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de businessmagazinecommissie, met van links naar 
rechts: Johan van Pijkeren, Ernst te Kiefte, Rinze 
Kaatman, Jarno Kwakkel, Tess van Olst, Jannika 
Uitslag, Lammert Vlieger, Aart Lokhorst en Robert 
Bonestroo

et gaat goed met BV Nederland. De werkloosheid is onder de 
vijf procent gedaald en de woningmarkt brult als vanouds. 
Bedrijven investeren weer en voor het eerst sinds jaren vullen 

de industrieterreinen zich. Ook in onze regio en onder onze sponsoren is 
de stemming overwegend positief. We hebben voor deze zevende editie 
opnieuw twaalf ondernemers gevonden die graag vertellen over hun 
bedrijf. 
Op de voorpagina vindt u een welbekende familie binnen VSCO’61: 
De familie Van Os. Om precies te zijn vader Henk en zoon Martin. 
Woonachtig in Oosterwolde begon Henk van Os zijn bedrijf Van Zon 
Arbeidsbemiddeling ondertussen alweer tien jaar geleden. Henk is niet 
alleen een trouwe sponsor, maar ook actief als voorzitter van de sup-
portersvereniging, club van 100 en als scheidsrechter. Reden genoeg dus 
om eens aan tafel te gaan zitten bij deze rasechte Kanarie. 
Verder vindt u in deze editie een inspirerend artikel met Social Media 
tips van de hand van Robert Bonestroo. Ons commissielid Robert is in 
het dagelijks leven Social Media Specialist bij IKEA Nederland en kan u 
dus alles vertellen over zijn vak. We hebben Pieter Zwart bereid gevon-
den een column te schrijven waarin hij met een frisse blik kijkt naar de 

voetbalindustrie. Ook vertelt onze hoofdtrainer Bülent Akar over de 
avonturen van ons eerste elftal in de tweede klasse. 
Tot slot heeft de Sponsorcommissie hard gewerkt aan het updaten van 
alle tenues naar de nieuwe stijl. Deze monsteroperatie nadert de afron-
dingsfase en u vindt een geselecteerd overzicht van teams die afgelo-
pen jaar een nieuw tenue in ontvangst mochten nemen. 
Onze redacteuren hebben dit jaar van allerlei ambachten kennis geno-
men. U leest verhalen over ondernemers in de dienstverlening, IT, food 
en bouw. Deze sponsoren onderscheiden zich ieder op een eigen manier. 
De een met gastvrijheid, de ander met hard werken en vakmanschap. 
Een ding hebben ze in ieder geval gemeen, ze dragen VSCO’61 een warm 
hart toe.

Ik wens u veel leesplezier! 

Met sportieve groet,

Jarno Kwakkel 
Voorzitter Businessmagazinecommissie VSCO’61

H

VOORWOORD



“VSCO’61 is een sterk merk”
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Het huidige herstel van de markt voor 
woningbouw is ongekend, de totale bouw-
productie zal in 2019 op het niveau liggen 
van voor de crisis. Wim Prins, directeur-eige-
naar van Prins Bouw, onderschrijft de bevin-
dingen van de onderzoekers. “Tijdens de cri-
sis vond er nagenoeg geen nieuwbouw plaats 
en nu is de vraag zo groot dat we regelmatig 
opdrachten moeten weigeren.”

Overheid
Toch had de bouwsector volgens Wim niet 
zover hoeven wegzakken. “De overheid had 
veel meer lef en visie kunnen tonen tijdens 
de crisis. Neem bijvoorbeeld het onderwerp 
duurzaamheid. Door het klimaatakkoord en 
de afspraken die de nieuwe regering heeft 
gemaakt is er een enorme druk op het ver-
duurzamen van de bestaande woningvoor-
raad ontstaan. Door het gebrek aan capaci-
teit kan de bouwsector nu niet aan de vraag 
voldoen, tijdens de economische crisis had 
de overheid hier juist in moeten investeren. 

Ook banken hebben op de rem getrapt zodat 
bijna niemand geld kon krijgen voor nieuw- 
of verbouw.” Een andere gemiste kans is 
volgens Wim iets waar de hele samenleving 
beter van was geworden. “Veel van onze kin-
deren in Nederland krijgen onderwijs in sterk 
verouderde en slecht onderhouden school-
gebouwen met een ongezond binnenmilieu. 
Tijdens de crisis had de overheid van de nood 
een deugd kunnen maken door bouwend 
Nederland nieuwe en frisse scholen te laten 
bouwen.”

Loyaliteit
Het tekent de maatschappelijke betrokken-
heid van Wim Prins. Als ondernemer kijkt hij 
niet alleen naar de winstgevendheid op korte 
termijn, hij vindt ook dat je als overheid en 
bedrijf anticyclisch moet durven investeren. 
“Als het goed gaat moet je reserves aanleg-
gen die je dan weer kunt gebruiken als het 
even minder gaat. Veel bouwbedrijven heb-
ben dat niet gedaan, te gemakkelijk goede 

werknemers ontslagen en ervaren nu dat het 
heel moeilijk is gekwalificeerde bouwvak-
kers te vinden.” Wim Prins is blij dat hij zijn 
medewerkers heeft weten te behouden. 
“Natuurlijk vertrekken ook hier af en toe 
medewerkers omdat ze op zoek zijn naar een 
nieuwe uitdaging of de ambitie hebben eigen 
ondernemer te worden. Ik juich dat alleen 
maar toe. We doen er alles aan om onze men-
sen te ontwikkelen en dan hoort dat erbij. 
Maar ik ben er ook trots op dat we met veel 

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: 71
 Ermelo: 19

  Contactgegevens:
 Bezoekadres:
 Nijverheidsweg 20
 8084 GW ’t Harde
 T. 0525 – 653211
 E. info@prinsbouwbv.nl

📥	 Postadres:
 Postbus 41
 8084 ZG ’t Harde

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

 @PrinsBouw

  Prins Bouw

BLIK GERICHT OP  
DE TOEKOMST
Volgens een rapport van het Economisch Instituut 
voor de Bouw is de toekomst voor de bouw zonnig. Er 
is sprake van een explosieve groei in de woningbouw, 
terwijl ook bij de utiliteitsbouw (alle andere gebouwen 
dan woningen) en de grond-, weg- en waterbouw 
de groei geleidelijk aantrekt. De werkgelegenheid in 
de bouw zal de komende jaren zo goed als helemaal 
terugkomen op het niveau van voor de financiële crisis 
van 2008. We richten onze blik op de toekomst met Wim 
Prins, algemeen directeur van hoofdsponsor Prins Bouw.

medewerkers al het 40-jarig jubileum heb-
ben kunnen vieren. Ze zijn lid van de familie. 
Enkelen kregen verkering, trouwden, kre-
gen kinderen en werden zelfs opa in hun 
werkzame leven voor Prins Bouw”, vertelt 
Wim met een grote glimlach op zijn gezicht. 
Hij is loyaal aan zijn mensen, zoals hij dat 
als hoofdsponsor ook is aan VSCO’61.

Innovatie
Wim, wiens zoon nu als werkvoorbereider 
in het bedrijf werkt, heeft zichtbaar plezier 
in het runnen van de onderneming, maar 
heeft ook een grote passie voor pionieren. 
“Een bouwer wil toch graag uniek bouwen. 
Daarom is renoveren en restaureren ook zo 
leuk. Het is prachtig om te zien hoe je de 

oude elementen weer helemaal terug kunt 
brengen in een woning. Of iets maken van 
een pand dat al lang leeg staat.” Wim denkt 
dat de bouwwereld de komende jaren zal 
veranderen en wil ervoor zorgen dat Prins 
Bouw klaar is voor de toekomst. “De eis om 
duurzamer te bouwen zal nog veel nieuwe 
ontwikkelingen brengen waarbij het milieu 
en de gezondheid van bewoners en gebrui-
kers centraal staan. De vraag is bijvoor-
beeld of we in de toekomst nog met steen 
bouwen of dat er een alternatief is.” Wat 
niet zal veranderen is het leveren van een 
goed product door Prins Bouw. “De beste 
manier om aan de bak te blijven”, besluit 
Wim Prins.

“Het milieu en de 
gezondheid komen 
nog meer centraal 
te staan”
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Het vergroenen van de omgeving wordt 
steeds belangrijker. Dat hier een heel 
proces aan vooraf gaat is bij veel mensen 
niet bekend. Heicom uit Oldebroek heeft 
met zijn jarenlange kennis en ervaring 
een uitstekende naam opgebouwd op 
het gebied van bodemverbetering. In een 
vraaggesprek met het businessmagazine 
van VSCO’61 vertelt eigenaar Herbert 
van Werven over het succes van Heicom. 

Heicom is niet voor iedereen een bekende 
naam. Wat doen jullie precies?
“Onze missie is om steden, parken en 
sportvelden echt groen te houden door 
de bodem te verbeteren. We zijn in 
1986 opgericht en hebben ons vanaf het 
begin gespecialiseerd in de kwalitatieve 
opwaardering van de bodem met natuurlijke 
producten. In de loop der jaren hebben 
we onze specialisatie uitgebreid met de 
ontwikkeling en productie van substraten 
voor steden, parken en sportvelden. Een 
substraat is een ondergrond waarin bomen 
en plantenwortels goed kunnen groeien. In 
stedelijk gebied is het niet vanzelfsprekend 
dat bomen en groen kunnen groeien en 
bloeien, hiervoor is goede grond nodig die 
rekening houdt met allerlei factoren zoals 
regenwater, verkeersbelasting en voeding 
voor de bomen.”

Kun je een paar voorbeelden geven?
“In Zwolle hebben wij bijvoorbeeld de 
substraten geleverd bij de vernieuwing 
van de Pannekoekendijk. Voor Dierenpark 
WILDLANDS in Emmen hebben we de 
subtropische kas voorzien van tropische 
bomengrond. Voor een daktuin van een groot 
appartementencomplex in Hoogeveen hebben 
we een nieuw soort daktuingrond ontwikkeld 
en geleverd. Bekijk de projecten maar eens op 
onze nieuwe website.” 

Jullie hebben een goede naam in de 
sportwereld. Waarom zijn jullie producten 
zo goed geschikt voor sportvelden?
“Wij zijn voornamelijk actief in de golf- en 
voetbalwereld. Wij adviseren en leveren onze 
zandproducten aan verschillende clubs uit de 
Eredivisie, zoals FC Utrecht en FC Twente. De 
velden in de Eredivisie moeten voldoen aan 
de hoogste kwaliteitseisen, maar zijn extra 
uitdagend omdat ze in een stadion liggen. 

Wij doen onderzoek op het bestaande veld 
en afhankelijk van de opbouw van het veld 
adviseren wij de juiste producten. Ook bij 
amateurverenigingen zijn wij actief. Zo ligt 
onder het hoofdveld van VSCO een onderlaag 
die wij hebben geleverd. Het was mooi om 
te zien hoe VSCO zich inspande om eigen 
sponsoren te betrekken bij dit werk.  
Daarnaast leveren wij onze producten aan 
een groot aantal golfbanen in Nederland. 
Onlangs is er een ranglijst verschenen van de 
20 beste golfbanen van Nederland. Wij zijn 
er trots op dat 17 van deze golfbanen klant 
zijn van Heicom. Recent hebben wij voor de 
golfwereld ‘Bunkerzand Hoekig’ ontwikkeld. 
Door de korrel van dit zand blijft de bal in de 

bunker goed op zijn plek liggen, zelfs op steile 
gedeeltes. Het is leuk om te zien dat ons 
bunkerzand te zien is tijdens de KLM Open, het 
grootste golftoernooi van Nederland.”
 
Wat maakt jullie uniek?
“Het unieke van Heicom is dat wij 
klantspecifieke producten kunnen maken die 
toegepast worden in de meest uitdagende 
omgevingen. We hebben veel specifieke 
kennis in huis en kunnen in combinatie met 
analyses adviseren én vervolgens produceren. 
Daarnaast beschikken we over verschillende 
 certificeringen die ons uniek maken in de 
 sector en een bewijs zijn van onze kwaliteit. 
Wij kunnen met een gefundeerd advies 
de juiste producten voor de juiste situatie 
leveren. Of het nu gaat om substraat voor 
bomen aan een drukke straat in Zwolle, voor 
een tropische kas of als onderlaag voor een 
voetbalveld.”

