
De sponsor uitgelicht! 

 

Aflevering 07: Smit Sport & Schoenen 

In de 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 zevende aflevering ga ik langs bij de familie Smit, eigenaren van Smit 

Sport & Schoenen, gevestigd in Delfzijl. 

 

Het is donderdag 17 september als ik samen met Jan Groothof op de fiets naar 

Smit Sport & Schoenen ga, waar we om 13.00 uur met eigenaresse Marijke Smit 

hebben afgesproken om een en ander aan vragen af te vuren. Ook Henk en Gea 

Smit zijn aanwezig in de zaak en helpen met de soms lastige vragen. 

 

 Goedemiddag, leuk dat jullie mee willen werken aan dit item. 

Marijke: Kleine moeite toch, alleen maar leuk dat jullie sponsoren bij langs gaan en 

wat aandacht geven. 

 

 Dat is ook zo, hoelang zijn jullie eigenlijk al sponsor? 

Marijke: Dat moet ik even aan mijn moeder vragen. Die weet dat vast beter. 

Gea: Ik denk ongeveer een dikke viefentwintig joar nou. 

Jan: Dat ken wel kloppen ongeveer, ik was er zulf mit bie toun we joe vroagt 

hebben. 

Gea: Het ging onder het genot van een bak koffie en het was zo regelt. Wie bin’n 

nait zo moeilijk. 

 



 Das een mooi poosje. Wat is jullie binding met Farsmum/Delfzijl? 

Marijke: Wij zijn zelf Farmsumers en heb zelf nog een blauwe maandag gevoetbald 

bij Farmsum. 

Gea: Ja, dat is ook zo. Toen was ze een jaar of zeven. Na de zwemlessen was dat. 

Marijke: En toen wou ik er af maar dat mocht toen niet, want ik moest het 

seizoen perse afmaken met het team van mijn moeder. 

Jan: Best wel een verstandig mens he. 

Marijke: Ja, best wel he. 

 

 

 

 En na dat seizoen was het gebeurd zeg maar? 

Marijke: Ja, toen zijn we op tennis gegaan en daar zitten we nog steeds op. Bij 

Tcd (Tennisclub Delfzijl). 

 

 Henk en Gea ook nog gevoetbald of andere sporten beoefend? 

Gea: Mien bruirtje het nog wel bie Faarmsum voetbalt. En mien pa zat bie de 

schuttersvereniging boven de voetbalkantine. Mijn vader (Willem Prins) is nog 

schutterskoning geweest. Als schutterkoning werd je toen nog met een auto en 

muziekkorps opgehaald van huis, dat was toen nog een hele happening. Zijn hoed heb 

ik nog wel. 

 

 Hoelang bestaat het bedrijf al? 

Marijke: 63 jaar, het is opgericht in het jaar dat mijn moeder is geboren, 1957. Het 

bedrijf is opgericht door een oom en tante van Henk. 

 

 Jouw vader is toen zo in het bedrijf gerold? 

Mijn vader is als weekendhulp in dienst gekomen en uiteindelijk na het advies 

schoolverlater aan het werk gegaan. En sindsdien werkt hij hier dus. Een kleine 

vijftig jaar al zeg maar. 

 

 En hoelang werk jij al bij het bedrijf? 

Gea: Eigenlijk van kinds af aan al natuurlijk. 

Marijke: In 2008 ben ik eigenlijk fulltime hier komen werken. Ik heb eerst wat 

ervaring opgedaan bij andere bedrijven en toen hier vast in dienst gekomen. 

Jan: En toen ook al gelijk als mede eigenaar? 

Gea: Nee we moesten eerst even kijken of dit wel was wat ze wilde. En nou met 

de verhuizing ook overleggen, wel of niet? 

Marijke: Ja, daar moesten we wel even over beslissen. Wel of niet door met het 

bedrijf en ik wil door dus gaan we verhuizen! 

Henk loopt ook opgewekt het kantoortje binnen en mengt zich na wat leuke 

opmerkinkjes over en weer in het gesprek. 

 

 Wie hebben net heurt dast al biena vieftig joar bie de zoak bist. 

Henk: Joa vanaf mien twintigste. Ik heb op mien achttiende eerst in dainst zeten. 



Jan: Deedst doar zo laank over Henk om in dainst te zitten, ik was mit anderhalf 

joar kloar. 

Henk: moar doe bist ook een stuk jonger den mie. 

Jan: Ja, dat is woar. 

Gea: nou, alst zo mot goa ik wel noar beneden tou. 

U begrijpt al, er werd een hoop geouwehoerd en gelachen. 

 

 Wanneer hebben jullie de zaak overgenomen? 

Gea: dat was in 1992. Ik ben hier zelf al vanaf mijn zeventiende. Ook al zo’n 

vijfenveertig jaar. 

Henk: Dat klopt nait haildal. 1 januoarie 1993 hebben wie het overnomen. 

 Hoe staat het ervoor met de verhuizing? 

Henk: Ze hebben de onderzuiken net oafrond en er ben’n gain vleermoezen, mussen 

of marters dus nou zetten ze de letste puntjes op de i. Wie bin’n nou zulf bezig 

mit de interieur taikeningen. Wie verwchten half volgend joar te verhoezen, dat ligt 

een beetje aan de aannemer. 

