




‘Doping is niet uit te bannen, daarom ben ik voorstander om 
het vrij te geven’
door Jaap Ruiter 
Het organiseren van sportieve evenementen zit Jantienus Warners (61) in het bloed. 
Ondanks meerdere onderscheidingen doet de bekende Gietenaar het vooral omdat hij het 
leuk vindt, moeilijk kan stilzitten en een echte sportliefhebber is. Het bekendste eve-
nement waaraan Jantienus Warners zijn naam heeft verbonden is de Superprestige, die 
onlangs voor de 37e keer is gehouden. 

Maar je bent al meer dan 37 jaar betrokken bij het veldrijden? 
“Jazeker. In 1970 ben ik toegetreden tot het bestuur van de Gieter Wielerronde. Vanaf  1976 zijn 
we ook het veldrijden gaan organiseren. In 1989 zijn we toegetreden tot de Superprestige. Het 
veldrijden vind ik prachtig omdat het een pure sport is. Er is geen ploegentactiek en renners kun-
nen zich niet verstoppen in het peloton. Een veldrijder is helemaal op zichzelf  aangewezen. Nee, 
ik heb zelf  nooit aan veldrijden gedaan. Ik denk dat mijn passie voor het veldrijden is ontstaan 
toen ik aan atletiek deed en het op een gegeven moment erg saai begon te vinden om steeds die-
zelfde rondjes op de atletiekbaan te rennen. Toen ben ik overgestapt op het veldlopen. Dat vond 
ik machtig mooi om te doen. De elementen te trotseren om tot een goede prestatie te komen.” 

Ik neem aan dat je veel hoogtepunten in het veldrijden hebt meegemaakt? 
“Zeker weten! Zo hebben we al vier keer het NK veldrijden georganiseerd en in 1991 zelfs het 
Wereldkampioenschap. Dat was wel één van de hoogtepunten. In 2014 mogen we wederom het 
NK organiseren. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Maar ook de vele persoonlijke contacten met 
sportmensen zijn voor mij hoogtepunten.” 

Zo heb je een hele speciale band met Marianne Vos 
“Die is 8 jaar geleden ontstaan toen Marianne op 16-jarige leeftijd Nederlands juniorenkampioen 
werd en ik haar vader belde met de vraag of  Marianne ook in Gieten wilde komen rijden. Dat 
wilde ze heel graag, maar haar vader vertelde mij dat hij geen geld had om naar Gieten te rijden. 
Toen heb ik voorgesteld om net genoeg benzine te tanken voor de reis naar Gieten en dat ze 
hier de tank weer vol mogen gooien en daarnaast ook 100 gulden reiskosten zouden krijgen. Dat 
gebaar zijn Marianne en haar ouders nooit vergeten. En daarom komen ze nog steeds heel graag 
naar Gieten. Ik heb veel respect voor Marianne. Ze is een hele gedreven en ambitieuze sport-
vrouw, die verder kijkt dan de sport alleen. Ze is nooit vergeten waar ze vandaan komt en wat zij 
en haar ouders er voor hebben moeten doen om te komen waar ze nu staat. Marianne zal nooit 
haar afkomst verloochenen. Daarnaast is ze ook nog eens hele leuke en aardige meid. Tijdens 
de laatste Superprestige, waar ze tweede werd, stond ze nog heel lang tussen de supporters om 
handtekeningen uit te delen, terwijl ze bezig was met een intensieve training en op het punt stond 
om naar Zuid Afrika af  te reizen.” 

Je hebt geluk dat je bij de Rabobank werkt en dus alle medewerking krijgt! 
“De Rabobank is een enthousiaste sponsor van het wielrennen en veldrijden. Jammer dat ze zijn 
gestopt met het wielrennen op de weg, maar de bank had geen keus vanwege die dopingperike-
len. Maar al die media-aandacht voor dopingschandalen heeft de wielersport voor een deel over 