Jullie hebben groot respect voor natuur en 
bodem. Hoe komt dit terug in jullie werkwijze?
“Heicom wil door middel van 
bodemverbetering een bijdrage leveren aan 
de klimaatbestendigheid van Nederland, 
zodat ook volgende generaties van de 
openbare ruimte kunnen genieten. Wij zien 
een belangrijke taak in het vergroenen van 
de omgeving. Met onze slogan ‘Op goede 
gronden een gezonde groei’ bedoelen we 
dat alleen met een goede ondergrond een 
boom of beplanting goed kan groeien. Met 
het gebruik van onze producten doen we 
dit met respect voor natuur en bodem. Het 
tegenstrijdige in ons werk is de onnatuurlijke 
omgevingen waarin wij ons werk doen. 
Woonwijken, sportvelden en wegen 
met zwaar verkeer zijn geen natuurlijke 
omgevingen. Met onze producten willen wij 
de natuur in haar kracht zetten in omgevingen 
waar dat niet vanzelfsprekend is.”

SPONSOR IN BEELD

Bedrijfsactiviteiten:
Heicom is de afkorting van 
heidecompost en is producent van 
bodemverbeteraars en substraten 
waarmee de meest uitdagende 
omgevingen - zoals steden, parken 
en sportvelden - groen worden 
en blijven. Vergroening van de 
omgeving verbetert de kwaliteit 
van het samenleven. Missie van 
het bedrijf is om steden, parken 
en sportvelden echt groen te 
houden, door de kwaliteit van de 
bodem te verbeteren en de natuur 
in haar kracht te zetten. Heicom 
is in 2006 overgenomen door Van 
Werven en is daarmee een 100% 
dochteronderneming.

👤	 Directeur: 
 Herbert van Werven

 Aantal medewerkers:
 10

  Contactgegevens:
  Broekeroordsweg 3B 

8095 RM Oldebroek 
T. 0525 – 630889 
E. info@heicom.nl

🌎	 Website:
 heicom.nl

 @HeicomOldebroek

“Op goede gronden  
een gezonde groei”

HEICOM
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VOOR  
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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.

Technisch adviesbureau voor industriële bedrijven
Zuidwendigeweg 3 
8097 RL  Oosterwolde

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

Al 70 jaar werken we bij Van Werven samen aan échte oplossingen, 
met dank aan onze medewerkers. Door samen te werken scoren we 
hoe dan ook ook op het voetbalveld. Van Werven is de komende jaren 
trotse sponsor van VSCO’61. Samen Sterk! www.vanwerven.nl
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egenwoordig begint de zoektocht 
naar producten en diensten 
vaak online. Via het internet kan 

de consument bestellingen plaatsen bij 
bedrijven over de hele wereld. Door dit 
veranderende consumentengedrag is men 
vaak minder loyaal aan merken en bedrijven. 
De komst van social media heeft ervoor 
gezorgd dat het makkelijker is om hierop in te 
spelen en je te profileren als merk of bedrijf. 
Het overgrote gedeelte van de Nederlandse 
bevolking is inmiddels actief op social media. 
Grote ondernemingen zoals KLM, NS en 
Coolblue maken hier al jaren dankbaar gebruik 
van. Daarentegen zijn de uitdagingen voor 
ondernemingen in het MKB-segment wellicht 
groter. Er wordt vaak gesteld dat er te weinig 
budget, tijd en expertise aanwezig is. De 
aanwezigheid op social media kan resulteren 
in meer naamsbekendheid, betrokkenheid, 
een groter bereik en het aantrekken van 
nieuwe potentiële klanten. Hierbij vijf 
handige tips op het gebied van social media. 

1. Maak een duidelijk plan 
De eerste stap is het opstellen van 
een duidelijk plan. Wanneer je besluit 
om gebruik te maken van de vele 
mogelijkheden van social media, 
bedenk dan wie en wat je hiermee wilt 

bereiken. Onderzoek wie de doelgroep 
is en focus je hierop. Wat zijn de 
onderwerpen waar je als bedrijf of merk 
over wilt communiceren? Er zijn tal 
van interessante onderwerpen zoals 
duurzaamheid, vacatures, producten, 
diensten en aanbiedingen. Bepaal 
daarom hoe jij je onderscheidend wilt 
profileren ten opzichte van concurrentie. 

2. Kies de juiste social media 
kanalen 
Bepaal aan de hand van het opgestelde 
plan op welke social media kanalen de 
focus komt te liggen. Het is verstandig 
om klein te beginnen en je te richten 
op een of twee kanalen. Veel gebruikte 
kanalen zijn Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn en Pinterest. Op 
basis van de doelgroep en de doelstelling 
kun je een geschikte keuze maken. Zo 
is LinkedIn geschikt om een zakelijk 
netwerk aan te gaan en om vacatures 
te delen. Facebook daarentegen is 
informeler en geeft de mogelijkheid om 
het assortiment te tonen aan je volgers. 
Wees niet onnodig actief op alle kanalen 
met als doelstelling het vergroten van 
alleen de zichtbaarheid, maar richt je op 
het noodzakelijke. 

3. Blijf relevant en consistent 
Zorg ervoor dat je relevante en 
consistente content aanbiedt aan 
jouw doelgroep en dit bereik je door 
in te spelen op de wensen van de 
desbetreffende doelgroep. Op deze 
manier kun jij toegevoegde waarde 
bieden. Het creëren van content voor de 
massa is als schieten met hagel. Je zal 
altijd een gedeelte bereiken, maar een 
nog groter gedeelte niet. Naast het feit 
dat dit inefficiënt is, kan de boodschap 
ook onpersoonlijk overkomen. 
Elke doelgroep heeft zijn eigen 
interesses, pas je hierop aan. Houd de 
ontwikkelingen op de markt in de gaten 
en informeer je doelgroep zodat het de 
moeite loont om je te blijven volgen. 

4. Bepaal de juiste tone of 
voice 
Kies voor een schrijfwijze en taalgebruik 
die past bij het bedrijf, de doelgroep 
en het social media kanaal. Het is een 
belangrijke keuze aangezien jij je bedrijf 
aan de buitenwereld presenteert en dit 
grote impact kan hebben. De doelgroep 
is ook bepalend in de keuze. Bij een 
jongere doelgroep als studenten zal je 

Tips voor het gebruik 
van social media
Door: Robert Bonestro, social media specialist IKEA en 
aanvoerder van VSCO'61-4

eerder hip taalgebruik toepassen dan bij 
professionals in een bepaalde branche 
met een specifiek jargon. Tot slot speelt 
het social media kanaal ook een rol. Zo 
past bij LinkedIn een formele schrijfstijl 
en bij Instagram een korte en creatieve 
manier van schrijven. De juiste tone of 
voice hangt dus af van verschillende 
factoren. 

5. Wees actief en blijf actief 
Wanneer je hebt besloten om actief te 
worden op social media, doe dit dan niet 
voor een korte periode. De doelgroep 

volgt je omdat ze geïnteresseerd zijn in 
het merk of bedrijf. Zorg er daarnaast 
voor dat je op reguliere basis berichten 
plaatst. Wanneer je in een bepaalde 
maand zeer actief bent en de maand 
erop nauwelijks, dan kan dit averechts 
werken en daarom is het belangrijk om 
hier een juiste balans in te vinden. Plan 
voor elke week tijd in de agenda om 
actief te zijn op social media. Mocht het 
vanwege tijdsgebrek geen optie zijn, 
overweeg dan een professioneel bureau 
of freelancer die hierbij ondersteuning 
kan bieden. 

T



Robbertsmatenstraat 17
8081 HL Elburg
T     0525 62 1414
F     0525 62 2209
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Restaurant At Sea is gevestigd aan de rand van het 
Drontermeer. Mede door haar fenomenale ligging 
en heerlijke gerechten is At Sea in rap tempo een 
gevestigde naam geworden in de regio. Restaurant At 
Sea heeft een zeer uitgebreide en gevarieerde lunch- en 
dinerkaart. Ook voor een goed verzorgde high tea of 
een winterse BBQ uit de ‘Green Egg’ is de fijnproever 
bij At Sea aan het juiste adres. En er is nog veel meer te 
proeven en te beleven… 

“Onze kaart gaat met de seizoenen mee. Ieder 
seizoen ontwikkelen we nieuwe gerechten om 
onze gasten te blijven verrassen. Samen met 
de chef-kok en een culinair adviseur gaan we 
smaken combineren. Aan ieder gerecht voe-
gen we iets bijzonders toe voor een ultieme 
smaakbeleving”, aldus bedrijfsleider Diana 
Post. Restaurant At Sea mikt op het hogere 
segment. “Hierdoor hebben we meer ruimte 
om het verhaal en de beleving compleet te 
maken.” 

Krachten bundelen 
Diana Post werkt als overkoepelend 
bedrijfsleider met vier operationele managers 
die verantwoordelijk zijn voor het reilen en 
zeilen op de vloer. Restaurant At Sea werkt 
met een klein, hecht team. “We sparren veel 
en gebruiken elkaars krachten. Ik vind het 
belangrijk om te luisteren naar initiatieven die 
uit de organisatie komen, zodat we dit kunnen 
doorvertalen aan tafel.” 
Een van de ideeën die ontstond was het 
creëren van een totaalbeleving. Het is sinds 
kort mogelijk om luxe te overnachten, 
‘glamperen’ (een combinatie van de woorden 
‘kamperen’ en ‘glamour’), in een van de acht 
safaritenten naast het restaurant aan het 
Drontermeer. Ook kun je je eigen bootje 

aanleggen of een bootje huren om de beleving 
compleet te maken.” 

Evenementen
Bij de inrichting van Restaurant At Sea is 
rekening gehouden met de mogelijkheden 
die de ruimte biedt. Hierdoor is de ruimte 
eenvoudig te herindelen voor evenementen 
en partijen. Daarnaast is de serre recent 
verbouwd met een open te schuiven dak. Door 
het toevoegen van een aantal schuifpuien is 
het mogelijk om ruimtes af te scheiden voor 
kleinere zakelijke of privé-evenementen. 
De ruimtes worden als geheel en ook apart 
verhuurd voor uiteenlopende events met een 
persoonlijk karakter. De serre, restaurant, 
achterkamer en bar zorgen voor de perfecte 
sfeer bij iedere gelegenheid. “Bij evenementen 
vanaf 150 personen sluiten we het restaurant, 
dit doen we maximaal twee keer per week 
met uitzondering van de ‘bouwvak’, dan zijn 
we volop in de weer voor vakantiegangers en 
zongenieters”, aldus Diana. 

Restaurant At Sea is ook zeer geschikt voor 
een zakelijke lunch. Diana: “Onze grote tafel 
met fauteuils biedt de mogelijkheid voor een 
zakelijke lunch met een persoonlijk karakter. 
Naar wens maken we een driegangen 

SPONSOR IN BEELD

Waar smaaksensatie 
en sfeer elkaar 
ontmoeten

lunchmenu met wijnarrangement, een buffet 
of een semi-buffet waarbij luxe schalen met 
salades en sandwiches op tafel geserveerd 
worden.” 

Trouw
At Sea probeert zoveel mogelijk trouw te zijn 
aan de omgeving door te werken met eigen 
en lokale producten. “Omdat we gelegen 
zijn aan het Drontermeer, vinden we het 
belangrijk om visgerechten te serveren. 
Daarnaast komt sinds kort het rundvlees van 
onze eigen boerderij, eieren komen van een 

pluimveehouder in de buurt en we laten ons 
eigen ijs maken in de regio. Hierdoor hebben 
we unieke smaken, goeie kwaliteit en lokale 
beleving.” Ook de keuze voor VSCO’61 
is volgens Diana Post om die reden te 
verklaren. “Ik ben zelf een enorme voetbalfan 
en krijg een heel vertrouwd gevoel bij het 
contact met VSCO. Als sponsor gaat het niet 
om het geld of de grote evenementen, maar 
om het gevoel dat je ertoe doet. De fijne 
woorden en de attente berichten. Wat ik wil 
overbrengen aan tafel, ontvang ik ook graag 
terug.” 

“Unieke smaken, goede 
kwaliteit en lokale 
beleving”

Bedrijfsactiviteiten:
Gelegen aan het Drontermeer ligt 
Restaurant At Sea, een lunch- en 
diner á la carte restaurant met ieder 
seizoen een wisselende kaart met 
verrassende gerechten van lokale 
producten. Ook is At Sea zeer geschikt 
voor zakelijke en privé-evenementen 
met wisselende arrangementen. 

Boek bij At Sea een overnachting in 
één van de acht luxe safaritenten met 
uitzicht over het Drontermeer of huur 
een bootje (seizoensgebonden). 

👤	 Bedrijfsleider:
 Diana Post

 Aantal medewerkers:
  11 FTE en een flexibele schil aan 

parttimers

  Contactgegevens:
  Drontermeerdijk 13 

8251 PV Dronten
  T. 0321 - 316647 

E. info@atsea-restaurant.nl

🌎	 Website:
 atsea-restaurant.nl

 At Sea Dronten

 Openingstijden:
 Maandag gesloten
 Dinsdag  gesloten
 Woensdag  gesloten
 Donderdag 10:00 – 23:00 uur
 Vrijdag 10:00 – 23:00 uur
 Zaterdag  10:00 – 23:00 uur
 Zondag 10:00 – 23:00 uur 
  (’s zomers alleen maandag 

gesloten) 
   

In de weekenden is het 
noodzakelijk om te reserveren.

