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de Businessmagazinecommissie, van 

links naar rechts: Jarno Kwakkel, Kees 

Schoonhoven, Tess van Olst, Aart Lokhorst, 

Lammert Vlieger, Ernst te Kiefte. 

Onder: 

Rinze Kaatman en Johan van Pijkeren.

heeft de vijfde editie van het VSCO’61 Businessmagazine 
opengeslagen en zoals u inmiddels van ons gewend bent staat 
deze boordevol lokale ondernemerszin. Bladerend door deze 

editie valt mij een rode draad op, namelijk samenwerking. Het beste 
voorbeeld daarvan vindt u volgens mij direct op de voorpagina. VSCO’61 
en Karssen Sport & Fashion, vroeger Sportzaak B&J Karssen uit Nunspeet, 
werken al 55 jaar samen. In 1965 waren zij één van de eerste bedrijven 
die ,met een handgeschilderd reclamebord, VSCO’61 sponsorde. Zoals 
u weet heeft sponsoring en commercie sindsdien een enorme vlucht 
genomen binnen VSCO’61. 

Getuige hiervan zijn de twaalf sponsoren die ons meenemen in hun gilde 
en dat levert interessante inzichten op. Zo gaat het verhaal van Evert 
Spijkerboer er bij ons in als zoete koek, slaat Wim Prins de spijker op zijn 
kop en zetten we de bloemetjes buiten met Simone Verheul. Daarnaast 
wordt deze lustrumeditie opgesierd door een topsporter: Björn Kuipers. 
Deze topscheidsrechter vertelt ons meer over zijn leven als sportman en 
ondernemer. Hoe combineert hij deze twee uitdagende banen? Verder 
lanceert Gaston Sporre een nieuw concept, de Veluwse Voetbalschool. 
Verder horen we van eerste elftalspeler Ruben Buijserd wat hij in het 
dagelijks leven als Manager Sport bij Sportbedrijf Almelo doet. En we 

spraken met René Post van de Ondernemers Vereniging Oldebroek en 
Jan Smit van de Bedrijvenkring Oldebroek. Beide heren zijn actief met 
het nieuwe festival ‘Roots in the Woods’ en presenteren hun visie op het 
lokale bedrijfsleven. Tot slot ontvangt u van ons een update vanuit onze 
Sponsorcommissie.

Het doet mij deugd om te vernemen dat we in zo’n actieve regio 
wonen. VSCO’61 staat daar middenin en doet volop mee. Samenwerken 
met sponsoren, andere verenigingen en de gemeente is iets wat van 
essentieel belang is voor de ontwikkeling van onze samenleving. Niet 
alleen in sociaal, maar ook in economisch opzicht. Deze editie benadrukt 
voor mij dat op vele verschillende niveaus wordt samengewerkt binnen 
de regio. Ondernemende mensen op allerlei posities zetten zich actief in 
voor de bevordering van samenwerken. En er is één ding dat ze allemaal 
onderstrepen: Samenwerken biedt meer kansen dan bedreigingen! 

Met sportieve groet,

Jarno Kwakkel
Voorzitter Businessmagazinecommissie VSCO’61

U

VOOrwOOrd
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Met IMMUNOFORTIS®: ondersteunt je peuter van binnenuitM

Met de groei van je kind, verandert ook zijn voedingbehoefte. 

Nutrilon groeit met je kind mee. Omdat een peuter andere 

voedingsbehoefte heeft dan een volwassene, is er speciaal voor 

peuters van één tot drie jaar Nutrilon Peuter Groeimelk.

Je kiest voor Nutrilon Peuter Groeimelk omdat deze:

•  IMMUNOFORTIS® bevat, 

een gepatenteerde mix van prebiotische vezels

•  28 belangrijke bouwstoffen bevat voor 

een optimale groei en ontwikkeling

• Gezonde vetzuren bevat in de juiste verhouding

• Verkrijgbaar is in poedervorm en kant en klaar

Je peuter 
heeft recht op 
zijn eigen melk!

460020032 Adv Nutrilon&Olvarit.indd   1 10-12-10   14:10

Dit zijn de vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

PLUS De Vrijheid - Elburg
Klokbekerweg 164   8081 JJ Elburg   T: 0525-681886

www.plus.nl

vanzelfsprekendheden van PLUS De Vrijheid

www.plus.nl

garantieactie

Wij bezorgen uw 

boodschappen graag thuis.

Wij garanderen u  

elke dag verse producten.

Wij garanderen dat u  

snel geholpen wordt.

Wij garanderen dat u altijd kunt  

profiteren van onze aanbiedingen.

Wij pakken uw 

boodschappen graag in.

Wij garanderen u  

de beste producten.

Wij garanderen u  

een correcte kassabon.

Bij PLUS maken wij het u graag naar uw zin. Elke 

dag opnieuw. Daarom zijn er bij ons acht punten 

volkomen vanzelfsprekend. Het zijn stuk voor  stuk 

zaken waar u bij ons van op aan kunt. Op het lijstje 

hierboven ziet u exact om welke belangrijke punten 

het gaat. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen 

dat ze daadwerkelijk in orde zijn. Dus, als u bij ons 

boodschappen doet, controleert u dit lijstje dan ook 

gerust. En mocht u een keer zien dat wij een steekje 

laten vallen, laat het ons dan direct weten. Graag 

zelfs! Want, wij zijn pas tevreden wanneer voor u 

alles naar wens is!

Geopend ma. - wo. 8.00 - 20.00 uur, do. en vr. 8.00 - 21.00 uur, za. 8.00 - 20.00 uur

ottenweg 22 - 8096 PW - oldebroek - 0525-631239 - www.hetmulligen.nl
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duurzaamheid en mVO zijn hetzelfde
“Nee, ik vind dit twee verschillende dingen. 
Duurzaam bouwen betekent dat woningen 
en gebouwen met respect voor mens en 
milieu gebouwd worden. Bij MVO ben je soms 
genoodzaakt om maatregelen te nemen die 
niet duurzaam, maar wel noodzakelijk zijn. 
De vluchtelingenproblematiek is daar een 
goed voorbeeld van. Voor deze mensen is 
het belangrijk dat ze zo snel mogelijk een 
dak boven hun hoofd krijgen, waardoor de 
opvangcentra niet altijd duurzaam gebouwd 

kunnen worden. Het belangrijkste vind 
ik dat je als bouwbedrijf samen met de 
opdrachtgever aan een duurzame oplossing 
werkt. We moeten verstandiger omgaan met 
de bebouwde omgeving en daar moeten 
we allemaal, dus ook bouwbedrijven, onze 
verantwoordelijkheid in nemen.
Daarnaast vind ik voor Prins Bouw 
werkgelegenheid en zorg voor medewerkers 
de twee belangrijkste facetten van MVO. Dit 
zijn twee zaken, die duurzame relaties voor 
ons bedrijf garanderen.”

de overheid moet een nog grotere rol 
spelen bij mVO en duurzaamheid
“Prins Bouw was één van de eerste MVO-
gecertificeerde bouwbedrijven in Nederland. 
Voor meerdere overheidsinstanties is dit 
certificaat een verplichting om voor hen 
werkzaamheden uit te mogen voeren. Ook 
andere opdrachtgevers kijken steeds vaker 
naar bedrijven met dit soort certificaten. Op 
dit punt heeft de overheid wel wat stappen 
gemaakt ten opzichte van voorgaande jaren. 
Op het gebied van veiligheid mag de overheid 

duurzaam 
bouwen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en 

duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. 

Ook binnen de bouwsector besteden veel bedrijven steeds meer 

aandacht aan deze onderwerpen. Wim Prins, directeur van onze 

hoofdsponsor Prins Bouw, reageert op drie stellingen en legt uit hoe 

Prins Bouw op MVO en duurzaamheid inspeelt. 
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Prins Bouw
hOOFdSpOnSOr in Beeld



in mijn ogen nog een behoorlijke inhaalslag 
maken. Ik zou het als overheid enorm 
stimuleren om mensen bewust te maken van 
de gevaren en veilig te werken.

Alle medewerkers en onderaannemers van 
Prins Bouw beschikken over een Veiligheids 
Checklist Aannemer (VCA). Dit certificaat 
garandeert dat op risicovolle locaties gewerkt 
wordt volgens de geldende veiligheidsregels. 
In mijn optiek zou iedere bouwer dit diploma 
moeten hebben. Het 

verbaast mij alleen dat de overheid als 
opdrachtgever dit diploma niet als verplichting 
kent. Ik vind dat de overheid en andere 
opdrachtgevers hierin een voortrekkersrol 
zouden moeten vervullen, terwijl ik nu juist 
zie dat de bouwbedrijven die voortrekkersrol 
hebben. Vaak wordt alleen gekeken naar 
bouwbedrijven met de laagste prijs bij een 
aanbesteding, terwijl ik graag zou zien dat 
er verder wordt gekeken dan alleen het 
prijskaartje.”

duurzaamheid en mVO zijn vooral 
commerciële instrumenten 
“Het hele nieuwe aan duurzaamheid en MVO 
is er wel af. Als je tegenwoordig duurzaam 
werkt, ben je eerder regel dan uitzondering. 
Het is echter wel zo, zoals eerder aangegeven, 
dat sommige opdrachtgevers bepaalde 
certificaten als een vereiste stellen om voor 
hen te mogen werken. Maar uiteindelijk gaat 
het de opdrachtgever toch om het geleverde 
product, waarbij de prijs-kwaliteit verhouding 
goed moet zijn. 
Het is voor Prins Bouw nooit een commercieel- 
of marketinginstrument geweest. Wij vinden 
het vanuit onze bedrijfsfilosofie belangrijk om 
mee te denken met mens en milieu.
Binnen Prins Bouw proberen we bijvoorbeeld 
zo veel mogelijk regionaal te opereren. 
Hierdoor hoeven minder kilometers gemaakt 
te worden door onze werknemers, wat weer 
positief is voor het milieu. Daarnaast hebben 
de werknemers meer vrije tijd, wat voor mij 
belangrijk is in het kader van MVO. Aan de 
andere kant hebben we tijdens de crisis ook 
projecten in het westen aangenomen, omdat 
het aanbod van werk in onze regio op dat 
moment minimaal was. Op die manier heb ik 
niemand hoeven ontslaan tijdens de crisis wat 
voor mij de belangrijkste vorm van MVO is.”  

Bedrijfsactiviteiten:
Allround aannemersbedrijf 
dat gespecialiseerd is in 
nieuwbouw, verbouw, 
renovatie, onderhoud en 
restauratie van woningen 
en utiliteitsgebouwen. Prins 
Bouw adviseert, tekent 
bouwplannen en constructies 
en realiseert uitgewerkte 
ontwerpen. 

👤	 eigenaar: 
 Wim Prins

 aantal medewerkers:
 ’t Harde: 69
 Ermelo: 17

  Contactgegevens:
 Nijverheidsweg 20
 8081 GW ’t Harde
 Telefoon: 0525 – 653211
 Fax: 0525 – 652678

 info@prinsbouwbv.nl

📥	 Postadres:
 Postbus 41
 8081 ZG ’t Harde

🌎	 Websites:
 www.prinsbouwbv.nl
 www.prinsprojectbv.nl
 www.prinsbouwermelo.nl

 @PrinsBouw

  PrinsBouwBV

“Werkgelegenheid 
en zorg voor 
mensen zijn 
voor mij de 
belangrijkste 
vormen van MVO”
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vinkedesign

Rabobank Noord Veluwe ondersteunt VSCO’61
VSCO’61 brengt jong en oud in beweging. Met een verbindende kracht die veel verder gaat dan 
voetbal alleen. Want de vereniging beketent ook veel voor Oosterwolde en omgeving en dat 

ondersteunen we van harte.

Ontdek alles over de Rabobank en sport op Rabobank.nl



Van Werven bestaat 70 jaar en is naar eigen zeggen geen steek 

veranderd. “Dit komt door onze ondernemende houding en 

cultuur. Door een ondernemende houding verander je mee 

in een continu veranderend speelveld. Hierdoor kun je qua 

cultuur dicht bij je gevoel blijven en tegelijkertijd innoveren”, 

aldus directeur Wilfred van Werven.

gezond verstand
Natuurlijk zijn er in de praktijk dingen 
veranderd. Processen zijn gemoderniseerd 
en er zijn in de loop der jaren nieuwe 
bedrijfsactiviteiten toegevoegd. Van Werven 
is van een regionaal bedrijf naar een 
toonaangevende, ondertussen internationale 
speler gegroeid waar dagelijks ruim 500 
medewerkers aan meebouwen. “Dat gebeurt 
niet zomaar. Ieder succesvol businessmodel 
is een gevolg van oprechte interesse in 
klantwensen, gezond verstand, logische 
dingen aan elkaar koppelen en daarmee 
zorgen voor een integrale oplossing voor 
alle partijen.” Wilfred van Werven is ervan 
overtuigd dat beheersbare risico’s nemen 
en fouten kunnen maken de belangrijkste 
ingrediënten van ondernemen zijn. 

Vakmanschap
Op de vraag: “Wat doet Van Werven 

nou eigenlijk?” Is het antwoord kort en 
bondig: infra en recycling. “Zolang we 
bestaan leveren we flexibele capaciteit. 
Onze toegevoegde waarden zijn met 
name vakkundige medewerkers en 
voorsprong in techniek door innovatief 
en modern materieel. Steeds vaker 
zoeken opdrachtgevers specialistische 
onderaannemers die integraal vraagstukken 
kunnen oplossen. In zo’n geval denken 
we mee over de uitvoering en werkwijze 
en zijn we zelf verantwoordelijk voor 
het managen van risico’s en het succes. 
Door alle interne specialismen goed met 
elkaar te laten samenwerken, creëren we 
synergievoordelen. Samen werken aan échte 
oplossingen noemen wij dat.” 

grondstofketen
Al 70 jaar zamelt Van Werven afval 
in en brengt die terug in de keten als 

herbruikbare grondstoffen. Wat betreft 
het recyclen heeft Van Werven de ambitie 
de grondstofkringloop te sluiten. “Op dit 
moment wordt helaas nog veel afval 
verbrand zonder energie terugwinning, dat 
is een lek in de grondstofketen.” De ambitie 
van Van Werven is om alles waarvan de 
consument zich ontdoet, te recyclen tot een 
nieuwe grondstof. Voor het hergebruiken van 
grondstoffen heeft Van Werven producenten 
nodig. “Op het moment dat producenten 
kiezen voor de zogenoemde ‘secundaire 
grondstoffen’ is de keten rond. Om de keten 
te sluiten moeten consument, recycler en 
producent elkaar vinden.” 