Smit Sport & Schoenen komt op de plek waar vroeger viswinkel De Jong zat, naast 

de Hema. 

 

 Er komt een compleet nieuw pand toch? 

Marijke: ja ja, gelukkig wel ja. We krijgen dan alleen een benedenverdieping. 

Henk: We gaan van 600 vierkante meter naar 400 vierkante meter toe. Dat wil 

met gemak want we hebben hier best veel ruimte over. 

 

 Hebben jullie ook veel last gehad van de coronacrisis? 

Marijke: De eerste twee maand wel ja, dat hoeft niet nog een keer. 

Henk: Dat was nait best, wie hebben het overleefd mor het had nait veul langer 

motten duren. Dat is nait vol te holn. Toun alles in Lockdown ging in meert hadden 

we net onze veurroad binnen veur het veurjoar en zummer en bienoa gain klanten 

dus dat was wel eem spannend. 

 

 En wandelschoenen en skeelers ook niet veel verkocht dan? 

Marijke: dat kwam wel een beetje op gang maar als je ziet dat net het voetbal, 

hockey, tennis en noem het maar op weer zou beginnen en dat gaat dan niet meer 

door dan is dat wel een enorm gemis. Ook omdat je de voorraad wel al hebt staan 

natuurlijk. 

De leveranciers hebben gelukkig wel met de sportzaken meegedacht en het 

tennisseizoen is verplaatst naar het najaar dus dat is wel hoopvol. 

 

 Tennis is niet een heel jaar dan? 

Marijke: Het tennisseizoen is zeven dagen per jaar in het voorjaar en daarbij nog 

een aantal toernooien. Er is ook een mogelijkheid om in het najaar te tennissen 

maar daar is wat minder animo voor. 

Ik speel zelf in een mixteam. Ons team speelt op zo’n dag 4 singles, twee heren en 

twee dames singles, een damesdubbel, een herendubbel en twee mixdubbels. Je bent 



dus een hele dag aan het tennissen eigenlijk. 

Per gewonnen wedstrijd krijg je een punt dus je kunt maximaal met acht nul winnen. 

 

 Hebben je ouders ook getennist? 

Marijke: Ja, mijn vader tennist nog en mijn moeder kon niet meer door haar kunst 

knieën. Die durft dat niet weer aan. 

 

 

 

 Dat is begrijpelijk, zijn jullie ook al vaak geweest te kijken bij ons? 

Marijke: Niet heel vaak, mijn laatste keer is denk ik een jaar of tien geleden. Daar 

zit nog ruimte voor verbetering in. Maar nu we straks een wedstrijdbal sponsoren 

vind ik het wel leuk om te gaan kijken. 

 

 Dat is zeker waar. Heb je buiten Farmsum om ook een favoriete club of speler? 

Jan wijst op een Feyenoord vaantje 

Marijke: Nee hoor, dat vaantje is van vaders. Ik hou het zelf toch op Fc Groningen.  

Jan: Dat vaantje is wel mooi hoor, ik denk dat Kev hom wel mit wil straks. 

Marijke: Dat denk ik niet, ik weet toevallig dat Kevin voor Ajax is. 

 

 Dat weet ik wel zeker inderdaad. Gaan jullie ook weleens naar de Fc? 

Marijke: Dit jaar niet. Mijn vader had altijd een seizoenkaart dus gingen we 

weleens mee of we kochten zelf een kaart maar dit jaar slaan we maar even over. 

 

 En ook nog een favoriete speler? 

Marijke: dat laat ik aan mijn vader over. 

Henk. Tadic! Dat vind ik een geweldige voetballer! 

 

 Wat kan vv Farmsum voor jullie betekenen of andersom? 

Marijke: Een leuke samenwerking tussen ons en vv Farmsum. Het is ook leuk dat 

jullie de wedstrijdballen hier weghalen en in de toekomst kunnen we de 

samenwerking misschien wel intensiveren.  

Jan: Ja, het mooiste is als je alles lokaal kan kopen. 

 

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

Marijke: op dit moment eigenlijk niet. Ik wil nog wel een compliment geven voor het 

sponsorboekje. Ik liet dat vorige week aan de vertegenwoordiger van Hummel zien 

en die zei dat er niet veel clubs waren die dat zo mooi voor elkaar hebben. 

 

 Dat is heel fijn om te horen, ook een teken dat wij als club op de goede weg 

zijn! 

Marijke: Absoluut! En ik begreep dat jullie ook qua leden in een opwaartse lijn 

zitten dus dat is positief nieuws. 



 

 Dan nu de moeilijkste vraag! Wat zou je doen als je 1 dag de baas van Nederland 

zou zijn? 

Marijke: Dat is inderdaad een lastige vraag ja. Geen flauw idee eigenlijk. Misschien 

de belasting omlaag gooien of de mensen die de coronacrisis misbruiken aanpakken 

want volgens mij word daar best veel misbruik van gemaakt. 

 

 Harstikke bedank voor dit gezellige en leuke gesprek! 

Marijke: geen dank, het is maar een kleine moeite en een leuk initiatief. 

 

(Marijke en Gea Smit voor hun zaak.) 