   
Restaurant At Sea kan 
rekening houden met allerlei 
dieetwensen, gelieve vooraf 
door te geven. 

AT SEA
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Voetbaljournalist Pieter Zwart 

is hoofdredacteur van de 

voetbalwebsite Catenaccio.nl, 

aanvoerder van het digitaal 

platform VI-Pro en maakt items 

voor het voetbalpraatprogramma 

Rondo van Ziggo. In deze column 

laat hij zijn licht schijnen op de 

invloed van het grote geld op de 

internationale voetballerij. 

PIETER ZWART

COLUMN

Niet iedere club hoeft 
te globaliseren

aris Saint-Germain voetbalt dit seizoen met een voorhoede die 
bij elkaar meer dan vijfhonderd miljoen gekost heeft. Neymar 
(€ 222 miljoen), Kylian Mbappé (€ 180 miljoen), Edinson Cavani 

(€ 64 miljoen) en Julian Draxler (€ 42 miljoen) zijn de smaakmakers van 
de Franse uitdager van de topclubs in Duitsland, Engeland en Spanje. Als 
PSG-trainer Unai Emery naast zich kijkt in de dug-out, dan ziet hij daar 
spelers als Ángel Di María (€ 63 miljoen), Lucas Moura (€ 40 miljoen) en 
Javier Pastore (€ 42 miljoen) zitten.

Op het eerste oog lijkt de peperdure selectie van de Parijzenaren 
symbolisch voor een megalomane wereld, die de grip met de realiteit 
totaal is verloren. Wie de moeite neemt om in de jaarcijfers van clubs 
als PSG te kijken, ziet echter iets anders. In tien jaar tijd is de omzet 
van de Franse club met meer dan vijfhonderd procent gestegen, van 
nog geen honderd miljoen naar € 521 miljoen in 2015/16. Daarin staat 
PSG niet alleen: bijna alle internationale topclubs kunnen vergelijkbare 
groeimarges overleggen. 

Op alle financiële indicatoren is het Europese clubvoetbal gezonder 
dan ooit. Sinds de introductie van Financial Fair Play in 2011 zijn de 
schulden van Europese clubs gedaald van 1,7 miljard naar driehonderd 
miljoen euro. Een direct gevolg van de globalisering. Het geld wordt 
niet meer verdiend in eigen land, maar over de hele wereld. Barcelona 
speelt met het Japanse Rakuten op de borst, Manchester United met 
het Amerikaanse Chevrolet en zowel PSG als Real Madrid met Fly 
Emirates uit de Verenigde Arabische Emiraten. De grootste concurrent 
van Fly Emirates – Etihad Airways – is terug te vinden op het shirt van 

Manchester City. Wie de jaarverslagen van de grootste clubs doorploegt, 
ziet deals terug met bedrijven uit alle uithoeken van de wereld.

Voor Nederlandse clubs is dat een slag die niet meer te winnen valt. 
Het gevecht om de internationale groeimarkten is gestreden en de 
Eredivisie heeft naast de hoofdprijs gegrepen. Het goede nieuws is dat 
dit helemaal niet vervelend hoeft te zijn. Dat is de les die getrokken kan 
worden uit andere markten waar de afgelopen periode globalisering 
heeft plaatsgevonden.

In Silicon Valley, de bakermat van de Amerikaanse computerindustrie, 
heeft dat zelfs geleid tot de wet van ‘a 1000 true fans’. De gedachte 
hierachter is dat jij als ondernemer slechts duizend trouwe klanten nodig 
hebt om rendabel te zijn. Stel dat die duizend fans ieder jaar honderd 
euro besteden aan wat jij maakt, dan heb je al honderdduizend euro. 
Dat is vaak ruim voldoende om van te leven. Het mooie is dat duizend 
te doen is. Tot duizend kun je tellen. Als je elke dag een fan maakt, 
duurt het maar drie jaar. Voetbalclubs hoeven deze duizend fans zelfs 
niet eens te verzamelen. Die zitten iedere week al op de tribune. Het 
enige wat je nog hoeft te doen, is de focus verplaatsen van groei naar 
loyaliteit. Vertroetel de mensen die je liefhebben. Koester de niche. Niet 
iedere club hoeft te globaliseren. 

Als jij iedere week het leven van duizend fans een beetje mooier maakt, 
dan mag je daar heel erg trots op zijn. Zelfs als dat betekent dat Neymar 
nooit in jouw shirt gaat spelen.

P
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Drie jaar geleden behandelden Mathijs Frik en Laurens 
Bank hun eerste patiënten op een zolderkamer in Elburg. 
Vanuit Amsterdam kwamen de twee fysiotherapeuten 
ieder weekend naar de Veluwe om veelal voetballers 
met blessures te behandelen. Inmiddels is FriX 
CrossFysiotherapie een onderneming met acht medewerkers 
en hebben ruim 1500 patiënten zich laten behandelen met 
de unieke methode die FriX CrossFysiotherapie hanteert. 
Hoe kan het dat deze twee jonge ondernemers zo succesvol 
zijn? En wat maakt hun manier van behandelen zo effectief? 
Mathijs en Laurens delen hun visie op fysiotherapie.

SPONSOR IN BEELD

Van zolderkamer naar 
gezondheidscentrum

sneller en met name in de voetballerij was 
het razend populair”, vertelt Laurens. “Door 
middel van deep tissue-massage, een 
ijspakking en oefeningen werkten wij daar 
gericht aan het herstel van de patiënten”, 
vult Mathijs aan. Deze methode is de basis 
van de behandelingen bij CrossFysiotherapie. 
Maar de visie van Mathijs en Laurens reikt 
verder dan deze behandelmethode, die 
uniek is in de regio. “Wij geloven dat de 
combinatie van behandelen en trainen zorgt 
voor het beste resultaat”, aldus Mathijs. 
Trainen bij FriX CrossFysiotherapie toont 
veel overeenkomsten met de zogenaamde 
CrossFit-methode. CrossFit is het uitvoeren 
van functionele bewegingen met een hoge 
intensiteit. Laurens, die naast fysiotherapeut 
ook gecertificeerd CrossFit trainer is, vertelt 
enthousiast: “Deze manier van sporten is 
ontzettend goed voor je lichaam. Bij CrossFit 
maak je bijna geen gebruik van apparaten, 
maar werk je aan je algehele fitheid door 
middel van veel lichaamsgewichtoefeningen. 
Het maakt niet uit hoe oud of fit je bent, 
CrossFit is effectief voor iedereen.” 

Succes
Dat FriX CrossFysiotherapie succesvol is 
blijkt wel uit het feit dat wekelijks nieuwe 
patiënten hun weg weten te vinden naar 
het industrieterrein van Elburg. Behalve het 

"Persoonlijke 
aandacht en 
betrokkenheid 
versnellen het 
herstel”

sponsoren van sportclubs doet de praktijk 
niet aan adverteren. “Mond-tot-mond 
reclame is voor ons de meest effectieve 
manier van promotie. In deze regio zijn 
mensen sociaal betrokken tot elkaar, veel 
meer dan in het Westen, dus dat is voor ons 
mooi meegenomen”, zegt Mathijs. Maar de 
heren merken nog een groot verschil met 
Amsterdam. “In deze regio vinden mensen 
het prettig dat zij persoonlijke aandacht 
krijgen. In Amsterdam waren patiënten soms 
tijdens de hele behandeling aan het bellen”, 
vertelt Laurens. Persoonlijke aandacht en 
betrokkenheid is iets wat je, ondanks de 
groei van de praktijk, moet voelen bij alle 
fysiotherapeuten. Mathijs zegt hierover: “Wij 
willen dat iedere patiënt zich hier welkom 
voelt en de aandacht krijgt die hij of zij nodig 
heeft, want ook dit heeft een positief effect 
op het herstel.” Laurens voegt toe: “Daarnaast 
is het voor ons ook leuker om tijdens de 
behandelingen en trainingen een gezellig 
praatje te kunnen maken met de mensen in 
plaats te luisteren naar een telefonerende 
patiënt.”

Toekomst
In twee jaar is FriX CrossFysiotherapie 
uitgegroeid tot een praktijk met acht 
therapeuten in dienst. Waar de praktijk 
in de beginfase met name gericht was 

op de sportblessures, zijn zij zich nu 
ook aan het richten op mensen met 
psychosomatische klachten. Hierbij kun je 
denken aan chronische vermoeidheids- of 
hoofdpijnklachten. “Wij willen er graag naar 
toe dat FriX CrossFysiotherapie een klein 
gezondheidscentrum wordt waar iedereen, 
ongeacht de situatie, terecht kan”, aldus 
Mathijs. Daarnaast willen Laurens en Mathijs 
graag het sporten uitbreiden.  
 “Wij zijn van mening dat voorkomen beter is 
dan genezen. Dus wij willen mensen leren hoe 
zij hun spieren moeten gebruiken om blessures 
te voorkomen. Hierbij kun je denken aan het 
geven van trainingen bij sportverenigingen, 
maar ook het geven van voorlichtingen bij 
bedrijven of op scholen”, vertelt Laurens. 

VSCO’61
Op basis van deze visie is er ook een nauwe 
samenwerking ontstaan met VSCO’61. 
Voetballers met blessures worden vanuit de 
club regelmatig doorverwezen naar de praktijk 
in Elburg. Mathijs en Laurens hebben veel 
contact met de verzorgers en trainers van 
VSCO’61 om de spelers zo goed mogelijk te 
helpen met hun herstel. Daarnaast is Mathijs 
wekelijks op De Heugthe te vinden en geeft hij 
trainingen aan spelers van JO9, JO10 en JO11. 
“VSCO’61 heeft een programma opgezet voor 
hun jeugd en heeft mij gevraagd om trainingen 
te verzorgen op het gebied van loopcoördinatie 
en stabiliteitsvormen. Simpel gezegd helpen 
deze trainingsvormen de kinderen beter 
bewegen, waardoor ze beter gaan voetballen 
en de kans op blessures kleiner wordt”, licht 
Mathijs toe. Mathijs is erg tevreden over deze 
intensieve samenwerking. “VSCO’61 is een 
prachtige vereniging die de zaken goed op orde 
heeft voor haar leden.”

Bedrijfsactiviteiten:
FriX CrossFysiotherapie in Elburg is 
gespecialiseerd in het behandelen 
van blessures door middel van deep 
tissue-massage en trainingsgerichte 
oefentherapie. Bij Frix 
CrossFysiotherapie word je geholpen 
door een van de acht fysiotherapeuten 
die met een persoonlijke en 
doelgerichte aanpak samen met 
jou gaan werken aan je herstel. Het 
doel van de behandeling is de balans 
tussen belasting en belastbaarheid te 
herstellen. Wat je klachten ook zijn, 
bij FriX CrossFysiotherapie krijg je een 
behandeling op maat.

👤	 Eigenaren:
 Mathijs Frik en Laurens Bank

 Aantal medewerkers:
 8

  Contactgegevens:
  Industriestraat 18A  

8081 HG Elburg 
T. 06 - 13511950

🌎	 Website:
 frixfysio.nl

 Specialisaties:
  - Sportblessures 

- Psychosomatische klachten 
- Personal training 
- CrossFit (FriXFit) 
- Verzorgen van trainingen zowel 
op het veld als binnen in de 
trainingsruimte 
- Verzorgen van 
bedrijfsvoorlichtingen 
- Revalidatie  
- Active Release Techniques 
(ART)

FRIX CROSSFYSIOTHERAPIE

Laurens Bank (links) 
en Mathijs Frik

Mathijs komt oorspronkelijk uit Elburg 
en heeft Bewegingswetenschappen en 
Fysiotherapie gestudeerd in Groningen. 
Laurens, afkomstig uit Culemborg, heeft 
zijn diploma tot fysiotherapeut behaald in 
Breda. De heren ontmoetten elkaar ruim 
drie jaar geleden toen ze beide werkten bij 
een praktijk in Amsterdam. Hier ontstond al 
snel een persoonlijke en professionele klik. 
Mathijs behandelde destijds voetballers van 
Elburger SportClub in de weekenden. Vanwege 
zijn succesvolle behandelmethode klopten 

er steeds meer mensen bij hem aan en kon 
Mathijs de hulp van zijn collega Laurens goed 
gebruiken. Toen de heren in 2015 de kans 
kregen om een eigen praktijk in Elburg te 
openen, grepen zij die met beide handen aan.

Behandelmethode
In Amsterdam leerden Mathijs en Laurens 
werken volgens de Richard Smith-
behandelmethode. “Deze methode is 
ontstaan in de jaren tachtig en was destijds 
revolutionair. Mensen herstelden vele malen 
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Faber Installatietechniek is een allround installatiebedrijf, 
werkzaam op de particuliere en zakelijke markt.

