
Aflevering 09: Autobedrijf De2Kolommer 

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 negende aflevering ga ik langs bij de Arnold Stegmeijer, eigenaar 

van autobedrijf De2Kolommer, gevestigd in Farmsum. 

 

Het is woensdag 28 oktober als ik samen met Jan Groothof op de fiets naar 

Autobedrijf De2Kolommer ga, waar we om 11.00 uur met eigenaar Arnold 

Stegmeijer hebben afgesproken om een en ander aan vragen af te vuren. Eenmaal 

daar gearriveerd krijgen we van medewerker Freddy Koning een heerlijke bak koffie 

(zonder melk helaas) voorgeschoteld. 

 

 Leuk dat je even tijd voor ons vrij wil maken. 

Kleine moeite hoor, ik heb vaak wel even tijd. 

 

 Hoelang ben je al sponsor bij Farmsum? 

Arnold: Ik denk nou een jaartje of anderhalf/twee. 

Jan: Ik denk al wel twaai. 

 

 En hoe is dat zo gekomen? 

Arnold: Via Delroy (Oliveira), daar drink ik weleens een borreltje mee en zo is dat 

toen gekomen. 

Jan: Dat most ook nait doun, dat goat die geld kosten. 

Arnold: Daar ben je mooi te laat mee dan. 

Jan: Joa, ik mok ook fouten. 

 

 Maar Delroy heeft je warm gemaakt voor een reclamebord zeg maar. 

Arnold: Delroy is een goede voor de vereniging, laatst kwam hij ook al aan voor 



een wedstrijdbal. Hij is altijd met dat soort dingen bezig. 

Jan: zo ben ik er zulf ook al wel intrapt. 

 Heb jezelf ook wat met voetbal eigenlijk? 

Absoluut niet, ik vind er geen ruk aan. Mijn dochter Jolijn voetbalt in de jeugd bij 

Farmsum dus daar kijk ik dan wel maar verder heb ik er helemaal niks mee. 

 

 Heb je zelf wel aan sport gedaan dan vroeger? 

Nee, ik heb drie week op voetbal gezeten maar ik ben gewoon a-sportief. Dat 

voetbal was ook niet in de buurt maar een paar duizend kilometer verderop. 

 

 Waar was dat wel niet dan? 

In Saudi Arabië! 

 

 Hou komst doar wel terecht, bist vast nait scout? 

Arnold: Ik heb daar van mijn zevende tot mijn twaalfde gewoond en dus ook drie 

week gevoetbald maar dat was gewoon niks voor mij. 

Jan; Was dat nait een beetje te waarm ofzo? 

Arnold: Jawel, het was ook wel warm maar we voetbalden binnen met de airco aan. 

 

 Daar ging je vader heen voor zijn werk ofzo? 

Ja, die werkte voor de PTT en kon gedetacheerd worden daar. Wat die daar 

precies deed weet ik zo niet meer want op die leeftijd interesseert je dat niet zo. 

 

 Kon je daar wel een beetje aarden dan? 

Ja hoor, het was wel leuk. Ik zat daar ook gewoon op een Nederlandse basisschool. 

Ballast Nedam en Phillips hadden daar toen ook veel mensen zitten. De Arabieren 

willen zelf niet werken dus daar zaten allemaal mensen uit andere landen het werk 

voor hun te doen. 

Het is daar wel goed geregeld hoor. Huisvesting, alle vliegtickets, auto werd 

allemaal betaald en je had ook een goed salaris. Het leven daar is ook relatief 

goedkoop dus je kunt veel sparen daar omdat je ook bijna geen onkosten hebt. 

 

 Mooi avontuur! Hoelang bestaat jouw bedrijf al? 

Het bestaat officieel sinds 2013 maar daarvoor was ik al een jaartje of vijf bezig. 

Het is hobbymatig begonnen hoor. Ik heb altijd bij Dallinga gewerkt en ik was altijd 

al geïnteresseerd in de techniek en ik vond auto onderhoud altijd te duur dus ik 

deed alles zelf aan mijn auto. En dan komt je familie langs met de auto en je 

vrienden en zo breid zich dat dan uit. 

Ik heb toen aan de Zinkweg in Farmsum een box gehuurd en daar een brug in gezet 

en toen ging het wel hard. In Juli 2013 heb ik me ingeschreven bij de kamer van 

koophandel. 

