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Je merkt dat het werkt met MPO

door Jaap Ruiter
MPO uit Musselkanaal staat voor Mensen Personeels Organisatie. Als de verslaggever MPO 
omschrijft als een uitzendbureau, grijpt bedrijfsleider Michel Albers in. “Nee, met de omschrij-
ving ‘uitzendbureau’ wordt MPO op alle fronten te kort gedaan. We noemen ons niet alleen 
een personeels organisatie, maar zijn het door onze betrokkenheid bij zowel werknemer als 
werkgever ook! Bovendien doen we veel meer dan alleen het uitzenden van personeel. Naast 
Uitzenden bieden we ook Detachering, Payroll, Scholing en Werving en Selectie.” 

Succesvol praktijkonderwijs bij MPO
Het onderdeel Scholing is nieuw bij MPO. Dat vindt plaats in een ruime hal achter het nieuwe 
onderkomen van MPO. “We geven daar praktijkonderwijs aan gemotiveerde mensen met een 
kleine achterstand op de arbeidsmarkt”, legt Michel Albers uit. “Het praktijkonderwijs wordt 
gegeven door leermeesters. Dat zijn ambachtelijke vaklieden uit de praktijk met uitstekende 
vaardigheden om kennis over te dragen. We werken in dit project samen met UWV Werkbedrijf 
en Gemeentes. Als de deelnemers zijn geslaagd worden ze door ons gedetacheerd waardoor ze 
zekerheid hebben op werk voor een bepaalde tijd. Er blijken regelmatig echte talenten tussen te 
zitten. Deze kanjers hebben inmiddels al een vast contract! Werkgevers zijn daarom erg enthou-
siast over het scholingsproject.” 

Payroll: uw bedrijf de lusten, wij de lasten 
Met de omschrijving ‘full service’ organisatie wil MPO benadrukken dat werknemers en werkge-
vers alle denkbare faciliteiten aangeboden krijgen. “Neem Payroll”, zegt Michel Albers. “Steeds 
meer werkgevers maken daar gebruik van. Bij payrolling geeft een bedrijf zijn werkgeverschap 

uit handen en komen de werknemers in dienst van MPO. Hierdoor is het desbetreffende bedrijf 
verlost van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadmi-
nistratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen. Dat is voor veel bedrijven 
een uitkomst. Ja, ook bij ziekte zijn de kosten voor MPO. Uiteraard zorgen wij ook voor vervan-
ging. Omdat wij zijn aangesloten bij het ABU, geeft dat werkgevers de zekerheid dat het bij ons 
uitstekend is geregeld, zoals trouwens alles bij ons tot in de puntjes is verzorgd.” 

De menselijke maat als uitgangspunt 
“We zijn een laagdrempelige onderneming, die als geen ander in staat is om op uitstekende 
wijze te bemiddelen tussen werkgever en werknemer, met daarbij alle faciliteiten die denkbaar 
zijn: Uitzenden, Detachering, Payroll, Scholing en Werving en Selectie. Daarbij zijn persoonlijk 
contact, inlevingsvermogen, flexibiliteit en meedenken bepalend voor ons omdat de problemen 
van onze klanten ook onze problemen zijn! We zijn een organisatie die bij alles wat we doen 
altijd de menselijke maat als uitgangspunt neemt.” 

Nieuwsgierig geworden wat MPO voor u of jou kan betekenen? Binnenlopen op de locatie aan 
de Aweg 16 in Musselkanaal kan altijd. Bellen via 0599-470278 is ook mogelijk. 

U kunt ook een kijkje nemen op www.mpo-personeel.nl.



‘We willen bij VV Musselkanaal meer dan alleen maar voetballen’
door Jaap Ruiter 
Het uitgangspunt van VV Musselkanaal is ‘binden en verbinden’ en gaat veel verder dan de 
voetbalclub. Behalve het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, wil 
VV Musselkanaal ook een sociaal-maatschappelijke functie vervullen voor het dorp en de bui-
tengebieden. “We willen bij VV Musselkanaal meer dan alleen maar voetballen”, zegt voorzit-
ter Erik Manning. 