Consuminderen
“Onze economie is geënt op consumeren 
en een consumerende economie leidt tot 
een grondstoffenbehoefte. Die behoefte 
lijdt tot een enorme hoop afval. Afval dat 

Van Werven
SpOnSOr in Beeld
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van links naar rechts: 

Tjaco Naaktgeboren, Herbert van Werven, 

Ton van der Giessen, Cor van Werven en 

Wilfred van Werven



gerecycled kan worden. Van Werven zegt 
al 70 jaar hetzelfde: afval weggooien is 
zonde. Daarom is het koploper in innovatieve 
recyclingprocessen. Zeer innovatief is het 
recyclen van harde kunststoffen die gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld kunststofbuizen en 
dashboards van gemotoriseerde voertuigen. 
Uiteraard is het voorkomen van afval als 
gevolg van ‘consuminderen’ nog veel beter.”

teamsport
Toch merkt Wilfred van Werven dat veel 
producenten op dit moment nog regelmatig 
kiezen voor primaire in plaats van secundaire 
grondstoffen voor hun producten. Daardoor 
is de keten moeilijk te sluiten. Het lijkt de 
weg van de minste weerstand. “En die leidt 
niet tot verandering.” Hij legt de parallel 
met VSCO’61: “Als je wilt winnen moet je de 
weerstand opzoeken, hard werken en van 
je fouten leren. En het allerbelangrijkste: 

je moet het als team doen.” Wilfred 
van Werven is voorstander van een 
foutvriendelijk klimaat. ”Je mag fouten 
maken, maar je moet er wel van leren. In de 
afgelopen 70 jaar zijn er ook zeker dingen 
fout gegaan. Maar mijn vader zei altijd: “Wat 
de fout aan geld kost, heb je er als het goed 
is aan verstand bij.” 

Samen werken
De bedoeling van Van Werven is ‘Samen 
werken aan échte oplossingen’. Wilfred van 
Werven geeft aan dat dit alleen maar kan 
door oprechte interesse. Het is daarmee 
een uitnodiging aan medewerkers, klanten 
en overige betrokkenen samen op zoek te 
gaan naar de échte oplossing. “De woorden 
‘samen’ en ‘werken’ staan bewust niet aan 
elkaar. Het gaat om de houding. Niet om het 
feit dat samenwerken het doel is.”

Bedrijfsactiviteiten:
Van Werven is een 
gespecialiseerde dienstverlener 
op het gebied van infra en 
recycling. Van Werven is 70 
jaar bezig met het zoeken naar 
toegevoegde waarde door 
logische verbindingen en échte 
oplossingen, en onderneemt 
oprecht en authentiek. De 
oorsprong van het bedrijf ligt 
in Oldebroek. Gedreven door 
ambitie zijn er inmiddels twaalf 
vestigingen actief in binnen- en 
buitenland.

👤	 directie: 
  Tjaco Naaktgeboren
 Herbert van Werven
 Ton van der Giessen
 Cor van Werven
 Wilfred van Werven

 aantal medewerkers:
 500

  Contactgegevens:
 Zuiderzeestraatweg 74
 8096 CB Oldebroek
 Telefoon: 0525 - 63 14 41
 Fax: 0525 - 63 30 95 
 info@vanwerven.nl

📥	 Postadres:
 Postbus 14
 8096 ZG Oldebroek

🌎	 Website: 
 www.vanwerven.nl

  VanWerven

“Afval weggooien 
is zonde”
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Technisch adviesbureau voor industriële bedrijven
Zuidwendigeweg 3 
8097 RL  Oosterwolde

0525-621149 / 06-53670155
www.pleijter.nl 
info@pleijter.nl
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Björn Kuipers
interView

Björn Kuipers, de succesvolste Nederlandse scheidsrechter, beschikt 

op 42-jarige leeftijd over een indrukwekkende erelijst. Hij floot 

twee wedstrijden op het Europees Kampioenschap van 2012, de 

finales van de Europa League en Confederations Cup in 2013, de 

finale van de Champions League tussen Atletico Madrid en Real 

Madrid in 2014 en had hij de leiding tijdens drie wedstrijden op het 

Wereldkampioenschap in Brazilië. De ondernemer uit Oldenzaal 

is trots, maar benadrukt herhaaldelijk dat het geen individuele 

prestatie is. “Je kunt alleen de top bereiken als je de beschikking hebt 

over een deskundig en ambitieus team.”

wist je al vroeg dat je in de voetsporen van 
je vader zou treden?
“Nee, eigenlijk niet. Mijn vader leidde 
het familiebedrijf en was inderdaad ook 
scheidsrechter, maar ik voetbalde gewoon bij 
Quick’20 en het fluiten begon als hobby. Na de 
MAVO in Oldenzaal ging ik naar de MEAO en ik 
was van plan om daarna te gaan werken. Zoals 
wel vaker in mijn leven werd ik door andere 
mensen geïnspireerd en besloot toch een 
vervolgopleiding te doen. Na de Hogeschool 
in Wageningen studeerde ik in 1998 af als 
bedrijfskundige aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. Na drie jaar in loondienst ging 
ik werken voor het bedrijf van  mijn vader en 
inmiddels mogen mijn vrouw Marlies en ik 
leiding geven aan een Jumbo Supermarkt en 
een haarstudio in Oldenzaal. Uiteindelijk is het 

dus toch een jongensdroom die uitgekomen 
is.”

wat is het geheim van het succes?
“Het begint allemaal met hard werken en 
passie voor het vak dat je uitoefent. Als de 
passie ontbreekt gaat het niet lukken. Je 
krijgt er veel voor terug, maar je moet er ook 
best veel voor laten. Zo heb ik bijvoorbeeld 
regelmatig de verjaardagen van onze kinderen 
Susan en Jan Willem moeten missen omdat 
ik ergens in de wereld een wedstrijd aan het 
fluiten was. Het is dus belangrijk dat je de 
steun van het thuisfront hebt en de juiste 
balans weet te vinden tussen het bedrijf, 
de sport en familie en vrienden. Gelukkig 
word ik thuis, in het bedrijf en op het veld 
omringd door een fantastisch team. We stellen 

gezamenlijk onze doelen vast en iedereen 
krijgt de verantwoordelijkheid en ruimte om 
zelfstandig aan de realisatie van die doelen 
te werken. In de loop der jaren zijn we steeds 
beter op elkaar ingespeeld geraakt en daarom 
lukt het ons om steeds een hoog basisniveau 
te halen.”

wat kunnen ondernemers en sporters van 
elkaar leren?
“Het belangrijkste wat ondernemers volgens 
mij uit de sportwereld kunnen leren is 
plezier en enthousiasme. Ik zie dat in het 
voetbal veel meer dan in het bedrijfsleven. 
Door meer aandacht te hebben voor het 
plezier van de medewerkers verbeteren de 
resultaten automatisch. Ik heb de indruk 
dat tijdens de economische crisis van de 

‘SUCCES IS ALTIJD 
HET GEVOLG VAN EEN 
TEAMPRESTATIE’
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afgelopen jaren dit aspect van leidinggeven 
vaak uit het oog verloren is. Medewerkers 
die plezier hebben in hun werk stralen dit op 
het werk en in hun privéleven uit en dat is 
erg goed voor de klantbeleving. Daarnaast 
wordt in de sportwereld directer met elkaar 
gecommuniceerd. De teamprestatie staat 
altijd voorop en sporters spreken elkaar direct 
aan op het teambelang. Verschillen zijn er 
natuurlijk ook. Als scheidsrechter probeer ik 
zo onzichtbaar mogelijk te zijn terwijl ik als 
ondernemer in bepaalde situaties juist zichtbaar 
moet zijn. Ook het nemen van beslissingen 
gaat duidelijk anders. In het veld neem je 
beslissingen ad hoc en vaak in een fractie van 
een seconde. In het bedrijf neem ik de tijd om 
goed na te denken over een besluit en kan ik 
overleggen met de mensen om mij heen.”

waarom is lokale sponsoring belangrijk 
voor ondernemers en verenigingen?
“Als bedrijf ben je een belangrijk onderdeel 
van de lokale samenleving. Ook de bedrijven 
in Oosterwolde en omgeving hebben belang 
bij saamhorigheid in de gemeenschap. Daarom 
is het belangrijk dat je elkaar iets gunt. Dat 
maakt het leven gewoon veel plezieriger. 
Een bedrijf moet natuurlijk eerst de zaak op 
orde hebben. Wat je niet hebt, kun je ook niet 
besteden. Als je resultaat echter beter is dan 
je nodig hebt voor het runnen van een gezond 
bedrijf, is het goed om een deel terug te 
geven aan de klanten, de medewerkers en de 
gemeenschap waarin je woont en werkt. Het 
is een belangrijke les die ik van mijn vader heb 
geleerd en dat probeer ik altijd in de praktijk te 
brengen.”

is er nog ruimte voor ambitie?
“Ja, natuurlijk! Stilstand is achteruitgang. We 
willen ons bedrijf steeds verder optimaliseren 
en graag uitbreiden met een nieuwe vestiging. 
Op sportief vlak komt er opnieuw een mooi 
jaar aan. Ons team mag naar het Europees 
Kampioenschap in Frankrijk en natuurlijk willen 
we daar graag de finale leiden. Het leuke van 
het voetbal is dat zich altijd nieuwe doelen 
blijven aandienen, want om de hoek lonkt al 
het Wereldkampioenschap in Rusland.”

“Als scheidsrechter 
probeer ik zo 
onzichtbaar 
mogelijk te zijn”



Winkelcentrum ‘De Vrijheid’ - Elburg
Email: info@pcelburg.nl - Internet: www.pcelburg.nl 

Telefoon zakelijk: (0525) 74 40 51 - Telefoon particulier: (0525) 69 06 25



Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
M    06 2250 8593
E     info@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
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Autobedrijf Van Bennekom in Heerde is de officiële servicepartner 

van Volkswagen, Audi, Škoda en Volkswagen Bedrijfswagens. 

Ze zijn dat al meer dan 35 jaar en dus kan je Van Bennekom een 

vertrouwd adres op de Noordoost-Veluwe noemen. Kees Burgerhout 

is nu acht maanden eindverantwoordelijk voor het bedrijf en beseft 

dat je elke dag scherp moet zijn om een topprestatie te leveren. Om 

te duiden wat die scherpte in de praktijk betekent geeft hij in het 

businessmagazine van VSCO‘61 antwoord op vier vragen.

wat betekent het om een officiële 
servicepartner van Volkswagen te zijn?
“Nou, dan sta je als autobedrijf wel ergens 
voor, hoor! Servicepartner word je niet zomaar. 
De importeur verwacht van ons dat we keurig 
volgens de regels en normen werken en 
dat we constante kwaliteit leveren. Klanten 
hebben hier ook recht op. Daarom zijn we 
er trots op dat we ISO en erkend duurzaam 
gecertificeerd zijn en lid van de BOVAG. Dat 
bewijst dat we de verwachtingen waarmaken 
en dat er een goede reden is om de reparaties 
uit te laten voeren bij een gespecialiseerd 
servicebedrijf. Er gaat zo ongelofelijk veel 
techniek om in een autobedrijf. Een universeel 
bedrijf kan misschien 70% van de reparaties 
uitvoeren, maar zeker niet alles. Daar heb 
je echt de middelen en knowhow van een 
garage als de onze voor nodig.”

is de kwaliteit van de reparaties voldoende 
om klanten tevreden te stellen?
“Het is absoluut de basis, maar het is zeker 
niet voldoende. Klanten moeten ons de 
verkoop en het werk ook gunnen. Daarom 
staat bij Van Bennekom de hele dag in het 
teken van de klant. Goed luisteren naar de 
klant en proberen te snappen wat voor hem of 
haar belangrijk is. Als we dat begrijpen kunnen 
we ook het juiste advies geven of net even 
dat stapje extra zetten. Klanten moeten altijd 
tevreden zijn. Ook maanden nadat ze bij ons in 
de garage zijn geweest.”

wat heeft Van Bennekom allemaal te 
bieden?
“Naast de verkoop van occasions en reparatie 
van personenauto’s, VW bedrijfswagens en 
VW campers bieden we nog meer diensten 
aan. Leasing, financiering, autoverhuur, 

schadeherstel, revisie van motoren, maar ook 
voor originele onderdelen voor Volkswagen 
oldtimers zijn wij de aangewezen partij. Er 
wordt altijd twee jaar lang 100% garantie 
gegeven op arbeid en onderdelen en alle 
diensten gaan vergezeld van een uitstekende 
service. Zo worden de klanten die hun auto 
brengen voor reparatie, APK-keuring of beurt 
naar huis of naar het werk gebracht en wordt 
de auto aan het eind van de dag weer thuis 
afgeleverd. Volkswagenrijders hebben recht 
op een heel speciale service. Wie al het 
reguliere onderhoud en reparaties op tijd door 
ons laat uitvoeren, is een heel Volkswagen-, 
Audi- of Škoda-leven verzekerd van de 
Mobiliteitsgarantie.”

Van Bennekom
SpOnSOr in Beeld

Van Bennekom 
staat wél 
ergens voor

“De hele dag 
staat in het 
teken van de 
klant”
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gaat er voor de klanten van Van Bennekom 
de komende jaren veel veranderen?
“Absoluut. De automotive branche verandert 
snel. Elektrisch rijden is enorm in opmars 
en de waterstofauto komt eraan. Weliswaar 
gaat de ontwikkeling van de elektrische 
auto in landelijke gebieden iets langzamer 
dan in de Randstad. Mede in het kader van 
erkend duurzaam ondernemerschap wil 
Van Bennekom klaar zijn voor de toekomst. 

Daarom komen er laadpalen voor de deur en 
zijn de monteurs in opleiding om elektrische 
auto’s deskundig te repareren. De markt wordt 
groter en specifieker, maar wat niet verandert 
is het belang van goede service en aandacht 
voor de klant. Daar zie ik ook een duidelijke 
link met de sport. Elke dag hard werken om 
op de beslissende momenten het verschil te 
kunnen maken.”