 

 En hoelang zit je al op deze locatie? 

Arnold: September 2018. 



Jan: Maar het heet twee kolommer maar daar staat een vier kolommer! 

Arnold: Klopt, we zijn ooit begonnen met een twee kolommer dus vandaar de naam. 

 

 Misschien een domme vraag maar wat is een twee kolommer? 

Dat is zo’n brug. Twee kolommen houdt in dat er twee poten onder zitten. Het 

voordeel is dat als je de auto optilt dat die uit de veren is. 

 

 Weer wat geleerd! Wat is jou binding met Farmsum/Delfzijl? 

Ik ben geboren in Delfzijl en ik heb het bedrijf in Farmsum zitten natuurlijk. 

 

 Oké, en je werkt ook nog bij de ambulance toch? 

Klopt inderdaad. Ik werk ook nog 28 uur in de week als ambulance chauffeur. 

 

 Dat is wel goed te combineren? 

Dat wordt iets lastiger moet ik zeggen. Maar dat is ook omdat ik niet zoveel zin 

heb om zoveel uren te werken. Ik heb weleens weken van 80 uur en daar ben ik wel 

wat klaar mee. 

 

 Dat zijn lange weken inderdaad. Wat doet het bedrijf allemaal? 

Onderhoud, reparatie, auto’s, vrachtwagens, trailers. Dan heb ik eigenlijk alles we 

benoemd. Ook doen we een klein beetje auto transport erbij. 

Sinds we hier zitten doen we het vrachtwagen gedeelte erbij dus ik was blij dat 

Euromaster er uit ging. Ik wilde al wat langer met vrachtwagens beginnen alleen als 

je een pand moet laten bouwen voor vrachtwagen onderhoud dan is dat gewoon 

veel en veel te duur. Alleen voor een smeerkelder ben je al anderhalve ton kwijt, 

daar krijg je nooit een financiering voor! En dan moet de loods er nog bovenop, dat 

is geen doen dus dit kwam op het juiste moment. 

 

 Heeft de coronacrisis ook nog veel invloed op het bedrijf? 

Jawel, het is veel rustiger in de auto werkplaats. Het gaat een beetje met een 

golfbeweging. Mensen gebruiken de auto ook veel minder dus het onderhoud is ook 

minder. Er was laatst een klant en die moest de auto ook voor onderhoud maar die 

heeft de auto geschorst omdat die hem toch niet veel meer gebruikte. Dat soort 

dingen in nu wat rustiger. Het is bij ons meestal hollen of stilstaan. Het kan maar 

zo zijn dat het morgen weer vol staat bij wijze van. 

 

 Hoeveel mensen heb je in dienst? 

Twee fulltime. En drie parttimers. 

 

 Ben je ook al vaak geweest te kijken? 

Alleen als mijn dochter moet voetballen. Bij andere wedstrijden zal ik wel niet 

komen kijken. Ik kom wel even een keer een biertje drinken en bitterballen eten 

maar op een voetbalveld zelf voel ik me niet echt op mijn gemak. 

 



 Dat moet zeker een keer doorgaan! Heb je wel een favoriete club of speler 

Nee, dat heb  ik niet haha. Ja Farmsum Jo-9 en mijn favoriete voetbalster is Jolijn! 

 

 

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

Nee, niet echt. Ik vind dat ze teveel trainen haha, maar ik ben absoluut geen 

graadmeter. Ik vind wel dat plezier boven het presteren moet gaan, maar dat zeg ik 

zonder enige kennis van voetbal hoor. 

 

 Wat kan vv Farmsum voor jou betekenen of andersom? 

Alle auto’s hier laten keuren haha. Nee hoor daar zal ik niemand toe dwingen 

natuurlijk. 

 

 Dan als laatst de moeilijkste vraag, wat zou je doen als je 1 dag de baas van 

Nederland zou zijn? 

Ik denk dat ik op vakantie ging naar Griekenland haha. Ik zou gelijk de 

snelheidsregels aanpassen want die vind ik veel te laag. 

 

 Eens, bedankt voor je tijd en het leuke gesprek. 

Geen probleem, was even gezellig toch! 

 

 

 

(Arnold Stegmeijer op de foto achter de balie van zijn bedrijf) 



 


