De sponsor uitgelicht!
Aflevering 04: Hovécon
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 vierde aflevering ga ik langs bij Homme van der Veen, eigenaar van
het constructiebedrijf Hovécon,

Het is wat regenachtig weer op deze vrijdag 22 mei omstreeks 10.45 uur als ik,
samen met Jan Groothof, naar de Seendweg 10 in Farmsum rijd om daar, onder het
genot van een kop koffie, Homme te bestoken met een paar vragen.

Homme, leuk dat je mee wil doen aan deze rubriek.
Hartstikke leuk initiatief, ik moet alleen wel om twaalf uur bij de tandarts zijn. Ik
kan jullie straks ook wel even een rondleiding geven door het bedrijf, maar laten we
eerst de vragen maar doen.
Jan: Joa, hol die mor eem vast mienjong, want doe zitst nou nog ontspannen mor
straks nait meer.
Hoe lang ben je al sponsor bij Farmsum en hoe is dit zo gekomen?
Tien jaar zet er maar neer haha. Ik doe het voor de regio. Ik sponsor ook bij NEC
Delfzijl, Loppersum, Appingedam, zo gaat dat een beetje. Terwijl ik er in principe
niet veel aan heb, want ik verdien er geen dubbeltje aan. Ten Post heb ik ook nog

gesponsord, maar dat was omdat mijn broertje er in het eerste elftal voetbalde. Ik
wil de regio gewoon wat teruggeven.
Wat is jou binding met Farmsum of Delfzijl eigenlijk?
Het bedrijf zit in Farmsum en ik woon in Delfzijl. Ik kom zelf uit Garrelsweer
tegenover de kroeg en de kerk. Mijn ouders gaan op zondag nog vaak naar de kerk,
maar zelf ga ik op zondag vaak naar FC Groningen! Vroeger wilde ik dood nog niet
gevonden worden in Delfzijl, maar als je dan wat ouder wordt dan relativeer je
dingen een beetje meer haha. Ik woon er zelf alweer 22 jaar en met veel plezier.
Heb je zelf ook gesport vroeger?
Ja, gevoetbald bij TEO (Ten Post en omstreken) tot mijn zeventiende. Op mijn
zeventiende ben ik bij dit bedrijf gaan werken en leren dus toen had ik er weinig
tijd meer voor. Ik moest dan op zaterdag de schooldag van vrijdag inhalen, zo ging
dat toen en zo ben ik er ook een beetje ingerold.
Hoelang bestaat het bedrijf al?
Sinds 1984, maar ik zit er nu zelf 14 jaar bij in en sinds drie jaar draagt het de

naam Hovécon. Het is begonnen als Bakker constructiebedrijf Delfzijl.
Je werkt hier nu ook 14 jaar?
Nee, ik werk er al sinds 1991. Ik heb het eerst elf jaar samen gehad met Dhr. Bakker.
De omzet is sindsdien bijna verdubbeld en we kunnen er bijna niet aan leveren zo
goed gaat het. Doordat we ook veel fabrieken als klant hebben, rijden er nu al
zeven busjes i.p.v. één toentertijd.
Wat doet het bedrijf precies?

Staalconstructies, onderhoud, reparaties. Eigenlijk alles wat met metalen te maken
heeft en vooral alles wat een ander niet wil of kan.
Werk dus met veel uitdaging?
Inderdaad wat een ander bedrijf niet ziet zitten of voor weg loopt, daar zien wij
dat soort projecten als een uitdaging. Dat maakt ons werk natuurlijk leuk, iets
presteren wat een ander niet kan. Het belangrijkste is gewoon goed je huiswerk
doen van te voren en goede jongens opleiden. Iedereen die bij ons werkt heeft 13 a
14 certificaten in de buuts. Standaard bhv, hijsbewijs, hoogwerker, heftruck,
communicatietraining, flensmonteur en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook bij ons staat veiligheid natuurlijk hoog in het vaandel. Bij de grote bedrijven is
twee gele kaarten ook een rode kaart en dat is bij ons niet anders. Als jongens

