
De sponsor uitgelicht! 

 

Aflevering 08: Slagerij Cramer 

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 achtste aflevering ga ik langs bij de familie Cramer, eigenaren van 

Slagerij Cramer, gevestigd in Delfzijl. 

 

Het is donderdag 24 september als ik samen met Jan Groothof op de fiets naar 

Slagerij Cramer ga, waar we om 11.00 uur met eigenaren Tom en Ron Cramer 

hebben afgesproken om een en ander aan vragen af te vuren. Ook vader Meindert 

is aanwezig. 

 

 Leuk dat jullie mee willen werken aan dit item. 

Geen probleem, is een kleine moeite en een beetje aandacht is altijd mooi. 

 

 Dat is ook zo. We beginnen makkelijk, hoelang zijn jullie al sponsor bij Farmsum? 

Tom: Dat mostoe ongeveer wel waiten ja. 

Kevin: Als ik alles al wist had ik die nait huv’n interviewen ja. 

Tom: Ik denk ongeveer vanoaf het joar 2000, toun kwam er een zeker wichtje bie 

ons waarken en toun is dat zo kommen. 

 

 Dat kin wel kloppen joa. Wat is jullie binding met Farmsum en Delfzijl? 

Tom: We hebben de zaak in Delfzijl zitten natuurlijk en Ron is geboren in Bella 

Vista op de Nieuwstad in Farmsum. En mijn moeder is in Woldendorp geboren. Zelf 

ben ik in Holwierde geboren en pa in de stad Groningen. Dus binding genoeg met 

deze regio. 



 Hoelang bestaat het bedrijf al? 

Meindert: Sinds 1936. 

Ron: En sinds 1957 hier op deze plek. We zijn begonnen in de Ebbingestraat in 

Groningen. 

Meindert: Mien pa is er mit begonnen en op mien vieftiende ben ik er bie in 

kommen. 

Ron: Ze willen ons nou in het pand hiernaast hebben. Dat pand, wat vroeger café 

Het Anker was van Tinus vd Linde, wordt afgebroken en daar wordt een nieuw 

pand op gebouwd en daar komen wij dan in. En hier komt dan de ingang van de Lidl 

maar nog niet alles is rond. We krijgen wel ongeveer hetzelfde oppervlak weer als 

het goed is. 

 

 Slachten jullie of hebben jullie zelf ook geslacht? 

Ron: Nee hoor, dat hebben we zelf nooit gedaan. 

Meindert: Hier tegenover waar nou de benzinepomp zit zat vroeger een slachthuis. 

Ron:  Toen die wegging zijn ze naar Farmsum gegaan. 

 

 Uitbenen en dat soort zaken doen jullie wel hier achter? 

Ron: Jazeker doen we dat nog. Sinds kort krijgen we halve varkens van een 

biologisch bedrijf uit Holwierde (groninger ster). Worsten maken doen we nog wel 

hier. 

 

 Wat voor invloed heeft de coronacrisis op het bedrijf? 

Tom: Het levert je in elk geval niets op! Farmsum heeft geen familiedag gehad, 

andere verenigingen hebben geen barbecues of verjaardagsfeestjes gaan niet door, 

scholen niet meer. Maar we willen niet teveel klagen hoor, er zijn zat mensen die 

het minder hebben dan ons. 

 

 Hebben jullie zelf ook gesport? 

Tom: Nog steeds, Ron voetbalt en ik heb in de jeugd gevoetbald bij Neptunia en ik 

waterpolo nog steeds. 

 

 Je doet nog steeds aan waterpolo? 

Tom: ja, nog steeds. 

 

 Bij de Eemsrobben? 

Tom: Sinds de fusie met Appingedam heet het nou Azuro. Ik waterpolo al bijna mijn 

hele leven. 