Sportdorp Musselkanaal  
De gepassioneerde voorzitter begint het interview direct met een nieuwtje: “Schrijf maar op dat 
Musselkanaal een sportdorp wordt!” Samen met het Huis van de Sport, NASB en de gemeente 
gaat VV Musselkanaal zich inzetten om alle inwoners meer te laten bewegen door ze kennis 
te laten maken met diverse sporten zonder de drempel van een duur lidmaatschap. “Het dorp 
Musselkanaal gaat na de zomervakantie beginnen met gratis sportmiddagen voor jong en oud”, 
geeft Erik Manning uiting aan de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van VV Musselkanaal. 
“Wij verbinden ons aan het streven om inactieve mensen in beweging te krijgen en mee te hel-
pen aan een gezondere leefstijl. Op deze manier willen we een bijdrage leveren om overgewicht 
en andere gezondheidsproblemen te verminderen. Die zijn in deze regio groter dan elders in het 
land.” 

Plezier, Prestatie en Persoonlijke ontwikkeling 
Na jaren van achtereen promoveren en daarna achtereen degraderen, met als gevolg een lege 
kas en afbrokkelende verbondenheid binnen de club, is VV Musselkanaal weer bij de basis 
begonnen: de boekhouding op orde brengen met als resultaat een financieel zeer gezonde club, 
stimuleren van betrokkenheid tussen de leden, opknappen van het sportpark en veel aandacht 
aan het zelf opleiden van jeugdspelers. Speciaal daarvoor is een Jeugdplan geschreven waarover 
goed is nagedacht en waar Hoofd Jeugdopleidingen Wilbert Arends uitvoering aan geeft. Plezier, 
Prestatie en Persoonlijke ontwikkeling zijn daarbij de uitgangspunten. Ook wat betreft de seni-
oren is de visie helder: op termijn een stabiele tweedeklasser met grotendeels zelf opgeleide 
spelers en geen betalingen aan spelers. “Als ik merk dat het toch gebeurt ben ik direct weg”, 
zegt Erik Manning stellig. “Die tijd hebben we gehad, en we hebben gemerkt wat het ons heeft 
gebracht: financiële ellende en op een haar na in de kelder van het amateurvoetbal beland.” 

Altijd weer welkom 
Het bestuur van VV Musselkanaal huldigt het standpunt dat spelers ook op een andere manier, 
dan alleen financieel, binding met de club kunnen hebben. “Je kunt als club ook goed voor je 
spelers zorgen”, verwoordt Erik Manning de standpunten van het bestuur. “Als een speler zich 
goed voelt, waardering krijgt, ziet dat alles perfect is geregeld en georganiseerd en weet dat de 
club alles voor hem wil doen, dan gaat een speler niet zo maar weg. En als hij dan toch weg wil, 
dan krijgt hij een welgemeende handdruk van ons en wensen wij hem oprecht veel succes met 

het vervolg van zijn 
carrière en zullen bij 
het afscheid zeggen 
dat hij altijd weer 
welkom is bij 
VV Musselkanaal.”  

Bewegingspark, 
Evenementenhal en 
Voetbalplein 
Wat betreft het sport-
park kijkt het bestuur 
ook veel verder dan 
de eigen neus lang is. 
Om inhoud te geven 
aan het sociaal-maat-
schappelijke aspect 
zijn de volgende 
doelen gesteld: het 
realiseren van een 
Bewegingspark met 
outdoor fitnessapparatuur en loopparcours, een Evenementenhal voor zaalsporten, tennis, 
muziekconcerten, beurzen en markten en een Voetbalplein en Speelplein met ondermeer een 
digitale voetbalmuur, interactief voetbalspel, pannakooi en speelattributen voor BSO (Buiten 
Schoolse Opvang). “Ja, je mag het ambitieus noemen, maar daar lopen we als club niet voor 
weg. Bij deze plannen zoeken we samenwerking met instanties, goede doelen, gemeente en 
provincie. Alleen red je het natuurlijk niet.” 