Wij bieden een informele werksfeer en prima 
arbeidsvoorwaarden.

FABER
INSTALLATIETECHNIEK

Westerlengte 18, 8081 PZ  Elburg
info@faberinstallatietechniek.nl  www.faberinstallatietechniek.nl

T 0525 65 35 33
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Een bezoek aan een HANOS-groothandel 

is niet zomaar iets, het is een beleving. 

Uiteraard vanwege het brede en diepe 

assortiment in food, vers, non-food en 

drank uit binnen- en buitenland. 

Onze specialisten verstaan hun vak 

en volgen de marktontwikkelingen 

op de voet. HANOS staat garant voor 

hoge kwaliteit. 

HANOS Zwolle
Schokkerweg 9, 8042 PC Zwolle
Tel: +31 (0)38 4256825
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De IT-wereld is in de 

afgelopen twintig jaar enorm 

veranderd. Van computers, 

modems en onderdelen naar 

systemen, data en ‘clouds’. 

Tegenwoordig moet alles 

24/7 met elkaar in verbinding 

staan en moeten systemen 

vanaf meerdere plekken te 

bereiken zijn om bijvoorbeeld 

flex- en thuiswerken mogelijk 

te maken. In die dynamische 

omgeving voelt Syntech-IT uit 

Elburg zich als een vis in het 

water.

aldus Jan. Hier ziet hij ook een vergelijking 
met voetbal. Alles moet op de juiste manier 
op elkaar afgesteld en ingespeeld zijn om als 
team te kunnen functioneren. “In de IT-wereld 
is dit niet anders. Je bent een hecht team en 
hebt alle zaken netjes op orde. Dat is wat ik bij 
VSCO’61 ook zie en waarom ik juist deze club 
wil sponsoren, ook al heb ik zelf niet zoveel 
met voetbal.” 

Veiligheid
Tot eind 2016 heette Syntech-IT nog PC 
Elburg. “We zijn begonnen met een winkel 
en huisbezoeken in de particuliere markt. 
Toen nog veelal gefocust op computers en 
onderdelen. Tegenwoordig houden wij ons 
vooral bezig met de zakelijke markt.” 
Jan geeft aan dat systeembeveiliging 
steeds belangrijker wordt. Gevaren die op 
de loer liggen zijn internetstoringen die data 
wegvagen, virussen die per ongeluk een 
klantendatabase of andere gegevens bloot 
leggen of hackers die proberen in te breken. 
“Het klinkt spannender dan het daadwerkelijk 
is, met goede servers en beveiliging 
blijven dit soort gevaren op afstand. Toch 
werk je met persoonlijke gegevens van 
klanten, medewerkers of personen en 
met een gedigitaliseerde boekhouding, 
salarisadministratie en overige gevoelige 
bedrijfsinformatie- en cijfers. Het is als 
ondernemer belangrijk de zaken ook achter de 
vitrine goed op orde te hebben.”

Kluis
Volgens Jan zijn ondernemers zich steeds meer 
bewust van het belang van goede beveiliging 
en ook de wetgeving wordt iedere keer verder 
aangescherpt. “Dat is een goed teken, maar 
er is nog een lange weg te gaan. Ondernemers 
zijn zich vaak onvoldoende bewust van de 
risico’s omtrent online beveiliging.” Jan legt 
uit dat het niet uitmaakt of het een grote 
of kleine  organisatie betreft. “Er wordt van 

SPONSOR IN BEELD

De kansen en bedreigingen 
van online data

“Ook achter de vitrine moet 
een ondernemer zijn zaken op 
orde hebben”

SYNTECH-IT

Bedrijfsactiviteiten:
Syntech-IT levert een veilige ICT-
omgeving waar de klant op kan 
vertrouwen. Hoe complex de vraag 
ook is, de ervaren specialisten van 
Syntech-IT werken samen en denken 
in mogelijkheden. Persoonlijke 
dienstverlening en professioneel 
support is voor alle specialisten van 
Syntech-IT vanzelfsprekend.

👤	 Eigenaar:
 Jan van de Heuvel

 Aantal medewerkers:
 7 FTE

  Contactgegevens:
  Vooronder 2 

8081 NK Elburg 
T. 0525 - 744051 
E. info@syntech-it.nl

🌎	 Website:
 syntech-it.nl

  Syntech-IT / Phone

 Openingstijden:
 Maandag 10:00 – 18:00 uur
 Dinsdag 10:00 – 18:00 uur
 Woensdag 10:00 – 18:00 uur
 Donderdag 10:00 – 18:00 uur
 Vrijdag 10:00 – 18:00 uur 
 
  Dagelijks van 12:30 – 13:00 uur 

gesloten

je verwacht dat je alles doet wat in je macht 
ligt om het goed voor elkaar te hebben. 
Grappig detail is dat de data-beveiliging van 
de netwerken die Syntech-IT beheert, zich 
bevindt in de oude kluis van het bankgebouw 
in de Vrijheid in Elburg, waar ons kantoor is 
gevestigd.”

Nachtwerk
Het is als netwerkbeheerder van groot belang 
om altijd beschikbaar te zijn voor klanten. 
Syntech-IT heeft daarom de zogenaamde 

‘24-uurs servicedienst’. “Naast de normale 
dagdiensten werken we met roulerende 
supportdiensten die van 18:00 tot 08:00 uur 
duren.” Onderhoudswerkzaamheden zoals 
updates en uitbreiding van het netwerk 
worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd 
om de gebruikers zo min mogelijk in de 
weg te zitten. En ook als er ergens een 
internetverbinding niet goed werkt, moet dit 
direct opgelost worden. “Ook als het 4 uur ’s 
nachts is”, besluit Jan. 

Syntech-IT verzorgt netwerkbeheer van vaste 
en draadloze netwerken voor zowel grote als 
kleine bedrijven. De meeste van deze bedrijven 
zijn werkzaam in de zorgsector. Eigenaar Jan 
van de Heuvel legt uit: “Onze klanten variëren 
van organisaties met tien medewerkers 
tot meer dan vijfhonderd medewerkers. 
We werken regionaal met een vrij breed 
verzorgingsgebied. Van Nijkerk tot een stuk 
boven Zwolle en van Lelystad tot halverwege 
de Veluwe.”

Netjes
“Onze naam betekent ‘samenwerkende 
techniek’. Ons sterke punt is het verbinden van 
lokale systemen en telefonie in ‘de cloud’. Wij 
zijn de verbindende factor en kunnen alles van 
A tot Z voor onze klanten regelen en beheren”, 

ITsyntech
Advies en beheer van uw netwerk
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Het jaar 2017 is voorbij gevlogen en kende voor VSCO’61 vele 
hoogtepunten. Het meest in het oog springend was 
natuurlijk het kampioenschap van ons eerste elftal. Voor de 
Sponsorcommissie was de sponsortrip naar Bremen, met 
een bezoek aan de wedstrijd Werder Bremen - Schalke 04 en 
de Mercedes fabriek een prachtig hoogtepunt. Echt mooi 
om in een ontspannen sfeer plezier en zaken met elkaar te 
combineren.

SPONSORCOMMISSIE

Sponsorcommissie spreidt vleugels verder uit

Waarmee kunnen we jou in 2018 helpen 
om succesvoller te worden? Je klantenbestand 
activeren, je drukwerk beter organiseren, een nieuwe huisstijl 
introduceren? Vindbaar worden voor je doelgroep, je website 

vernieuwen of een gave campagne bedenken? 

Laat ons via bredewold.nl/activeert weten waar jij mee 
aan de slag wilt. Het is vrijblijvend en je krijgt van ons een gratis 

hardloopshirt zodat jouw jaar actief kan beginnen.
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Tijdens deze trip was een veel gehoorde 
vraag: “Wanneer gaan we eens een keer naar 
een wedstrijd in Engeland? Na vier keer een 
wedstrijd in Duitsland te hebben gezien, willen 
we graag iets nieuws.” Als Sponsorcommissie 
vonden wij dit een hele uitdaging, maar al vrij 
snel was duidelijk dat wij aan deze wens van de 
sponsoren tegemoet wilden komen. Mede door 
de goede contacten met John van Zweden 
(voormalig mede-eigenaar van Swansea City) 
heeft de Sponsorcommissie ervoor gekozen 
om in 2018 een wedstrijd van Swansea City in 
Wales te gaan bezoeken. Daarbij is gezocht 
naar een aantrekkelijke tegenstander en 
die is met Arsenal gevonden. Door de grote 
interesse van de sponsoren en de 1e selectie 
voor deze tweedaagse trip, blijkt de keuze een 
schot in de roos te zijn.

Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal 
nieuwe sponsoren aan het sponsorgilde van 
VSCO’61 mogen toevoegen. Graag willen wij 
al deze sponsoren nogmaals bedanken voor 
het vertrouwen in onze club. Daarnaast zijn 
er ook met onze bestaande sponsoren mooie 
overeenkomsten gesloten. Voorbeelden 
hiervan zijn de investeringen in de nieuwe 
kledinglijn, veel teams hebben een compleet 
nieuw tenue mogen ontvangen. Maar 
ook nieuwe reclameborden, veel animo 
voor toernooisponsoring en prachtige 
advertenties in onze magazines. Kijk voor 
al dat sponsornieuws op onze website. Het 
is bijzonder om te zien dat jarenlange 
relaties met bedrijven uitgroeien tot 
maatwerk in sponsoring. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de samenwerking met VAN ZON 

Arbeidsbemiddeling. De speciale ronde 
reclameborden, aan weerszijden van het 
scorebord, zijn echt een aanwinst voor onze 
accommodatie.

Tijdens de lancering van dit magazine is 
ook 'VSCO'61-Zakelijk' gepresenteerd. Een 
mooie en handige brochure, waar wij trots 
op zijn. Het is een ideaal middel om (nieuwe) 
sponsoren kennis te laten maken met onze 
vereniging. Ook dit is een mooi voorbeeld van 
onze intensieve samenwerking met trouwe 
sponsoren, namelijk Bredewold en Bureau 
Hanze.

Traditiegetrouw was het Sponsorvoetbal-
toernooi ook weer een hoogtepunt. Er 
deden in 2017 liefst 32 teams mee. Doordat 
de KNVB sinds dit jaar voor een nieuwe 
speelkalender heeft gekozen, moeten wij 
afwijken van onze vaste datum. Het VSCO’61-
sponsorvoetbaltoernooi staat dit jaar gepland 
op zaterdag 16 juni 2018. Wie wordt de 
opvolger van Vika-Bedrijfswagens? Schrijf je 
in en laat zien dat je zowel zakelijk als sportief 
sterk in de schoenen staat!
 

Christiaan Mulder
Voorzitter Sponsorcommissie VSCO’61

De sponsorcommissie, met 
van links naar rechts: 
Rick Spijkerboer, Erik 
Wijnne, Hendrik Jan ‘Nanne’ 
Schoonhoven, Wim Korenberg, 
Aart Lokhorst, Christiaan 
Mulder en Lammert Vlieger. 
Onder: Jakob Hardlooper en 
Sjoerd Kwakkel



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



36 37B 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 8B 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 8

Aan het woord zijn Jaap-Peter Weerd en Colin 
Pelleboer. Laatstgenoemde is oud-speler en 
voorzitter van de Presentatiegidscommissie 
van VSCO‘61. Twee ambitieuze ondernemers, 
die in 2016 besloten hun krachten te 
bundelen. Beiden hadden ze een succesvol 

communicatiebureau in de Hanzesteden 
Elburg en Kampen en werkten ze al 
regelmatig samen tijdens verschillende 
opdrachten. De stap naar Bureau Hanze, wat 
letterlijk ‘samenwerking van vakbroeders’ 
betekent, was daardoor logisch. “Samen zijn 

we nog beter in staat de klanten te helpen 
met hun online en offline communicatie. 
Jaap-Peter is bijvoorbeeld een uitstekende 
vormgever en goed in webdesign”, legt Colin 
uit. “Online Marketing, teksten schrijven en 
de wensen van de klant vertalen in goede 
communicatieplannen is weer echt een 
specialisme van Colin”, vult Jaap-Peter aan. 

Visie
Colin en Jaap-Peter hebben dezelfde visie 
op ondernemen en klantbenadering. “Met 
onze aanpak willen we echt van meerwaarde 
zijn voor onze klanten.” Bureau Hanze wil 
de klanten volledig ontzorgen. “Of het nu 
gaat om de website, een brochure of de 
presentatie op social media, we kunnen alles 

“Wij maken ondernemers 
trots op hun bedrijf!”
Het woord valt enkele keren tijdens het interview en de 
pauw heeft niet zomaar een plek gekregen in het logo van 
Bureau Hanze. De spreekwoordelijke trots van het dier zien de 
eigenaren van het communicatiebureau graag terug bij hun 
klanten. “Wij proberen het bedrijf van onze klanten en hun 
propositie zo goed en professioneel mogelijk te presenteren 
aan de markt.” 