Bedrijfsactiviteiten:
Autobedrijf Van Bennekom levert 
onderhoud, reparatie, verkoop, 
leasing, verhuur, schadeherstel, 
ruitreparatie en verkoop van 
auto-onderdelen en accessoires. 
Van Bennekom is de officiële 
servicepartner van Volkswagen, 
Audi, Škoda en Volkswagen 
bedrijfswagens.

 aantal medewerkers:
 21

  Contactgegevens:
 Zwolseweg 80a
 8181 AJ Heerde
 Telefoon: 0578 - 691636
 Fax: 0578 – 695238
 heerde@van-bennekom.nl

🌎	 Website: 
 www.van-bennekom.nl

  VanBennekomHeerde

 Openingstijden:
 maandag  08:00 - 18:00
 dinsdag      08:00 - 18:00
 woensdag    08:00 - 18:00
 donderdag    08:00 - 18:00
 vrijdag      08:00 - 18:00
 zaterdag     09:00 - 16:00
 zondag gesloten



Bezoek onze website: www.bswbanden.nl

Goedkoopste van de regio in
• autobanden • velgen • cleaning • uitlaten

• remmen • accu’s • en overige automaterialen

VERHUUR EN OPSLAG VAN WINTER- EN ZOMERBANDEN
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Bakker Tuinen is een dynamisch hoveniersbedrijf op 
de Noordwest-Veluwe waar kwaliteit en persoonlijke 
service hoog in het vaandel staan. Bakker Tuinen 
adviseert particulieren en bedrijven over ontwerp, 
aanleg, onderhoud en sierbestrating.

info@bakker-tuinen.nl
06-125 815 90

www.bakker-tuinen.nl

krantenadvertentie_Bakker-Tuinen_190x135mm.indd   1 21-1-2014   20:15:42



wat is een sportbedrijf?
“In essentie is een sportbedrijf een 
gemeentelijke uitvoeringsinstantie. Sportbedrijf 
Almelo is geen onderdeel van de gemeente, 
het is een zelfstandige B.V. waarvan de 
gemeente 100% aandeelhouder is. Dit houdt 
in dat sportbedrijven een aantal taken van 
de gemeente overnemen, hierbij kun je 
denken aan het exploiteren en faciliteren 
van sportaccommodaties, zoals de Almelose 
zwembaden. Ook het verhuren van niet-
geprivatiseerde sportaccommodaties 
behoort tot het takenpakket. Daarnaast is 
een sportbedrijf bezig met het promoten 
en toegankelijk maken van sporten en 
bewegen. Hiervoor worden allerlei activiteiten 

georganiseerd. Dat alles doen we om de lokale 
samenleving het belang en het plezier van 
sport te laten ervaren. We zetten in op een 
gezonde maatschappij!” 

wat doet een manager Sport?
“Als manager voer ik de afdeling Sport aan. 
In deze ben ik verantwoordelijk voor ruim 25 
fulltime medewerkers. Hieronder vallen de 
mensen die het zwembad runnen, maar ook 
een marketing- en sportstimuleringsteam. 
Naast het leidinggeven ben ik vaak in gesprek 
met andere partijen. Van het adviseren en 
ondersteunen van basisscholen in het geven 
van bewegingsonderwijs tot het onderhandelen 
met de Koninklijke Nederlandse Judo Bond over 

het organiseren van het NK Judo in Almelo. Het 
grote voordeel van de huidige vorm van het 
Sportbedrijf Almelo is dat we echt gescheiden 
zijn van de gemeente. Het lukt ons daarom 
veel beter te schakelen met de markt en lekker 
te ondernemen. We werken met een jong, 
sportief en dynamisch team en durven buiten 
de lijntjes te kleuren. Dat doet en kan een 
ambtenaar doorgaans niet.”

helpt het speler zijn bij VSCO’61 je in je werk 
als manager Sport?
“Omdat ik nu bij VSCO’61 speel en daarvoor 
bij WHC heb gevoetbald weet ik hoe zaken 
werken binnen de amateursport. Vrijwilligers 
en sponsoren zijn beide essentieel voor 
het kunnen exploiteren van een gezonde 
vereniging, dat is in de regio Almelo niet 
anders. Maar misschien wel het belangrijkste 
is dat je als sporter eigenschappen leert te 
ontwikkelen die in het werkende leven van pas 
komen. Doorzettingsvermogen, samenspel en 
ook plezier. Dat maakt de sport zo mooi! Om te 
doen en om in te werken.” 

Van je hobby je beroep…?

hoe word je manager Sport?

1 2 3 4Volg de 
sportopleiding 
CALO

Ga daar 
verder met de 
studie Sport-
management

Gebruik je netwerk 
en een beetje van 
je geluk en vind  een 
baan in de sport-
sector

 
Solliciteer 
op de functie 
Manager Sport 
en duimen 
maar! 

Al acht seizoenen voetbalt Ruben Buijserd in het eerste elftal van VSCO’61 en 
hij is dan ook zeker geen onbekende meer voor de Kanariesupporters. Alleen 
weten weinigen dat Ruben zich in zijn dagelijks werk ook bezighoudt met sport. 
Ruben is namelijk Manager Sport bij Sportbedrijf Almelo. Sportbedrijven zijn 
een relatief nieuw fenomeen en sinds enkele jaren neemt het aantal lokale 
sportbedrijven toe. Maar wat is dat eigenlijk, een sportbedrijf? En wat doet een 
Manager Sport? Ruben legt uit. 
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Ruben Buijserd
interView



Het ondernemerschap valt niet te ontkennen als je 

met Hans en Jurni Karssen aan tafel zit. Het is Jurni 

met de paplepel ingegoten en Hans heeft jarenlange 

ervaring met meerdere ondernemingen. Zelf geven 

ze aan dat Hans, Jurni’s vader, toch een meer 

‘traditionele’ kijk heeft op het ondernemerschap. 

Maar misschien is het juist de combinatie tussen de 

twee generaties Karssen die het zo interessant maakt.

1988
Hans Karssen nam in 1988 de helft van de 
zaak B&J Karssen over van zijn vader Joop. 
Op de opmerking: “Goh, dat was een mooi 
voetbaljaar” is Hans’ antwoord: “Daar heb 
ik eigenlijk nooit bij stilgestaan.” In 2007 
verkocht hij de zaak om iets voor zichzelf te 
gaan doen. Dit werd Hans Karssen Teamsport 
en Fitness wat tegenwoordig geïntegreerd is 
in Karssen Sport en Fashion. Zijn hart ligt bij 
teamwear voor verenigingen en bedrijven 
en dat is waar hij zich voornamelijk mee 
bezighoudt. 

eigen ding
In 2005 begon Jurni met een winkel in 
Nunspeet onder de vleugels van Time Out. 
“Ik kwam erachter dat franchisen niks voor 
mij is door de regels die eraan verbonden 
zijn en de gelimiteerde inkoop: je krijgt wat 
je krijgt.” Om die reden besloot hij in 2013 

uit de franchiseconstructie te stappen en 
het heft weer in eigen hand te nemen. In 
die tijd is de winkel in Epe overgenomen die 
eerder van Marc Overmars was. Sindsdien 
zijn de beide heren Karssen samen aan het 
ondernemen. Jurni: “We zijn aangesloten bij 
een sportretailorganisatie als vrij lid. Op die 
manier hebben we de voordelen van het 
uitmaken van een community, maar wel de 
vrijheid om ons eigen ding te doen.” 

Focus
“We geloven in de sport-mode combinatie. 
Op die manier kun je het functionele mixen 
met het mooie, al ligt de nadruk voor ons 
op de functionele kant.” In het verleden was 
dat weleens anders: “In de tijd dat ik nog 
franchiser was sloeg het iets teveel door naar 
de mode-kant”, aldus Jurni. Volgens de heren 
ligt de focus van Karssen Sport op voetbal, 
fitness, sneakers en teamwear. 

Verdeling
Hans runt de winkel in Epe, waar Jurni 
zich vooral bezighoudt in Nunspeet en 
verschillende webshops. Daarnaast is Hans de 
grootste kenner van de functionele kant van 
teamwear en richt Jurni zich meer op mode. 
“Mijn vader weet meer van de technische kant 
van kleding en ik ben beter in het maken van 
prognoses”, aldus Jurni. Hans vult hem aan: 
“Als kind was Jurni al geïnteresseerd in cijfers.” 

huisstijl
Begin 2015 is Karssen Sport en Fashion 
overgegaan op een nieuwe huisstijl. “Alles is 
nu in één lijn en de twee winkels opereren 
samen.” Dat is niet alleen te merken aan 
het uiterlijk van de winkels maar ook aan 
de verbeterde samenwerking: de winkels 
werken met een geïntegreerd systeem waarbij 
inkoop en het doorsturen van goederen veel 

Karssen Sport en Fashion
SpOnSOr in Beeld

functionele 
mixen met 
het mooie!
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eenvoudiger is. “We kunnen gemakkelijk in 
elkaars voorraad kijken en zo gaan er dagelijks 
veel goederen heen en weer”, vertelt Jurni.

V-hals shirt
Saillant detail is dat Hans Karssen de eerste 
sponsor van VSCO’61 is. “Mijn familie woonde 
aan de Zandweg tegenover Kwakkel. Daar zat 
ooit een bakkerij genaamd Wastenecker. Die 
was van mijn oom en tante”, vertelt Hans. Als 
kind kwam Hans veel in Oosterwolde en hij 
weet nog dat VSCO’61 slechts één voetbalveld 

had. “Mijn vader leverde de gele shirts met 
de zwarte V-hals aan VSCO’61 en zo is het 
eigenlijk begonnen met het teamwear.” 

Tegenwoordig verzorgt Karssen Sport en 
Fashion het teamwear van veel voetbal-, 
volleybal- en hockeyclubs in de regio. Ook 
het bedrukken van kleding doen ze zelf: “Jurni 
ontwerpt de logo’s en ik doe het drukwerk”, 
legt Hans uit. “Zo zorgen we voor een 
totaaloplossing”, sluit Jurni af.

Bedrijfsactiviteiten:
Karssen Sport en Fashion 
verkoopt in de winkels in 
Nunspeet en Epe voetbal- en 
fitnesskleding alsmede sportieve 
mode van verschillende merken. 
Daarnaast hebben beide 
winkels een uitgebreid sneaker 
assortiment. Ook is Karssen 
Sport en Fashion gespecialiseerd 
in teamwear voor zowel 
sportclubs als bedrijven. 

👤	 Eigenaren: 
 Jurni en Hans Karssen 

 Aantal medewerkers:
 8

  Contactgegevens:
 Winkel Nunspeet:
 Dorpsstraat 19
 8071 BW Nunspeet
 Telefoon: 0341 - 251916

 Winkel Epe:
 Hoofdstraat 96, 
 8162 AM Epe
 Telefoon: 0578 - 528397

 info@jknsport.nl  

📥	 Postadres:
 Dorpsstraat 19
 8071 BW Nunspeet

🌎	 Website: 
 www.jknsport.nl 

  KarssenSportenFashion

 Openingstijden:
 maandag  13:00 - 18:00
 dinsdag      9:30 - 18:00
 woensdag    9:30 - 18:00
 donderdag    9:30 - 18:00
 vrijdag      9:30 - 21:00
 zaterdag     9:30 - 17:00
 zondag gesloten

functionele 
mixen met 
het mooie!

“We geloven in  de 
sport-mode combinatie”
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We hebben moeite om defensief ingestelde 
tegenstanders kapot te spelen en daar hebben 
we met name in thuiswedstrijden mee te 
maken. Vrijwel alle tegenstanders zakken 
dan in op eigen helft, waardoor wij in kleine 
ruimtes kansen moeten creëren. Dat is lastig 
voor ons, omdat we daarvoor spelers missen 
die de kwaliteit hebben om een tegenstander 
in de kleine ruimte uit te spelen. 

Toch hebben we veel punten gepakt en dat 
komt omdat we wel andere kwaliteiten aan 
de dag leggen. Zo staat er een hecht collectief 
dat voor elkaar door het vuur gaat en zich niet 
uit het veld laat slaan na een tegenslag. Dit 
seizoen zijn we meerdere malen teruggekomen 
van een achterstand. Daarnaast zijn we in 
staat om, als het niet via verzorgd voetbal kan, 
opportunistisch te spelen en langs die weg een 
goed resultaat te behalen. Maar dat lukt niet 
altijd. De wedstrijd tegen DSV’61 is daar een 

Op koers!
Het is winterstop. We zijn halverwege 

de competitie en staan op de derde 

plaats. Daarnaast ‘overwinteren’ we 

in de bekercompetitie wat voor een 

derdeklasser een prima prestatie is. 

Het behalen van de nacompetitie is 

onze doelstelling, dus qua punten 

kunnen we stellen dat we goed op 

schema liggen. Toch overheerst niet 

enkel een tevreden gevoel. Dat komt 

enerzijds omdat DSV’61 ver uit zicht 

is en anderzijds omdat ik vind dat 

ons spel in balbezit nog te vaak te 

wensen overlaat. 

Hoofdtrainer
COlumn



"Ik ben VSCO’61 
enorm dankbaar 
voor de kans die 
me als beginnend 
hoofdtrainer is 
geboden"
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duidelijk voorbeeld van. Vriend en vijand waren 
het erover eens dat het hartstochtelijk strijdende 
VSCO’61 recht had op de overwinning, maar feit 
was dat DSV’61 er met de winst vandoor ging. Het 
was weer eens de bevestiging dat in voetbal niet 
altijd de beste wint. Maar ondanks de nederlaag 
heb ik wel genoten van de wijze waarop de 
spelers de strijd aangegaan zijn en alles geboden 
hebben wat een derby nodig heeft. Waar ik vorig 
seizoen wel eens vraagtekens gesteld heb bij de 
mentale weerbaarheid van het team is dat dit 
seizoen dik voor mekaar. Het lijkt zelfs een kracht 
te zijn geworden.

Zoals u inmiddels weet neem ik na dit seizoen 
afscheid van VSCO’61. En geloof me, dat was 
een bijzonder moeilijk besluit. Ik had én heb het 
geweldig naar mijn zin. Ik kan samenwerken met 
een hele fijne spelersgroep en staf in een club 
met geweldige faciliteiten en een hechte en trotse 
achterban waar ik me oprecht mee verbonden 

voel. Maar het perspectief en mijn ambitie hebben 
de doorslag gegeven om voor Be Quick’28 te 
kiezen waar ik de kans krijg in de eerste klasse 
actief te zijn. Maar niet voordat we het maximale 
uit dit seizoen hebben gehaald! Zoals al eerder 
aangegeven: onze doelstelling is nacompetitie en 
als we de groep fit kunnen houden en niet tegen 
veel schorsingen oplopen, dan kunnen we een 
heel eind komen. Ik ben VSCO’61 enorm dankbaar 
voor de kans die me als beginnend hoofdtrainer 
is geboden en ik zou ontzettend graag iedereen 
die VSCO’61 een warm hart toedraagt met een 
promotie het stukje van zijn/haar trots teruggeven 
die met de degradatie verloren is gegaan. Daar zal 
ik me samen met de spelersgroep en staf tot de 
laatste dag keihard voor inzetten!