Dank aan vrijwilligers en sponsors 
Tot slot gaat een welgemeend dankwoord uit naar de vrijwilligers en de sponsors. “Wij kunnen 
als bestuur nog zulke mooie visie- en beleidsplannen bedenken, maar weten ook dat papier 
gewillig is. Zonder de fantastische hulp van onze groep gemotiveerde vrijwilligers en de gewel-
dige ondersteuning van heel veel ondernemers die zich aan de club hebben verbonden, waren 
we niet zo ver geweest als dat we nu zijn. Vooral de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van 
VV Musselkanaal spreekt sponsors aan. Ze vinden een bijdrage leveren aan een betere wereld 
belangrijker dan op de shirts van de spelers te staan. Wij spelen dan ook niet voor niets met 
een goed doel op de borst. En alle inkomsten die wij genereren gaan voor een deel naar goede 
doelen, waarbij we proberen om daar het dorp en de omgeving weer zoveel mogelijk van te 
laten profiteren.”



“Het kampioenschap was een onvergetelijk feest!”
door Jaap Ruiter 
Na zes wedstrijden sloeg voor Mart Tieben (22) het 
noodlot wederom toe. Tijdens een onschuldige ac-
tie, zonder dat er een tegenstander in de buurt was, 
scheurde de middenvelder voor de tweede keer binnen 
twee jaar zijn voorste kruisband. 

Veel zin in de tweede klas 
Mart Tieben zag de rest van het seizoen met lede ogen 
aan hoe zijn medespelers op de laatste dag in de uitwed-
strijd tegen Wildervank (1-3) het kampioenschap binnen 
haalden. “Ik was uiteraard hartstikke blij, maar baal er 
wel van dat ik geen actief aandeel in het kampioenschap 
heb gehad.” De reserve-aanvoerder zat echter niet bij 
de pakken neer en was veelvuldig in de sportschool te 
vinden om zijn knie optimaal te trainen. “Door extra 
spierweefsel hoop ik mijn knie te beschermen en sterker 
te maken. Inmiddels heb ik de training hervat. Maar ik 
merk dat ik toch nog steeds angstig ben om volledig het 
duel aan te gaan. Ik ga er echter wel vanuit dat ik ge-
woon weer aansluit bij de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in de tweede 
klasse.” 

Te weinig scorend vermogen 
Mart Tieben is van mening dat er spelers bij moeten 
komen om de doelstelling voor het komende seizoen 
(handhaving in de tweede klas) te kunnen halen. “On-
danks het kampioenschap speelden we niet altijd goed. We moeten er vooral scorend vermogen 
bij hebben, want we maken veel te weinig doelpunten. Over onze verdediging maak ik mij geen 
zorgen. Dat is dik in orde. Bovendien hebben we ook nog eens een uitstekende keeper in de per-
soon van Mark Drenth. Maar 43 goals over een heel seizoen, waarin je ook nog eens kampioen 
wordt, is niet om over naar huis te schrijven.” 

Kampioenschap 
Het kampioenschap was een dag om nooit te vergeten, volgens Mart Tieben. “We zijn met drie 
bussen naar Wildervank geweest. Na de wedstrijd gingen we op een oldtimer vrachtwagen van 
Teuben Transport door het dorp en zijn uiteraard even gestopt bij het huis van Batse ten Hoff. 

Hij is zijn hele leven al supporter en erelid van VV Musselkanaal. Dat heeft hij heel erg gewaar-
deerd. Daarna zijn we naar de kantine gegaan waar we door onze supporters werden onthaald. 
Met zijn allen hebben we een onvergetelijk feest gevierd met medewerking van René Becker en 
Erwin Heijne. Nou, die kun je er wel bij hebben als je een feestje geeft! Mooi man!”  

Groen-wit hart op de goede plaats 
Mart Tieben is vol lof over de gang van zaken bij de VV Musselkanaal. “Een dynamische club met 
heel veel vrijwilligers, met het groen-witte hart op de goede plaats. Als je ziet wat hier in korte 
tijd allemaal gerealiseerd is! Dat is in één woord: geweldig.” Verder doet het Mart Tieben deugd 
dat het kampioenselftal bestaat uit allemaal eigen jongens met een gemiddelde leeftijd van nog 
geen 22 jaar. “Daar kunnen we nog jaren mee voor uit.”  



