee te maken kunnen krijgen,

weinig gelegenheden onbenut om de leerzame hobby van

duels heeft de scheidsrechter veel zaken in eigen hand: een

aan het adres van de mannen en vrouwen, jongens en meisjes,

amateurvoetbal. ‘Het werken met een communicatiesysteem

zorgt ervoor dat scheidsrechters veel sneller én correcter

Verwarring voorkomen
Hein werkt met de HZOD aan een breed netwerk en wil de
verenigingsscheidsrechters ook met enige regelmaat bij elkaar

echt van toegevoegde waarde: twee zien immers meer dan

Ook de rol van de media blijft niet onderbelicht, want die heeft

één. Als duo moet je dezelfde regels hanteren en verwarring

soms grote invloed. ‘Helaas kun je hier als scheidsrechter

jeenkomsten. Onze insteek is om meer contactmomenten met

moet voorkomen worden.’ Bij de arbitrage draait alles om

weinig aan doen. Het zou goed zijn als journalisten zich eens

clubs, scheidsrechters coördinatoren en clubscheidsrechters te
kunnen verwezenlijken.’

er arbiters fouten maken, maar zo lang je er echt alles aan

Kijk voor meer informatie op hzodrenthe.nl
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Abiant-vestigingsleider Bert
Schepers houdt de deur in Emmen
voor iedereen graag open.
(Foto Merijn Slagter)

Abiant op zijn plek in Emmen:
‘We laten ons graag in de regio zien’
Twee jaar geleden besloot uitzendorganisatie
Abiant door de toenemende vraag van werkzoekenden in de regio een locatie te starten in
Emmen. Aan de Jacob de La Mairestraat verrees - na Beilen - het tweede Drentse Abiantkantoor. Die keuze pakte zo goed uit, dat de
locatie al snel te klein bleek. Daarop verhuisde
Abiant aan het begin van de zomer naar een
grotere plek aan de Abel Tasmanstraat 11,
op industrieterrein Bargermeer-Zuid in Emmen. Vestigingsleider Bert Schepers is daar
dik tevreden. ‘Iedereen weet ons hier goed te
vinden’, zegt hij.

manier om naam in de regio te maken en dat lukt. Vorig jaar

productie en industrie, transport en logistiek, maar ook in

besloot de uitzendorganisatie om het sponsorbeleid iets anders

bouw en techniek’, vertelt Schepers. ‘In die branches zoeken

in te richten en te spreiden. Het leidde ertoe dat Abiant haar

wij aanpakkers en vakkrachten, maar ook ondersteunend

naam dit jaar onder andere aan het Protos Weering Zaal-

personeel.’

voetbaltoernooi en FC Emmen verbond. ‘Sport verbindt nou
eenmaal’, vindt Schepers. ‘De sponsoring van PWZ, misschien

Benadering

wel het grootste zaalvoetbaltoernooi in Nederland, is een

Met talloze andere uitzendorganisaties in de buurt lijkt het las-

mooie manier om te laten merken dat Abiant ook in Drenthe en

tig om werkzoekenden juist via Abiant aan het werk te krijgen.

Zuidoost-Groningen actief is.’

De manier om dat toch voor elkaar te krijgen zit ‘m volgens
Schepers in de benadering. ‘Bij ons ben je geen nummer’,

Sectoren

motiveert hij. ‘We kunnen voor je aan de slag gaan op basis

Abiant ontstond jaren geleden omdat er vanuit de agrarische

van een telefoongesprek, maar we kijken je liever eerst recht

sector vraag was naar personeel. ‘Maar inmiddels zijn we veel

in de ogen aan. We willen weten wie onze uitzendkrachten

meer dan dat. We brengen nog steeds vraag en aanbod vanuit

zijn en kijken veel verder dan alleen een cv. Dat geldt ook

de agrarische sector bij elkaar, maar dat is slechts een deel

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door onze

van wat we doen’, legt Schepers uit. Wat de overige sectoren

persoonlijke en sociale werkwijze, stipte en keurige verloning

Liefst elf jaar werd Abiant als hoofdsponsor in één adem

zijn? Hij gaat er eens goed voor zitten en gaat puntsgewijs de

en goede begeleiding is het prettig om voor Abiant te werken.

genoemd met topvolleybalclub Lycurgus uit Groningen. Het

Abiant-sectoren bij langs. ‘We hebben vacatures in grond-,

We zijn niet resultaatgericht, maar het resultaat telt wél. Daar

uitzendbureau zag het hoofdsponsorschap als een mooie

weg,- en waterbouw, afvalverwerking, groenvoorziening,

zetten we ons dagelijks keihard voor in!’