Met sportieve groet,

Wilfred Westerhuis
Hoofdtrainer VSCO‘61
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wat is Vika Bedrijfswagens eigenlijk voor 
een bedrijf?  
“Mijn opa heeft het bedrijf in 1928 samen 
met zijn zwager opgericht”, begint Ive. In 
eerste instantie concentreerden zij zich op 
de verkoop van fietsen, maar later zijn ze 
ook het onderhoud van legervoertuigen 
gaan doen. “Sinds 1970 zijn we officieel 
Iveco dealer en ons meer gaan richten op de 
markt voor bedrijfswagens. Met mijn zoon 
Roel is inmiddels de vierde generatie Vinke 

toegetreden tot Vika.”
“We bieden een breed scala aan goede 
bedrijfswagens aan. Zo heeft de Iveco Daily 
de prijs in de wacht gesleept van ‘beste 
bestelwagen van 2015’ en de Iveco Eurocargo 
van ‘beste bedrijfswagen van 2016’.
Naast het dealerschap van Iveco, zijn we sinds 
afgelopen jaar ook officieel dealer van de 
elektrische CityTransporter. Dit is een kleine 
bedrijfswagen die rijdt op groene stroom en 
is daardoor erg interessant voor onder meer 

overheden. We kunnen de opbouw van deze 
auto volledig op maat maken naar de wensen 
van de klant”, zegt Roel. 

jullie nemen in juni 2016 intrek in het 
nieuwe pand op industrieterrein wezep-
noord. wat betekent dit voor Vika?
“Dit moet het bedrijf een geweldige boost 
geven”, vertelt Roel enthousiast. “We willen 
heel graag vooruit met dit bedrijf en dat kan 
niet op de locatie waar we nu zitten. Doordat 
de markt voor bedrijfswagens de laatste tijd 
gigantisch aantrekt, zijn we al een tijdje uit 
ons jasje gegroeid in Hattemerbroek. Het pand 
wordt ruim drie keer zo groot als ons huidige 
pand en geeft dus veel meer mogelijkheden 
op het gebied van service voor onze klanten. 
Daarnaast biedt de schitterende zichtlocatie 
langs de A28 uitstekende kansen om ons 
bedrijf nog beter in beeld te brengen. De 
nieuw te bouwen afrit vanaf de A28 komt pal 
naast ons bedrijf te liggen.” 
Vader Ive vult aan: “Ook kunnen we onze 
bedrijfsactiviteiten uitbreiden na de verhuizing. 
Zo worden we het servicepunt Midden-

Blikvanger 
langs de a28
Vanaf 1928 is Vika Bedrijfswagens gevestigd aan de Zuiderzee-

straatweg in Hattemerbroek. Medio 2016 gaat hierin verandering 

komen door de verhuizing naar een gloednieuw bedrijfspand op een 

schitterende locatie langs de A28 bij Wezep.  Met de komst van dit 

nieuwe pand gaat een lang gekoesterde wens in vervulling van de 

eigenaren Jan en Ive vinke. Voor het businessmagazine van VSCO'61 

beantwoorden Ive en zoon Roel Vinke vier vragen.

Vika Bedrijfswagens
SpOnSOr in Beeld
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Bedrijfsactiviteiten:
Vika Bedrijfswagens is officieel 
dealer van de Italiaanse 
producent van bedrijfswagens 
Iveco en de elektrische 
bedrijfswagen CityTransporter. 
Naast de verkoop en verhuur 
van bedrijfswagens hebben ze 
ook de beschikking over een 
volledig ingerichte werkplaats 
met een 24-uurs servicedienst 
en een bergingstak met vier 
bergingsvoertuigen.

👤	 eigenaren: 
 Ive en Jan Vinke

 aantal medewerkers:
 17

  Contactgegevens:
 Zuiderzeestraatweg 680
 8094 AV Hattemerbroek
 Telefoon: 038 - 3761234
 Fax: 038 - 3765253
 info@vika-bedrijfswagens.nl

🌎	 Website: 
 www.vika-bedrijfswagens.nl

  VikaBedrijfswagens

 Openingstijden:
 maandag 08:00 - 17:30
 dinsdag 08:00 - 17:30
 woensdag 08:00 - 17:30
 donderdag 08:00 - 17:30
 vrijdag 08:00 - 17:30
 zaterdag 08:00 - 12:00
 zondag gesloten

Ive en Roel Vinke op de locatie waar het nieuwe pand wordt gebouwd.

Nederland voor het Franse trailermerk 
Spitzer.”

wat heeft Vika Bedrijfswagens te bieden 
aan hun klanten?
Ive: “Allereerst zijn we natuurlijk hét adres 
in de wijde omgeving van Zwolle voor een 
nieuwe of gebruikte Iveco bedrijfswagen. 
Daarnaast beschikken we over een 
modern ingerichte werkplaats, inclusief 
een 24-uurs servicedienst. We plegen 
onderhoud aan alle soorten en merken 
bedrijfswagens. Ook voor APK-keuringen 
van personenwagens kun je bij ons terecht. 
Tevens verhuren we bedrijfswagens en 
hebben we de beschikking over vier 
bergingsvoertuigen voor het bergen van 
kleine en grote voertuigen.”
Roel vervolgt: “Vika is echt nog een 
‘dealer om de hoek’, waarbij we geen 
onderscheid maken tussen grote en kleine 
klanten. Doordat we geen onderdeel zijn 
van een groter dealernetwerk, werken we 
intern met korte lijnen en kunnen we snel 

schakelen. Klanten kunnen zo bij ons de 
werkplaats inlopen en als je ons belt krijg 
je geen keuzemenu, maar direct Ive of 
mij aan de lijn. Deze laagdrempeligheid is 
typerend voor Vika Bedrijfswagens.”

ten slotte, jullie hebben afgelopen 
jaar het sponsorcontract met VSCO’61 
verlengd. waarom eigenlijk?  
“Doordat mijn kinderen bij WHC en SV 
Zalk voetballen, ben ik niet vaak in de 
gelegenheid om bij VSCO te gaan kijken”, 
vertelt Ive. “Maar de keren dat ik er kom, 
verwonder ik me altijd weer over de grote 
groep sponsoren die ze weten te binden. 
Ook de aandacht die vanuit de vereniging 
wordt geschonken aan de sponsoren is 
bewonderenswaardig.” 
“VSCO is een vooruitstrevende club met 
gezonde ambities en timmert, net als 
wij, de laatste jaren flink aan de weg. Wij 
hopen daar als sponsor nog vele jaren een 
steentje aan bij te kunnen dragen”, besluit 
Roel.



ServicePartner J. van ‘t Hul Installateur

Als veelzijdig familiebedrijf is de Firma van ’t Hul al ruim 80 jaar een 
begrip in Oosterwolde en omgeving. Het bedrijf is dan ook niet meer 
weg te denken van zijn vaste locati e: Zwarteweg 10. Helemaal nu 
het pand een nieuwe en sprekende uitstraling heeft  gekregen van 
ServicePartner, de winkelketen van zelfstandige ondernemers voor 
electronica en huishoudelijke producten. In combinati e met het 
installati ebedrijf zorgt dit voor een goede service en blijft  persoonlijk 
contact met de klant centraal staan. Het mott o ‘De ServicePartner is 
dichtbij, persoonlijk en betrokken’, is dan ook volledig van toepassing.

‘De ServicePartner is dichtbij, persoonlijk en betrokken’

Zwarteweg 10

8097 PV Oosterwolde

0525 - 62 12 35

fi rma.vanthul@hetnet.nl

Esprit - Twinlife - State of Art - Tom Tailor - BWA - Base�eld - Falabella - Profuomo - Culture -  Wilvorst - Cossmo

De juiste kleding voor elk moment

Zuiderzeestraatweg 162, 8096 CE Oldebroek
telefoon 0525-633393, www.vandeschootbrugge.nl

Casual of Business... voor elk moment
hebben wij de juiste kleding voor u ...
Ook de bruidegom in spé die net 
even iets anders zoekt, is bij ons aan 
het juiste adres.

Kom eens vrijblijvend langs en 
overtuig uzelf. Ook ruime keus in
grote maten. 

Trendy mode voor Mannen
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Het is hoog tijd dat de KNVB en alle besturen 
van de BVO’s wakker worden en hier iets aan 
gaan doen. Terwijl een handvol overbetaalde 
miljonairs deze zomer op Ibiza vanuit hun luie 
strandstoel zit te kijken naar spelers waarvan 
ze dachten met twee handen op de rug te 
kunnen winnen, likt de rest van Nederland 
haar wonden. De nationale middenstand heeft 
een schadepost die bijna niet te becijferen is, 
maar de echte zwakte is niet in cijfers uit te 
drukken. 

Eens te meer wordt duidelijk dat goed en 
stabiel leiderschap een onmisbaar onderdeel is 
van elke organisatie; amateur of professioneel, 
sportief of zakelijk. En ondanks dat het 
soms anders lijkt, is goed en zeker stabiel 
leiderschap niet te koop. Het is mensenwerk 
dat alleen met passie en wijsheid is op te 
bouwen, maar dan nog is er geen garantie. 
Binnen het betaalde voetbal zien we dat 
de KNVB te laat is met een goede visie en 
oplossingen voor de kwaliteitscrisis die zich 
al jaren vormt binnen het Nederlands betaald 
voetbal. Met SC Heerenveen zien we een 
voorbeeld van een club die voor de tweede 

keer in een aantal jaren in onrustig vaarwater 
terechtkomt. Ditmaal is de reden voor het 
grote publiek echter veel onduidelijker en 
daarmee het onbegrip en de schade des te 
groter. 

Amateurverenigingen vergaat het echter niet 
veel anders, ook daar zijn legio voorbeelden 
van slecht leiderschap met alle desastreuze 
gevolgen van dien. Prijs uzelf gelukkig met 
VSCO’61, een stabiele vereniging waar 
een goede financiële en organisatorische 
situatie is. De rol van een amateurvereniging 
reikt namelijk veel verder dan de sportieve 
prestaties van het eerste elftal. Zij speelt een 
centrale rol in de plaatselijke samenleving. 
Vergeet niet dat deze rol veel belangrijker is 
dan de plaats op de ranglijst. Begrijp me niet 
verkeerd, ambitie is goed, dat moet er zelfs 
zijn binnen de sport. Maar ambitie mag niet 
omslaan in obsessie, want dan worden de 
verkeerde beslissingen genomen. 

De komende zomer moeten alle 
voetbalorganisaties door zien te komen 
zonder de sportieve rugwind van Oranje. 

De Hollandse school kan definitief in de 
mottenballen. Het is tijd om te innoveren. 
Daarom is het aan u als VSCO’61 bestuurder, 
sponsor, lid en supporter om vorm te geven 
aan deze nieuwe school: De Veluwse School. 
Laat dit een baken zijn van rust met een 
centrale rol in de plaatselijke gemeenschap. 
Vorm een magneet waarmee u uw omgeving 
aan kunt trekken. Koester stabiliteit, dat 
is de kracht van een vereniging en ook 
onderneming. Stabiliteit geeft u namelijk de 
kracht om tegenslagen te absorberen. Want 
zeg nou zelf, niemand wil vandaag de finale 
spelen en de volgende keer sneuvelen in de 
kwalificatieronde. 

Met sportieve groet,
Gaston Sporre

de hollandse 
  Veluwse 
voetbalschool

Gaston Sporre
COlumn

We gaan deze zomer collectief ontwaken uit een vervelende voetbaldroom, 

wanneer de ontnuchtering van het missen van het EK echt doordringt. Geen 

straten volledig in oranje gehuld, geen oranjesoesjes bij de bakker, geen 

kinderen die ruziën over wie Robben is op het trapveldje, geen barbeques in 

de tuin met voetbal op de tv, kortom geen EK. De figuurlijke ballon van het 

Hollandse voetbal, met de Hollandse School, is doorgeprikt.



Rondweg 17

8091 XA Wezep

Tel.  038 375 80 21

Fax. 038 375 83 62

info@companjenconstructi es.nl

www.companjenconstructi es.nl

Leveren en monteren van o.a. 
Staalconstructi es

Machinebouw
Kunstwerken
Hekwerken
Bordessen

Trappen
Spanten
Lateien Bij Companjen 

scoort u altijd



Slijterij-Wijnkoperij Herkert
Zuiderzeestraatweg 134 - 8096 CD Oldebroek
Tel. 0525-631234 - E-mail aherkert@hetnet.nl

WEBWINKEL: WWW.SLIJTERIJHERKERTOLDEBROEK.NL

getrokken van talrijke natuurzuivere kruiden volgens
oud familierecept. Deze Veluwse kruidenbitter heeft

een heilzame en opwekkende werking.
De Oldebroeker Kruidenbitter is te bekomen bij:

A. Herkert wonende aan de Dorpsstraat
134 te Oldebroek

”woar de dree leerz’n
buut’n hank.”

1 literealc. vol 30%
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Al vanaf het begin van de 19e eeuw is Spijkerboer dé bakker in Oosterwolde. Op 27-jarige 

leeftijd begon Willem Spijkerboer brood te bakken in Oosterwolde. Mensen uit de buurt 

mochten tegen een kleine vergoeding het eigengemaakte deeg in zijn oven bakken. 

De bakkerij is vanaf 1845 gevestigd op de huidige locatie aan de Groote Woldweg in 

Oosterwolde. Evert en Erika Spijkerboer zijn sinds 2002 de gepassioneerde eigenaren.