zichzelf  afgeroepen 
omdat ze telkens 
luidkeels hebben 
verkondigd dat ze de 
wielersport doping-
vrij zouden gaan 
maken, maar daar 
dus niet in geslaagd 
zijn nu bekend is 
geworden dat zelfs 
de nimmer betrapte 
Lance Armstrong al 
die tijd met doping 
in zijn lijf  heeft 
rondgereden. Lo-
gisch dat de media 
telkens bovenop elk 
dopingschandaal 
duikt. Laatst las ik 
dat één van de atleten van de Nederlandse estafetteploeg betrapt was op bezit van cocaïne. Dat 
was een klein berichtje in de krant. Als bijvoorbeeld Robert Gesink dat was overkomen was het 
land te klein geweest! In elke sport wordt doping gebruikt. Waarom denk je dat dopingcontroles 
keihard worden geweigerd bij het tennissen? En waarom de tennissers nooit last hebben van een 
jetlag terwijl ze de hele wereld rondvliegen? Ik vind dat ze doping vrij moeten geven. Het is nooit 
volledig bewezen dat doping over langere periodes bijdraagt aan verhoging van prestaties. En 
wanneer sporters hun eigen gezondheid op het spel willen zetten moeten ze dit zelf  bepalen. Je 
kunt het toch niet voorkomen.”  

Ben je zelf  wel eens getuige geweest van doping? 
“Jawel, maar niet bij de professionals. Dat was ergens halverwege de jaren tachtig toen ik jurylid 
bij een wielerronde was. In die tijd had je ook de categorie ‘Liefhebbers’, met een prijzengeld van 
rond de 100 gulden waarvan de winnaar een paar tientjes kreeg. Op een gegeven moment kwam 
de bekende dopingarts dokter Siemons bij mij staan en vertelde dat hij deze keer een dopingcon-
trole onder de ‘Liefhebbers’ wilde gaan doen en of  ik daar een ruimte voor wilde creëren. Toen 
ik naar de kleedkamers liep zag ik drie deelnemers van de categorie ‘Liefhebbers’ met een spuit 
in de arm. Ik heb ze gewaarschuwd dat er na afloop een dopingcontrole zou plaatsvinden. Deze 
drie zijn nog wel opgestapt, maar na één rondje hielden ze het voor gezien!” Doping is niet uit te 
bannen. Als iedere sporter, zowel professionals als amateurs, in een weekend zouden worden ge-
controleerd op doping, dan ben ik er heilig van overtuigd dat er heel veel sporters door de mand 
vallen.” 

Ondanks al dat georganiseer werk je ook nog gewoon, neem ik aan? 
“Zeker weten! Ik werk vanaf  1970 al bij de Rabobank in Gieten. In dat jaar waren we met zijn 
vijven en ik was jongste bediende. We zaten als bankmedewerkers achter tralies en kogelvrij glas 
omdat er in die tijd veel geld in de bank aanwezig was. Via allerlei opleidingen, cursussen en bij-
scholingen werk ik momenteel als proces-controller (het bewaken van allerlei processen) en doe 
ik het Crisis en Fraudemanagement. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld denken aan de gevolgen 
van internet- en pinpasfraude, maar ook aan de gevolgen van het pogen tot het laten ontploffen 
van een geldautomaat, zoals laatst werd geprobeerd en tegenwoordig gelukkig vrijwel onmogelijk 
is geworden. Als medewerker bij een bank sta je net als in ieder ander bedrijf  bloot aan gevaren. 
Hier moet je natuurlijk niet al te lang bij stil blijven staan. Ik weet nog wel dat de toenmalige 
directeur in 1970 tegen ons zei dat als we zouden worden overvallen door gewapende bankrovers, 
we niet de held moeten gaan uithangen en het gevraagde geld gewoon mee moeten geven. Dat 
was in tegenspraak met wat hij in 1965 zelf  heeft gedaan toen hier op de bank in Gieten de eerste 
gewapende bankoverval in Nederland plaats vond. In plaats van het geld af  te geven sprong hij er 
met gevaar voor eigen leven tussen en is op een haar na bijna doodgeschoten. De kogel heeft de 
zijkant van zijn hoofd geschampt. Als beloning heeft deze directeur een auto gekregen. De daders 
zijn nooit gepakt. Momenteel zijn er geen bankovervallen meer omdat er, hoe gek het ook klinkt 
voor een bank, geen cash geld meer aanwezig is.” 

Tot slot de kerstgedachte… 
“Het was in ieder geval een bewogen jaar met de wereldwijde crises die iedereen heeft geraakt. 
Ik hoop dat Nederland ook in 2013, economisch gezien, nog steeds bij de sterkste landen van 
Europa blijft behoren. Verder hoop ik van harte dat het zinloze geweld wordt gestopt en wens ik 
iedereen een goede gezondheid toe. Want dat is toch het allerbelangrijkste!” 

