Protos Weering

Zaalvoetbaltoernooi 2019-2020
Sinds mei is dorpshuis De Schalm
het domein van Isabel van Dalsem en
Michel Kok.
(Foto Merijn Slagter)

‘Ook deze keer wordt
het eindfeest weer groots’
Na de finaledag van Protos Weering vindt elk
jaar een groot eindfeest plaats in De Schalm,
het dorpshuis van Steenwijksmoer. Aan Isabel
van Dalsem en Michel Kok de schone taak om
dat feest te faciliteren. Zij mogen zich sinds
mei van dit jaar uitbaters van het dorpshuis
noemen, nadat ze het stokje overnamen van
Wim en Thea Mars. Van Dalsem en Kok weten
wat ze kunnen verwachten, want in Oale Jan in
Coevorden - het café waar beide compagnons
ook nog altijd de dagelijkse leiding hebben –
krijgen ze ook met regelmaat voetballers over
de vloer.

Kok er wel een mooie nieuwe uitdaging in. ‘Vier jaar geleden

mijn werk gemaakt, het is net een soort verslaving’, vindt Van

sprak een bestuurslid mij al eens aan met de vraag of het

Dalsem.

uitbaten van De Schalm misschien iets voor mij was, maar toen
vond ik het nog niet het juiste moment’, blikt Van Dalsem terug.

Eindfeest

Toen er begin dit jaar contact werd opgenomen, dacht ze daar

Hoe belangrijk het dorpshuis is voor leden van Protos, heeft ze

anders over. ‘Maar op één voorwaarde: dat we tegelijkertijd wel

inmiddels ook gemerkt. ‘Teams vertrekken hier op wedstrijd-

de Oale Jan konden aanhouden. Maar het bestuur wist ook

dagen samen en komen ook samen weer terug. Soms blijven

wel dat wij daar nooit zomaar mee zouden stoppen’, zegt ze

ze ook nog even een hapje eten. Die saamhorigheid is wel

glimlachend.

typerend voor de club.’

Veelzijdigheid

doorsnee avond in het weekend is, is Van Dalsem inmiddels

Zelf zit Van Dalsem al sinds haar vijftiende in de horeca. Nu,

door diezelfde leden ook duidelijk gemaakt. ‘Dat eindfeest is

achttien jaar verder, geniet ze nog altijd van de veelzijdigheid

echt een ding hè? Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik ben

die dat met zich meebrengt. Na een paar maanden heeft ze in

zelf nooit op het feest geweest, maar van stamgasten hoor ik

De Schalm helemaal haar draai gevonden. ‘Veel mensen die

mooie verhalen! Reken er maar op dat het eindfeest ook deze

hier komen, kwamen ook in de Oale Jan, dat scheelt al’, zegt

keer weer groots wordt. Het PWZ-bestuur heeft een DJ in de

De Schalm is niet zomaar een dorpshuis, maar tevens de

ze. ‘We krijgen hier naast de voetballers ook darters, biljarters

gymzaal geregeld en als het nodig is, trekken we de zaal er-

kantine van voetbalvereniging Protos. Omdat het dorpshuis

en stamgasten over de vloer. Een dynamiek die me enorm

naast erbij. Dan kunnen driehonderd feestgangers het toernooi

eveneens over een snackbar beschikt, zagen Van Dalsem en

aanspreekt. Als horeca-uitbaatster heb ik van mijn hobby

in stijl afsluiten.’
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Ankie Smid verheugt zich in Topsporthal Ezinge op de voorrondepoule van Protos Weering.
(Foto Merijn Slagter)

Meppeler voetbalderby’s
op vertrouwde bodem
Voetbalminnend Meppel mag het dit jaar dicht
bij huis zoeken als er wordt afgetrapt in de
voorronde van Protos Weering. In aanloop
naar de 43ste editie van het zaalvoetbalevenement is Topsporthal Ezinge voor de eerste
keer in het toernooi opgenomen als één van de
hallen waar gevoetbald wordt: een vurige wens
van de PWZ-organisatie. Op zaterdag 28 december binden FC Meppel, Alcides, titelhouder
MSC, Willemsoord en Ruinerwold de strijd er
met elkaar aan. Ankie Smid, beheerder van de
Topsporthal, kan niet wachten tot het zover is.
‘Ik ben geen echte voetbalvrouw, maar kan wel enorm van het
ingeschonken. De reden dat ze met enige regelmaat op het
voetbalveld te vinden is, loopt overigens ook in de Topsporthal

van PWZ doen, want iedereen wilde dan daar kijken’, zegt ze
Samen beheren ze de Topsporthal, pal naast de voetbalvelden

lachend.

van de Meppeler voetbalclubs. En wie denkt dat er in de hal
alleen gevoetbald wordt, komt bedrogen uit. ‘Er zit hier van

‘Drukke dag’

alles’, zegt Ankie. ‘Van hockeyteams tot kerkdiensten en van

In aanloop naar de 43ste editie gingen Ankie en het

schaakclubs tot schoolklasjes.’
Ezinge een speellocatie kon worden in de voorronde. En met