Ron: Ik heb ook nog in het eerste gespeeld bij Neptunia maar dat was niet heel 

vaak. Ik zat vaak in de lagere elftallen. Mijn vader heeft vroeger nog in het eerste 

gespeeld van het kampioenselftal van Neptunia in het seizoen 1963/1964. Ik heb zelf 

nog met Neptunia tegen Fc Groningen gevoetbald, Hans Robben was toen trainer 

bij ons en Arjen ging toen altijd mee. Ik heb toen Arjen Robben op de bank 

gehouden de hele wedstrijd. 

Tom: Ze hebben ook hetzulfde kapsel nou he. 



 

 Ik wol t nait zeggen haha. 

Tom: Heb ik nait bie Ronald Koeman in de box zeten pa? 

Meindert: Nee, Martin Koeman kwam hier wel voak. 

 

 Hebben jullie al weleens gekeken bij een wedstrijd van Farmsum? 

Tom: Jazeker wel! Een jaar of twee geleden nog dacht ik. 

Ron: Mijn dochter heeft nog een seizoen gevoetbald bij Farmsum. Maar toen ze 

zestien werd was er nog geen doorstroming naar de dames toe dus toen is ze 

gestopt. 

 

 Dat is zonde. 

Ron: Ja, dan moet ze over twee jaar maar weer naar Farmsum toe. 

 

 Hebben jullie ook een favoriete voetballer of voetbalclub? 

Meindert: Feyenoord en Groningen dat zijn mijn clubs. 

Tom: Ik ben meer voor de lokale teams en daarna voor Fc Groningen natuurlijk. En 

internationaal ben ik voor Ajax. We blijven toch wel wat chauvinistisch. 

Meindert: Het is alleen jammer dat er zoveel geld in om gaat. Die transferperiode 

is ook veel te lang. Als het seizoen begonnen is dan moet de transfermarkt dicht 

zijn. 

 

 Wat kan vv Farmsum voor jullie betekenen of andersom? 

Tom: Het gaat niet om betekenen maar meer om het gunnen. Wiert haalt hier het 

vlees vandaan voor de verloting van de programmaboekjes en als jullie een keer een 

barbecue hebben dan halen jullie het hier ook meestal vandaan. 

Als je elkaar helpen kan dan is het vaak een gunfactor, je zal er misschien niet veel 

meer klanten door krijgen maar het is wel leuk als je naam ergens hangt. 

 

 Hebben jullie ook nog tips, verbeterpunten of ideeën voor ons als club? 

Tom: Voor jullie als club? Geen biljarts meer naar beneden sjouwen enzo haha. 

Jan: Dat waren wie nait, dat was de rugbyclub. Dei wollen dat ding noar beneden 

sjouwen mor waist wel hou dat gait natuurlijk. Eerst eem poar biertjes en den eem 

overleggen en nog een poar biertjes en den mot dat ding noar beneden natuurlijk. 

Het is een wonder dat doar gain dooien bie vallen bennen. 

Tom: Ja, dat had wel ander kunnen aflopen natuurlijk. Het belangrijkste als club is 

dat je lol met elkaar hebt. Prestatie is mooi maar lol hebben met elkaar is veel 

belangrijker. En verliezen is ook moeilijker dan winnen, winnen kan iedereen maar 

verliezen kan niet iedereen. 

 

 De laatste vraag is over het algemeen de moeilijkste, wat zou je doen als je 1 

dag de baas van Nederland zou zijn? 

Tom: Ik zou proberen om alle jaloezie en afgunst weg te halen. Dat zou wel een 

mooi punt zijn. Ik vind het juist mooi als mensen dikke Jaguars en zo hebben, anders 

had ik ze nooit gezien ja. Nou kan ik er nog van genieten. 



 

 Mooie boodschap, bedankt voor het leuke gesprek en tot snel langs de lijn. 

Tom: Geen probleem, we kom wel weer een keer kieken. 

 

 

 

(3 generaties Cramer op een rij, v.l.n.r. Tom, Dennis, Meindert & Ron) 

 

 

 