Derde van Nederland! 
door Jaap Ruiter
Steven Smit is heel tevreden over de uiteinde-
lijke derde plaats, wat betreft de beste Karwei-
vestiging van Nederland. Voor de vestigings-
manager een teken dat ze met zijn allen goed 
bezig zijn in Ter Apel. Maar als hij tijdens het 
interview de scores ziet, begint er toch wat 
te knagen. “Verdorie, met slechts een tiende 
punt verschil op de derde plaats geëindigd! 
Daar baal ik wel van!” 

Te veel energie 
Bovenstaande zegt alles over de gedrevenheid 
en de passie van Steven Smit, die behalve in 
Ter Apel ook een vestiging van Karwei in Goor 
onder zijn hoede heeft. “Die vestiging heb ik er 
bij gekregen omdat het daar niet goed liep. Want 
behalve vestigingsmanager van Ter Apel word 
ik door de franchise-organisatie, die 17 Karwei-
winkels in beheer heeft, regelmatig op andere 
locaties ingezet als projectleider, als een soort 
van troubleshooter. Ik vind het fantastisch werk 
om vastgelopen vestigingen weer aan de loop te krijgen. En als dat lukt heb ik daar ontzettend veel 
voldoening van! Ja, ik heb te veel energie om mij slechts met één vestiging bezig te kunnen hou-
den. Ik heb ook andere uitdagingen nodig.” Steven Smit benadrukt dat hij deze speciale klussen 
alleen kan uitvoeren omdat hij een geweldige assistent-vestigingsmanager in de persoon van Koen 
Korhorn heeft. “Zonder Koen zou ik deze mooie uitdagingen niet aan kunnen nemen.” 

Finaleronde 
De Karwei-vestiging in Ter Apel heeft een lang traject achter de rug om tot de derde beste Karwei 
van Nederland te worden uitgeroepen op een totaal van 130 Karwei-winkels! “Je wordt op heel 
veel punten beoordeeld”, zegt Steven Smit. “Op omzet, marge, klantvriendelijkheid, deskundig-
heid, voorraad, netheid, service en noem maar op. Ook worden klanten ondervraagd en krijg je 
bezoek van mystery-quests. Daarna ga je door naar de finaleronde en krijg je ook nog eens een 
kritisch bezoek van de Karwei-top.”  

Allemaal steunpilaren 
“Maar ik kan er ook van genieten wat we hier met zijn allen in Ter Apel hebben bereikt”, voegt 
Steven Smit er aan toe. “Hoe enorm tevreden onze klanten zijn en ons het afgelopen jaar gewaar-
deerd hebben met het onwaarschijnlijke hoge cijfer van 9,6! En dat heeft uiteraard te maken met 
het enthousiasme en de gedrevenheid onder het personeel. Hoe ze zich hebben ontwikkeld tot 
ervaren en deskundige personeelsleden. We hebben een geweldige mix van werknemers. Iedereen 
draagt zijn eigen steentje bij en is één van de steunpilaren van ons bedrijf. Dat is mooi om te zien.”  

Karwei Plus 
De Karwei-vestiging in Ter Apel is een zogenaamde Karwei Plus. “Die zijn een tikje gewaagder 
dan de gewone Karwei-vestigingen”, legt Steven Smit uit. “Zo staan de decoratieve producten 
voorin de winkel en zijn de meer constructieve producten naar achteren geplaatst. Bij ons in Ter 
Apel kom je binnen bij de verlichting, raamdecoratie, kussentjes en woonaccessoires. Daarmee 
zijn wij zwaar onderscheidend ten opzichte van andere landelijke bouwmarkt-ketens. De nieuwe 
formule van Karwei Plus is een groot succes. De Karwei-winkels die zijn overgegaan naar deze 
nieuwe formule zijn enorm in omzet gestegen. Ons aandeel in decoratief  was al groot vergele-
ken met de concurrentie in de doe-het-zelf-branche maar is nog een stuk groter geworden door 
Karwei Plus.” 

www.karwei.nl 
Terugkijkend geeft Steven Smit aan een prachtig jaar achter de rug te hebben. “In 2013 gaan we 
door op dezelfde koers met dezelfde mensen. We proberen de formule van het succes te behou-
den door ons nog meer op de klant te focussen.” 

Karwei is gevestigd aan de Viaductstraat 58-59 in Ter Apel. Telefoon: 0599-481944. Voor meer 
informatie kunt u ook een kijkje nemen op www.karwei.nl.
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