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paardgereden. Maar paardrijden

deed ze niet echter meer en het

leven was voor haar alleen maar

moeten, moeten nog eens moe-

ten… Ik sprak een vrouw wier

man een paar jaar daarvoor was

overleden. De laatste drie maan-

den was hij terminaal en ze maak-

ten geen prettige tijd mee. Daar

kon ze zich niet overheen zetten.

Ze bleef hangen in die laatste drie

maanden. Toen ik zei dat haar

man vast een lolbroek is geweest,

merkte ik dat het haar wat deed.

In het tweede gesprek was ze een

stuk rustiger en enthousiaster.

Door die opmerking was ze foto’s

gaan bekijken van de tijd dat zij en

haar man het heerlijk samen had-

den en dat ze eigenlijk een hele

leuke man had gehad en niet al-

leen de man van de laatste drie

terminale maanden. Prachtig dat

je dat door een opmerking of door

uit te dagen kunt doorbreken.” 

Omdenken kan 

wonderen 

verrichten...

door mensen op 

een heel ander 

spoor te zetten

Begeleiden individuele mede-

werkers en teams

Jos Haverkort heeft ook veel erva-

ring met supervisie, het begelei-

den en coachen van individuele

medewerkers en teams. Ook bij

conflicten op het werk. “Wat mij

steeds intrigeert is ‘wat maakt het

dat mensen vast kunnen lopen in

hun werk?’ Het zijn veelal mede-

werkers met een sterke verant-

woordelijkheid en mensen die

zich sterk verbonden voelen met

hun werk. Juist de harde werkers

die alles willen en moeten doen,

loyaal zijn en van geen opgeven

weten en zich moeten

bewijzen,lopen vast met diverse

spannings- en stressklachten en

burn-outklachten. Of ze raken in

conflict. Ik kan mensen dus indivi-

dueel en in groepsverband inspi-

reren en motiveren. Dat is ook

zeer waardevol gebleken bij het

sturen van veranderingsproces-

sen.”

Supervisie en coaching zijn dus

ook goed inzetbaar bij arbeids-

conflicten. Inmiddels heb ik veel

ervaring om met zowel werkne-

mer als werkgever een traject aan

te gaan die gericht is op construc-

tieve bemiddeling en ondersteu-

ning. Met als doel om tot goede

oplossingen te komen en eventu-

ele schade zoveel mogelijk te

voorkomen.

Jos Haverkort verwijst naar zijn

nieuwe website 

www.haverkort-sc.nl. om meer te

lezen over zijn visie en aanpak en

de gedachten van waaruit ik met

name werk. “Op de website kunt u

alvast beginnen met spiegelen en

geïnspireerd raken om aan de slag

te gaan. Wil je daar graag hulp en

ondersteuning, neem gerust con-

tact op.”

Praktijk J.M. Haverkort

Generaal van de Boschweg 20

9341 AC Veenhuizen

Tel. 06-10911180

Mail. contact@haverkort-sc.nl

Trainingslocaties:

Koffielust en Maallust in 

Veenhuizen

De kinderen die afgelopen zaterdag 26 januari kwamen afzwem-

men voor het  zwem ABC, komen goed uit de startblokken in

2019! Alle 55 kinderen wisten hun diploma in de wacht te sle-

pen.

Onder toeziend oog van de beoordelingscommissie bestaande uit Ta-

mara Lubbers, Janine Beijert en Jan Hoekstra toonden de leerlingen

hun vaardigheden die ruimschoots voldoende waren voor een mooi

diploma.

Voor het A-diploma zijn geslaagd: 

Arnoud Jan Cazemier, Dorian Meints, Lars Lucas Welink, Laura Meer-

veld, Lyke Plazier, Lynn Flokstra, Mart van der Veen, Ninaïs Rosema-

rije Smittenberg, Noud Broekhuizen, Seth Bijsterbosch, Stijn van

Rink, Tijn de Gier, Tom Kamminga en Tristan Roffel.

Voor het A-certificaat is geslaagd: 

Emma Sikkema

Voor het B-diploma zijn geslaagd: 

Christa Van der Laan, Ewoud Knoop, Frederique Gelissen, Iris Janny

Kajuiter, Jelle Wiersma, Julia Drenthen, Koen Kristoffers, Lars Vink,

Matthijs Mindert Verheul, Micah Taylan de Wit, Niels Tebbenhof, Ryan

Mulder, Stan Bouwmeester, Sven Jurgen Oortman, Tess Lisa Pop-

kema, Tijl Sjonger, Tijn Veenstra , Tom Mulder, Tom Ridder, Tymo

Joshua Pol en Yvon Johanna Kajuiter.

