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Een schot in de roos kun je wel zeggen. “Ton is ziek”, 

zegt Niels, “inderdaad corona”…….En dan sta je even 

met je mond vol tanden, die zag ik niet aankomen, 

dat was niet direct de insteek van het verhaal, maar 

past natuurlijk perfect. 

“Ton en zijn vrouw zijn 10 weken geleden ziek gewor-

den. Ze proberen hier van te herstellen, het gaat heel 

langzaam. In de tijd dat de ziekte erger werd, heeft 

hij 3 dagen in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig niet 

aan de beademing of op de IC.” 

“‘s Ochtends zijn ze op hun best daarna moeten ze 

weer rustig aan doen”. We kennen Ton als een en-

thousiast en actief persoon, maar nu dus even niet. 

“Hij vroeg niet meer om de dagomzetten”. Dat geeft 

aan dat hij hele andere prioriteiten had, maar ook dat 

hij vertrouwen had in Niels en het hele team dat in de 

winkels aan het werk is.  

Ze staan inmiddels te popelen om weer wat te doen, 

maar zijn ook realistisch om te zien dat dat nog niet 

kan. Langzaam aan wordt het beter. Niels is zelf niet 

bang geweest om ziek te worden. “Natuurlijk wel af-

stand houden en gewone voorzorgsmaatregelen in 

acht nemen en realistisch zijn, omdat je ook weet wel-

ke consequenties het zou hebben als ik ook weg zou 

vallen. Wat ik wel heel mooi vind is dat het ons als 

gezin heeft verbroederd. Het contact is anders, ieder-

een zit in een bepaalde rust en je hebt tijd voor ande-

re gesprekken, heel waardevol”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanloop in de winkel is minder geworden, dus een 

lastige tijd denk ik.  

“Ja, de aanloop is minder geworden, deze trekt nu 

echter weer aan. We zien dat klanten doelgerichter 

kopen. Ze hebben zich goed georiënteerd en willen 

eigenlijk de bevestiging hebben. Daarna direct kopen 

en als ik het niet had, dan maar wat anders. Ook bel-

len ze soms van te voren of ze kunnen komen of dat 

er bezorgd kon worden. De leveringen en reparaties 

aan huis gaan ook gewoon door. Altijd wel in overleg 

met de klanten, altijd blijven communiceren. “ 

 

In de winkel zien we ook maatregelen, zoals linten 

rondom de toonbank. “Mensen vonden het toch moei-

lijk om afstand te houden, vooral ook voor de bewust-

wording hebben we dit gedaan.” 

Daarnaast was er ook een effect in de levering van 

producten. Productie heeft stil gelegen, grenzen zijn 

dicht geweest, leveringen bleven liggen bij de douane. 

De vraag naar consumentenproducten is enorm geste-

gen, dat leverde nu dus wel langere levertijden op. 

“Het is eigenlijk wel gek, maar we zien dat het bij ons 

juist heel goed gaat. Dat is wel moeilijk om te zeggen, 

de horeca heeft het lastig, de kledingindustrie heeft 

het lastig, de ZZP-ers hebben het lastig. Daarentegen 

zie je dat de bouwmarkten en supermarkten het weer 

hartstikke druk hebben.” 

 

Niels ziet de kansen. Toen het EK werd afgelast, heeft 

Samsung de TV’s die juist nu gepromoot zouden wor-

den via de consumenten EK actie, met een hele mooie 

inkoopprijs via Expert aangeboden. Mark Rutte kon-

digde de intelligente lockdown aan, toen was er wel 

enige stress “raak ik ze wel kwijt”. Maar inmiddels zijn 

ze allemaal weg en heeft Niels extra TV’s ingekocht. 

 

De etalage staat vol met airconditioners. “Klopt. Met 

het team hebben we besproken hoeveel airco’s we 

verwachten deze zomer te verkopen. We hebben be-

sloten om 20% boven de verkoop van vorig jaar te 

gaan inkopen.  

Ik ben één van de weinigen die deze inkoop heeft ge-

daan, deze voorraad is gekoppeld aan expert.nl en nu 

bellen ze ons uit het hele land op. De klanten komen 

nu uit Naarden, Medemblik, Amsterdam, Leek, Emmen 

om bij ons een airco op te halen. 

Een groot gedeelte is al weg, ik heb net weer extra 

ingekocht. En voor op de slaapkamer een kleiner mo-

del. Het is echt een mooie aanbieding, een slaapka-

mermodel voor € 300,-. Daar kun je wel lekker mee 

slapen, lijkt mij.” 

 

Hoe kijk je naar webshops? Is dat een bedreiging voor 

jullie? 

“Nee in tegendeel, kijk naar onze Expert-shop. Men-

sen zijn nu meer online gaan bestellen, wel 20% 

meer. Als je online bij Expert koopt, koop je gewoon 

bij Expert in Surhuisterveen. We leveren het product 

en natuurlijk krijg je ook de service en garantie van 

ons”. 