Bakkerij Spijkerboer
SpOnSOr in Beeld

    Een begrip 
in Oosterwolde 
  en omstreken
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ambachtelijk
Spijkerboer staat garant voor ambachtelijke, 
vers gebakken producten. In de winkel 
worden verschillende soorten broden, banket, 
gebak en snacks verkocht. De smaakvolle 
broden en lekkernijen worden geleverd aan 
verschillende marktbakkers, dorpshuizen en 
zorgcentra. De supermarkten in de regio weten 
de familie Spijkerboer ook te vinden. In Plus 
supermarkten in Elburg, Heerde en Wezep is 
de bakker prominent vertegenwoordigd op 
de bakkerijafdeling. Er wordt gebakken voor 
goede doelen en verschillende verenigingen 
in de buurt. Ook VSCO’61 is trouwe klant van 
deze ambachtelijke bakker.

nieuwe bakkerij
Ruim tien jaar geleden werd er aan de 
achterzijde van de winkel een prachtige 
moderne bakkerij gebouwd. Tijdens deze 
modernisering werden onder andere nieuwe 
ovens geplaatst. Hierdoor is de kwaliteit 
van diverse producten verbeterd: “Naast 
de kwaliteit van producten vinden wij de 
hygiëne zeer belangrijk en daarom werken 
wij iedere dag in een schone werkomgeving”, 
aldus Evert. De nieuwe bakkerij voldoet 
aan alle gestelde eisen. “De Voedsel- en 
Warenautoriteit is zeer positief over de 
hygiëne in onze bakkerij, dat blijkt wel uit het 
feit dat ze hier zelden langskomen.” 

etiketten
De levering aan de Plus supermarkten is een 
belangrijke inkomstenbron voor de familie 
Spijkerboer. De samenwerking verloopt 
volgens Evert uitstekend. “We ontvangen 
de bestelling iedere dag per mail, zodat de 
levering zo correct mogelijk uitgevoerd kan 
worden. Daarnaast moeten de producten 
iedere dag worden voorzien van de juiste 
etiketten, zodat we aan de eisen voldoen.” 
Sinds 2014 werkt Bakkerij Spijkerboer met 
het nieuwste systeem, dat gekoppeld is aan 
een landelijke databank, zodat Spijkerboer 

kan aantonen welke ingrediënten er in de 
producten zitten. “Een consument weet dan of 
het product stoffen bevat die een allergische 
reactie veroorzaken.” 

medewerkers 
In de winkel worden naast diverse brood- 
en banketproducten ook zuivelproducten 
en vleeswaren verkocht. Erika is dagelijks 
in de winkel te vinden en geeft aan dat ze 
het belangrijk vindt dat de Oosterwoldenaar 
alledaagse producten in de winkel kan kopen. 
“Onze dorpsgenoten moeten basisproducten 
hier in het dorp kunnen kopen en niet 
kilometers verderop. Bij ons in de winkel 
kunnen ze dagelijks verse producten kopen.”
Evert en Erika zijn ontzettend positief over de 
medewerkers. Erika: “Ze zetten zich volledig 
in voor het bedrijf en we hebben ze elke dag 
hard nodig.” Evert is het helemaal met zijn 
vrouw eens. “Onze mensen zijn hardwerkend, 
flexibel en trouw. Daarnaast denken ze goed 
mee en dat komt het bedrijf natuurlijk ten 
goede.” 

Begrip
De meeste mensen uit Oosterwolde kennen 
Bakkerij Spijkerboer. Evert vindt het fijn om te 
horen dat mensen positief zijn over het bedrijf. 
Hij is trots dat de bakkerij zich in zo’n kleine 
kern staande kan houden.
Net als Bakkerij Spijkerboer is VSCO‘61 een 
begrip in Oosterwolde. Spijkerboer is blij dat 
hij VSCO’61 door middel van sponsoring kan 
steunen. “Ik heb zelf nog in de jeugd en het 
11de elftal gevoetbald en mijn beide zonen 
voetballen ook bij VSCO’61. René voetbalt in 
de C1 en Dennis in de E3. Het is een club waar 
iedereen zich op zijn gemak voelt.”
Erika is momenteel actief betrokken bij de club 
als secretaris van de commissie Voetbalzaken 
Jeugd. “Het geeft voldoening om je in te 
zetten voor de plaatselijke voetbalvereniging. 
Het is een prachtige, warme vereniging die de 
organisatie goed op orde heeft.”

Bedrijfsactiviteiten:
Bakkerij Spijkerboer is sinds 
1845 actief in Oosterwolde. 
Tegenwoordig levert Bakkerij 
Spijkerboer zes dagen per week 
ambachtelijke producten aan de 
Plus supermarkten in Elburg, Heerde 
en Wezep. Meerdere marktbakkers, 
dorpshuizen en zorgcentra 
behoren ook tot de klantenkring. 
Daarnaast hebben zij een winkel 
in Oosterwolde, geopend van 
maandag tot en met zaterdag. 

👤	 eigenaren: 
 Evert en Erika Spijkerboer 

 aantal medewerkers:
 8

  Contactgegevens:
 Groote Woldweg 3
 8097 RN Oosterwolde
 Telefoon: 0525 – 621252
 bakkerij_spijkerboer@solcon.nl 

🌎	 Website:
 www.bakkerijspijkerboer.nl

  Bakkerij Spijkerboer

 openingstijden:
 Maandag  08:00 - 12:15
 Dinsdag  08:00 - 17:30
 Woensdag  08:00 - 12:30
 Donderdag  08:00 - 17:30
 Vrijdag  08:00 - 17:30
 Zaterdag  08:00 - 15:00
 Zondag  gesloten
  Op dinsdag, donderdag, vrijdag 

en zaterdag gesloten tussen 
12:15 en 13:15 uur.

“Onze mensen zijn 
hardwerkend, 
flexibel en trouw”
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Beter dan met deze gevleugelde uitspraak is de filosofie van 

de heren René Post en Jan Smit niet samen te vatten. De 

voorzitters van de OndernemersVereniging Oldebroek (OVO) en 

BedrijvenKring Oldebroek (BKO) zijn het daar samen roerend over 

eens. Reden genoeg om deze twee heren verder te ondervragen over 

de verenigingen die ze voorzitten en de rol die deze verenigingen 

spelen in de regionale economie.

jan Smit, kunt u ons uitleggen wat de 
BedrijvenKring Oldebroek precies inhoudt?
“De BedrijvenKring Oldebroek bestaat uit 
circa 100 ondernemers die zich allemaal in 
of nabij de gemeente Oldebroek hebben 
gevestigd. De meeste leden zijn actief 
binnen de business-to-business markt en 
vallen binnen het midden- en kleinbedrijf. 
Als BKO staan wij voor belangenbehartiging, 
kennisoverdracht en natuurlijk ook 
ontmoeten en netwerken. Wij geven 
hier vorm aan door het organiseren van 
verschillende activiteiten, meestal vijf á zes 
per jaar. Vaste onderdelen op de agenda zijn 
een bedrijvendag en nieuwjaarsbijeenkomst. 
Maar ook de samenwerking met Kennispoort 
Regio Zwolle (innovatie) faciliteert 
kennisoverdracht. En 2015 heeft in het teken 
gestaan van een goede samenwerking met 
andere bedrijvenverenigingen binnen en 
buiten de gemeente.”

rené post, wat is het verschil tussen BKO en 
de OndernemersVerenging Oldebroek?
“In tegenstelling tot de BKO is de OVO er 
voornamelijk voor de detailhandel in de kern 
van Oldebroek. Onze doelstelling is om van 
Oldebroek een actief dorp te maken. Dit 
doen we onder andere door het organiseren 
van de Broekermarkt en de intocht van 
Sinterklaas. Daarnaast hebben we afgelopen 

jaar de kerstverlichting in de kern vervangen. 
Naast deze praktische zaken behartigen 
wij de belangen van onze vijftig leden bij 
de gemeente Oldebroek. Tot slot zijn we 
er om de relatie tussen de ondernemers in 
de kern enerzijds en andere bedrijven in de 
regio anderzijds te bevorderen. Het is de 
laatste jaren niet eenvoudiger geworden 
om een winkel in een kleine kern draaiende 
te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
persoonlijke relaties en samenwerking de 
lokale ondernemers de gunfactor oplevert die 
zich ook uitbetaalt in keiharde munt.”

Samenwerken en belangenbehartiging zijn 
dus belangrijke factoren. hoe krijgt dat 
concreet vorm? 
Jan Smit (BKO): “Een van de beste 
voorbeelden hiervan is de ‘Diamant van 
Midden-Nederland’. Dit initiatief is zeer 
vlot en voortvarend opgepakt door onze 
burgemeester Hoogendoorn. De Diamant 
van Midden-Nederland is er om de Noord-
Veluwe binnen Nederland op de kaart te 
zetten. Dit doen ze door bedrijven, sport, 
toerisme en cultuur te bundelen en daarmee 
de aantrekkingskracht van de regio te 
verhogen.” René Post (OVO) vult aan: “Elke 
gemeente heeft een kernwoord dat de 
identiteit van de gemeente goed weergeeft. 
De gemeente Oldebroek heeft gekozen 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

Ondernemersverenigingen
interView



“We merken dat er momenteel 
echt een vibe in de gemeente 
op gang is gekomen”
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder! 

👤	 jan Smit 
  Partner KRC Accountants & Adviseurs 

 Voorzitter BedrijvenKring Oldebroek

👤	 rené pOSt
 General Manager Streutker Total Skin Care 

 Voorzitter OndernemersVereniging Oldebroek

voor het woord ‘Natuurkracht’. De reden 
hiervoor is de vele goede duursporters, 
bovengemiddelde arbeidsethos en een 
zeer gevarieerde natuur wat je nadrukkelijk 
terugziet in de gemeente Oldebroek.” 

Op 14 en 15 oktober 2015 is op landal 
greenparks ‘t loo ‘roots in the woods’ 
georganiseerd door onder andere de BKO en 
OVO, wat heeft hier plaatsgevonden?
Jan Smit: “Roots in the Woods is van origine 
een cultureel circus dat reist over de Veluwe. 
De bezoekers worden getrakteerd op veel 
theater, muziek en cultuur. Wij hebben hier 
als eerste gemeente een businessevent aan 
gekoppeld en het doel van de eerste editie 
was om de lokale ondernemers op de hoogte 
te stellen van de Diamant van Midden-
Nederland en Natuurkracht. We hebben het 

festival mede georganiseerd met Sander de 
Haas, voorzitter van het Toeristisch Platform. 
Onze burgemeester was medepresentator. 
Daarnaast was er een toespraak van Gerrit 
Wielink, directeur Rabobank Noord-Veluwe, 
en ook een muzikale omlijsting. Wij zien 
veel potentieel in de Diamant van Midden-
Nederland en gaan daarom de stichting 
Natuurkracht Oldebroek oprichten. Hiermee 
kunnen we de activiteiten bundelen en 
onze slagkracht vergroten. Daarnaast wordt 
Roots in the Woods een jaarlijks terugkerend 
evenement. Kortom, de ondernemers in de 
regio gaan nog veel van ons horen!”

tot slot, hoe zien jullie de toekomst?
René Post: “We merken dat er momenteel 
echt een vibe in de gemeente op gang is 
gekomen naar aanleiding van alle activiteiten 
en ontwikkelingen die in 2015 hebben 
plaatsgevonden. We kunnen met recht 
stellen dat de bundeling van krachten als een 
vliegwiel werkt. Dit zien we in de toekomst 
alleen maar toenemen.” Jan Smit vervolgt: 
“Zo zijn wij al aan het nadenken over de 
positieve economische gevolgen die het 
vliegveld in Lelystad op de regio kan hebben. 
Vanuit de Diamant van Midden-Nederland 
kunnen we hierin samen veel betekenen. 
Dus wat ons betreft ziet de toekomst er 
rooskleurig uit!”



IMPULS COMMUNICATIE
 VOOR DOELTREFFENDE COMMUNICATIE

Oosterwalstraat 10a Elburg & Venestraat 2 Kampen  | info@impulscommunicatie.nl 
T. 06 386 349 84 | www.impulscommunicatie.nl

gaat om het ontwikkelen van een logo, huisstijl, website, persberichten, inzet van social media 

of het beter gevonden worden in Google. Impuls adviseert en voert voor u uit. 

ontwerp | websites | vindbaarheid | teksten | social media | e-nieuwsbrieven



BOEVE SIERBESTRATING V.O.F.

BEZOEKADRES
Zuiderzeestraatweg 2511

8096 BK  Oldebroek
Tel. (0525) 63 30 85
Fax (0525) 63 23 80

info@boevesierbestrating.nl

www.boevesierbestrating.nl

Onze openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 

van 08.00 - 17.00 
en op zaterdag van 
8.00 tot 15.00 uur

Bezoek onze showtuin 
van ruim 750 m2

De details maken het verschil

Attractie Verhuur Meppel
Eekhorstweg 19b
7942 JC Meppel

0522-241578
06-12084000

www.attractieverhuurmeppel.nl
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Droomde je altijd al over een eigen 
onderneming?
“In het begin niet, maar later werd het wel 
mijn ambitie. Ik had een leuke baan als 
programmeur en systeembeheerder in de 
transportbranche. In mijn vrije tijd repareerde 
ik weleens een defecte computer voor 
bekenden en zo merkte ik dat er behoefte 
was aan een vakkundig bedrijf dat zelf alle 
apparaten kan repareren. Bij veel partijen 
moet eerst alles worden opgestuurd en 
daardoor duurt het erg lang. Ik besloot de stap 

te wagen en vestigde mij als zelfstandige in 
winkelcentrum De Vrijheid in Elburg.”

Kan iedereen zijn computer voor reparatie 
bij PC Elburg brengen?
“Jazeker. We verkopen natuurlijk ook 
computers, laptops, tablets en alle 
randapparatuur, maar je hoeft de hardware 
niet bij ons gekocht te hebben om gebruik 
te maken van onze diensten. Wij hebben alle 
onderdelen op voorraad en zorgen ervoor dat 
systemen snel weer werken. Bijzonder is dat 

het ook geldt voor de iPad, iPhone en alle 
andere Apple apparaten. We doen onderhoud 
en reparatie van alle A-merken dus in eigen 
huis. Ook voor de accessoires hoeven ze niet 
naar een andere winkel. We hebben de inkjet 
cartridges van alle merken en types printers. 
Voor printers van Brother, Canon, Epson en HP 
hebben we ook een goedkoper alternatief. De 
cartridges van het merk Inksafe zijn tot 70% 
goedkoper dan de originele.”

PC Elburg neemt 
ICT-zorgen weg
PC Elburg is sinds 2002 actief in de regio en heeft in die korte periode zijn naam 

reeds gevestigd. Bedrijven en particulieren kunnen bij PC Elburg terecht voor 

alle ICT-producten en –diensten. Oprichter en eigenaar Jan van den Heuvel 

uit Oosterwolde (rechts op de foto) zag zijn droom werkelijkheid worden 

en reageert enthousiast op de vragen over het ontstaan en de groei van zijn 

onderneming. 

PC Elburg
SPOnSOr In BEElD
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Bedrijfsactiviteiten:
PC Elburg richt zich op volledige 
ICT-ondersteuning voor bedrijven 
en verkoop en reparatie van 
computers en randapparatuur 
voor particulieren.