Sprong in het diepe

succes. ‘We hebben in de zaal ruimte voor vierhonderd toe-

schouwers, maar ik laat er extra tribunes neerzetten voor wat
-

diepe. ‘Het was toen nog crisistijd en er stortte van alles in. Het

taal zeshonderd man kwijt. Ik verwacht dat het een drukke dag

handbal verdween en de bedrijvenzaalvoetbalcompetitie werd

wordt’, zegt Ankie. En waar Jari vorig jaar geen deel uitmaakte

opgedoekt’, blikt ze terug. Maar de jarenlange inspanningen

van de Alcides-selectie tijdens Protos Weering, is dat deze keer

om de sporthal tot dé indoor-sportlocatie van de gemeente
Meppel te maken, betaalden zich uit. ‘En eigenlijk vond ik dat

in actie te zien? ‘Ja, dan ga ik zeker in de zaal kijken, ik wil niks

hier ook voor Protos Weering moest worden gevoetbald’, merkt

van Alcides missen. Gelukkig kan ik die dag beroep doen op de

ze op. Hoe groot het evenement is, ondervond ze aan den lijve

nodige extra handjes.’

toen ze de voorbije jaren dames- en jeugdzaalvoetbal-
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Maurice Kosse hoopt ondanks de
naweeën van een knieblessure met
EMMS mee te doen op Protos Weering. (Foto Merijn Slagter)

Maurice Kosse voelt
zich thuis bij EMMS
Hij moet er niet aan denken dat-ie Protos Weering aan zich voorbij moet laten gaan, maar
tegen wil en dank kan dat zomaar gebeuren. In
de hoofdmacht van EMMS mist Maurice Kosse
(34) dit seizoen bijna geen wedstrijd, maar
door naweeën van een knieoperatie is zaalvoetballen niet de meest verstandige optie. ‘Ik
heb zestien edities achter elkaar meegedaan
en daar plak ik dolgraag een zeventiende aan
vast. Maar of dat lukt is nog even afwachten’,
zegt de middenvelder. Met EMMS komt hij dit
seizoen voor het eerst in de clubhistorie uit in
de Tweede Klasse.

een voetballiefhebber pur sang en dus zou zijn absentie op

speelpunt, daarnaast ben ik creatief, beschik ik over een aar-

PWZ extra pijnlijk zijn. ‘Weet je wat het is? Ik wil graag prob-

dige techniek en ben ik doelgericht. Mij is ook weleens gezegd:

leemloos de tweede seizoenshelft kunnen afmaken. Dan moet

“Maurice, probeer het toch eens hogerop”. Maar ik vind dat ik

je keuzes maken’, vertelt hij. Kosse is bij EMMS inmiddels met

daar de snelheid voor mis.’

zijn zeventiende seizoen in het eerste elftal van de Slaghaarders bezig. ‘Ik heb nog steeds evenveel plezier als toen ik

Gezonde spanning

begon. Ik train graag, voel me thuis bij m’n cluppie en ben nooit

Als EMMS op PWZ in actie komt, pakt Kosse jaarlijks met

in de verleiding gekomen om ergens anders te voetballen’,

regelmaat z’n doelpunten mee. ‘Ik kijk er altijd naar uit als het

vertelt hij.

weer begint. Er zit veel publiek op de tribune en ik heb altijd
een gezonde spanning, want je wilt toch presteren’, vindt hij.

Bloedfanatiek

Vorig jaar strandde EMMS in de tussenronde. ‘Je weet dat je

Waar hij EMMS mee associeert? ‘Doe maar normaal, dan doe
je al gek genoeg’, is het eerste dat hem te binnen schiet. ‘In

zat er niet in. Het was de vierde PWZ-ronde in ruim een week
-

het veld zijn we een echt team zonder echte uitblinkers en we
weten allemaal wat we kunnen en wat niet. Bovendien gunnen

dag er dit jaar wel in zit, vindt Kosse moeilijk te voorspellen, net

we elkaar wat en worden we wekelijks gesteund door bloedfa-

als zijn eigen deelname dus. ‘Of ik meedoe bepaal ik pas op

Kosse is het type waarmee je altijd over voetbal kunt praten.

natieke supporters langs de lijn. Dat maakt het mooi hè!’ Kosse

het allerlaatste moment. En als ik verstek moet laten gaan, kun

Stel hem één vraag; als je aan de volgende vraag toe bent, zijn

kent zijn eigen sterke punten ook maar al te goed, net als zijn

je beter niet naast me op de tribune zitten. Daar zit ik mezelf

er zo tien minuten voorbij. We hebben dan ook te maken met

tekortkomingen. ‘Op het middenveld ben ik graag een aan-

dan op te vreten’, besluit hij lachend.
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De dagelijkse leiding bij LangelandBorgman is in handen van
John Borgman en Peter Mulder.
(Foto Merijn Slagter)

