
De sponsor uitgelicht! 

 

Aflevering 03: Hatch Cover Parts B.V. 

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 derde aflevering ga ik langs bij Richard Knapper van Hatch Cover 

Parts B.V. 

 

Hatch Cover of Hatch Cover Parts B.V., zoals het bedrijf sinds kort heet, 

is gevestigd in de oude Draka kabelfabriek aan de IJzerweg 2 in Farmsum. 

Op deze maandag 18 mei rijd ik samen met mijn sidekick Jan Groothof naar 

Richard toe om het een en ander te weten te komen. Na wat babbelen over 

Akzo, het chemiepark, de horeca en mijn bezigheden in coronatijd beginnen 

we met de vragen. Grote delen van dit gesprek zijn vertaald van het 

Gronings naar het Nederlands. 

 

 Leuk dat je mee wil werken aan deze rubriek. 

Gain probleem, ik kon het wel even wachten ja. 

 

 Ik begreep dat je onlangs de naam van het bedrijf hebt aangepast naar Hatch 

Cover Parts B.V.? 

Ik heb inderdaad meerdere B.V.’s. Hatch Cover is eigenlijk de naam van de website. 

Een leek weet niet wat dat inhoudt, maar iemand die in de maritieme wereld zit 

weet gelijk wat er bedoeld wordt. Hatch cover is het Engelse woord voor 

scheepsluik.  

 



 Oké, hoelang ben je eigenlijk al sponsor bij Farmsum? 

Nog maar net, ik denk een maand of 4.  

 

 Dat is nog niet zo lang ja, hoe is dat zo gekomen? 

Jan: Dat zol wel aargens in kroug west wezen. 

Richard: Zo zal het wel goan wezen inderdoad. Maar ik droeg Farmsum al een 

warm hart toe. Ik ben van nature ook heel trouw aan verenigingen waar ik een goed 

gevoel bij heb en bij Farmsum heb ik heel erg dat gevoel. Mijn dochter voetbalt 

zelf bij een andere voetbalclub, maar daar heb ik niet datzelfde gevoel bij. Ik heb 

ook het wielrennen gesponsord, maar dat is dan maar een dag, dus dat vind ik dan 

wat zonde. Ik hou meer van de langere termijn. 

 

 Wat is jou binding met Farmsum/Delfzijl? 

Ik ben geboren in de stad Groningen, getogen in Delfzijl en zou er ook nooit meer 

weg willen. Ik voel mij een echte Delfzijlster. Je kent heel veel mensen en het 

water heeft me altijd getrokken. Farmsum en Delfzijl schaar ik altijd een beetje 

onder hetzelfde. Mijn vrouw Wendy denkt er net zo over en wij zouden ook nooit 

in Appingedam ofzo willen wonen. Dat trekt ons totaal niet! Ik kom over de hele 

wereld en logistiek gezien is Delfzijl dan niet de handigste plek om te wonen, maar 

ik zou het voor geen goud willen inruilen. 

 

 Heb je zelf ook gesport vroeger of sport je nog steeds? 

Ja, voetbalt bie Oosterhouk tot mien vieftiende. Daarna heb ik in de B-ers en A-

ers nog bij Appingedam gevoetbald. Toen was ik 16, 17 jaar en qua voetbal kon ik 

het wel doen, maar ik zat liever op vrijdagavond in de kroeg dus de 

killersmentaliteit ontbrak een beetje zeg maar. Toen ben ik weer recreatief bij 

Oosterhoek gaan voetballen. Een jaar of zes na mijn terugkeer brak ik mijn 

sleutelbeen en toen was het wel klaar voor mij. Ik werd toen ook al vader dus de 

kantineverplichtingen schoten er toen ook vaak bij in en mede daardoor was de lol 

er wel van af. Dan worden andere dingen gewoon belangrijker, zo gaat dat. 

 

 Hoelang bestaat het bedrijf al? 

Anderhalf jaar nu. Ik ben in November 2018 begonnen. Het bedrijf Coops & Nieborg, 

waar ik voor werkte, ging failliet en vlak daarvoor nam ik ontslag. Ik was zo klaar 

met de hele situatie daar dat ik ontslag nam. Toen ik dat eenmaal gedaan had 

kreeg ik van heel veel klanten de vraag of ik nog beschikbaar was. Niet veel later 

dacht ik bij mezelf, als er zoveel vraag is dan kan ik net zo goed voor mezelf 

beginnen. En nu naar drie kwart jaar heb ik een monteur in dienst (oud lid Benny 

“Bernard” Brockholz). Daar ben ik wel heel blij mee. Als ik weg ben neemt hij de 



honneurs waar en staat het werk niet stil in de werkplaats. Ik heb het gelukkig 

hartstikke druk.  