BUREAU HANZE

SPONSOR IN BEELD

Bedrijfsactiviteiten:
Fullservice bureau voor zakelijke 
online en offline communicatie.

👤	 Eigenaren:
  Colin Pelleboer en  

Jaap-Peter Weerd

 Aantal medewerkers:
 3

  Contactgegevens:
  Broeklandstraat 16 

8082 AE Elburg 
T. 085 - 0640200 
E. info@bureauhanze.nl

🌎	 Website:
 bureauhanze.nl

  Bureau Hanze

 Openingstijden:
 Maandag  08:30 – 17:30 uur
 Dinsdag 08:30 – 17:30 uur
 Woensdag 08:30 – 17:30 uur
 Donderdag 08:30 – 17:30 uur
 Vrijdag 08:30 – 17:30 uur

maken voor de klant en laten de huisstijl 
overal in terugkomen. We proberen zoveel 
mogelijk in eigen huis te doen, maar 
aarzelen niet bepaalde werkzaamheden uit 
te besteden als anderen een beter product 
kunnen bieden. Zo hebben we bijvoorbeeld 
contacten met goede drukkers die prachtig 
drukwerk leveren. Bij alles wat we doen 
draait het om de beste kwaliteit. Wij zijn 
pas tevreden als de klant trots is op het 
eindresultaat”, vertelt Jaap-Peter.
 
Doelgroep
Bureau Hanze richt zich op de zakelijke 
markt in de regio. De klanten zijn actief 
in allerlei branches; van bouwbedrijf 
tot retailer en van restaurant tot 
administratiekantoor. Colin geeft enkele 
voorbeelden: “Als de uitstraling van een 

familiebedrijf is verouderd kunnen wij die 
een totale opfrisbeurt geven. We letten 
goed op de historie en kracht van het 
bedrijf en ontwerpen een nieuw logo en 
website die passen bij de producten en 
de gewenste uitstraling. Ook startende 
ondernemers kunnen we goed adviseren en 
ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen 
op de inhoud van hun werk.” 

Vooruitstrevend
Door de digitale revolutie is de 
communicatie met consumenten en 
bedrijven in het afgelopen decennium 
enorm veranderd. Alles gaat razendsnel 
en voor bedrijven is het een kwestie 
van meegroeien of achterblijven. “Je 
moet je doelgroep scherp hebben en 
gericht communiceren met de klant of 
prospect. Uiteindelijk draait alles om 
de conversie en meetbare resultaten. 
Oftewel, draagt mijn communicatie bij 
aan de verkoop, zichtbaarheid en het 
verhogen van de klanttevredenheid. 
Daarom is het belangrijk dat je website 
goed gevonden wordt en dat sociale 
media op de juiste manier worden ingezet. 
Wij helpen de klant bij het maken van de 
keuzes en het samenstellen van de juiste 
communicatiemix”, aldus Colin.

Toegankelijk
De website laat goed zien wat de klanten 
van Bureau Hanze mogen verwachten 
en er is een goed gevuld portfolio te 
vinden van klanten waarvoor men onlangs 
opdrachten heeft uitgevoerd. Aan de 
presentatie van het communicatiebureau 
is in december 2017 een nieuwe dimensie 
toegevoegd. Op de foto staan Colin en 
Jaap-Peter in hun nieuwe bedrijfspand 
op het bedrijventerrein Broeklanden in 
Elburg. “Hier kunnen we onze klanten 
centraler voorzien van communicatieadvies 
en hebben we al onze diensten onder een 
dak”, besluit Jaap-Peter. 

“Bij alles wat we 
doen draait het om 
de beste kwaliteit”

Colin Pelleboer (zittend) en 
Jaap-Peter Weerd
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INTERVIEW

Op naar de tweede 
seizoenshelft

HOOFDTRAINER

Na meerdere jaren in de derde klasse te hebben geacteerd, 
mag VSCO’61 het seizoen 2017/2018 aanvangen in de tweede 
klasse G. Na elf wedstrijden staan de Kanaries op de achtste 
plek. Met vijf overwinningen, zes nederlagen en nul gelijke 
spelen kan gesproken worden van een wisselvallige eerste 
seizoenshelft. Het aantal doelpunten voor én tegen is perfect 
in balans (17). Samen met hoofdtrainer Bülent Akar blikken 
we terug op zijn debuut in de tweede klasse en kijken we vol 
goede moed uit naar de tweede competitiehelft.

Het elftal van Bülent staat met vijftien 
punten uit elf wedstrijden in de grote 
middenmoot. Daarmee is hij niet ontevreden: 
“Ieder seizoen bepalen wij als team, dus 
samen met de spelers, onze doelstellingen. 
Een plek in de middenmoot, waarbij we ons 
handhaven zonder nacompetitie ( tegen 
degradatie), is waar wij voor gaan. We liggen 
dus op schema.” 

Blessuretijd
De in Wezep woonachtige hoofdtrainer 
vindt dat VSCO’61 thuishoort in de tweede 
klasse: “Als ik kijk naar onze wedstrijden, 
zijn we geen enkele keer weggespeeld. We 
hebben een aantal keer pech gehad, zoals 
tegen Blauw Geel’55 en Veensche Boys. 
Daar verloren we in de laatste minuten de 
wedstrijd. Maar we hebben zelf ook meerdere 
malen de tegenstander onze wil opgelegd 
en laat toegeslagen. Onder meer tegen 
Valleivogels en natuurlijk de geweldige derby 
tegen OWIOS.” 

Dominant
Er is wel degelijk verschil tussen de derde 
en tweede klasse, zo constateert Bülent 
na een half seizoen: “Vorig jaar konden we 
dominant spelen en kregen we elke wedstrijd 
zes tot tien kansen. Over het geheel genomen 
zijn we in de tweede klasse zeker niet de 
mindere, alleen we hebben onze speelwijze 
op accenten aangepast. We spelen iets 

terughoudender en staan ‘iets minder hoog’. 
Daarmee creëer je minder kansen, maar 
anders word je ‘afgeslacht’. Bij elke ploeg 
lopen een paar hele goede spelers rond met 
de individuele klasse om een wedstrijd te 
beslissen.”

Winterstop
In de winterstop is het eerste elftal een 
aantal weken vrij geweest en op 9 januari 
werd de training hervat. De hoofdtrainer 
gaat niet op trainingskamp met zijn selectie: 
“Als je een elftal nog niet zo goed kent is 
een trainingskamp heel prettig. Maar ik ken 
de jongens inmiddels en met een aantal 
oefenwedstrijden tegen aantrekkelijke 
tegenstanders uit de regio is dit een prima 
voorbereiding. Met de selectie en de staf 
gaan we naar de wedstrijd Swansea City – 
Arsenal. Goed voor de teambuilding en een 
mooie afsluiting van de winterstop.”

Vooruitblik
In de tweede helft van het seizoen verwacht 
Bülent, die recent zijn contract met een jaar 
verlengde, dat zijn ploeg dezelfde lijn kan 
doorzetten. “We hebben in het begin van 
het seizoen wat pech gehad met blessures. 
Omdat de selectie wat smaller is dan vorig 
seizoen, merk je dat direct. Nu komen we met 
een vrijwel fitte selectie de winterstop uit. 
We hebben een hecht team, dat bereid is voor 
elkaar te vechten. Ik heb er vertrouwen in.”



Goed eten. Daar houden we van. PLUS De Vrijheid, Klokbekerweg 164, 8081 JJ Elburg

Bestel uw
boodschappen
makkelijk en
snel op plus.nl
en haal ze in
Elburg op.

OOK BEZORGEN WIJ UW BOODSCHAPPEN
THUIS OF OP HET WERK

ottenweg 22 - 8096 PW - oldebroek - 0525-631239 - www.hetmulligen.nl

Havenkade 5a  |  Elburg
0525 68 0102  |  info@abc-fitness.nl

www.abc-fitness.nl

Sporten bij ABC
De beste investering in jouw gezondheid!

�  Met ABC’s eGym concept haalt u méér resultaat in minder tijd 
�  Meld je aan voor gratis proefweek! 
�  Afslankprogramma’s op maat
�  Meer dan 40 groepslessen
�  Ook zwemlessen en beautyspecialiste Nine
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Ondernemers doen 
stof opwaaien

In 2011 kreeg sportpark De Heughte nieuwe buren. Jeroen en 
Willemien van Olst verhuisden vanuit Oldebroek naar de Zwarteweg 17 
en namen hun bedrijf Javol mee. Jeroen werkte al een aantal jaren als 
zelfstandig stoffeerder en met de verhuizing naar Oosterwolde kreeg 
hij de mogelijkheid zijn bedrijf verder uit te breiden. Het echtpaar Van 
Olst pakte eerst de woning aan en bouwde daarna een showroom in 
de tuin voor de collectie vloer- en raambekleding. Dat dit stel niet van 
stil zitten houdt en stof letterlijk doet opwaaien, is wel duidelijk.

SPONSOR IN BEELD

“Mensen in 
Oosterwolde 
zijn betrokken en 
gunnen elkaar 
veel”

Jeroen van Olst is opgegroeid tussen de 
rollen tapijt. Zijn opa had een eigen woon-
winkel in ’t Harde en de vader van Jeroen 
was ook stoffeerder. Van hen heeft Jeroen 
al vroeg de kneepjes van het vak mogen 
leren. Toch was het nog geen uitgemaakte 
zaak dat Jeroen zijn vader zou opvolgen. “Ik 
wist dat ik iets met mijn handen wilde doen, 
want leren was niet mijn ding. Als zzp’er heb 
ik veel verschillende soorten werk gedaan. 
Van geluidsman tot metselaar, alles pakte ik 
aan. Maar het vak van stoffeerder bleef toch 
trekken.” Inmiddels bestaat Javol al zeven 
jaar en is het gespecialiseerd in het verzor-
gen van vloer- en raambekleding. Met Jeroen 
zijn technische deskundigheid en Willemien 
haar gevoel voor stijl en inrichting kun je 
bij Javol terecht voor een totaalpakket op 
gebied van woning- en projectstoffering. 

Het project
Het eerste project dat het echtpaar Van Olst 
samen oppakte was hun eigen woning aan 
de Zwarteweg in Oosterwolde. Willemien 
reed een keer door Oosterwolde toen haar 
oog viel op het pand. “Ik belde Jeroen direct 
op en we zijn meteen gaan kijken. Het huis 
was toen nog totaal niet naar onze smaak, 
maar we zagen allebei de potentie.” De afge-
lopen zes jaar is het echtpaar bezig geweest 
met ‘het project’, zoals ze het zelf noemen. 
Ze hebben het huis volledig verbouwd en in 
de tuin hebben ze een showroom en tuin-
huis neergezet. “Er zitten ontzettend veel 
uren in, maar dit is wat wij het liefste doen. 
We vinden het prachtig om van niets iets te 
maken”, vertelt Jeroen.  
“Dit is ook wat wij voor onze klanten doen 
en waarom we ons werk zo leuk vinden”, vult 
Willemien aan.

Showroom
“De opening van de showroom heeft in 2016 
een extra boost gegeven aan het bedrijf. 
Met name in Oosterwolde weten de mensen 
ons nu te vinden. Iedere zaterdag komen 
er klanten kijken naar de collectie en geven 
wij advies over onze producten”, vertelt 
Willemien enthousiast. De opening van de 
showroom heeft gezorgd voor veel nieuwe 
klanten. Het verschil tussen Javol en de gro-
tere stoffeerdersbedrijven is de service die 
zij bieden. Willemien helpt de klanten met 
het uitkiezen van de producten en Jeroen 
zorgt ervoor dat alles optimaal gelegd of 
opgehangen wordt. “Klanttevredenheid is 
het allerbelangrijkste voor ons. Het is voor 
ons ook geen probleem om even ‘aan huis’ 
te komen voor het adviseren en inmeten van 
de materialen. We willen dat mensen een 
blij gevoel krijgen als ze het resultaat zien”, 
vertelt Jeroen.

Oosterwolde
Het bevalt Jeroen en Willemien erg goed in 
Oosterwolde. “Wij zijn allebei Oldebroekers, 
dus verhuizen naar Oosterwolde was voor 
ons best een stap. Maar ik heb nog geen 
seconde spijt gehad”, zegt Willemien. Ook 
op zakelijk vlak past het echtpaar goed bij 
Oosterwolde. “Mensen zijn erg betrokken 
en gunnen elkaar veel. Ook zien wij bij klan-
ten dat ze het fijn vinden dat wij zo dichtbij 
zijn. Dat ze niet naar de grote stad hoeven 
te rijden voor nieuwe gordijnen, maar ons 
hiervoor kunnen bellen”, vertelt Willemien. 
“Deze betrokkenheid zie je ook bij VSCO en 
dat vind ik erg mooi. De club betekent veel 
voor het dorp en ik vind persoonlijk ook dat 
ik, als inwoner van Oosterwolde, hier mijn 
steentje aan moet bijdragen”, sluit Jeroen af.  