“Het is het kampioenschap van het collectief”
door Jaap Ruiter
Vanwege de uitstekende samenwerking werd het contract van hoofdtrainer Wil-
bert Arends (42) al vorig jaar november met drie jaar verlengd. Niemand kon toen 
bevroeden dat VV Musselkanaal aan het eind van de rit kampioen zou worden. 
“We waren helemaal geen kampioenskandidaat”, zegt Wilbert Arends, die met de 
contractverlenging erg in zijn nopjes is omdat hij een man van de lange termijnvi-
sie is. “Ons doel was de top 5 en eventueel nacompetitie halen. In de winterstop 
stonden we zelfs 9 en 11 punten achter op beide koplopers. Maar na de winter-
stop hebben we op een gelijkspel na, alles gewonnen!”  
 
Lekker door trainen 
Wilbert Arends denkt dat de opmerkelijke wedstrijdserie van na de winterstop 
vooral heeft te maken met het kunstgrasveld van VV Musselkanaal. “Wij konden 
de hele winterperiode lekker door trainen, terwijl andere clubs vanwege de slechte 
weersomstandigheden de trainingen vaak moesten annuleren of uit moesten wijken 
naar gymzalen en sporthallen. Dat is verre van ideaal. Wij hebben in de winterstop 
de basis voor het kampioenschap gelegd. Vooral conditioneel waren wij heel erg 
sterk. Daarnaast zijn wij een hecht collectief en geven heel weinig goals weg. Daar-
tegenover staat ook dat wij weinig scoren. Maar we kunnen een kleine voorsprong 
prima vasthouden.” Het doet Wilbert Arends plezier dat er op twee spelers na al-
lemaal jongens uit Musselkanaal in het eerste elftal voetballen. “En we hebben ook 
nog eens de jongste selectie met gemiddeld 21 jaar. Zo jong en toch al zo volwassen 
kunnen voetballen met op het eind een onverwachts kampioenschap. Geweldig.” 
 
Bewaker van de voetbalcultuur 
Behalve hoofdtrainer is Wilbert Arends ook trainer van de tweede selectie en trainer van de A1. 
Daarnaast is hij Hoofd Jeugdopleiding bij de kersverse tweedeklasser en geeft uitvoering aan het 
Jeugdplan, dat bedoeld is om voetballertjes beter te maken. “Ik bewaak zogezegd de voetbal-
cultuur bij Musselkanaal. Zo voetballen alle jeugdelftallen in een 4-3-3 opstelling en worden de 
jeugdtrainers geschoold om ook op die manier te trainen. Ik vind de 4-3-3 opstelling het meest 
ideaal. Dat is een opstelling die je in aangepaste vorm ook heel eenvoudig bij de F- en E-junioren 
kunt introduceren. Van jongs af aan weten de voetballertjes niet beter dat er altijd met vleugel-
spitsen wordt gevoetbald. Daarmee is een overstap naar het eerste elftal ook veel gemakkelij-
ker.” 

Lastige jongen 
Wilbert Arends heeft een verleden in en met Musselkanaal. Hij woonde er tot voor kort, voet-
balde er in de jeugd, was jarenlang basisspeler van het eerste elftal en stond bekend als een las-
tige jongen. “Ik was een vervelende en eigenwijze voetballer met een slechte mentaliteit. Daar 

hoef ik geen doekjes om te winden. Maar ik merk dat ik er nu als hoofdtrainer voordeel van 
heb. Ik weet hoe je moet omgaan met zogenaamde lastige jongens. Mijn vroegere hoofdtrainer 
Simon Zoetebier kon dat trouwens ook heel goed. Daar denk ik met veel respect aan terug.” 

7 dagen per week aanwezig 
Wilbert Arends was net gepromoveerd met SVV’04 (Schoonebeek), en had al min of meer toe-
gestemd met contractverlenging, toen VV Musselkanaal zich meldde. “Dat was een droom voor 
mij: hoofdtrainer te worden bij de club waar ik ben opgegroeid. Gelukkig begreep het bestuur 
van SVV’04 dat ik mijn hart wilde volgen en gaf toestemming om met VV Musselkanaal te on-
derhandelen. “Maar daar waren het bestuur van VV Musselkanaal en ik zo uit. Voor mij voelde 
het als thuis komen. Ik ben er 7 dagen per week en op de zaterdag de hele dag, maar ik vind het 
fantastisch om mee te werken aan de ambitieuze plannen van het bestuur. Ik hoop hier nog heel 
lang te blijven. Dat past ook in de visie van het bestuur, dat vooral op zoek is naar betrokken en 
kundige mensen met een Musselkanaal-hart om binding en verbinding in alle geledingen van de 
club vorm te geven.” 
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Franck Middelkamp: kiezen tussen clubliefde en ambitie

door Jaap Ruiter 
Net als de rest van het piepjonge elftal van VV Musselkanaal kende ook aanvoerder Franck 
Middelkamp (21) een moeizame start aan het begin van het seizoen. Toen trainer Wilbert 
Arends ingreep en de student Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen laatste man 
liet spelen, begon het opeens te draaien. 