‘Tijdens PWZ worden het weer
leuke discussies op de werkvloer’
Op het eerste oog lijkt Langeland-Borgman
een installatiebedrijf, waar er al zoveel van
zijn. Wie een kijkje achter de schermen aan
de Krimweg in Coevorden neemt, krijgt echter
langzaamaan door waarom het familiebedrijf
al ruim honderd jaar bestaansrecht heeft. ‘We
hebben weinig verloop in de medewerkers en
we staan altijd voor onze klanten klaar’, verduidelijkt John Borgman, die sinds 1993 aan
het hoofd van het bedrijf staat. Samen met zijn
compagnon Peter Mulder worden er dagelijks
bijna vijftig medewerkers aangestuurd.

breedste zin van het woord. ‘Van zonnepanelen en cv-ketels

doe je dat’, zegt hij. Het tweetal erkent op personeelsvlak ech-

installeren tot het creëren van levensloopbestendige woningen

ter ook een probleem. Eén die bijna in de hele technieksector

of het repareren van leidingen’, weet Borgman. Mulder is het

speelt. ‘We kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken’, vindt

met hem eens. ‘Nog mooier is misschien wel dat je elke dag

Borgman. ‘Als wij nu drie technisch geschoolde medewerkers

opnieuw wel weer een klus afrondt of juist opstart. Het begint

krijgen aangeboden, schotelen we ze bij wijze van spreken

aan de tekentafel met een ontwerpplan en eindigt soms met

direct een contract voor.’

een kaartje van een klant als bedankje’, schetst hij als voorbeeld. ‘Ons hele prikbord hangt vol’, vult Borgman lachend aan.

Schouders eronder
Zowel Borgman als Mulder is straks terug te zien in één van

Extra handjes

de sporthallen tijdens Protos Weering. Persoonlijk dragen ze

Beiden roemen het vakkundige en loyale personeel, met zowel

vooral Raptim een warm hart toe. ‘Maar we hebben hier ook

jonge als ervaren medewerkers. ‘Het is leuk om te kunnen

medewerkers rondlopen die voor Dalen, Germanicus, Raptim,

noemen dat we weinig verloop hebben, dat houdt in dat ze het

Protos en CSVC zijn. Dat worden weer leuke discussies op

hier naar hun zin hebben. Zelfs gepensioneerde medewerkers

de werkvloer als het toernooi eenmaal los is’, zegt Borgman.

schuiven op vrijdag nog weleens aan voor de borrel’, zegt

Mulder knikt. ‘Een paar van hen zijn vrijwilliger op PWZ, daar

‘Alhoewel, aangestuurd klinkt ook zo zakelijk. Iedereen kan

Borgman. Ook de service van het installatiebedrijf staat hoog

heb ik altijd wel respect voor. Ze zetten er elk jaar met z’n allen

zich prima redden’, zegt Borgman. Het installatiebedrijf is

aangeschreven, vindt Mulder. ‘Als je ergens een dak repareert

keihard de schouders onder. En dat verbaast me ook niets,

volgens hem goed voor werkzaamheden of reparaties in de

en de klant vraagt of je een wc-bril nog even wilt vastzetten,

want dat doen ze hier in het bedrijf ook!’
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GOMOS-trainer Martin Drent zit maar
wat graag op de bank als zijn ploeg
actief is op Protos Weering.

‘Dit snoepje laat ik me
niet drie keer afpakken’
Hij schonk FC Groningen in 2004 met twee
memorabele goals de zege op bezoek bij Feyenoord (1-2) en groeide door zijn rol als pinchhitter en goudeerlijke voorkomen uit tot een
ware cultheld onder FC Groningen-supporters.
Kortom, Martin Drent heeft op voetbalgebied
weinig meer te wensen zou je zeggen. Een
regelrechte misvatting. Want Drent, tegenwoordig trainer bij eersteklasser GOMOS in
Norg, heeft zeker nog iets op zijn wensenlijstje
staan. ‘Ik wil graag als eindverantwoordelijke
van mijn ploeg op de bank zitten tijdens Protos
Weering’, zegt hij stellig.

hij trainer werd bij DZOH, deed hij hetzelfde, óók met succes.

aanpakken tijdens zo’n toernooi. Hoeveel spelers neem je mee,

‘Maar zowel bij Rolder Boys als DZOH liep een leider rond met

is het handig om verschillende type spelers mee te nemen?

zaalvoetbalervaring, die de leiding tijdens het toernooi graag

Dat werk. Ik heb er zoveel zin in, ik krijg echt weer zo’n enthou-

op zich wilde nemen. Dan ga ik niet moeilijk doen’, zegt Drent.

siast pubergevoel. Dit stond zo lang op m’n to-do-list.’