Het is een merkwaardige tijd door het corona virus, waar iedereen op verschillende wijze door wordt 

geraakt. Ieder persoon, elk gezin heeft zijn eigen verhaal. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en 

gezondheid, je werk,  heeft het meer of minder impact. Daarbij ontstond het idee om langs te gaan bij 

Ton en Niels om eens te horen hoe het ging met zaken. Welk effect heeft de huidige situatie op je 

zaak, op de aanloop, hoe gaat het met je personeel en hoe beleef je het persoonlijk. 
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“Expert is geen franchiseformule, maar alle Expert 

ondernemers zijn eigenaar van de organisatie. Daarbij 

kunnen klanten zich oriënteren op onze website en 

dan kunnen ze zien dat wij het product kunnen leve-

ren. Op die manier komen klanten uit het hele land bij 

ons. En aan de andere kant, als bepaalde producten in 

onze regio niet goed lopen, kan ik die weer kwijt bij 

collega’s in andere delen van het land.” 

Qua winkel zitten we hier natuurlijk heel goed. Goede-

rentransport aan de achterkant, parkeerplaats voor de 

deur, hartje centrum. Surhuisterveen is een mooie 

plek om te ondernemen, het bruist hier. De mensen 

uit de regio komen naar Surhuisterveen om gezellig te 

winkelen. Je hebt hier mooie terrasjes. 

 

Jullie hebben ook een vestiging in Wolvega, hoe is dat 

zo gekomen? 

Ton is in 2001 in Surhuisterveen begonnen, toen met 

2 werknemers. In 2012 is Niels mede-eigenaar gewor-

den. Een paar jaar geleden is de winkel hier flink ver-

bouwd, zodat er meer producten konden worden aan-

geboden. In 2016 deed zich een mogelijkheid voor om 

de Expert winkel in Wolvega over te nemen. “Wij ken-

nen de regio, omdat we er wonen en zijn opgegroeid. 

We zagen een enorme potentie en groeimogelijkhe-

den, een mooie kans”. De prognose die we daarna 

hadden gemaakt, kon zo in de prullenbak. Er was daar 

al snel een grotere personele bezetting nodig. Het was 

helemaal niet de bedoeling, maar het gaat daar nu zo 

goed dat Ton eigenlijk de hele week daar is en veel 

minder in Surhuisterveen. Gelukkig hebben we het 

afgelopen jaar flinke aanpassingen gedaan in de orga-

nisatie, aanpassingen in de administratie, veel meer 

digitaal, meer werkzaamheden door de accountant. Nu 

Ton opeens uitviel kwam dat heel goed uit. 

Nu Ton even weggevallen is, zie je dat het team het 

goed oppakt. “Nu merk je wat voor fantastisch team 

je hebt.”  Alle medewerkers zijn bereid een stapje ex-

tra te doen. En de zaak draait gewoon door. Niels is 

transparant, het team wordt betrokken bij keuzes in 

het bedrijf, ze worden betrokken bij de sollicitatiege-

sprekken. Een nieuwe medewerker moet passen bin-

nen het team. Daarmee krijg je binding en betrokken-

heid van je medewerkers. Inmiddels is het Expert-

team uitgebreid tot 12 medewerkers. 

Wel mist hij nu zelf af en toe de klankbord functie van 

Ton. Ieder heeft zijn eigen rol in de organisatie, Ton 

meer in de marketing en verkoop, Niels meer in de 

ICT, organisatie en administratie. Op die manier vullen 

ze elkaar heel mooi aan. 

 

 

 

Expert is al vanaf 2008 hoofdsponsor van KV It Fean. 

Ton en Niels hebben niet direct een link met korfbal. 

Toch was dit een bewuste keuze, door als hoofdspon-

sor op te treden ben je goed zichtbaar. Als je kiest 

voor de sponsoring van andere verenigingen, ben je 

mogelijk één van de velen en val je minder op. Daar-

naast was er een goed gevoel. Wat je hoort van Niels, 

teambelang, samen doen, dat gevoel was er ook bij 

de korfbalvereniging qua cultuur. 

De sponsorcontracten zijn inmiddels een paar keer 

verlengd. Elke keer weer om de tafel, met de vraag 

‘zijn er nog wensen’. De ene keer konden we trai-

ningspakken aanschaffen, de andere keer sporttassen, 

inspeelshirts of kregen we bidons voor de hele vereni-

ging. Vanuit de vereniging vinden we de uitstraling en 

presentatie belangrijk, maar dat vinden Ton en Niels 

ook. Maar vooral vanuit de gedachte “waar heeft de 

club behoefte aan”.  

 

“In Wolvega sponsoren we daarom ook de korfbalver-

eniging, daar zijn we shirtsponsor bij een aantal 

jeugdteams.”, zegt Niels, “Daar troffen we hetzelfde 

gevoel aan”. 

We zien ook dat jullie meedenken met de vereniging, 

hoe presenteer je je en zo heeft Ton ook vanuit zijn 

visie een invulling gegeven aan een sponsoravond. 

Ton zag vanaf het begin dat de leden regelmatig in de 

winkel kwamen, dat is belangrijk. Korfbal is toch an-

ders, meer een familie. Je ziet de betrokkenheid, ook 

richting sponsors. Ze gunnen je de handel ook. Na-

tuurlijk is het niet zo dat ieder lid zich presenteert in 

de winkel als korfballer, maar als Ton en Niels bij ons 

op de BBQ zijn, zien ze toch heel veel bekende gezich-

ten. 

Voor ons als vereniging is dat ook belangrijk, sponso-

ring moet voor alle partijen werken. “Dat is de geest 

die ook in de club zit” vult Niels aan.  

Mooi om te horen!  
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