👤	 eigenaar: 
 Jan van den Heuvel 

 aantal medewerkers:
 7

  Contactgegevens:
 Vooronder 2
 8081 NK Elburg
 winkel: 0525 - 744050
 kantoor: 0525 - 744051
 info@pcelburg.nl

🌎	 Websites: 
 www.pcelburg.nl 
 www.mkbonlinewerken.nl

  PCElburg

 openingstijden:
 Maandag  13:00 – 18:00
 Dinsdag  10:00 – 18:00
 Woensdag  10:00 – 18:00
 Donderdag  10:00 – 18:00
 Vrijdag  11:00 – 20:00
 Zaterdag  09:30 – 17:00
   Zondag gesloten
  
  dinsdag tot en met zaterdag 

tussen 12:30 en 13:00 uur 
gesloten.

wat doen jullie voor de zakelijke markt?
“Voor deze markt bieden we een totaalpakket 
aan computer- en telefonieoplossingen. Er 
is voor bedrijven enorm veel veranderd in 
de afgelopen jaren. Er wordt ‘in the cloud’ 
gewerkt omdat werknemers overal en altijd 
online willen kunnen werken. Daarbij zijn 
veilige back-ups en goede monitoring van 
de ICT-processen onmisbaar. Wij maken dat 
graag mogelijk voor onze klantengroep, die uit 
zorginstellingen en mkb-organisaties bestaat. 
Het systeem- en netwerkbeheer is bij PC 
Elburg in vertrouwde handen. Ook hier kiezen 
we ervoor om alles in eigen beheer te doen. 
Het is onze grote kracht. We zijn daardoor niet 
afhankelijk van andere partijen en doordat 
we vooral in de regio werken duurt het bij 
eventuele problemen maximaal een half uur 
voordat we bij een klant zijn.”

wat is jullie specialiteit?
“We zijn een fullservice bedrijf, maar het 
aanleggen van draadloze netwerken is onze 
specialiteit. Een goede voorbereiding is daarbij 
essentieel. Omdat ieder gebouw anders is 

verrichten we eerst een gedegen meting. 
Dan weten we precies hoeveel ontvangers 
we moeten plaatsen en op welke plekken. 
Hiermee voorkomen we onnodige kosten 
voor de klant en borgen we een goed bereik 
in het hele pand. We werken veel met het 
merk Ruckes en onze systemen hangen 
onder andere in het Museum Elburg. In het 
Buurtgebouw in Oostendorp hebben we 
ervoor gezorgd dat in de schietkelder de 
wifi-ontvangst uitstekend is en voor het 
evenement ‘Kerst in de Vesting’ hebben we de 
communicatie ingericht. Het is enorm leuk om 
deze projecten te mogen doen.”
 
je klinkt erg tevreden.
“We hebben fijne klanten, werken met een 
leuk team van jonge, deskundige mensen 
en ik ben tevreden, maar zeker niet voldaan. 
Een bedrijf is alleen goed en succesvol als 
de klanten super tevreden zijn. Daar moeten 
we niet alleen hard voor werken. We moeten 
ons blijven ontwikkelen omdat de ICT-wereld 
iedere dag verandert.”

Winkelcentrum ‘De Vrijheid’ - Elburg
Email: info@pcelburg.nl - Internet: www.pcelburg.nl 

Telefoon zakelijk: (0525) 74 40 51 - Telefoon particulier: (0525) 69 06 25

Glasvezel adviseur in
samenwerking met

 “Onze grote kracht is dat we 
alles in eigen beheer doen”



R E N O V A T I E  E N  O N D E R H O U D V A N K U N S T G R A S  -  D I E N S T V E R L E N I N G

onderhoud | revitalisatie | demontage 

Blaast uw kunstgras nieuw leven in!

Silica Nova | 0525-621223 | www.silicanova.nl | Zwarteweg 62 Oosterwolde (GLD)

Revitalisatie 
Revitalisatie is een goede oplossing als 
de technische eigenschappen van een 
kunstgrasveld zijn afgenomen. Door het 
veld te revitaliseren kan het weer 3 tot 5 
jaar mee.

Onderhoud kunstgras
Wij zijn gespecialiseerd in het 
onderhouden van alle soorten 
kunstgrasvelden. Van tennisbaan 
tot hockeyveld en van korfbal- tot 
voetbalveld. Wij verzorgen de meest 
effectieve onderhoudsmethode. 

Demontage 
Wilt u uw kunstgrasveld verplaatsen of 
ontdoen van het vulmateriaal (infill)? 
Bijvoorbeeld voor verplaatsing of recy-
cling. Wij nemen dit complexe proces 
graag voor u uit handen. 
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Al meer dan 25 jaar is AGJ-Elburg een begrip. Het 

bedrijf werd gestart door het echtpaar Gerrit en 

Janneke Koops (met zwarte trui op de foto) en is na 

enkele verbouwingen en uitbreidingen uitgegroeid tot 

dé groothandel voor automaterialen, gereedschappen 

en bedrijfskleding voor bedrijven in de regio.

Janneke Koops vertelt over de ontwikkeling 
van het bedrijf. “We begonnen met de 
verkoop van auto’s en daarom was de 
bedrijfsnaam Auto Gerjan, een combinatie 
van onze beide voornamen. Sindsdien zijn we 
zoveel mogelijk met onze tijd meegegaan en 
is ons bedrijf stap voor stap gegroeid. Na de 
meest recente verbouwing werd in 2009 het 
pand aan de Robbertsmatenstraat in Elburg 
feestelijk heropend. Auto’s verkopen doen 
we al heel lang niet meer en daarom hebben 
we begin 2015 gekozen voor AGJ-Elburg, 
een bedrijfsnaam die veel meer past bij de 
fullservice organisatie die we nu zijn.” 

totaalpakket
De belangrijkste zakelijke klanten van AGJ zijn 
gevestigd in een straal tot twintig kilometer 
rond Elburg. “Vier tot vijf keer per dag levert 
onze eigen bezorgdienst op vaste tijdstippen 
de bestelde onderdelen bij de garagebedrijven 

af. Hierdoor kunnen we onze klanten 
flexibel en op maat bedienen en hebben we 
voortdurend persoonlijk contact. Het leveren 
van een totaalpakket is echt onze grote kracht. 
Naast de onderdelen en gereedschappen 
kunnen de garagebedrijven bijvoorbeeld 
ook bij ons terecht voor dieselspoelingen”, 
zegt Janneke. Maar ook voor iedereen die 
een autoradio of alarmsysteem wil, heeft 
AGJ een ruim assortiment. “We hebben een 
gecertificeerd inbouwstation met ervaren 
specialisten voor iedere doelgroep. Die 
ervaring is erg belangrijk en daarom werken 
onze monteurs allemaal al lang voor ons 
bedrijf.”

workwear
AGJ weet zich voortdurend te vernieuwen. 
Toen na de verbouwing extra winkelruimte 
beschikbaar kwam, besloten Gerrit en 
Janneke het assortiment uit te breiden 

met werkkleding en –schoenen. Janneke is 
enthousiast over de ontwikkeling van deze 
bedrijfsactiviteit. “We zijn klein begonnen, 
maar onze klanten hebben nu een enorme 
keuze. We hebben een eigen kledingcatalogus, 
bedrukken de kleding en artikelen kunnen per 

AGJ-Elburg
SpOnSOr in Beeld

Garantie voor 
kwaliteit 
en service

“Sport en 
ondernemen 
hebben veel 
raakvlakken”



45B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 6

stuk en in grotere aantallen worden gekocht. 
Hoge zichtbaarheidskleding, vlamvertragende 
kleding en waterdichte kleding, we hebben 
het allemaal en voorzien in de regio echt in 
een behoefte. Ter plekke kan alle kleding 
worden bedrukt met een logo of elke andere 
gewenste tekst.” 

Ontwikkelingen
Janneke merkt dat de branche aan het 
veranderen is en daarom verandert AGJ mee. 
“Iedere klant heeft een eigen behoefte. 
Natuurlijk is een uitstekende service nog 
steeds de basis van alles, maar men wil ook 
de keus hebben tussen de wat duurdere 
A-merken en goedkopere alternatieven. 
Daarom zijn we grossier geworden van het 
merk Requal. Dit zijn kwalitatief uitstekende 
auto-onderdelen die we tegen een scherpe 
prijs kunnen aanbieden. We leveren deze 
onderdelen ondermeer aan Eisner Auto’s 

in Elburg, Garage ’t Centrum in ’t Harde, 
Visscher Autotechniek in Oldebroek en 
Autobedrijf Hooghordel in Doornspijk.” Een 
andere ontwikkeling is de opening van een 
kentekenloket. Iedereen kan nu ook kentekens 
overschrijven bij AGJ. “Zo proberen we onze 
activiteiten steeds verder uit te bouwen en de 
relatie met onze klanten goed te houden”, zegt 
Janneke. 

gevoel
“We wonen al heel lang in Oosterwolde en 
zijn al jaren aan VSCO verbonden als sponsor. 
We zien onszelf als lokale ondernemers en 
weten dat voetbal voor onze klanten een 
belangrijke sport is. We hebben een goed 
gevoel bij deze club. Sporten en ondernemen 
hebben veel raakvlakken. Als je er veel plezier 
in hebt en hard werkt is dat goed voor de 
organisatie, maar vooral ook voor de klanten 
en supporters”, besluit Janneke.

Bedrijfsactiviteiten:
AGJ-Elburg is specialist op het 
gebied van Automotive & 
Servicepoint, Tools & Equipment 
en Workwear & PBM.

👤	 eigenaren: 
 Gerrit en Janneke Koops

 aantal medewerkers:
 11

  Contactgegevens:
 Robbertsmatenstraat 21
 8081 HL Elburg
 Telefoon: 0525 - 685415
 Fax: 0525 - 681910
 info@agj-elburg.nl

🌎	 Website: 
 www.agj-elburg.nl

  AGJ-Elburg

 openingstijden:
 Maandag 8:00 - 18:00
 Dinsdag 8:00 - 18:00
  Woensdag 8:00 - 18:00 

Donderdag 8:00 - 18:00 
Vrijdag 8:00 - 20:30

 Zaterdag 8:30 - 16:00
 Zondag gesloten



HATTEMERBROEK - ZWOLLE

NR.1 IN
BBQ & BUFFETTEN

038-3765976  038-4217437



Uw fi nanciële 
huishouding in 
topconditie!

www.unive.nl

Oostendorperstraatweg 1k Elburg | tel. (0525) 688 858 | elburg@unive.nl

U geniet van het leven op uw eigen manier. U gaat uw eigen weg, maar soms kunt 
u wel wat onafhankelijk fi nancieel advies gebruiken. Bijvoorbeeld als u vragen heeft 
over uw hypotheek, pensioen of verzekeringen. Juist dan zijn wij er; van start tot fi nish. 
In onze winkels, op internet of gewoon bij u thuis. Om er samen voor te zorgen dat 
uw fi nanciële huishouding altijd in topconditie is. Zo bent u. Zo is Univé Stad en Land.
 
Benieuwd hoe wij altijd met u meewonen, meewerken én meeleven als trotse 
supporter van VSCO’61? Neem dan contact op of loop gewoon eens bij ons binnen. 
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft.



48 B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 6

Het is een gevestigde naam in de regio: De Bloemenhof. Meer dan dertig 

jaar staat De Bloemenhof niet alleen garant voor de beste kwaliteit 

bloemen en planten voor een betaalbare prijs, maar ook voor het 

zogenaamde gelegenheidswerk, zoals rouw- en bruidswerk. 

getouwtrek
Sinds begin 2015 runt Simone Verheul de winkel samen met 
haar vader Arie. Simone beschrijft dit als een leuk getouwtrek 
in de positieve zin van het woord. Simone creëert graag een 
totaalaanbod, waarbij de klant niet alleen planten of bloemen 
kan kopen, maar ook aanvullende artikelen op het gebied van 
woondecoratie. Haar vader vond alles wat niet op een vaas of 
in een pot kan staan overbodig. “Later zag hij ook wel in dat 
klanten er positief op reageren.”

Frisse wind
“Als je dertig jaar lang hetzelfde doet bestaat de kans dat je 
stil komt te staan, terwijl je juist moet innoveren en mee moet 
gaan met de tijd.” Ze merkt ook dat vader Arie hiervoor open 
staat. “Hij ziet in dat veranderingen nodig zijn, een frisse wind 
door de zaak.” Simone speelt in op de trends. “Het is niet meer 
een wekelijkse bos bloemen, het is meer dan dat.” Langzaam 
maken de groene planten en cactussen weer hun ‘comeback’. 
Ze noemt dit de ‘urban jungle’. 

love Flowers
Naast het aanbod in de winkel is De Bloemenhof 
gespecialiseerd in gelegenheidswerk. “Dit is voornamelijk 
rouw- en bruidswerk.” Arie is gespecialiseerd in het 
rouwwerk en Simone verzorgt het bruidswerk. “In mei heb 
ik mijn label Wedding Florist opgericht. Het is een los label 
naast De Bloemenhof.” Ze omschrijft het als een ‘powered 
by’-constructie. Simone is duidelijk in wat ze het leukste 
onderdeel van haar beroep vindt: bruidswerk. “De wensen 
van het bruidspaar verwerken in prachtige bloemstukken 
met de lievelingskleuren en bloemen van het bruidspaar, 

in de stijl van de bruiloft, dat vind ik geweldig om te doen”, 
aldus de enthousiaste onderneemster.

totaalpakket
Naast de winkel en het gelegenheidswerk biedt De Bloemenhof 
een totaalpakket voor bedrijven in de vorm van zakelijke 
abonnementen. Er kan gedacht worden aan verse bloemen in 
een restaurant en kantine, een vers bloemstuk op de balie bij de 
receptie en bossen bloemen voor jubilarissen en verjaardagen. 
Dit kan vooraf per e-mail doorgegeven worden. Op die manier 
ontzorgt De Bloemenhof ondernemers. “Het woord abonnement 
heeft voor sommigen mogelijk een negatieve ondertoon, maar 
het gaat om het ontzorgen en verzorgen en niet om een vast 
bedrag per maand. Dat hangt geheel af van de wensen van de 
ondernemer.”

Zakelijke zuurstof
Volgens Simone is het belangrijk om voldoende planten 
in een werkomgeving te hebben. “Bloemen en planten 
zuiveren de lucht en zorgen voor zuurstof. Zuurstof zorgt 
voor een betere concentratie en een grotere werklust.” Ze 
raadt dan ook iedere ondernemer aan om hierover na te 
denken. “Daarnaast staat het gezellig en verzorgd.”

Sociale media
“Met De Bloemenhof zijn we niet heel actief op onze 
website. Daar staat voornamelijk de noodzakelijke 
informatie.” Wel zet De Bloemenhof de sociale media in om 
de consument te bereiken. “Voor mijn eigen label ben ik ook 
heel actief op Pinterest, daar haal ik mijn inspiratie vandaan 
én geef ik de bruid ideeën.”

Liefde voor   
    bloemen

De Bloemenhof
SpOnSOr in Beeld
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Bedrijfsactiviteiten:
De Bloemenhof verzorgt 
vanuit de winkel in De 
Vrijheid bloemen en planten 
voor in huis. Daarnaast is De 
Bloemenhof gespecialiseerd 
in gelegenheidswerk 
zoals boeketten, rouw- en 
bruidswerk. Ook zijn er zakelijke 
abonnementen af te sluiten 
voor ondernemers waarbij het 
plantenwerk binnen het bedrijf 
uit handen genomen wordt. 