Toen hij voorafgaand aan dit seizoen met GOMOS onderhandelde over een contract, bracht hij het PWZ maar meteen ter

Puzzelen

sprake. ‘En ze vonden het goed!’, glundert Drent. ‘Deze keer

Wie Drent als voetballer nog even voor de geest haalt, ziet

zit ik zelf op de bank. Dit snoepje laat ik me niet drie keer

weer die lange en kopsterke spits voor zich. Dat associeer je

afpakken.’

niet meteen met zaalvoetbal, zou je denken. ‘Maar zaalvoetbal
ging me altijd best aardig af, hoor’, klinkt het resoluut. ‘Vroeger

Aanpak

toen ik nog bij GVAV Rapiditas speelde, voetbalde ik regelmatig

GOMOS debuteert daarmee op het Protos Weering Zaalvoet-

in de zaal. Inspelen en hup, wegdraaien. Mooie herinneringen’,

baltoernooi, waar het in de Beiler Drenthehal zal spelen tegen

vindt Drent. Inmiddels is hij al druk aan het puzzelen met welke

Beilen, Muntendam, Gasselternijveen en Fit Boys. Daarnaast

spelers hij acte de présence geeft tijdens Protos Weering. ‘Ja,

zijn de Norgers ook actief op het Leekster Voetbalgala. ‘Ik heb

ik heb het ideale team al wel in m’n hoofd. Ons doel? Zo lang

een selectie van veertig spelers tot mijn beschikking. Daarmee

mogelijk meedoen. Niet iedere vereniging heeft een zaalvoet-

Dat klinkt misschien vreemd, maar Drent is bloedserieus. Toen

moet ik makkelijk twee goede teams van kunnen samenstel-

balhart, maar geloof me: als je leuk meedoet tijdens Protos

hij trainer werd bij Rolder Boys maakte hij zich er sterk voor

len’, vindt hij. Bovendien laat hij niets aan het toeval over. ‘Ik

Weering, groeit dat vanzelf.’

om mee te doen met Protos Weering, en met succes. Toen

heb al even om me heen gevraagd hoe andere trainers het
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(Foto Merijn Slagter)

Regionale betrokkenheid hoog
in het vaandel bij Area Reiniging
‘No time to waste’, valt te lezen op één van
de wanden in het kantoor van Area Reiniging.
Een slogan die goed van toepassing is op de
afvalinzamelaar uit Emmen, vindt Mark Offens.
Geef de commercieel manager van Area Reiniging ook eens ongelijk. Area bedient namelijk
drieduizend verschillende klanten, zowel bedrijven als particulieren. En dat allemaal zo duurzaam mogelijk. Doorontwikkelen is dan ook het
toverwoord, want de concurrentie ligt op de
loer. ‘In afvalland is er dan ook weinig sprake
van stilzitten’, benadrukt Offens.

Zichtbaar in de regio
selecteren wij afvalverwerkers waarmee we samenwerken

Op de cirkels rondom Assen en Meppel na, rijdt Area Reiniging

ook voor een groot deel op duurzaamheid. We hebben liever

in heel Drenthe. Goed voor elkaar dus, maar van rustig achter-

niet dat herbruikbare afvalstromen in een verbrandingsoven

over leunen is volgens de commercieel manager weinig

terechtkomen.’

sprake. ‘Want er is genoeg concurrentie. Allemaal bied je on-

Misverstanden

geveer hetzelfde product aan.’ Naast de duurzame manier van
werken is regionale betrokkenheid daarom ook een belangrijk

De duurzame manier van werken bij Area leidt ertoe dat
zijn en snel kunnen schakelen. Als je contact met ons opneemt,
worden gebruikt. Het recyclen zorgt ervoor dat er op allerlei

heb je snel een accountmanager aan de lijn. En door plaatse-

fronten minder kosten worden gemaakt, waar de hele regio

lijke sportclubs te sponsoren, willen we onze verbondenheid
met de regio laten zien. Zo halen we bij diverse voetbalclubs
het afval op als het weekend voorbij is.’

Area Reiniging zag in 2006 het levenslicht toen de reinigings-

inzamelen van verschillende kleuren glas bijvoorbeeld. Als

diensten van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoo-

je een afvalinzamelaar zo’n container ziet legen, lijkt het net

geveen fuseerden. Ook in het Oldambt haalt Area het huis-

alsof alle gescheiden kleuren glas samen in één bak worden

containers bij sporthal Angelslo zelfs meer dan één keer legen.’

houdelijk afval tegenwoordig op. ‘Daarin gaan we zo duurzaam

gegooid. Maar in zo’n vuilniswagen zitten schotten, waardoor

Mochten er teams zijn die tijdens het toernooi niet bepaald

Ook tijdens Protos Weering maken de wagens van Area de

alles keurig op kleur gesorteerd blijft. We scheiden immers niet
logisch, maar dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom

‘Dan nemen wij ze wel mee’, besluit hij lachend.
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Frans en Rick Bosman dragen Protos
Weering een warm hart toe met hun
koeriersbedrijf.

