
De sponsor uitgelicht! 

 

Aflevering 01: Koerts ITS 

In deze nieuwe rubriek “De sponsor uitgelicht!” ga ik (Wes) elke twee week 

bij een van onze sponsoren langs voor een vraaggesprek, om zodoende te 

kijken wie of wat er schuil gaat achter het reclamebord. 

In deze eerste aflevering begin ik uiteraard met de hoofdsponsor, Koerts ITS. 

ITS staat voor International Towage Service. Eigenaar Robert Koerts heeft 

twee sleepboten: te weten de Viking en de Norne. 

 

Het is zonnig weer op deze donderdag 7 mei als ik samen met Jan Groothof naar 

de Wettersteinstraat 2 in Delfzijl fiets om daar onder het genot van een klein 

biertje, Robert Koerts (eigenaar van Koerts ITS), te bestoken met een paar vragen. 

Na een uurtje praten en slap ouwehoeren, met veel gelach en af en toe een 

serieuze blik, begin ik voorzichtig het interview. 

 

 Robert, allereerst leuk dat je mee wil doen aan deze rubriek. 

Ja, geen probleem. Je moet er natuurlijk wel een beetje een mooi verhaal van 

maken, dus eigenlijk moet je er in zetten dat dit een droom is die uitkomt en mijn 

leven compleet is na het hoofdsponsorschap bij Farmsum, haha. 

 

(U begrijpt al dat dit gesprek gepaard gaat met veel lachen, sarcasme en delen van 

antwoorden die ik maar niet genoteerd heb.) 

 

 Hoelang ben je al sponsor bij Farmsum? 

Robert: Poeh, wat een moeilijke vragen ja.  

Jan: Dat is sinds juni 2019. 

Robert: Is er nou alweer een jaar voorbij joh, dat gaat mooi snel. 



 Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? 

Jan: Wie bin een moal aant eten west bie Le palme en toun wolle nait. 

Robert: We hebben inderdaad gegeten en Bernadette (Bernadette Mulder beheert 

de financiële kant van de zaak) heeft eigenlijk de doorslag gegeven. 

 

 Die heeft jou overgehaald? 

Ik denk: ‘Ik moet het vragen, want ze wordt nog al gauw pissed als ik dat alleen 

beslis. Ze zei toen dat ze het wel heel leuk vond en dat ik dan ook geld uitgeef 

aan iets wat het waard is (bedankt Bernadette). En toen dacht ik: ja, eigenlijk is 

het ook wel cool, want iedereen sponsort een voetbalclub, behalve ik.’ 

 

 Ja, eigenlijk heeft elke rijke sjeik een voetbalclub. 

Ja, en topspelers haha. 

 

 Dus eigenlijk heeft Jan je gecharterd in de kroeg? 

Daar kwam het een keer ter sprake en toen zijn we inderdaad een keer gaan eten. 

 

 Hest ook nog zulf betoald zeker? 

Robert: Nee, nee. 

Jan: Wel hoor, hest zulf betoald. 

Robert: Tsja, zo gaan dates tegenwoordig he. Volgens mij hadden we hem gedeeld. 

Jan: Ja, zo ging het. En toen was je het ook nog een keer vergeten en heeft Kevin 

je nog weer herinnerd.  

 

 Wat is eigenlijk jou binding met Farmsum/Delfzijl? 

Moeilijke vragen allemaal. Ik ben in Farmsum geboren en het bedrijf is echt een 

Delfzijlster bedrijf. Het is van 1977, toen woonden mijn ouders al hier en ik ben zelf 

van 1978. In 2006 ben ik bij mijn ouders in het bedrijf gekomen en in 2014 heb ik mijn 

ouders uitgekocht. 

 

Ik heb natuurlijk het beste voor met vv Farmsum, want dat is een club van 

bierdrinkers, dus daar heb je wat aan Dat serieuze gedoe van Nec zit natuurlijk 

niemand op te wachten haha. 

 

 Je hebt zelf nooit gesport toch? 

Nooit, zegt hij heel stellig. Squash heb ik gedaan en daar houdt het mee op. Dat 

deed ik met Bernadette, maar dat was me veel te intensief. 

Jan: Ik heb altijd een beetje de indruk dat jij bang was om een keer een helftje 

mee te doen. 

Robert: Ik wil best wel een keer meedoen hoor, maar de kans dat ik geblesseerd 



raak is 75%, want ik ben absoluut geen sportman. De laatste keer dat ik moest 

rennen zat de politie achter me aan haha. 

 

 Je ouders zijn dus in Delfzijl begonnen? 

Ja, het rare is dat mijn ouders zijn geboren op het water in Groningen. Ze gingen 

toen allebei naar het internaat in Amsterdam en daar hebben ze elkaar leren 

kennen. Mijn opa’s en oma’s zijn ook allemaal stadjers. 

 

 Ging jezelf ook vaak mee aan boord? 

Ik woonde thuis bij mijn moeder en op latere leeftijd ben ik wel veel mee geweest. 

 

 Dacht je toen al, dat is ook wat voor mij? 