👤	 eigenaren: 
 Simone en Arie Verheul

 aantal medewerkers:
  3 in vaste dienst, aanvulling 

met stagiaires.

  Contactgegevens:
 Klokbekerweg 162
 8081 JJ Elburg
 0525 - 68 16 68
 info@debloemenhof.nl

🌎	 Website:
 www.debloemenhof.nl

  De Bloemenhof

 Openingstijden:
 Maandag 08:00 - 18:00
 Dinsdag 08:00 - 18:00
 Woensdag 08:00 - 18:00
 Donderdag 08:00 - 18:00
 Vrijdag 08:00 - 21:00
 Zaterdag 08:00 - 17:00
 Zondag Gesloten 

bloemen
hof.nl

“Bloemen  
zorgen voor 
zuurstof”



www.autobedrijfpleijter.nl
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VAN MORGEN
Zwarteweg 48
8097 PW Oosterwolde

www.van-morgen.nl
info@van-morgen.nl

Van Morgen is een jong bedrijf met professionals die 
zich toeleggen op het ondersteunen van overheids- 
en nonprofitorganisaties bij het digitaliseren en 
optimaliseren van hun processen.

Voor al uw installatiewerkzaamheden

gas • water • verwarming
luchttechniek • airco • sanitair

elektra • dak- & zinkwerk
data • beveiliging • riolering

24-uurs storingsdienst

A Westerlengte 18, 8081 PZ Elburg
T 0525-653533 - F 0525-654845

E info@faberinstallatietechniek.nl

Kijk voor meer informatie op
www.faberinstallatietechniek.nl



Na 25 jaar voorzitter te zijn geweest van de Sponsorcommissie, vond Lammert Vlieger het 

tijd om een (kleine) stap terug te doen. Per 1 januari 2016 heeft hij de voorzittershamer 

overgedragen aan Christiaan Mulder. Lammert Vlieger is tevreden met de ervaren 

clubman als opvolger en blijft zelf actief lid van de Sponsorcommissie. Daarnaast stelt de 

commissie graag een nieuw commissielid aan u voor: Rick Spijkerboer.

jubileum
Lammert Vlieger heeft er bewust voor gekozen 
om na 25 jaar het voorzitterschap over te 
dragen: “Met veel plezier heb ik al die jaren 
de Sponsorcommissie mogen leiden. Met zo’n 
mijlpaal leek het me een goed moment om als 
voorzitter afscheid te nemen. In combinatie 
met mijn werk is het voorzitterschap niet 
altijd optimaal te combineren. Daarom ben 
ik blij dat ik de organisatorische zaken van 
de commissie aan Christiaan, een ervaren 
bestuurder, kan overdragen. Hierdoor kan ik mij 
meer focussen op relatiebeheer en acquisitie 
van sponsoren. Ik blijf dus zeker actief voor de 
Sponsorcommissie van VSCO.”

terugkeer
Christiaan Mulder (49) is een ervaren 
bestuurder. De supermarktmanager heeft 
verschillende functies vervuld binnen 
de vereniging. Nu keert hij terug naar 
de commissie, waarvoor hij al eerder 
actief was: “Ik heb een jaar of tien in de 
Sponsorcommissie gezeten. Dat was een 
mooie periode, met onder meer de introductie 
van de presentatiegids en het opstarten van 
het Sponsorvoetbaltoernooi.” Vanaf 2009 
tot september 2014 was hij actief in de 
Jeugdcommissie. Vanwege een cursus voor 
zijn werk is hij met deze werkzaamheden 

gestopt. De overgang van jeugd naar 
commercie bevalt hem goed: “Na een lange 
periode met de jeugd bezig te zijn geweest, 
voelt het goed om heel wat anders te doen. 
En de commerciële kant van een vereniging 
past wel bij mij. Ik richt me vooral op de 
organisatorische kant van de commissie, zodat 

Lammert zich volledig kan focussen op het 
relatiebeheer.” 

ambitie
De Sponsorcommissie heeft zich de afgelopen 
jaren ingezet om onderscheidend en betrokken 
te zijn voor haar sponsoren. De nieuwe 

interView

wisseling  
van de wacht

Sponsorcommissie

52 B u s i n e s s m a g a z i n e  V S C O ’ 6 1  |  J a a r g a n g  2 0 1 6



voorzitter wil deze lijn doorzetten en is 
ambitieus: “Als commissie gaan we verder 
bouwen aan wat allemaal is neergezet. 
Daarnaast heb ik de ambitie om op een 
vernieuwende manier initiatieven te ontplooien 
en als vereniging onderscheidend te blijven 
in de regio. Het merk VSCO is enorm sterk 
en dat willen we graag behouden en verder 
uitbouwen.”

Verdienste
Meer dan veertig jaar is Christiaan Mulder 
lid van VSCO’61. Zowel binnen als buiten 
de lijnen is hij jarenlang actief: “Van jongs 
af aan heb ik gevoetbald bij VSCO. Op mijn 
veertigste ben ik gestopt in het negende, 
waar ik samen speelde met mijn broers 
Gerrit Jan en André. Tegelijk heb ik vanaf mijn 
twintigste in allerlei commissies gezeten. Ik 
ben gestart in de Toernooicommissie. Daarbij 
ben ik vanaf het begin tot eind betrokken 
geweest bij de samenwerking met WHC voor 
het Berend Elzerman Toernooi.” In totaal was 
hij langer dan twintig jaar actief binnen de 

Toernooicommissie. Twee keer zat hij in het 
bestuur. In de begin jaren ’90, en in 2010. 
Een mooie periode, waarbij hij verschillende 
rollen vervulde: “In de begin jaren ’90 
was ik bestuurslid en kantinebeheerder 
en de tweede periode in het bestuur, in 
2010, jeugdvoorzitter.” Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Christiaan Mulder in mei 2015 
is benoemd tot Lid van Verdienste. 

Familie
Ondanks een drukke baan bij Albert Heijn in 
Kampen en de werkzaamheden voor VSCO’61, 
is er nog tijd over voor andere hobby’s. Familie 
speelt daarbij een centrale rol: “Afgelopen jaar 
was ik 25 getrouwd met mijn vrouw Simone. 
Mijn beide zoons voetballen bij VSCO, ik pak 
graag een wedstrijd mee. Marthijn speelt in het 
tweede elftal en Thomas in de B1.” Een andere 
hobby is motorrijden. Afgelopen zomer toerde 
hij met zijn tweewieler samen met Jan van 't 
Hof en Gerrit Jan Veldhoen naar de Noordkaap. 
Mulder vat het zelf allemaal goed samen. 
Lachend: “Ik ben niet zo goed in stil zitten.”

de Sponsorcommissie, 

met van links naar rechts: 

Lammert Vlieger, 

Rick Spijkerboer. 

Wim Korenberg, 

Hendrik Jan ‘Nanne’ Schoonhoven,

Jarno Kwakkel, 

Aart Lokhorst, 

Erik Wijnne, 

Jakob Hardlooper en 

Christiaan Mulder. 

nieuw lid Sponsorcommissie
Naast de terugkeer van 
Christiaan Mulder verwelkomt de 
Sponsorcommissie ook een nieuw lid: 
Rick Spijkerboer. Vanaf mei 2015 is hij 
actief voor de commissie. De regio 
Oostendorp en Elburg is zijn werkgebied.

Oud-voorzitter Lammert Vlieger is 
content over de rol van het jongste 
commissielid: “Rick is al jaren lid 
van VSCO en actief als elftalleider bij 
C1 en het zevende. Hij is gedreven, 
kundig, representatief en hij draagt de 
clubcultuur uitstekend uit.”

Rick Spijkerboer woont in Elburg en is 
werkzaam als operationeel manager bij 
Current Connect in Raalte en eigenaar 
van uitzendbureau Flexible+. 

“VSCO’61 is een sterk merk”
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Henry Fobbe is al meer dan vijftien jaar actief in de 

camperbranche. Wat begon als een uit de hand gelopen hobby, 

is inmiddels een landelijk bekend camperbedrijf. Voor nieuwe 

campers, occasions en onderhoud zijn kampeerliefhebbers bij 

Fobbe Campers aan het juiste adres.

Fobbe Campers
SpOnSOr in Beeld

Onbezorgd 
Camper
plezier
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Henry Fobbe verkoopt in 2000 zijn eerste 
camper. “Ik deed in die tijd veel aan motorsport 
en ging dan, met een klein tot camper 
omgebouwd busje, naar Duitsland. Dit ging 
mij steeds meer tegenstaan en toen heb ik 
besloten om de camper te koop te zetten 
op internet. Binnen een uur had ik de eerste 
belangstellenden al aan de telefoon en zo heb 
ik mijn eerste camper verkocht.” Hierna begint 
Henry vanuit huis met de verkoop van campers. 
Al snel is de schuur bij zijn huis niet meer 
afdoende voor de werkzaamheden. Daarom 
huurt hij verschillende panden in Oldebroek en 
Wezep alvorens in 2006 in ’t Loo zijn huidige 
bedrijfspand te laten bouwen.

Crisis
Fobbe Campers had net zijn intrek genomen 
in het gloednieuwe pand aan de Broekerenk 
in ’t Loo en toen was daar het spook van de 
crisis. “Dit was voor ons geen eenvoudig begin, 
veel gekochte campers werden op het laatste 

moment geannuleerd”, herinnert Henry zich. 
“De marges op een camper werden steeds 
minder, waardoor het moeilijk was om het 
hoofd boven water te houden, maar gelukkig 
heb ik niemand hoeven ontslaan.” Na deze 
stroeve start merkt Henry dat er sinds twee 
jaar weer een stijgende lijn te zien is in de ver-
kopen.

assortiment
Fobbe Campers is sinds een jaar trotse dealer 
van het Franse campermerk Chausson. “Deze 
nieuwe campers gaan zeker twintig jaar mee 
en zijn van alle gemakken voorzien. Daarnaast 
verkopen we alle merken gebruikte campers in 
een prijsklasse van € 5.000,- tot € 70.000,-. Zo 
kun je voor ieder budget bij ons terecht. Inruil 
van een gebruikte camper of caravan behoort 
tot de mogelijkheden. Op dit moment bieden 
wij nog geen caravans aan, dus deze schuiven 
we door naar de handel. We zitten er wel aan 

te denken om caravans te gaan verkopen, maar 
dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

Klanten
Het grootste deel van de klantenkring van 
Fobbe Campers bevindt zich buiten de Veluwe. 
“We krijgen klanten vanuit heel Nederland 
over de vloer die ons voor de aanschaf en het 
onderhoud weten te vinden.” Vooral internet 
speelt hierbij een grote rol en zorgt voor een 
transparantere markt. “Ik bied mijn campers 
aan op allerlei sites, van marktplaats.nl tot 
camperscaravans.nl. Daarnaast sta ik ieder jaar 
op vakbeurzen in Utrecht en Hardenberg.” 

Service
Iedere camper wordt afgeleverd met drie 
maanden garantie, een grote beurt en een 
nieuwe APK. “Alles moet goed functioneren, 
zodat de klant daar de eerstkomende tijd geen 
omkijken naar heeft. Ik wil een goede relatie 
opbouwen met de klant, zodat die Fobbe 

Campers aanbeveelt bij familie of vrienden. 
Het belangrijkste is dat de klant onbezorgd kan 
genieten van zijn aankoop.” 
Naast het verkopen van campers, bezit Fobbe 
Campers ook een volledig ingerichte werkplaats 
voor campers en caravans met goed opgeleide 
monteurs. “Wij zijn in staat om zelf APK’s uit 
te voeren en wij verrichten al het onderhoud. 
Hierdoor kunnen we de klant ook na hun 
aankoop van dienst blijven.” 

Sponsoring
Fobbe Campers is enkele jaren geleden 
begonnen als sponsor van een jeugdelftal bij 
VSCO’61. ”Eerlijk gezegd heb ik zelf weinig 
met voetbal, maar ik vind het belangrijk om 
de maatschappelijke rol van de vereniging te 
ondersteunen. Daarnaast is VSCO erg attent en 
correct richting haar sponsoren. Ik voel me, de 
spaarzame momenten dat ik op het sportpark 
ben, altijd zeer welkom.”

Bedrijfsactiviteiten:
Fobbe Campers is officieel 
dealer van het campermerk 
Chausson. Daarnaast leveren 
zij tweedehands campers 
van allerlei merken in elke 
prijsklasse en hebben ze de 
beschikking over een volledig 
ingerichte werkplaats voor al 
het onderhoud aan campers en 
caravans.

👤	 eigenaar: 
 Henry Fobbe

 aantal medewerkers:
 5

  Contactgegevens:
 Broekerenk 33-35
 8095 RP ’t Loo-Oldebroek
 Telefoon: 0525 - 633300
 campers@fobbe.nl

🌎	 Website: 
 www.campers.fobbe.nl

  Fobbecampers

  openingstijden:
 Maandag 09:00 - 17:00
 Dinsdag 09:00 - 17:00
 Woensdag 09:00 - 17:00
 Donderdag 09:00 - 17:00
 Vrijdag 09:00 - 17:00
 Zaterdag 10:00 - 17:00
 Zondag Gesloten 

cAMPERS

“Het belangrijkste is dat de klant 
onbezorgd kan genieten van zijn aankoop”



De selectiespelers van VSCO'61 mogen gratis bij ABC sporten!
Wanneer mogen wij u begroeten?

- Meld u aan voor een GRATIS PROEFWEEK!
- Voordelige abonnementen voor duo's en gezinnen!
- Afslanken lukt wél met ons Body Support programma.
- Ruime openingstijden en méér dan 40 groepslessen met instructor.
- ABC heeft er 40 Virtuele groepslesuren bij!
- Al 23 jaar een vertrouwd adres voor ZWEMLES!



U wilt een huis kopen of verkopen, een testament vastleggen, een contract maken? 
Of misschien hebt u wel plannen om een besloten vennootschap op te richten? 

De notaris regelt het allemaal voor u.

Notariaat Kremer heeft kantoren in Wezep en Oldebroek.
En da’s mooi makkelijk!

Bezoekadres Wezep
Stationsweg 87A
8091 AC Wezep
T: 038 - 376 00 80

Bezoekadres Oldebroek 
Beeklaan 10 
8096 AM Oldebroek 
T: 0525 - 63 13 35

Email info@notariaatkremer.nl
Website www.notariaatkremer.nl
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Met 35 jaar ervaring in de kantooromgeving is 

Hollander uitgegroeid tot een totaalleverancier 

van kantoorproducten. Persoonlijk contact en 

helder advies zijn belangrijke aspecten waar 

een klant in deze tijd om vraagt. Bedrijven en 

particulieren hebben praktische en mensgerichte 

oplossingen nodig. Hollander biedt diverse 

producten op maat, zodat mensen in een 

plezierige werkomgeving kunnen werken. 