Veel vertrouwen 
Met Franck Middelkamp achterin stond de verdediging van Musselkanaal opeens als een huis. 
De kwaliteiten van de Musselkanaal-aanvoerder, die gezegend is met snelheid, inzicht, een 
goede trap en een uitstekende en genadeloze tackle, kwamen volledig tot zijn recht. “Als we op 
voorsprong kwamen, gaven we deze ook niet meer weg”, zegt Franck Middelkamp. “Dat gaf ons 
veel vertrouwen. En dat werd tijd ook, want op een gegeven moment was het aansluiten bij de 
bovenste zes of met de onderste zeven strijden om lijfsbehoud. Vooral na de winterstop hebben 
we een geweldige serie wedstrijden neergezet. Maar ik moet wel zeggen dat het ons soms ook 
niet aan geluk heeft ontbroken. Ja, misschien is dat wel het geluk van een ploeg die bovenin 
mee draait.” 

Perfect geregeld 
Franck Middelkamp is een serieuze en ambitieuze voetballer, die zich wel eens afvraagt waar 
zijn plafond ligt. Dat hij moeiteloos mee kan in de tweede klas is voor kenners zo klaar als een 
klontje. Franck Middelkamp twijfelt daar zelf ook niet aan, maar zou diep in zijn hart wel eens 
op een nog hoger niveau willen voetballen. “Maar ja, Musselkanaal is zo’n geweldige club. Echt 
alles is perfect geregeld voor ons. Dan ga je als speler ook niet zomaar weg. Bovendien speel ik 
hier al vanaf mijn jeugd. Voor mij is het kiezen tussen clubliefde of mijn ambities proberen waar 
te maken.”

Ook Musselkanaal 3 Kampioen!

Door Bert ten Hoff
Na al een aantal jaren de kar/vrachtwagen van Teuben Transport halverwege het seizoen te 
hebben versierd en het steeds weer misging, was het dan dit seizoen eindelijk raak. Dit sei-
zoen was de missie ook weer kampioen worden en de start was zeer goed. Vijf wedstrijden op 
rij werden gewonnen en nog maar een doelpunt tegen. In gedachten werd de kar dus al weer 
versierd. Maar wedstrijd zes uit tegen Wedde was de kentering, het ging toen faliekant fout 
tegen de nummer laatst in de stand en werd er kansloos verloren met 1-0. 

De wedstrijd hierna tegen Borger thuis werd er opnieuw verloren (3-1). Tegen Nieuw Buinen, 
eigenlijk nog de enige concurrent, werd thuis heel knap met 3-2 gewonnen. Na de winterstop 
werd er uit tegen Nieuw Buinen 3 met 2-2 gelijkgespeeld en bedroeg de voorsprong vijf punten 
met nog zes wedstrijden te spelen. Inmiddels werd het team geplaagd door de nodige blessures 
en werd het spel er niet beter op, maar toch bleven de overwinningen komen en drie wedstrij-
den voor het einde kwam “Angstgegner” Wedde 3 op bezoek. 

Wederom wist groepje 3 het duel tegen het veel te laag geklasseerde Wedde niet te winnen. De 
riante voorsprong was toen geslonken naar twee punten. Met nog twee uitwedstrijden te gaan, 
tegen Muntendam 4 en Annen 4, was het kampioenschap dus nog lang niet zeker. In Munten-
dam was de score minimaal, 0-1, maar de voorsprong van twee punten bleef gehandhaafd op 
Nieuw Buinen. Door een raar competitieverloop speelde Nieuw Buinen zondag hun laatste 
wedstrijd en die wisten ze winnen. 