qua veiligheid naast de pot pissen dan maken ze het er ook zelf naar dat ze weg
worden gestuurd en zijn ze bij ons ook niet welkom.
Laatst hadden we ook een klus op een fabriek en moesten we wat op een
chemicaliëntank lassen en de tank zou leeg zijn. Die tank bleek dus vol te zijn en als
mijn mensen dat dus niet gecontroleerd hadden dan waren we groot nieuws op het
NOS Journaal geweest.
Mijn broertje heeft zelf in 2015 ook een heel groot ongeluk gehad met een gas
explosie en die had zijn hele lichaam verbrand. Het is gelukkig allemaal goed gekomen
en je ziet het ook bijna niet meer aan hem, maar dat heeft wel bijna een jaar
gekost. Maar die klant zegt gewoon als er afgetikt moet worden voor een
schadevergoeding dan horen we het wel. Die gasten proberen overal onderuit te
komen door te zeggen dat het ordernummer niet klopt terwijl de werkvergunning
leidend is, zo ga je toch niet met elkaar om! Je bent niet meer dan een nummer bij
heel veel bedrijven. Daarom hebben wij veiligheid voorop staan en investeren wij
veel in ons personeel.
Hoeveel man heb je in dienst?
15 man nu en 3 zzp-ers meestal.
Heeft de Coronacrisis ook nog veel invloed gehad op het bedrijf dan?
Nee. Joh! Jawel maar dan positief. We hebben het denk ik nog nooit zo druk gehad.
Ik snap er zelf ook niet veel van, ik moet nou veel minder op pad omdat mensen
sneller naar ons toe komen. We proberen ons natuurlijk te profileren en in de markt
te zetten en we hebben ook een paar unieke machines en dan komen ze wel bij je.
Als mensen ons benaderen dan hebben wij ook altijd het fatsoen om naar het
bedrijf toe te rijden, de situatie te bekijken en dan pas een offerte te maken.
Laatst werden we benaderd om een offerte te maken voor een klus in
Raamsdonkveer en dan stap ik in de auto en rijd ik er heen, dat is 2,5 uur heen en
2,5 uur terug.
Ik kreeg daar bij aankomst gelijk te horen dat wij de enige waren die ter plekke
kwamen kijken om de boel te beoordelen en we hadden natuurlijk al wat voorwerk
gedaan, want pas kun je naar mijn mening ook een goede offerte maken, maar de
rest was gewoon te beroerd om te komen. Dat soort dingen leveren ons ook veel
klussen op, mond op mond reclame is ook gewoon heel belangrijk. En als je dan ook
nog goed werk aflevert dan krijg je ook gewoon steeds meer klanten en klussen.

Om even terug te keren naar het voetbal gedeelte, heb je ook een favoriete
club of speler?
FC Groningen natuurlijk! Ik heb zelf ook twee seizoenkaarten. Eigenlijk pas sinds ze

in de Euroborg voetballen. Voor die tijd kwam ik er niet zoveel. Ze hebben me ook
weleens benaderd om sponsor te worden, maar daar heb ik nu nog geen belang bij.
Ben je al weleens bij ons komen kijken?
Nee, nog nooit. Dat moet nog steeds een keer. Maar bij die andere clubs ook nog
nooit hoor haha. Maar ik wel nog van plan om een keer te komen kijken hoor.
Jan: Hufst ook nait perse voetbal kieken ja, wie hebben ook een kantine en feestjes
enzo.
Homme: Ja, dat is ook weer zo.
Wat kan Vv Farmsum voor jou betekenen of andersom?
Nait zoveul denk ik. Joa doelpunten mokken. Ik heb ook geen eisen aan de sponsoring
hoor. Het is gewoon een gunfactor en het zijn de dikste kosten ook niet ja. Ik ben
wel iemand voor de langere termijn doen. Ik denk meestal wel even na voordat ik
ergens aan begin want ik wil ook geen eendagsvlieg zijn.
Ik wil bij de pinksterfeesten ook nog een keer hoofdsponsor zijn, ik heb dan zelf ook
6 dagen feest en ik vind het gewoon gezellig. Je doet het ook voor de regio.

Heb je ook nog tips of ideeën voor ons als club?
Poeh, ik zou het zo niet weten eigenlijk. Als me wat te binnen schiet dan app ik je
wel haha.
Dan nu de moeilijkste vraag, wat zou je doen als je 1 dag de baas van Nederland
zou zijn?
Je laat me wel nadenken zeg.
Jan: Ik denk dat het mit een B begunt.
Homme: Bier drinken haha?
Jan: Ook, mor ik denk belasting.
Homme: Valt mee, ik moet toch betalen. Ik zie het zo, als ik het goed heb dan mag
ik ook wat meer betalen. Ik zou eerder het beleid van de opvang voor buitenlanders
wat aanpassen. Iedereen is welkom, maar ik vind dat je wel wat moet toevoegen en
aan het werk moet.
Wat voor werk het is maakt niet uit. Ook de taal leren spreken is daarin belangrijk.
Als je ziet hoeveel gezeur we vaak hebben met de meesten en dan alleen maar het
handje ophouden en geld vangen dan vind ik dat ze daar best veel strenger op
mogen zijn. Maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen in Nederland.

Homme, bedankt voor dit leuke gesprek en tot snel in kroug.
Dat komt goud. Ik zal jullie nog even rondleiden door het bedrijf.

We hebben nog een rondleiding gehad door het bedrijf en waren onder de indruk
van hoe modern, netjes en vooruitstrevend het bedrijf is. Vooral Jan was zeer onder
de indruk van alle machines die er stonden (en Jan is al op veel fabrieken en
werkplaatsen geweest) en is om 16.00 uur diezelfde middag nog terug geweest voor
een demonstratie van een lasermachine die op de tiende millimeter nauwkeurig snijdt.

(Homme voor zijn kantoor aan de Seendweg)
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