Frans Bosman Koeriers:
klantgericht, loyaal én voetbalminded
Dagelijks snellen ze over de wegen in binnen- en buitenland. De rood-zwarte auto’s van
Frans Bosman Koeriers uit Coevorden zijn
inmiddels alweer ruim twintig jaar onderweg.
‘Letterlijk én figuurlijk’, zegt Rick Bosman. Hij
stapte vorig jaar in het bedrijf van zijn vader
Frans Bosman, waar klantgerichtheid en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Daarnaast
hebben vader en zoon een groot voetbalhart.
‘Als het Protos Weering-bestuur belt of we
ze weer willen sponsoren, kunnen we gewoon
niet weigeren.’

exploiteerde hij het horecadeel in de sporthal in Coevorden en

onder meer Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Scandi-

dat heeft hij uiteindelijk tot 2010 gedaan. Je kunt wel zeggen

navië. Daardoor zijn we een stabiel bedrijf in een competitieve

dat de betrokkenheid bij PWZ daardoor gegroeid is. Mede

markt.’

door de goede samenwerking is Frans Bosman Koeriers altijd
trouw sponsor van het evenement gebleven’, legt Rick uit.

Raptim-mensen
Voetbal is voor zowel vader als zoon Bosman een mooie uit-

Stabiel

laatklep naast de dagelijkse werkzaamheden. ‘We zijn allebei

Het koeriersbedrijf is volgens Rick afhankelijk van vraag en

echte Raptim-mensen en zitten in de sponsorcommissie van

aanbod, maar kan bij drukke dagen altijd beroep doen op

de club’, vertelt Rick. Zijn vader Frans zat bij de Raptim-

oproepkrachten en collega-koeriers. ‘Als je gebeld wordt om

selectie tijdens de allereerste editie van Protos Weering,

snel ergens te leveren, moet je daar wel op kunnen anticipe-

maar kwam door een blessure nooit in actie. ‘We vinden Pro-

ren. Veel van onze klanten weten wat ze aan ons hebben en

tos Weering een fantastisch toernooi’, gaat hij verder. ‘Vooral

zijn al sinds het eerste uur klant. Een prachtig compliment,

organisatorisch is het bijna niet voor te stellen wat er elk jaar

want dat ben je niet als je ontevreden bent’, denkt Rick.

weer voor elkaar wordt gebokst. Heel knap.’ Frans Bosman

Frans Bosman Koeriers is ook veel buiten de landsgrenzen

Koeriers zal het evenement dan ook nog blijven steunen zo

De connectie tussen Frans Bosman en Protos Weering is een-

actief. ‘We hebben olie- en gasbedrijven als belangrijke klant-

lang nodig is. ‘Soms moet je gewoon iets doen, zonder dat je

tje die alweer teruggaat naar 1993. ‘Voordat het koeriersbedrijf

en, die op boorlocaties onderdelen nodig hebben die gemaakt

er wat voor terugkrijgt. Als elk bedrijf dat doet, kunnen evene-

er was, zat mijn vader altijd in de horeca. Tijdens Protos Weering

worden in Zuid-Drenthe. Wij rijden die dan naar locaties in

menten zoals Protos Weering nog jarenlang blijven bestaan.’
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Jim Veltmaat wil met MSC het 43ste
Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
op zijn naam schrijven.

‘MSC moet weer voor de
winst gaan en niets minder’
Eén van de uitblinkers op de 42ste editie van
Protos Weering was Jim Veltmaat. Net als
Justin Benjamins wist hij in de finale tegen
Noordscheschut een hattrick te maken. Omdat ook Camiel Fidom tot scoren kwam, walste
MSC op het toernooihoogtepunt met liefst
7-0 over de Schutters heen en ging
het met de hoofdprijs naar huis.
De zege werd goed gevierd, weet
Veltmaat nog. Op de vooravond van
het 43ste PWZ, vindt hij dat MSC
ook deze keer vol voor de eindzege
moet gaan. Het tekent zijn drang om
het maximale te willen presteren. ‘Al mag
ik mentaal nog wel iets sterker worden’,
erkent hij.
Veltmaat woont nog steeds in Dedemsvaart, het dorp
waar hij opgroeide en ook leerde voetballen. Toen hij drie
seizoenen geleden als zeventienjarige in de hoofdmacht van
SV Dedemsvaart debuteerde, promoveerde Dedemsvaart
dat seizoen prompt naar de Tweede Klasse. En in Veltmaats
tweede seizoen liep de ploeg op een haar na promotie naar
de Eerste Klasse mis, omdat SC Stadspark in de nacompetitie
na strafschoppen te sterk bleek. ‘Toen had MSC al geïnformeerd of ik samen met Noah Schuurman bij hen wilde komen
voetballen’, vertelt de middenvelder. ‘Ze hadden ons met
Dedemsvaart in actie gezien tijdens Protos Weering en dat had
ze overtuigd.’