Het uitgespeelde Nieuw Buinen 3 had dus een punt voorsprong op ons. Dat betekende dat we 
de laatste wedstrijd in Annen moesten winnen. Dat gebeurde ook, met 4-2 dus was het 
kampioenschap een feit. 

Helaas voor “Koetse” van der Laan in Nieuw Buinen dus helemaal niets. En de versierde kar?, 
helaas komt die er dit jaar ook niet omdat de laatste wedstrijd op een donderdagavond werd 
gespeeld. Om 22.00 uur niet meer op de kar door Musselkanaal, maar wel nog een klein feestje 
in de kantine. 

Musselkanaal werd zodoende de derde kampioen bij de senioren van Musselkanaal. Musselka-
naal 1, 3 en 4 werden dit seizoen kampioen en we moeten 29 jaar terug in de tijd toen dit voor 
de laatste keer gebeurde!

Musselkanaal 4 Kampioen

Na 10 jaar is Musselkanaal 4 kampioen geworden, in een zeer spannende competitie. Gelijk 
na de winterstop waren er 5 ploegen in de race voor het kampioenschap. Uiteindelijk bleven 
Musselkanaal 4 en Hoogezand 6 over om uit te maken wie zich kampioen mocht noemen. 

Tot de laatste 3 wedstrijden was het verschil slechts 1 punt in het voordeel van Musselkanaal . 
Daar waar Musselkanaal  won uit bij DWZ 3 (4-7) verloor Hoogezand  bij Wildervank 4 (5-4). De 
week daarop ging Musselkanaal  met 4 punten voorsprong naar Wildervank. Bij winst was Mus-
selkanaal 4 kampioen, en deed dus wat het moest doen: Winnen (0-3). Het kampioenschap was 
een feit!



‘Hier wil je bij horen als sponsor’
door Jaap Ruiter 
Het sportpark van VV Musselkanaal 
was zijn tweede huis. Sponsor Gerry 
Meijer groeide op rondom en op de 
voetbalvelden aan de Parklaan 32 
omdat hij er zelf voetbalde en zijn ou-
ders actieve en betrokken vrijwilligers 
waren. Zo bekleedde vader en erelid 
Jan Meijer tal van functies (bestuurslid, 
jeugdleider, materiaalman, klusjesman, 
etc) en was altijd in de weer voor VV 
Musselkanaal. 

Oog voor maatschappelijke ontwik-
kelingen 
Gerry Meijer is zeer onder de indruk van 
het bestuur van VV Musselkanaal. “Als 
je ziet waar ze allemaal mee bezig zijn, 
dan heb ik daar diep respect voor. Voor-
al omdat het bestuur verder kijkt dan de 
club en ook oog heeft voor maatschap-
pelijke ontwikkelingen. VV Musselkanaal 
is een betrokken vereniging die bij veel 
sociale stimuleringsprojecten in de regio 
aanwezig is of het voortouw neemt met 
allerlei initiatieven. Dat vind ik geweldig. 
Dat raakt mij. Daarom steek ik ze met 
alle plezier en heel graag de helpende 
hand toe waar ik kan. Ook andere on-
dernemers voelen zich om die reden erg 
thuis bij VV Musselkanaal. We hebben 
allemaal het gevoel: hier willen we bij horen. Hier gebeuren goede dingen, die veel verder gaan 
dan alleen het voetbal. Voetbal is hier een middel om maatschappelijke betrokkenheid te tonen 
en is geen doel op zich.” 

Bewegen Sport en Maatschappij 
Net als veel andere sponsors hoeft de directeur van BSM niet op de voorgrond of op de voetbal-

shirts van spelers vermeld staan. “Daar gaat het mij helemaal niet om. Ik verkoop er geen stuk 
staal meer of minder om. Ik steun VV Musselkanaal omdat ik geniet van de inzet die de club 
toont als het gaat om goede doelen en sociale betrokkenheid. Daar wil ik als persoon, als mens, 
bij aanwezig zijn en mijn steentje aan bijdragen. Het is toch geweldig als je cluppie zich oprecht 
inzet voor een betere en socialere samenleving waar iedereen mee telt en waar iedereen be-
langrijk is. Op mij kunnen ze altijd rekenen. Ja, misschien werk ik niet voor niets bij een bedrijf 
met de afkorting BSM. Het staat ook voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Ha ha.”