JAVOL

Bedrijfsactiviteiten:
Javol Woning & Projectstoffering is 
gevestigd in Oosterwolde en helpt 
klanten op gebied van vloer- en 
raambekleding. Sinds 2016 heeft Javol 
een showroom, die elke zaterdag 
van 10:00 tot 16:30 uur open is en 
waar de collectie aan materialen 
wordt getoond. Op andere dagen kan 
de showroom op afspraak bezocht 
worden. De klant kan het materiaal 
in de showroom bestellen, maar 
ook wanneer het materiaal zelf is 
aangeschaft, kan het gelegd of 
opgehangen worden. Javol heeft in 
elke prijsklasse wat te bieden.

👤	 Eigenaar:
 Jeroen van Olst 

 Aantal medewerkers:
  2 en een aantal stoffeerders op 

oproepbasis

  Contactgegevens:
  Zwarteweg 17 

8097 PR Oosterwolde 
T. 06 - 52331638 
E. jeroen@javol.nl

🌎	 Website:
 javol.nl

  Javolwoningenprojectstoffering

Gespecialiseerd in:

PVC 

Laminaat

Vinyl

Tapijt

Lamelparket

Marmoleum

Bekleden van trappen

Beton vloeren/ ge-
egaliseerde vloeren

Raambekleding

Plinten

Raam- en deurhorren 

Schoon- en droog-
loopmatten

Karpetten

Diverse schoon-
maakmiddelen voor 
vloeren en meubel-
stoffen



Uitzenden

Detacheren

Payrollen

Werving & selectie

Ons

personeel

flexibel

opgeleid

ervaren

de juiste tools

Telecom & infra

Transport & 

logistiek

Horeca

NEN
4400-1

NBBU

Kotterstraat 5, 8102 HZ  Raalte

088 3103 199

www.flexibleplus.nl

info@flexibleplus.nl@

Vestiging Elburg (bezoek op afspraak)

Bouw
Administratief

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

HOOFDSPONSOR VSCO’61-JEUGD

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/noordveluwe

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we

allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.

Daarom ondersteunen we met trots de jeugd van VSCO’61.

Rabobank Noord Veluwe sponsort de jeugd van VSCO'61.

door klein 
te beginnen.

De top
kunnen

bereiken
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“Het hekwerk is er met de paplepel 
ingegoten”, trapt Raymond het gesprek 
af. “Vroeger ging ik als klein jongetje 
regelmatig met mijn vader mee op pad. 
Het is een prachtig ambacht dat me altijd 
heeft getrokken. Na het afronden van de 
lts ben ik mijn loopbaan begonnen in de 
hekwerkbranche. Nadat ik meerdere jaren 
ervaring had opgedaan bij verschillende 
bedrijven die gespecialiseerd zijn in hekwerk, 
besloot ik mijn eigen bedrijf te starten 
vanwege de liefde voor het vak.“

Kwaliteit
Voor RJ Hekwerken en Montage is het 
leveren van kwaliteit het belangrijkste dat er 
is. Raymond: “Hekwerk is een ongeschoold 
vak en ik heb het ambacht daarom in de 
praktijk moeten leren van vakkundige 
leermeesters. De ontwikkelingen binnen de 
sector hebben deels geleid tot een andere 
aanpak van de werkzaamheden. Het blijft 
handwerk, maar inmiddels wordt veel 
machinaal werk geleverd. Daarnaast wordt 
tegenwoordig veel gewerkt met elektrisch 
materiaal, sensoren en camera’s. Dit is 
noodzakelijk aangezien de beveiligingseisen 
steeds strenger worden. Naast het leveren 
van dit soort kwalitatief hoogwaardig 
hekwerk, werken we met garantie en 
onderhoudscontracten. Ik geloof er heilig 
in dat wanneer je kwaliteit levert, dit zich 
altijd uitbetaalt. Je ziet dit ook terug, want 
ondanks de recessie is het bedrijf ieder 
jaar gegroeid. Daarnaast merk je dat de 
economie aantrekt wat mede heeft geleid 

tot uitstekende resultaten in de jaren 2016 
en 2017.”

Waardering
Het aantrekken van personeel is soms een 
uitdaging. “Jongeren hebben soms een 
verkeerd beeld van het vak, terwijl het een 
prachtig ambacht is. Daarnaast is het zo 
dat langer studeren tegenwoordig de norm 
is. Aangezien er geen specifieke opleiding 
te volgen is, is het belangrijk om goed te 
investeren in het personeel. Het werk moet 
je in de praktijk leren. Ik monteer zelf nog 
altijd zes dagen per week en vind het mooi 
om te zien hoe de jongens zich ontwikkelen 
en hoe ik daar mijn steentje aan kan 
bijdragen. Daarnaast bied ik ze een mooi 
salaris en kwalitatief goed gereedschap 
om mee te werken. Wanneer je plezier in je 
werk hebt, dan houd je het het langste vol. 
Vanuit de waardering houd je het personeel 
gemotiveerd”, geeft Raymond aan. 

Sponsorschap
Voor de oud-speler van VSCO’61 is het 
vanzelfsprekend dat hij de vereniging 
sponsort, inmiddels al zeven jaar. “Ik heb 
mijn gehele jeugd als keeper bij VSCO 
gespeeld. Toen ik 18 jaar oud was heb ik een 
aantal maanden in het elftal van Jan Vlieger 
gekeept. Vanwege mijn werkzaamheden 
moest ik helaas stoppen. Een leuk weetje 
is dat mijn slaapkamer vroeger geelzwart 
was en dat de bedrijfskleuren bewust zijn 
ontleend aan de kleuren van VSCO”, sluit hij 
het gesprek af.

Liefde voor het vak
RJ Hekwerken en Montage is in 2006 opgericht door Raymond 
Junte. Waar hij begon als zzp’er, staat Raymond inmiddels aan 
het hoofd van een onderneming met negen medewerkers. 
Het bedrijf levert, monteert en herstelt veel verschillende 
soorten hekwerk waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. 
Van sierwerk voor particulieren tot aan specialistisch werk 
voor justitie en stroomcentrales, er is een groot scala aan 
mogelijkheden.

RJ HEKWERKEN EN MONTAGE

SPONSOR IN BEELD

“De bedrijfskleuren 
zijn ontleend aan de 
kleuren van VSCO’61”

Bedrijfsactiviteiten:
RJ Hekwerken is ervaren en 
gespecialiseerd in allerlei soorten 
kwalitatief hoogwaardig hekwerk. 
Sinds 2006 levert, monteert en 
herstelt het bedrijf hekwerk door 
geheel Nederland. 

👤	 Eigenaar:
 Raymond Junte 

 Aantal medewerkers:
 9

  Contactgegevens:
  Stuivezandsweg 5 

8095 RK ’t Loo  
T. 06 - 13394321 
E. info@rjhekwerken.nl

🌎	 Website:
 rjhekwerken.nl

 RJ hekwerken



Persoonlijk, low budget en servicegericht... 

Jufferenstraat 1 • 8081 CP Elburg • Tel. 0525 - 65 61 87
Oostendorperstraatweg 92 • 8097 PN Oosterwolde • Tel. 0525 - 62 2031 

www.boeveenvandorp.nl

Nu ook voor uw verzekeringen!

Agrarisch
Financiële 

administratie
Verzekeringen

Fiscale
diensten Advies

Wij scoren online!
E
T
W

info@unifact.eu
0578 63 17 17
www.unifact.eu 

Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten



50 51B 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 8B 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 8

Na de introductie van de nieuwe kledinglijn van VSCO’61 in het seizoen 
2016/2017, zijn vele elftallen afgelopen anderhalf jaar voorzien van 
nieuwe tenues. Jong en oud loopt er tijdens de wedstrijden picobello bij 
en dat is in het bijzonder te danken aan de bijdragen van onze trouwe 
sponsoren. Mede namens de pupillen, JO15, MO19, het derde, vierde, 
zesde en zevende: Bedankt!

NIEUWE TENUES

VSCO’61 teams in nieuw jasje



Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging heeft al bijna 20 jaar 
ervaring in het vervaardigen en plaatsen van hekwerken. Wij leveren 
hekwerken, standaard- en maatwerk, aan particulieren, bedrijven, 
overheidsinstellingen, scholen, kinderdagverblijven en (sport)
verenigingen. Daarnaast zijn wij al geruime tijd een gecertifi ceerd 
beveiligingsbedrijf en installeren wij diverse beveiligingsoplossingen. 
Door de combinatie van hekwerk en beveiliging kunnen wij nog betere 
beveiligingsoplossingen bieden en dat bij één en dezelfde leverancier.

Van Klompenburg 
Hekwerk en Beveiliging

vanklompenburghekwerken.nl vanklompenburgbeveiliging.nl

BEL VOOR 
ADVIES

0525 - 68 53 20
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De andere actie die is geïnitieerd, is van heel 
andere aard: “We hebben een stichting opge-
zet, genaamd Triple C (Change Children’s 
Chances). Vanuit deze stichting zijn we betrok-
ken bij een project in het zuiden van Gambia 
waar we de lokale bevolking gaan opleiden met 
als doel de zelfredzaamheid te vergroten”, licht 
Henk toe. Jongeren worden opgeleid voor een 
ambacht zoals timmerman, bouwvakker of 
kleermaker. Van Zon verbindt zich voor drie jaar 
aan het project. “Het doel is dat de school, met 
het niveau van een ROC-opleiding, zelfstandig 
gaat draaien met lokale medewerkers. We bou-
wen met lokale mensen en ook het dagelijks 
bestuur komt in handen van de lokale bevol-
king”, aldus een trotse Martin.

Inspelen
In de tien jaar dat Van Zon bestaat is er een 
hoop veranderd. “We zijn in 2007 begonnen 
in de infrasector. Op dat moment werkten we 

veel met Hongaarse en Poolse jongens die we 
ook huisvesting boden”, aldus Henk. Rond 2010 
merkte Henk dat er door de gevolgen van de 
financiële crisis veel Nederlandse vakmannen 
op zoek waren naar werk. “Daar hebben we 
op ingespeeld. Vanaf dat moment werken we 
vooral met Nederlandse uitzendkrachten.”

Rond diezelfde tijd (2010) is Van Zon overge-
stapt van de infrasector naar de bouw. “De 
bouw gaat, in tegenstelling tot de infrastruc-
tuur, altijd door. In de infrastructuur ligt er veel 
stil in de winter door de weersomstandighe-
den”, vult Martin aan. “De jongens bij ons heb-
ben een detacheringscontract en willen graag 
werken. Het is onze verantwoordelijkheid om 
ze het hele jaar van werk te voorzien.”

In totaal werken ruim 150 uitzendkrachten via 
Van Zon Arbeidsbemiddeling. Het is een mix 
tussen vakmannen en ‘hulpkrachten’, zoals 

beide heren ze noemen. “Er is veel vraag naar 
ervaren vakmannen en naar ondersteunende 
medewerkers of hulpkrachten. Deze jongens 

Inspelen en 
teruggeven, 
lokaal en 
internationaal 
Wie de afgelopen weken naar het scorebord op het hoofdveld 
van VSCO’61 heeft gekeken, heeft gezien dat daar sinds kort 
twee ronde billboards van Van Zon Arbeidsbemiddeling naast 
prijken. Dit is één van de twee dingen die Henk en Martin van 
Os hebben opgezet om het 10-jarig bestaan van het bedrijf te 
vieren. Op de vraag ‘waarom?’, antwoordt Henk: “Ik kom graag 
bij VSCO’61 en mijn beide zoons voetballen er. De sfeer spreekt 
me aan en de kleuren van de club passen bij de bedrijfskleuren 
van Van Zon.” 

SPONSOR IN BEELD

“We kijken iedere 
week samen 
voetbal en dan 
hebben we het 
absoluut niet 
over werk”

zijn goedkoper maar kunnen, onder toezicht 
van een vakman, goed werk leveren. Het voor-
deel voor de ondersteunende medewerkers 
is dat ze veel kunnen leren terwijl ze met een 
vakman meelopen.” 

Familiebedrijf
Sinds negen jaar is Martin, zoon van Henk, 
werkzaam bij Van Zon. “Ik heb echt de tijd 
gehad om erin te groeien, alles gezien en mee-
gemaakt. Ik ken de uitzendkrachten en de 
opdrachtgevers.” Hij vertelt dat het daarom 
een logische stap is om in het bedrijf te stap-
pen met het uiteindelijke doel het bedrijf van 
Henk over te nemen.