 

 Wat doet het bedrijf precies? 

Reparatie van scheepsluiken en toelevering van onderdelen. Van assen tot lijm, en 

van de simpelste koppelingen tot de meest complexe schakelkasten. Eigenlijk van 

alles. Af en toe maken we een zijsprongetje, maar ons hoofdonderdeel zijn de 

luiken. 

 

 Hoe vaak ben je al geweest te kijken bij een wedstrijd van Farmsum? 

Richard: Nog niet om eerlijk te zijn. Komt ook door de lockdown natuurlijk haha. 

Dat moet volgend seizoen maar even een keer. Ik weet al wel precies hoe dat 

gaat. Even de kantine in, flink pimpelen en dan kom ik nooit weer thuis haha. 

Jan: Dei kans is wel hail groot joa, zolst wel gain haile productieve oavend meer 

hebben den. 

 

 Heeft de corona crisis ook nog invloed op jou of het bedrijf? 

Alleen de eerste drie week was het rustig en daarna was het weer net zo als voor 

die tijd. De mensen keken even de kat uit de boom, maar dat was al weer snel 

voorbij. Het voordeel is dat schepen nu stil liggen, omdat ze geen vracht hebben en 

dan komen vaak de reparaties aan de beurt. Dat zou anders misschien over een half 

jaar gebeuren. Ik koop ook heel scherp in dus dat is ook in mijn voordeel.  

Persoonlijk heeft het corona virus in die zin invloed op mij dat mijn sociale leven 

iets wordt aangetast, omdat de kroegen dicht zijn. Ik mag graag even een biertje 

drinken en een praatje maken in de kroeg dus dat mis ik wel een beetje. 

 

 Heb je ook een favoriete club of speler? 

FC Groningen, een favoriete speler heb ik niet. Vroeger kon ik alle spelers bij naam, 

maar ik volg het niet meer zo intensief. Ik heb jaren een seizoenkaart gehad, maar 

het kost me teveel tijd op zondag. Ik moet dan om 12.30 uur in de auto zitten en 

dan bijna twee uur blauwbekken in het stadion voor drie kansen. Daar heb ik geen 

zin meer aan, de samenvatting is me tegenwoordig al lang genoeg. 

Op zaterdagavond vind ik dat niet zo erg, want dan kan je daarna nog even op 

stap of gezellig thuis wat doen, de zondag is me gewoon te kostbaar. Het leek me 

nog wel een keer leuk om naar FC Emmen te gaan, maar dat is volgens mij altijd 

uitverkocht. 

Jan: Ik denk nait dat je doar nog een koartje kriegen kinn. 

Richard: Het leeft doar wel. Ze hebben natuurlijk ook nooit echt wat biezunders 

had. Ze bin doar echt verwend. 



Wes: Het spannendste wat ze doar mitmoakt hebben is dat er een eulifantje 

geboren is. 

Jan: Ja of een keer om een hunebed heenlopen. 

Richard: De gouden pijl ben ik weleens geweest en dat was ook wel gezellig. 

(U begrijpt dat er weer een hoop gelachen werd deze middag). 

 Heb je ook nog tips, ideeën of verbeterpunten voor ons als club? 

Richard: Lastige vroag ja. 

Jan: Dat is een echte kantinevroag, doar mot je mit een potje bier bie zitten 

aigelijks. 

Richard: Doar heb ik zo nait over noadocht, dat mot mor een keer mit een biertje 

dr bie. Gai eerst mor zo verder. 

 

 Kunnen wij als club zijnde ook nog wat voor jou betekenen of andersom? 

Jullie kunnen voor mij niet zo veel betekenen, het is gewoon een gunfactor. En ik 

kan voor jullie betekenen dat mijn sponsor gedeelte mede bijdraagt aan het 

voortbestaan van de club denk ik. 

 

 De moeilijkste vraag is ook gelijk de laatste, Als ik 1 dag baas van Nederland zou 

zijn dan? 

Loonbelasting verlagen, verder zou ik niet zoveel veranderen, want volgens mij gaat 

het wel redelijk goed verder. Ik ben van mening dat werk nog wel wat meer mag 

lonen. Vooral voor de hardwerkende arbeider. 

 

 Richard, bedankt voor het gesprek en de gezelligheid. 

Geen probleem, hartstikke leuk idee. Ik zal jullie nog even een rondleidinkje geven. 

 

 

 

(Richard in zijn werkplaats aan de IJzerweg in Farmsum) 