Stroef
Het bevalt hem goed bij MSC, al draait de ploeg nog wat stroef.
De zondaghoofdklasser uit Meppel verkeert in de onderste
regionen van de competitie. ‘Er zijn afgelopen zomer wat jongens vertrokken, waardoor onze selectie aan de jonge kant is.
Dat hoeft niet uit te maken, maar we hebben nog teveel moeite
om het spel te maken’, vindt hij. Dat goed presteren op Protos

Kantelpunt

Weering voor MSC misschien de juiste prikkel betekent om

Voor Veltmaat is er wat Protos Weering betreft geen enkel

stonden we met 2-0 achter. Maar toen wisten we een knop om

goed te presteren in de tweede seizoenshelft, zorgt voor een

misverstand: ‘Het is het mooiste toernooi dat er bestaat’, vindt

te zetten en wonnen we met 4-2. Hét kantelpunt voor ons in het

brede gijns op het gezicht van Veltmaat. ‘We stonden vorig jaar

hij. ‘Vorig jaar kwamen we de eerste twee ronden makkelijk

toernooi’, vindt Veltmaat. Met zijn technische vaardigheden en
doelgerichtheid hoopt hij ook dit jaar weer beslissend te zijn.

vierde of vijfde in de competitie, toen we aan Protos Weering
begonnen. Maar nadat we het toernooi wonnen, verloren we

waren ook actief op het Jan Bralten Zaalvoetbaltoernooi, en

‘Ik hoop het beste van mezelf te kunnen laten zien. MSC heeft

daarna in de competitie de ene na andere wedstrijd en eindig-

dan merk je het vanzelf als je zoveel voetbalt. We verloren in

PWZ vorig jaar gewonnen, dus moeten we dit jaar weer voor
de winst gaan en niets minder!’

den we het seizoen als tiende.’

Huishoudelijke regels
Tijdens de verschillende rondes van

toegang tot de sporthal te ontzeggen of

Protos Weering is het niet toegestaan

uit de sporthal te verwijderen.

om eigen geluidsapparatuur, zoals
gastoeters, radio’s, megafoons, sirenes

10:00 uur open. Er is geen voorverkoop.

op accu’s en dergelijke mee te nemen.

Kom op tijd om teleurstelling te

Tevens is het niet toegestaan om alco-

voorkomen. Ook vraagt de organi-

holische dranken en drankjes in blik

satie bezoekers om te parkeren op

mee te nemen.

de aangewezen parkeerplaatsen om
overlast, voor zowel de bewoners als

Ook is het mogelijk dat er, vanaf de

hulpdiensten, te voorkomen. Uw auto
wordt anders weggesleept.

tassencontrole bij de ingang wordt
gehouden. De organisatie behoudt het

Organisatie

recht om personen die dit negeren de

Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi
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Patrick van Harten maakt Zuidoost
Drenthe graag bekend met de mogelijk(Foto Merijn Slagter)

service niets aan het toeval over
Offringa Tractoren is een nieuwe sponsor op
het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Langsrazend verkeer op de N34 heeft bij Coevorden
goed zicht op de showroom van het bedrijf, dat
sinds 2017 gevestigd is op bedrijventerrein De
Hare. Offringa Tractoren is zowel dealer als
servicepunt van Mitsubishi Forklift (hef)trucks
en Valtra Tractoren en wil andere (agrarische)
bedrijven in de regio kennis laten maken met de
mogelijkheden die zij bieden. ‘Onze naam verbinden aan Protos Weering is daarin een nieuwe
stap’, zegt Patrick van Harten.

dealer van Mitsubishi Forklift heftrucks en Valtra Tractoren zit,

genheid om de trekker naar eigen smaak samen te stellen,

terwijl we wel vonden dat daar potentie voor was’, legt Van

van een extra stuur tot kleur, niks is te gek.’

Harten uit. Zelf gaat hij vrijwel dagelijks bij bedrijven in de regio
langs om ze te vertellen wat het bedrijf voor hen kan betek-

Verrassingen

enen. ‘We kunnen ook de telefoon pakken om dat uit te leggen,

Maar dealer van heftrucks en Valtra-trekkers of niet, het

maar het allerbeste is om gewoon een praatje te maken, zodat

servicepunt is hét paradepaardje van het bedrijf. ‘Wij zijn goed

mensen een gezicht bij ons bedrijf hebben. Die werkwijze past

in onderhoud en reparatie en dan vooral de manier waarop’,

ook veel beter bij deze regio’, vindt hij.

stelt Van Harten. ‘Als er iets met een heftruck of trekker is, bel
je onze werkplaats en krijg je direct een werkchef of monteur

Capaciteit

aan de lijn. En als het nodig is, komen we meteen naar je
toe. We hebben acht servicebussen rijden, die van tevoren al

magazijn- en vorkheftrucks, die actief zijn in de industrie- en

zijn ingericht met het juiste gereedschap. Zeventig à tachtig

landbouwsector. Daarnaast is het bedrijf al meer dan 25 jaar

procent van de reparaties doen wij bij de klant op locatie. Daar

dealer van Valtra. ‘De beide producten staan bekend om de

komen we nooit voor verrassingen te staan.’ De voetbalwereld,

betrouwbaarheid, kwaliteit en comfortabel gebruik’, gaat Van
Hij is vertegenwoordiger van het bedrijf, dat haar wortels in