Voor het C-diploma zijn geslaagd: 

Arnoud Harms, Bent Adams, Brathajini Ratha Nadarajah, Casper Ju-

lian Scholtanus, Dominique Snijders, Gijs Swenne, Ilse Linde Veen-

ema, Jayden de Nooijer, Jonas Frank Lamminga, Jorick Roel Udding,

Kristian Datema, Lynn de Boer, Marit Nieswaag, Robin Schipper, Sim

Stam, Sophie van den Bos, Suze Roos Timmer, Thimo Nieswaag en

Tijn Schilperoort.

Jongens en meiden, van harte gefeliciteerd en veel zwemplezier! 

55 diploma’s in het Molenduinbad

Maaike Verwij en Arjan 
Elferink Drents kampioen op

natuurijs in Noordlaren
In Noordlaren zijn de gewestelijke kampioenschappen marathon-
schaatsen op natuurijs voor Groningen en Drenten verdeeld. Op de
333-meterbaan in het dorp dat op de grens van de twee provincies
ligt wonnen Groninger Hero Goldhoorn en Drent Barry de Vries
(Stouwdam Bike & Skate) de titels bij de heren. 

Bij de dames gingen Groninger Evi Gelling en de Drentse Maaike
Verweij (Merito) met de erebloemen naar huis, Masters Jeroen Sie-
not en Arjan Elferink (beiden Agri Trader) wonnen het kampioen-
schap van respectievelijk Groningen en Drenthe.

Klasse apart
De net 18-jarige Maaike Verweij - afgelopoen weekeinde uitgeroepen

tot Sportvrouw van de gemeente Noordenveld - komt dit jaar voor

het eerst uit in de Topdivisie bij de dames, maar waar haar concur-

rentes allemaal naar de Weissensee vertrokken, bleef zij omwille van

haar jeugdige leeftijd in Nederland. Vanaf de start bleek zij een

klasse apart.

Snelste in de sprint
Ze kreeg weliswaar twee achtervolgers mee, met wie ze een ronde

voorsprong op het peloton pakte. In de sprint was Verweij veruit de

snelste. Sanne Sesselaar uit Norg eindigde als tweede Drentse en

Marleen Popken uit Exloo als derde. 

Tweede titel 
Bij de heren ontbraken de echte kopstukken eveneens. Barry de

Vries uit Gasselte nam al vroeg in de wedstrijd een voorsprong met

medevluchters Karsten Veen en Hero Goldhoorn uit Groningen. In de

sprint eindigde De Vries als tweede, maar was daarmee wel de beste

Drent. Voor De Vries is het al zijn tweede titel nadat hij in 2010 op het

ijs van Gieten ook al de beste

was. 

Masters
Ook de Masters kwamen in

Noordlaren aan de start. De  suc-

cesvolle Arjan Elferink uit Veen-

huizen pakte solo maar liefst

twee ronden voorsprong en wist

daarmee Chris van de Vegt uit

Assen en de oud-marathoncrack

GOMOS voor 2e keer op rij

sportploeg Noordenveld
Op het Sportgala Noordenveld is GOMOS voor het tweede achtereen-

volgende jaar uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. De geelzwar-

ten werden kampioen en promoveerden naar de eerste klasse van het

amateurvoetbal en dat was nog nooit een club in Noordenveld gelukt.

Feest dus in de Pompstee dat later werd voortgezet bij ‘clubhuis’ Zwa-

neveld. Andere genomineerden waren de voetbaldames van KTP

Nieuw Roden, REO Heren 1, DSTV en Candy Soda Popcorn.

Maaike Verweij sportvrouw 2018

Maaike Verweij wist een andere genomineerde uit de directe regio,

Linda Boelens, achter zich te houden bij de titel Sportvrouw van het

Jaar.. Linda was vorig jaar Sportvrouw van het jaar en presteerde ook

in 2018 weer uitzonderlijk goed. Maaike Verweij uit Veenhuizen, werd

dit jaar Nederlands Kampioen marathon skeeleren bij de junioren.

Daarnaast maakt ze week in week uit indruk met haar prestaties op

zowel de skeelers als de schaats.

Oeuvreprijs voor Eddy Lagro

De Ben Boers Oeuvreprijs ging naar Eddy Lagro in Norg. Dit vanwege

zijn grote verdiensten voor Flotar en gehandicaptensport in het alge-

meen. Een zichtbaar aangedane Lagro stelde zelf niet zonodig in de

spotlights te hoeven staan, maar dat  het gaat om de aandacht voor de

spoters met een beperking. 

Arno Jans sportman

Bij de mannen werd tennisser Arno Jans (REO) uitgeroepen tot Sport-

man. Het beste evenement werd de Drenthe200, wat betekende dat

organisator Johan Wekema voor de zesde keer met de eer ging strij-

ken. Vier keer met de Slag om Norg en nu ook met de Drenthe200. Inli-

neskater Gijs Kamp werd uitgeroepen tot sporttalent van het jaar en

Thijn Buigholt (handbiker) werd de beste Noordenveldse sporter met

een beperking.
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