Nee, absoluut niet. Als het aan mij lag was ik nooit gaan varen. Ik vind er geen 

klote aan, schijtwerk. Daarom ben ik er ook mee gestopt. Toen ik het bedrijf 

overnam, zei ik gelijk tegen mijn vader dat ik nog een nieuwtje had: Hier is je geld 

en ik kap er mee, ik stap niet weer op een boot, ik vind het gewoon absoluut niet 

leuk.  

 

Ik ben wel blij dat ik het bedrijf kon overnemen uiteraard. 

 

 Wat had je anders willen worden dan? 

Ik had iets willen worden, waarvan ik achteraf gezien heel blij ben dat ik het niet 

geworden ben. Ik had wel grafisch ontwerper willen worden, maar daar is niet zo 

veel in te verdienen.  

 

Ik was natuurlijk in de zeevaart gedompeld en het salaris was goed hoor. Ik heb het 

traject van matroos, machinist, stuurman, kapitein allemaal gedaan tot ik het bedrijf 

overnam. Ik vind het werk niet leuk en de hele industrie niet qua hoe het met elkaar 

omgaat. 

 

 Je hebt nu twee sleepboten toch? 

Ja, de nieuwe Viking en de Norne. Mijn ouders zijn begonnen met de eerste Viking 

en de Cornelis SR. Die boten hebben ze verkocht toen ze begin 50 waren, omdat 

ze wilden stoppen. Maar dat lukte financieel niet helemaal en ze hadden drie jaar 

de tijd om het geld te herinvesteren, want anders ging er iets van 60% naar de 

belasting. 

Ik heb toen gezegd geef mij dat geld maar, dan regel ik een pensioen voor je en 

toen heb ik de Viking gekocht. Door allerlei constructies heb ik toen nog een boot 

gekocht: De Norne. De Viking was in maart dit jaar 12 jaar oud. 



 Heeft de coronacrisis ook nog veel invloed op het bedrijf? 

Helemaal niks. Het grote probleem is nu dat ik mijn mensen niet thuis krijg. Op de 

Norne zitten ze nu tien weken in Italië en we hebben het nu eindelijk voor elkaar 

dat ze waarschijnlijk volgende week naar huis kunnen. Ze draaien nu al zes week 

langer dan gepland en terugvaren is ook geen optie i.v.m. lopende contracten.  

 

Als het met de corona nog lang duurt dan verneem ik dat pas in 2023 ofzo. En dat 

is omdat alle ambtenaren thuis zitten en er geen staatsprojecten besproken worden. 

Dan heb je kans dat daar een project, dat besproken is voor 2023, door geschoven 

wordt naar 2024 en dan zitten we met een gat. 

 

 Hoe vaak ben je eigenlijk al geweest te kijken in de tijd dat je sponsor bent? 

Robert: Twee keer zeker, natuurlijk een keer bij een toernooi en als we Eurocup 

meetellen al vaker. Daar ben ik natuurlijk als diehard het hele weekend geweest 

haha. 

Jan: Er is nog roemte veur verbetering zeg mor. 

Robert: Hahaha nog ruimte genoeg inderdaad. 

 

 Heb je ook een favoriete club of speler? 

Favoriete club is Farmsum natuurlijk. Favoriete speler niet echt, wie is de mooiste 

van het damesteam haha?  

 

Ik ken Herbert van Brugge van vroeger en dat is natuurlijk een hele goede speler. 

Die rent altijd van voor naar achteren, iedereen voorbij en speelt de bal dan niet 

zo vaak af. Maar ja, hij schiet hem er ook altijd in haha. Hij is wel echt super 

goed. 

 

 Heb je ook nog tips, ideeën of verbeterpunten? 

Pfff, ik heb zo geen idee. Dat had je me beter even eerder kunnen vragen, dan had 

ik er even over na kunnen denken haha. Ik heb geen idee, gewoon winnen en die 

pannakooi leek me wel mooi.  

 

Er valt natuurlijk altijd wat te verbeteren, maar dat moet financieel ook mogelijk 

zijn. Een tribune ofzo heb je natuurlijk weer een rijke sjeik voor nodig en ik heb 

geen paar miljoen over helaas haha. 

 

 Wat kan Farmsum voor jou betekenen of jij voor Farmsum? 

Jan: Ik vind wel dadde moeilijke vroagen stelt or. 

Robert: Niet veel denk ik, ja wat ze voor mij kunnen betekenen is winnen en ik hoop 

dat ik voor vv Farmsum kan betekenen dat voetbal gewoon door kan gaan en de 



club kan blijven staan! 

 

 Dat zeker, want zonder sponsoren geen Farmsum. 

Ik heb verder geen verwachtingen of eisen voor de voetbalclub. Ja, lol maken en bier 

drinken, het moet gewoon gezellig zijn en dat lukt. 

 

 Laatste vraag Robert, wat zou jij doen als je 1 dag baas van Nederland was? 

Man, man, man, geen idee. Ik zou aan een dag niet genoeg hebben denk ik. Ik zou in 

elk geval de bureaucratie op de schop gooien en versimpelen. Maar het is gewoon 

teveel om te veranderen in een dag. 

 

 Robert, mag ik je bedanken voor het interview? 

Dat mag. 

 

 Bedankt. 

Geen dank. 

 

 

 

(Robert achter zijn barretje in huis) 