De rollen zijn duidelijk verdeeld en er is weder-
zijds vertrouwen. Henk: “Je moet elkaars ster-
ke punten benutten. Martin is verantwoorde-
lijk voor de planning en het personeel. Hij heeft 
een gouden geduld, dat heb ik niet.” Henk 

houdt zich vooral bezig met de opdrachtgevers. 
Martin: “Henk is goed met de opdrachtgevers 
en bouwt langdurige, zakelijke relaties op.” 

Privé
Op de vraag of het thuis dan ook altijd over 
werk gaat antwoorden ze beide resoluut: 
“Nee!” Martin: “We hebben de balans gevon-
den. We kijken iedere week samen voetbal en 
dan hebben we het absoluut niet over werk, 
zelfs niet als de één even wegloopt voor een 
zakelijk spoedtelefoontje.” Henk: “Dat zit ‘m 
ook in het vertrouwen. Als er al een geschil 
is, dan spreken we dat direct uit, zakelijk en 
privé.” Inmiddels werkt ook zoon Niels in het 
bedrijf. Hij ondersteunt Martin met de sala-
risadministratie en facturatie van de alsmaar 
groeiende organisatie. Henk: “Hij kwam op het 
goede moment met de vraag of hij kon insprin-
gen. Als het al een weerslag heeft op het gezin, 
dan is het een positieve.” 

VAN ZON ARBEIDSBEMIDDELING

Bedrijfsactiviteiten:
Van Zon Arbeidsbemiddeling is gespe-
cialiseerd in werving & selectie, deta-
chering, payroll en de invulling van tij-
delijke vacatures in diverse sectoren. 
Opdrachtgevers en werkzoekenden 
van de Noordwest Veluwe kunnen bij 
Van Zon terecht voor een zorgvuldige 
selectieprocedure waardoor vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt naadloos 
op elkaar aansluiten. 
 

👤	 Eigenaren:
 Henk en Martin van Os 

 Aantal medewerkers:
  4,6 FTE op kantoor en ruim 150 

uitzendkrachten

  Contactgegevens:
  Robbertsmatenstraat 17 

8081 HL Elburg 
T. 0525 - 621414 
E. info@vanzon- 
  arbeidsbemiddeling.nl

🌎	 Website:
 vanzon-arbeidsbemiddeling.nl

 Van Zon Arbeidsbemiddeling

 Openingstijden:
 Maandag 5:00 – 18:00 uur
 Dinsdag 5:00 – 18:00 uur
 Woensdag 5:00 – 18:00 uur
 Donderdag 5:00 – 18:00 uur
 Vrijdag 5:00 – 18:00 uur

Vlnr: Jannette Kooiman, Esther van der Voort, Niels van Os, Henk van Os en Martin van Os



Lage weide 16  | Oldebroek | 0525-631701

• Gloednieuwe Iveco Touringcar
• Voor perfect verzorgde busreizen
• Of voor het halen van je busrijbewijs

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

Kom langs in Elburg
en laat je inspireren!

620m2 winkelplezier

Dames & Heren

Alle grote merken

Vischpoortstraat 5-7 | Elburg | Poort5.nl
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Recent is een gloednieuwe Boni supermarkt 
geopend in complex De Stouw in Oldebroek. Dat 
dit een grote aanwinst is voor de gemeente blijkt 
wel uit de vele positieve reacties van klanten. De 
dagelijkse leiding is in handen van een van de 
jongste bedrijfsleiders in de Boni organisatie, 
namelijk voormalig selectiekeeper van VSCO’61, 
Martijn Top.

Bij binnenkomst in de nieuwe winkel worden 
mensen vriendelijk welkom geheten door 
bedrijfsleider Martijn Top. “Wij willen mensen 
graag het gevoel geven dat ze welkom zijn en 
dat mijn team en ik er zijn om te helpen waar 
nodig.” 
De mensen met wie je werkt vertrouwen 
geven. Deze aanpak staat centraal in de dage-
lijkse aansturing door Martijn. “Ik steek veel 
tijd en energie in het coachen en enthousias-
meren van mijn team. Dit doe ik op een voor 
mij kenmerkende fanatieke wijze. De mensen 
die regelmatig op ons sportpark te vinden zijn, 
zullen dit fanatisme zeker herkennen”, lacht 
Martijn.

Start
Een half jaar geleden deed Martijn zijn eerste 
ervaringen op als bedrijfsleider bij de Boni in 
Wijhe. “Een eigen winkel in Oldebroek was 
echter mijn ultieme droom”, begint Martijn zijn 
verhaal. “De leus ‘thuis in Oldebroek’ is min of 
meer ook op mij van toepassing, ik ben opge-
groeid in Oosterwolde en daarmee voelt deze 
winkel voor mij ook als thuiskomen.” Dat het 
opbouwen van een nieuwe winkel heel anders 

is dan een bestaande winkel leiden heeft 
Martijn inmiddels ervaren. “Er is bijvoorbeeld 
nog geen bestaand team van medewerkers, 
terwijl het team juist erg belangrijk is voor het 

boni, een Top 
supermarkt

SPONSOR IN BEELD

   

succes van de winkel. Daarnaast is het mijn 
taak dat mensen de nieuwe winkel weten te 
vinden, dus heb ik in het begin veel aandacht 
besteed aan het opbouwen van onze bekend-
heid in de gemeente Oldebroek.” 

Vernieuwing
De nieuwe supermarkt is voor de Boni orga-
nisatie een uitgelezen mogelijkheid enkele 
nieuwe ontwikkelingen in de praktijk uit te 
proberen. Dit uit zich in de ruime opzet van de 
winkel en de aanwezigheid van een koffiecor-
ner. “De behoefte van de consument veran-
dert en dus veranderen wij mee. We hebben 
bijvoorbeeld een groot aanbod van biologische 
producten waar steeds meer vraag naar is", 
aldus de voormalig keeper, die nog af en toe 
een balletje trapt in het vierde elftal.

Binding
Sociale binding met de gemeente is erg 
belangrijk voor de Boni. Uit het grote aantal 
sollicitaties voor de functies van vakkenvuller 
en caissière bleek dat er grote behoefte is aan 
werkgelegenheid voor jongeren tot 18 jaar in 
de gemeente. “In totaal werken er ongeveer 

45 mensen in deze winkel, waarvan een groot 
deel afkomstig is uit de gemeente. Ik haal veel 
plezier uit het coachen en begeleiden van deze 
nieuwe medewerkers en probeer ze enthousi-
ast te maken voor een eventuele toekomst in 
de supermarktbranche.”
Het opleiden van personeel heeft een hoge 
prioriteit binnen de hele organisatie. Sinds 
een aantal jaren wordt er gewerkt met een 
talentenpool waar nieuwe medewerkers voor 
aangemeld kunnen worden door de bedrijfslei-
ders. Martijn is hier zelf een lichtend voorbeeld 
van. “Ik ben onderaan de ladder begonnen en 
heb me opgewerkt tot bedrijfsleider”, vertelt 
Martijn trots.

Sponsoring van voetbalverenigingen en 
maatschappelijke projecten wordt veelvul-
dig gedaan door Boni Oldebroek. In dat licht 
moet ook de sponsoring van VSCO’61 worden 
gezien. “De grote mate van betrokkenheid 
van de vrijwilligers en de professionaliteit van 
de organisatie is bewonderenswaardig. Daar 
hopen wij door middel van sponsoring nog 
jaren ons steentje aan bij te kunnen dragen”, 
besluit Martijn.

BONI

“De mensen 
met wie 
je werkt 
vertrouwen 
geven 
vind ik erg 
belangrijk”

Bedrijfsactiviteiten:
Boni Oldebroek is de nieuwste 
aanwinst in de Boni familie. De 
supermarkt is ingericht volgens de 
nieuwste Boni-formule waarbij de 
klant centraal staat.
 

👤	 Bedrijfsleider:
 Martijn Top 

 Aantal medewerkers:
 45

  Contactgegevens:
  Zuiderzeestraatweg 126  

8096 CD Oldebroek  
T. 0525 - 769027

🌎	 Website:
 bonisupermarkt.nl/oldebroek

 boni.oldebroek

 Openingstijden:
 Maandag 08:00 - 20:00 uur
 Dinsdag 08:00 - 20:00 uur
 Woensdag 08:00 - 20:00 uur
 Donderdag 08:00 - 20:00 uur
 Vrijdag 08:00 - 21:00 uur
 Zaterdag 08:00 - 20:00 uur



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 recycling. 
Dan nemen wij dit complexe proces graag 
voor u uit handen. 

 

 

  Recreatieoord Veluwe Strandbad ● Flevoweg 5  8081 PA Elburg  

  Tel.: 0525-681480 ● info@veluwestrandbad.nl ● www.veluwestrandbad.nl 

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
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De wortels van TMI-Bosch liggen in Oosterwolde bij installatiebedrijf 
Wastenecker. Hier startte Stein Immeker in de jaren zestig een bedrijf 
in technische installaties voor boerenbedrijven. Na de verhuizing 
naar ’t Harde is het bedrijf zich steeds meer gaan richten op 
installatiewerkzaamheden en duurzame energie. Inmiddels staan Sebus en 
Dorien Bosch aan het roer van dit mooie familiebedrijf. 

SPONSOR IN BEELD

door op gemeentelijk niveau allerlei financiële 
stimuleringsregelingen in het leven te roepen. 
Daar speelt TMI-Bosch op in door het huis 
leefbaar te houden en hiervoor aanpassingen 
aan te brengen. “Een goed voorbeeld van 
zo’n kleine aanpassing is het monteren van 
een sleutelkluis bij de voordeur. In deze 
regio zijn wij de enige leverancier van een 
inbraakveilige sleutelkluis. Maar ook andere 
kleine aanpassingen zoals het monteren van 
een buitenlamp met bewegingssensor of 
het plaatsen van beugels tegen vallen doen 
we erg veel. Klanten waarderen het dat wij 
alles met eigen personeel doen. Bijkomend 
voordeel is dat er weinig wisselingen zijn in ons 
personeelsbestand, waardoor klanten vaak 
dezelfde mensen over de vloer krijgen.”

Subsidie
Het dak van het bedrijfspand van TMI-Bosch 
in ’t Harde ligt vol met zonnecollectoren 
en –panelen en er staat een elektrische 
bedrijfsauto op de parkeerplaats. “Van onze 
eigen energie is zeventig procent duurzaam 
opgewekt. Bij investeringen kijken we 
tegenwoordig altijd naar de meest duurzame 
variant, omdat wij vinden dat we een bepaalde 
verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van 
de toekomstige generaties.” Het gebruik van 
duurzame energie wordt sterk gestimuleerd 
vanuit de overheid door middel van subsidies 
op pelletkachels en btw-teruggave op 

zonnepanelen. “Voor particulieren is 
het interessant om een combinatie van 
zonnecollectoren met een pelletkachel thuis 
te installeren. Alle pelletkachels in onze 
winkel vallen binnen de gestelde normen 
om in aanmerking te komen voor een 
duurzaamheidslening.”
TMI-Bosch levert aan iedere klant maatwerk 
bij de plaatsing van een duurzame installatie. 
“Het eerste gesprek met een klant is erg 
belangrijk. De ideeën en wensen van de klant 
vertalen wij in een passend voorstel naar de 
financiële mogelijkheden van de klant.”

Duurzaam
“Met onze nieuwe slogan ‘(Be)leef Duurzaam’ 
bedoelen we enerzijds dat klanten de 
producten kunnen beleven in onze showroom. 
Anderzijds is het onze missie iedereen ervan te 
overtuigen zo duurzaam mogelijk te leven. Bij 
de recente verlenging van het sponsorcontract 
met VSCO’61 is de slogan aan het nieuwe 
reclamebord toegevoegd. Voor ons is deze 
verlenging een voortzetting van de duurzame 
relatie die we hebben opgebouwd met de 
vereniging”, besluit Sebus.

“Wij zijn gewend om 
met de markt mee 
te bewegen”

Voor al uw 
installatiewerk!

TMI-BOSCH

Bedrijfsactiviteiten:
TMI-Bosch is een allround installateur 
en specialist op het gebied van 
duurzame energie, van advies tot 
plaatsing. Daarnaast heeft TMI-
Bosch een bouwmarkt met een 
uitgebreid assortiment voor de 
doe-het-zelver en de professionele 
vakman. 