Kantoorwensen, wie heeft ze niet? Een ontmoeting 

met Harry Hollander– Kantoorwensen op maat. 

wat is hollander voor een bedrijf? 
“Hollander – Kantoorwensen op maat is een 
bedrijf dat zich bezighoudt met verkoop en 
vooral advies van kantoorproducten in de 
breedste zin van het woord. Op de website 
kan men kantoorartikelen bestellen via 
de webshop. De klant kan zelf zijn eigen 
assortiment samenstellen. 
De levering van producten probeer ik zo 
snel mogelijk te realiseren. Als een klant de 
producten voor 12:00 uur bestelt, dan heeft 
hij deze de volgende dag al in huis. Naast 
de webshop vind ik persoonlijk contact 
met klanten ontzettend belangrijk. Ik wil ze 
graag ontmoeten, zodat er op maat aan de 
persoonlijke wensen voldaan kan worden.”
 
hollander heeft een scala aan producten 
tot zijn beschikking. wat wordt er zoal 
geleverd? 
“In ons assortiment treft de klant diverse 

producten aan. Deze worden verdeeld in vijf 
productgroepen: 
• Kantoor- en computerartikelen;
• Kantoormachines;
• Kantoor- en projectinrichting;
• Facilitaire producten;
• Audiovisuele producten.
Er worden zelfs complete kantoor-, vergader- 
en kantineruimten door ons ingericht. Hierbij 
werk ik samen met Felloo uit Almelo. Zij zijn 
vooral sterk in de ICT-kant, wij vullen elkaar 
perfect aan.
Op het gebied van audiovisuele producten 
staan we ook ons mannetje. We leveren 
monitoren, touchscreen schermen, beamers en 
interactieve schoolborden. Voor onder andere 
kerken, scholen, instellingen en bedrijven is 
het noodzakelijk om met de tijd mee te gaan. 
Tegenwoordig worden veel kinderen op school 
groot gebracht met audiovisuele producten. 
Ook relatiegeschenken en facilitaire producten, 

zoals bedrijfskleding, brandblusapparatuur, 
verbanddozen, schoonmaakartikelen en zelfs 
koffie, thee en soepen worden geleverd.”
 
hollander is sponsor van VSCO’61. 
waarom eigenlijk? 
“Maatschappelijke betrokkenheid vind ik 
een belangrijk aspect. Verenigingen kunnen 
steeds minder rekenen op subsidies vanuit 
de overheid. Er wordt vaker een beroep 
gedaan op het bedrijfsleven en ik vind 
niet dat ik daarin achter kan blijven. VSCO 
zit organisatorisch goed in elkaar en de 
vereniging zorgt voor bijeenkomsten, zodat 
bedrijven hierdoor een netwerk kunnen 
opbouwen. Zodoende krijg ik wat terug 
voor de sponsoring en dat is goed voor alle 
partijen.” 

Hollander - 
Kantoorwensen op maat

SpOnSOr in Beeld

Kantoor
wensen 
op maat
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Bedrijfsactiviteiten:
Hollander – Kantoorwensen 
op maat is totaalleverancier 
voor al uw kantoorproducten. 
Kantoor- en computerartikelen, 
kantoormachines, kantoor- en 
projectmeubilair, facilitaire 
producten en audiovisuele 
producten worden door 
Hollander op maat aangeboden.

👤	 eigenaar: 
 Harry Hollander 

  Contactgegevens:
 Pimpernel 9 
 8096 XM Oldebroek 
 06 - 53993990 
  info@hollanderopmaat.nl 

🌎	 Website: 
 www.hollanderopmaat.nl 

  Harry Hollander Oldebroek 

Bedrijfsactiviteiten:
Felloo levert totaal-oplossingen 
op het gebied van ICT uit de 
Cloud. Felloo heeft professionele 
en deskundige kennis in 
huis om u te helpen met uw 
mobiliteit, bereikbaarheid en 
veiligheidsvraagstukken.

👤	 aCCOuntmanager
 Erwin Sonder 

  Contactgegevens:
 Twentepoort Oost 18a 
 7609 RG Almelo 
 Telefoon: 088 - 2002422 
  info@felloo.nl 

🌎	 Website: 
 www.felloo.nl

Felloo uit Almelo is de leverancier van (cloud) 
werkplektelefonie en documentmanagement 
oplossingen. Accountmanager Erwin Sonder legt uit 
wat voor bedrijf Felloo is en hoe de samenwerking 
tussen Felloo en Hollander – Kantoorwensen op maat is 
ontstaan.

“Vanuit mijn werkverleden ken ik Harry al langer. Ik 
weet dat hij zeer vakbekwaam is en dat je op hem 
kunt bouwen. Dat geldt ook voor de oplossingen die 
Felloo zijn klanten biedt. Aangezien Harry veel kennis 
heeft binnen zijn vakgebied, kantoorartikelen en 
projectinrichting, en wij veel aan de ICT-kant zitten, 
was dit een ideale kans om elkaars portfolio te gaan 
versterken. 
Wij implementeren de nieuwste technieken op het 
gebied van cloudtelefonie, desktop en printing. Een 
totaalpakket waarbij alle producten het werken 
makkelijker en goedkoper maken. Met onze diensten 
is niemand meer gebonden aan een vaste werkplek. 
Bovendien zijn al onze producten volledig aan te passen 
aan een organisatie. Efficiënter kan het niet. En bij 
de opslag van documenten is veiligheid en stabiliteit 
gegarandeerd. 

Met Harry Hollander hebben we al een aantal projecten 
gedraaid. Daarbij bleek dat wij echt iets kunnen 
toevoegen aan zijn assortiment. Naast de winst op het 
gebied van gebruiksgemak en efficiëntie bieden wij nog 
een belangrijk voordeel: er is vooraf geen investering 
nodig. Bij ons koop je geen techniek, maar sluit je een 
abonnement af per medewerker.”

 Kantoorwensen, wie heeft ze niet?

Kantoorwensen op maat
Hollander



De bal is rond...

Autobedrijf Jedi, onderscheidend in service en kwaliteit.

Schepenveld 49  |  3891 ZK  |  Zeewolde  |  Telefoon  036 - 522 13 30 

Markerkant 1402  |  1314 AR  |  Almere      |  Telefoon  036 - 533 20 20

www.jedi.nl

De bal is rond...

1 maart 2016 
verhuizen we 

naar 
Rondweg 70 

in Wezep!



restant wedstrijd
programma 3e klasse B
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SeiZOen 2015/2016
BeKertOernOOi KnVB diStriCt OOSt 
6 fEBRUARI VSCO'61 - DE TREffERS

30 JANUARI 2016 VSCO’61 – STROE

13 fEBRUARI 2016 ZWART WIT’63 – VSCO’61

20 fEBRUARI 2016 VSCO’61 – EfC’58

05 MAART 2016 ROOD-WIT’58 – VSCO’61

12 MAART 2016 VSCO’61 – VIERHOUTEN’82

19 MAART 2016 HULSHORST – VSCO’61

02 APRIL 2016 TEUGE SP – VSCO’61

09 APRIL 2016 VSCO’61 – DSV’61

23 APRIL 2016 BAS – VSCO’61

30 APRIL 2016 VSCO’61 – OTTERLO

07 MEI 2016 VSCO’61 – AGOVV

14 MEI 2016 SDS’55 – VSCO’61

eerSte elFtal
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Op ieder gebouw 

past een dak. Bij 

zowel nieuwbouw 

als bestaande daken 

kan een dakdekker 

ingeschakeld worden 

om de beste oplossing 

te vinden. Gaasenbeek 

Dakbedekkingen 

biedt de klant diverse 

mogelijkheden 

en brengt deze op 

deskundige wijze aan. 

Eigenaar Matthijs 

Gaasenbeek vertelt 

over zijn bedrijf. 

hoe is gaasenbeek dakbedekkingen 
ontstaan en wat is het voor een bedrijf?
“Het is een jong en vernieuwend bedrijf 
met ruime ervaring op het gebied van 
dakbedekkingen. Ik ben tien jaar geleden 
begonnen met dit beroep. Het werken in de 
buitenlucht geeft mij nog steeds een heerlijk 
vrij gevoel. In 2011 kriebelde het zo dat ik 
voor mijzelf ben begonnen. 
Tegenwoordig zijn we al een aantal jaren 
allround op het gebied van dakbedekkingen. 
Door de jaren heen hebben we veel ervaring 
opgedaan op het gebied van renovatie, 
nieuwbouw en onderhoud van daken. 
Hieronder vallen diverse werkzaamheden, 
zoals isoleren, dakbestrating, het plaatsen 
van lichtkoepels en zinkwerk zoals goten 

of hemelwaterafvoer. Zelfs het maken van 
dakshingles behoort tot de mogelijkheden. 
We gaan voor kwaliteit tegen een nette 
prijs.”

welk soort dakbedekkingen zijn er 
eigenlijk?
“Het ligt er net aan welk materiaal een klant 
wil hebben. Ik heb diverse materialen op 
voorraad liggen, hierin ben ik ontzettend 
flexibel. Sinds kort heb ik een loods tot 
mijn beschikking. Deze staat aan de 
Bovenheigraaf in Wezep. 
Het meest gebruikte materiaal is nog 
steeds bitumineuze dakbedekking. Dat 
is ideaal voor een plat of licht hellend 
dak. Het is blijvend waterdicht. Bij hoge 

Gaasenbeek 
Dakbedekkingen

SpOnSOr in Beeld

Mee
denkende 
dak
dekker
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temperaturen is de vorm eenvoudig aan 
te passen. Daarom is het ook zo geschikt 
voor daken met unieke vormen. PVC, EPDM 
en kunststof zijn materialen die ook voor 
dakbedekkingen worden gebruikt. 
Mijn persoonlijke voorkeur voor dakbedekking 
gaat uit naar het zogeheten EPDM, dat is 
synthetisch rubber. EPDM is een brandveilig 
product, het wordt zonder open vuur 
aangebracht. Daarnaast is de EPDM die wij 
gebruiken brandvertragend. Het is uitstekend 
bestand tegen weersinvloeden. De verwachte 
levensduur van EPDM is dan ook veertig 
jaar, ten opzichte van ongeveer twintig jaar 
van een bitumen dakbedekking. EPDM is 
dus een verantwoorde keuze wat betreft 
duurzaamheid.”

waaraan voldoet een goed dak?
“De kwaliteit van een dak vind ik ontzettend 
belangrijk. Het moet waterdicht en goed 
geïsoleerd zijn. Een goed geïsoleerd dak zorgt 
ervoor dat warmte en kou zo lang mogelijk 
gescheiden blijven. Door isolatie op de juiste 
manier toe te passen neemt het leefcomfort 
toe en zullen kosten voor verwarming 
en stroomverbruik afnemen. Isoleren is 
meer dan alleen het aanbrengen van het 
materiaal. Het is belangrijk dat mensen zich 
goed laten informeren over het gebruik van 
isolatiemateriaal. Daarmee bespaart een klant 
honderden euro’s per jaar.”

de kantine bij VSCO’61 is inmiddels 
uitgebreid. jij hebt daar je steentje aan 
bijgedragen. waarom ben je sponsor 
geworden van VSCO’61?
“In een ver verleden heb ik nog gevoetbald 
in de jeugd van VSCO. Daarnaast heb ik jaren- 
lang als vrijwilliger achter de bar gestaan. 
Momenteel ben ik wat minder te zien op 
sportpark De Heughte, omdat ik wat drukker 
ben sinds ik voor mijzelf begonnen ben. Ik zal 
altijd een band met deze club houden. Het is 
een gezellige vereniging die ondernemend en 
organisatorisch goed in elkaar steekt. VSCO 
denkt altijd aan haar sponsoren en dat vind ik 
klasse. Ik hoop deze vereniging nog jaren te 
mogen steunen door middel van sponsoring.”

Bedrijfsactiviteiten:
Gaasenbeek Dakbedekkingen beschikt 
over ruime ervaring op het gebied 
van dakbedekkingen. Particulieren 
en bedrijven kunnen terecht voor 
alle soorten dakbedekkingen voor 
hellende en platte daken, dakisolatie, 
dakonderhoud, dakranden en duurzame 
daken. 

👤	 eigenaar: 
 Matthijs Gaasenbeek

 aantal medewerkers:
 1

  Contactgegevens:
 Vletstraat 20
 8081 NP Elburg
 0525 - 622903
 06 - 14942731
 info@gaasenbeekdakbedekkingen.nl

🌎	 Website: 
 www.gaasenbeekdakbedekkingen.nl

  @gdakbedekkingen

  gdgroep

“Goede 
kwaliteit 
voor een 
nette prijs”
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Dit is de vijfde editie van het 
businessmagazine uitgegeven door 
VSCO’61. De uitgave verschijnt ieder 
jaar in januari / februari.

Sportpark de heughte
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde  
Telefoonnummer: 0525 - 621469
Website: www.vsco.nl
E-mail: info@vsco.nl
Twitter: @vsco61nieuws 
Facebook: www.facebook.com/vsco61

informatie
Jarno Kwakkel
Mobiel: 06 - 51 46 27 67
E-mail: j.kwakkel@vsco.nl

Oplage 
3000 exemplaren

distributie
Aart Lokhorst en Ben Leusink

redactie
Johan van Pijkeren, Tess van Olst, 
Ernst te Kiefte, Rinze Kaatman, Jarno 
Kwakkel en Kees Schoonhoven

eindredactie
Rinze Kaatman

Commercie
Rick Spijkerboer, Hendrik Jan 'Nanne' 
Schoonhoven, Aart Lokhorst, Lammert 
Vlieger

Omslag fotografie
Herman van der Wal

Fotografie
Herman van der Wal 
Jan Borgers
Dik Leusink
Dries van Dijk
Bram van de Biezen (luchtfoto)
Archief VSCO’61 

Vormgeving en drukwerk
Bredewold. Creatie, web & print.
Rondweg 76, 8091 XK  Wezep
Telefoon 038 - 376 33 90
www.bredewold.nl

COlOFOn





AMBITIES 
WAARMAKEN

Nijverheidsweg 20
8084 GW ’t Harde
Postbus 41
8084 ZG ‘t Harde

Telefoon 0525-653211
Fax 0525-652678
Internet: www.prinsbouwbv.nl
E-mail: info@prinsbouwbv.nl