Harten verder. ‘De machines worden dagelijks gebruikt door

verbindt, heeft nog wel de nodige geheimen voor de vertegen-

Creil (Noordoostpolder) heeft liggen. ‘In Coevorden hebben we

de klanten en Mitsubishi houdt daarom goed rekening met de

woordiger. ‘Dat zeker’, erkent hij. ‘Maar je bent nooit te oud om

een nieuwe vestiging geopend omdat daar nog geen goede

ergonomie van de heftruck. Valtra geeft de gebruiker de gele-

te leren, toch?’

Protos Weering via de app en online
Volg je cluppie via de speciale Protos

-

Weering-app. Hierin vind je alle uitsla-

makers te volgen. De organisatie laat

gen en standen terug, zodat je altijd

wel weten dat vooral de laatste optie

op de hoogte bent van het wel en wee

voor veel berichten zorgt. Dus wees

van het toernooi. Maar ook online is

voorbereid op heel veel Protos Weering

PWZ nauwkeurig te volgen. Op Twitter

deze winter.

verschijnt via het account @vvprotos
al het nieuws rond het toernooi, zoals

Meer informatie over het toernooi is te

de poule-indeling en andere geplaatste

vinden via de website protosweering.

berichten op de site.

nl of de facebookpagina van het Protos
Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Het account @PWZUitslagen gaat zelfs
nog een stap verder. Alle uitslagen
worden automatisch getwitterd en de
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Remco de Vries is mede-eigenaar
van zowel Schoonmaakbedrijf De
Toekomst als de Coevorder Coeriers
Dienst. (Foto Merijn Slagter)

‘Als de klant het vraagt,
doen wij zelfs de afwas’
Een bedrijf met twee gezichten, zo kun je
schoonmaakbedrijf De Toekomst wel omschrijven. Op het kantoor met aangrenzende loods
op bedrijventerrein De Hare in Coevorden
hangt namelijk niet één, maar sieren twee
bedrijfslogo’s de gevel. De Coevorder Coeriers
Dienst (CCD) maakt ook al jarenlang deel uit
van het familiebedrijf dat vorig jaar haar vijftigjarige jubileum vierde. De dagelijkse leiding
is in handen van Irma de Vries, zoon Remco de
Vries en diens partner Daniela.

stond hij ineens voor de keuze om wel of niet in het familiebedrijf

het over schoonmaken hebben, zijn we niet te beroerd om alles

te stappen. Hij besloot er volledig voor te gaan, en met suc-

op te pakken wat de klant vraagt. Zelfs als het de afwas is’,

ces. Inmiddels zijn er 35 mensen in het bedrijf werkzaam. ‘De

zegt hij lachend. ‘We merken ook dat we steeds vaker worden

schoonmaakafdeling is nog altijd onze hoofdzaak. We wassen

ingeschakeld om zonnepanelen schoon te maken. Als je dat

ramen, doen aan industriële reiniging, gevelreiniging, rioolrei-

goed bijhoudt, minstens één keer per jaar, is het rendement

niging, en dat zowel bij particulieren als bedrijven’, somt Remco

van zonnepanelen een stuk hoger.’

zijn vader. ‘Het leek m’n vader in 1991 mooi om dat erbij te doen

Langs de lijn

naast de schoonmaaktak. En dat is altijd zo gebleven.’

Over rendement gesproken; dat hoopt Remco ook te zien tijdens Protos Weering, het evenement dat zijn bedrijf al achttien

Op volle toeren

jaar sponsort. ‘Wij sponsoren Raptim als club bijvoorbeeld

Remco heeft zich inmiddels meer toegelegd op het koe-

ook, en uiteraard hoop je dan ook dat zij zich op PWZ kunnen

rierswerk, dan de schoonmaakwerkzaamheden. ‘In het

laten zien. Zelf woon ik in Dalen en sta daar ook weleens langs

schoonmaakbedrijf maakte ik gigantische werkweken. Als

de lijn. Uiteraard hoop ik dat Dalen het óók goed gaat doen.

Zoals het een familiebedrijf betaamt, nam Remco al op jonge

koerier is het iets rustiger en overzichtelijker. We hebben een

Hopelijk worden ze eerste in de voorronde, dan spelen ze

leeftijd een kijkje in de keuken. ‘Ik was veertien jaar toen ik mijn

aantal grote bedrijven als vaste klant en rijden zowel natio-

ouders voor het eerst meehielp met klusjes’, weet hij nog. Dat

naal als internationaal’, legt hij uit. Ondertussen draait ook

beviel prima, maar toen zijn vader overleed toen Remco 24 was,

schoonmaakbedrijf De Toekomst op volle toeren. ‘En als we

sowieso bij.’