👤	 Eigenaren:
 Sebus en Dorien Bosch

 Aantal medewerkers:
 10

  Contactgegevens:
  Industrieweg 5 

8084 GS ’t Harde 
T. 0525 – 651430 
E. info@tmi-bosch.nl

🌎	 Website:
 tmi-bosch.nl

 TMI.bosch

 Openingstijden:
 Maandag 08:30 - 18:00 uur 
 Dinsdag  08:30 - 18:00 uur 
 Woensdag 08:30 - 18:00 uur 
 Donderdag  08:30 - 18:00 uur 
 Vrijdag  08:30 - 18:00 uur 
 Zaterdag  09:00 - 16:00 uur

“Vanuit het verleden zijn we gewend om met 
de markt mee te bewegen”, begint Sebus zijn 
verhaal. “In de beginjaren deed Stein dit door 
zich van landbouwmechanisatie steeds meer 
te gaan richten op installatiewerkzaamheden 
en het starten van een bouwmarkt. Wij zijn 
ons vervolgens gaan specialiseren op het 
gebied van duurzame energie.”

Assortiment 
TMI-Bosch staat binnen de regio bekend 
als een allround installatiebedrijf. “Alle 
voorkomende installatiewerkzaamheden 
kunnen wij uitvoeren, van riolering tot 
dakbedekking”, stelt Sebus. Advies is hierbij 

het sleutelwoord. “Bij het monteren van 
nieuwe dakbedekking kan het bijvoorbeeld erg 
interessant zijn om dit gelijk te combineren 
met de aanschaf van zonnepanelen. Zo 
ontstaat er een onderhoudsvrij dak dat ook 
energie levert.” 
TMI-Bosch is een gecertificeerd en erkend 
installatiebedrijf en is daarnaast in het bezit 
van het kwaliteitslabel voor gas, water en 
elektriciteit. “Hierdoor zijn wij bevoegd 
om elektrische keuringen uit te voeren bij 
bedrijven, wat vaak een voorwaarde is van veel 
verzekeraars.”
Naast installatiewerkzaamheden heeft TMI-
Bosch ook een winkel met een uitgebreid 

assortiment voor de doe-het-zelver en de 
professionele vakman. In de winkel blijkt ook 
dat er verder wordt gekeken dan het eigen 
werkgebied. “In ons pand hebben wij een 
DHL-servicepunt, waar klanten pakketten 
kunnen afhalen en retour sturen. Daarnaast 
zijn wij sinds kort een Sandd postpunt. Via 
de brievenbus in onze winkel kunnen klanten 
post versturen voor een laag tarief, namelijk € 
0,60.”

Thuiswonen
Een van de maatschappelijke ontwikkelingen 
is het langer zelfstandig thuiswonen van 
oudere mensen. De overheid stimuleert dit 



RESTANT WEDSTRIJDPROGRAMMA

65B 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 8

 

 

     
       ABV is een jong en dynamisch bedrijf op het gebied van bouwkosten 
 
                   Tot onze opdrachtgevers rekenen wij:  Architecten 
         Bouwbedrijven 

Projectontwikkelaars 
Woningbouwcorporaties 

Overheden 
Welke werkzaamheden kan ABV voor u uitvoeren: Elementenbegrotingen 
      VO- en DO- begrotingen 
      Directiebegrotingen 
      Inschrijfbegrotingen 
 

Laat uw bouwkosten onze zorg zijn. 
 
Tevens met spoed gevraagd: Aankomend calculator M/V  leeftijd tot circa 30 jaar. 
        Enige jaren ervaring strekt tot aanbeveling 

Voor meer informatie kijk op www.ab-veluwe.nl 
        Meer info bij Dhr. J. Vlieger 
 
ABV Adviesbureau Bouwkosten Veluwe 
Het Straatje 4F6 
8081 RN Elburg 
0525-688181  
 

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%

Restant  
wedstrijd 
programma
2e klasse G
27/01 VVOP - VSCO‘61
03/02 VSCO‘61 - FC Horst
17/02 VSCO‘61 - Valleivogels
24/02 VSCO‘61 - Scherpenzeel
03/03 Blauw Geel’55 - VSCO‘61
10/03 AVW‘66 - VSCO‘61
17/03 VSCO‘61 - AGOVV
24/03 Veensche Boys - VSCO‘61
31/03 VSCO‘61 - OWIOS 
07/04 Renswoude - VSCO‘61
14/04 VSCO‘61 - VVOP
21/04 VSCO‘61 - Lelystad‘67
12/05 Lunteren - VSCO‘61
19/05 VSCO‘61 - ESA
26/05 Scherpenzeel - VSCO‘61



Zwarteweg 107a  | 8097 PT Oosterwolde (GLD)  | 0525 62 15 74  
06 20 14 32 07  | auto.pleijter@online.nl

Van Schildt buitenlak
hoogglans / zijdeglans

mengbaar in alle kleuren, liter 20,-

Verfijn Steigerhoutbeits
White Wash - Grey Wash - Antraciet Wash

0,75 liter 9,- / 2,5 liter 25,-

Finess Betonverf
Zinkgrijs en Antraciet
2,5 liter 30,-

Sikkens Rubbol
AZ Plus 1 liter 35,-

SB 1 liter 42,      en XD 1 liter 45,-

Cetabever Meesterbeits
Zijdeglans / Transparant - Dekkend

1,25 liter 15,-

30,00

35,-

20,00

Van Schildt SB Gloss
mengbaar in alle kleuren - 1 liter 29,

29,50

9,00

15,00

Hogenbrinkweg 17, Oldebroek, Tel.: 0525-633069 

www.groteschuur.nl

Al 30 jaar het adres voor goedkope verf.
Ruime voorraden in alle kleuren tot 60% korting.

Onder andere zeer goedkope Sikkens verf,
Flexa verf en Wijzonol verf.

Ook bent u voor onder andere Van Schildt verf,
grondverf, blanke lak, betonverf, vloerverf,

Cetabever Meesterbeits, tegelverf en Epanol verf 
bij ons aan het juiste adres.

Kortom de beste verf, de scherpste prijzen!

Tencomild Tuinbeits
Diverse kleuren

2,5 liter 22,50

22,50

Watergedragen grondverf
2,5 liter van 57,50 

voor 22,50

22,50

Spotgoedkoop
5.000 stuks op voorraad, ruim

assortiment in vele kleuren 
en dessins, 60 tot 240 cm breed.

Rolgordijnen

Tenco Houtcoat
Zwart

2,5 liter 28,00

28,00

50

50
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Nadat Nico van der Molen jarenlang werkzaam is 
geweest in de horeca, besluit de van oorsprong 
Kampenaar in 2013 om in de vishandel te stappen. 
Om het bedrijf Vishandel Nico van der Molen midden 
in de crisis te starten was een gedurfde zet, maar 
het heeft hem geen windeieren gelegd. Hoewel het 
bedrijf gevestigd is in Oosterwolde, zal het wellicht 
niet bij iedere Oosterwoldenaar bekend zijn. Door het 
beantwoorden van vier vragen geeft Nico een inkijk 
in zijn bedrijf. 

Wat was de reden om een overstap te maken 
naar de vishandel?
“Tijdens mijn opleiding aan de Hogere 
Hotelschool heb ik dankzij stages in 
verschillende keukens gewerkt. Na het 
afronden van de studie ben ik altijd 
werkzaam geweest in de horecabranche. Zo 
heb ik als bedrijfsleider zeventien jaar lang 
twee bedrijven in Kampen gerund, namelijk 
De Buitenwacht en ’t Haasje, wat later Music 
Club Kampen is gaan heten. Dit betekende 
dat ik veel in de nacht werkte en vanwege je 
gezin en leeftijd, kon het soms pittig zijn. In 
2013 kreeg ik de mogelijkheid om de viskraam 
van mijn schoonvader over te nemen. Deze 
kraam staat al 35 jaar in Nunspeet bij de 
Albert Heijn, een echt dorpsbegrip. Omdat 
het midden in de crisistijd was, was het 
een enigszins gedurfde zet. Vis wordt vaak 
beschouwd als een luxeproduct en daar 
wordt snel op bezuinigd. Maar vanwege 
de loyale klantenkring zag ik het als een 
zekerheid en inmiddels sta ik er elke zaterdag. 
Daarnaast waren ze in Zwolle op zoek naar 

een goede visspecialist op het Lübeckplein. 
De marktmeester heeft me benaderd 
en sindsdien sta ik daar iedere dinsdag, 
woensdag en vrijdag.”

Wat maakt jou een goede visspecialist?
“Naast mijn horeca ervaring, heb ik een 
uitstekende leermeester gehad op het gebied 
van vis. Ik heb een eigen werkmethode en de 
drive om me te blijven ontwikkelen, zodat ik 
continuïteit en kwaliteit kan bieden. Het grote 
aanbod aan verse kwaliteitsvis komt van de 
veiling uit Urk, is gezond en zit boordevol 
omega 3, vitamines en eiwitten. Ik zeg altijd 
‘haring in het land, dokter aan de kant’ en 
‘snoep verstandig, eet een vis’. Mijn passie is 
daarnaast niet alleen het aanbieden van goed 
eten, maar ook het creëren van gezelligheid 
en entertainment. Ik mag graag zingen achter 
de viskraam en je zou zeggen dat ik met de 
palingsound uit Volendam afkomstig ben. Je 
merkt dat dit werkt, want het bedrijfsleven 
rondom het stationsgebied in Zwolle en 
studenten van Windesheim weten me te 

SPONSOR IN BEELD

Vishandel 
is topsport

vinden. Vooral met de studenten bouw je een 
soort van netwerk op voor het aantal jaar dat 
ze er studeren. Ze bellen me zelfs vanuit de 
klas op met de melding dat ze er weer aan 
komen. Dat maakt het werk leuk!”

Je bent vanaf 2013 werkzaam in de 
vishandel. Heb je bepaalde ambities?
“Op dit moment staat vis op nummer één. 
Naast mijn standplaatsen in Nunspeet en 
Zwolle, kan je me ook boeken voor feesten 
en evenementen. Zo heb ik bijvoorbeeld op 
de laatste editie van de Pinksterconferentie 
in Biddinghuizen gestaan met maar liefst 
drie viskramen. Dit evenement wordt jaarlijks 
georganiseerd op het evenemententerrein 
van Walibi Holland. Hier komen duizenden 
christenen bijeen en ik kan je zeggen dat 
ze zeker gecharmeerd zijn van een lekker 
visje. Het was vier dagen ontzettend druk en 
hard werken, maar een geslaagd en erg leuk 
weekend. Aankomende editie zullen we er ook 
weer staan en we kijken er naar uit. Verder is 
het goed om de ontwikkelingen in de markt 

op de voet te blijven volgen. Op dit moment 
blijf ik graag groot door klein te blijven. Dat 
zal voorlopig zo blijven, want op die manier 
houd je de touwtjes in handen en bewaar ik 
het overzicht. Het is hard werken en ik zie de 
vishandel als het bedrijven van topsport, maar 
wie weet wat de toekomst gaat brengen. ”

Sinds enige tijd sponsor je VSCO’61. Kun je 
aangeven waarom?
“Ik ben geboren en getogen in Kampen. 
Vroeger heb ik tot mijn 25e bij Go Ahead 
Kampen gespeeld, inmiddels alweer veertien 
jaar geleden. De voetbalwereld is mij daarom 
niet onbekend en sinds ik in Oosterwolde 
woon, leek het mij leuk om de club van het 
dorp te sponsoren. VSCO’61 heeft alles 
uitstekend voor elkaar en daar wil ik graag 
deel van uitmaken. Aangezien ik elke week in 
Nunspeet en Zwolle sta, zal niet iedereen in 
de omgeving mij kennen en is het goed om te 
laten zien wie je bent. Je kan me altijd bellen 
voor een bestelling en ik bezorg de vis aan 
huis.” 

“Ik mag graag 
zingen achter 
de viskraam”

VISHANDEL NICO VAN DER MOLEN

Bedrijfsactiviteiten:
Vishandel Nico van der Molen staat 
bekend om het aanbieden van vis 
van de hoogste kwaliteit. Het brede 
assortiment is vers, gezond en lekker. 
Hij staat wekelijks in Nunspeet en 
Zwolle en is in te huren voor feesten en 
evenementen.

👤	 Eigenaar:
 Nico van der Molen

 Aantal medewerkers:
 2

  Contactgegevens:
  Groote Woldweg 67a
 8097 RR Oosterwolde
 T. 06 - 41527171
  E.  nicovandermolen@hotmail.com

🌎	 Website:
 vishandelnicovandermolen.nl

 Standplaatsen:
  Elke dinsdag, woensdag en vrijdag 

op het Lübeckplein in Zwolle.

  Elke zaterdag bij de Albert Heijn 
aan de Harderwijkerweg in 
Nunspeet.
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Dit is de zeuvende editie van het busi-
nessmagazine uitgegeven door VSCO’61. De 
uitgave verschijnt ieder 
jaar in januari / februari.

Sportpark De Heughte
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde 
T. 0525 - 621469
E. info@vsco.nl

🌎	 vsco.nl

 @vsco61nieuws 
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