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wo. 12 december
Amsterdam Light Festival
Sparkz Networking diner, al varend  
door de grachten.
19.00-21.00 uur
Locatie: Steiger DoubleTree
  www.SparkzNetworking.nl

vr. 14 december
Haarlemse BusinessBorrel
Gezamenlijke netwerkborrel van 
Sociëteit Vereeniging en Netwerk BTB.
17.30-22.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
  www.netwerkbtb.nl

vr. 14 december
Business SantaRun Haarlem
Rennende kerstmannen door de 
binnenstad, voor goede doelen.
19.00-22.00 uur
Locatie: Grote Markt
  www.santarunhaarlem.nl

za. 15 december
Open dag hogeschool Inholland
Voor potentiële studenten Business 
Studies, voltijd.
10.00-14.00 uur
Locatie: Inholland
  www.inholland.nl/bbs

di. 8 januari
Sparkz’ Spetterende Nieuwjaarsborrel
Het glas heffen op het nieuwe jaar.
17.30-19.30 uur
Locatie: Brasserie de Houtrak
  www.SparkzNetworking.nl

18, 19 & 20 januari
Beste Pingponger van Haarlem
Ludiek toernooi voor bedrijven-teams.
Wisselende tijden
Locaties: TTV Spaarne en TSTZ Haarlem
  www.debestepingpongervan 

haarlem.nl
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Beste Pingponger 
van Haarlem

In januari barst de strijd los om de 
trofee voor het meest gedreven 
tafeltennissende bedrijf van de 
stad. Tijdens een ludiek, driedaags 
toernooi: De Beste Pingponger van 
Haarlem. Deelname staat open 
voor bedrijven die op de een of 
andere manier iets met de stad te 
maken hebben en inschrijven kan 
per businessteam van minimaal 
vier spelers. 

Er wordt in twee klassen gespeeld: 
de Ripperda klasse voor gevor-
derde en competitiespelers en de 
Kenau klasse voor beginners en 
recreanten. Ieder teamlid speelt 
individueel en alle games, over-
winningen en eindranking van de 
leden van het bedrijfsteam tellen 
mee om de winaar te bepalen.

Er wordt 18, 19 & 20 januari ge-
streden op twee locaties: bij TTV 
Spaarne en TSTZ Haarlem. De Bes-
te Pingponger van Haarlem is een 
gedeeld initiatief van deze twee 
verenigingen.

  www.debestepingpongervan 
haarlem.nl

‘Brouwerskolkje is precies geworden waar we op hoopten’ 
Eind 2017 begon Bas Dortmundt in Overveen restaurant Brouwerskolkje Exclu-
sief. Hij investeerde flink in een verbouwing en mikte onder meer op de zakelijke 
klant die er terecht kan voor een lunch, borrel, bedrijfsbijeenkomst of diner. Te-
rugblikkend op zijn eerste jaar zegt Dortmundt: ‘Het was spannend. We staken 
onze nek uit en namen een behoorlijk risico. Dan is het erg leuk als je merkt dat 
het lúkt.’ 

Voor Dortmundt was van meet af aan 
duidelijk dat de mooie ligging in het 
duingebied van Overveen een van de 
pluspunten van Brouwerskolkje Exclu-
sief is. Maar zouden de gasten dat ook 
zo zien? Het antwoord diende zich na 
een paar maanden aan: ‘We hoorden 
steeds vaker dat mensen het alleen al 
vanwege de plek leuk vinden om te 
komen. Helemaal na de verbouwing, 
toen we buiten een tentconstructie 
kregen waarmee we het terras deels 
konden overkappen.’

Maatwerk
Netwerkborrels, zakelijke diners of 
lunches (van dinsdag tot en met zon-

dag), bedrijfspresentaties, product-
lanceringen, Dortmundt heeft ze in 
Brouwerskolkje Exclusief in 2018 al-
lemaal al gehad: ‘Het is op basis van 
afwisseling en maatwerk precies ge-
worden waar we vooraf op hoopten. 
We hebben in ons eerste jaar al veel 
bedrijven en organisaties over de 
vloer gehad en hun reacties op de 
plek en onze keukenkwaliteit waren 
heel positief.’

Eerste boekingen 
Met steun van zijn chef-kok Wesley 
Borstel en gastheer Jos van Velzen 
wil Dortmundt de zaak in 2019 nóg 
steviger op de kaart zetten. De eerste 

boekingen zijn al weer binnen. Voor 
zowel zakelijke als particuliere gas-
ten. Want ook voor bijvoorbeeld een 
trouwerij of familiediner draait Dort-
mundt bij Brouwerskolkje Exclusief, 

tussen de bedrijven door, zijn hand 
niet om.

  www.brouwerskolkje.nl   

Volg ons op 

Evelien Brand
'Rond m’n 17de heb ik faalangst en een 

eetstoornis ontwikkeld.' Niet meer voor 

te stellen als je Evelien nu ziet, een 

zelfbewuste vrouw die mensen aan hun 

‘nieuwe ik’ helpt. Brand New Me, zo 

heet haar praktijk. Of het werkt? Eve-

lien is zelf het levende bewijs. In haar 

geval was het een ontdekkingsreis. 'Op 

een gegeven moment kreeg ik via mijn 

werkgever de kans om een opleiding 

te gaan volgen. Dat is NLP geworden, 

bij Paul Liekens in België, een betere 

keuze had ik niet kunnen maken.' 

'Intern in een klooster, dan leer je veel 

over jezelf. Daarna ben ik nog een paar 

keer teruggegaan en sinds 2010 ben ik 

Master Practioner NLP.' Tijdens een van 

de sessies in België vertelde iemand 

dat ze iets nieuws ging doen: intraper-

soonlijke communicatie. Ze vertelde 

erover en ik wist ’t meteen. Dat wil ik 

ook! Het was een soort vonkje dat het 

vuur op gang bracht. Ik wist altijd, ik 

ga voor mezelf beginnen en intraper-

soonlijke communicatie maakte mijn 

verhaal compleet.' 

'Mijn man  - Ik heb een klant voor je! 

- heeft me het laatste zetje gegeven. 

Meteen daarna heb ik me bij de Kamer 

van Koophandel ingeschreven én ik ben 

me in intrapersoonlijke communicatie 

gaan verdiepen. Dat bracht me bij Joyce 

en Hans Mojet, de grondleggers van 

intrapersoonlijke communicatie. Van 

2012 tot 2016 heb ik bij hen meerdere 

trainingen gevolgd en geleerd dat veel 

mensen afhankelijk zijn van hun omge-

ving, van wat een ander van ze vindt én 

hoe ik ze daar vanaf kan helpen.' 

'Mensen zijn vanaf hun geboorte af-

hankelijk van anderen, gaan conflicten 

uit de weg en willen aardig gevonden 

worden.'

 Lees verder op:  
www.pergezicht.nl/evelien-brand

Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de 

verhalen van ondernemers. Goede  

Zaken plaatst hier maandelijks één van.

pergezicht

'Ik wist altijd, ik ga 
voor mezelf beginnen'

Kleurrijk ondernemen in suikersilo 
Vijf jaar geleden stapte investeerder 
Martin van den Nouwland de modewe-
reld binnen. Hij werd mede-eigenaar 
van A Fish Named Fred, een kleurrijk 
merk met een eigen design. Als het om 
modemerken gaat, spreken we over 
een verzadigde markt. Maar A Fish 
Named Fred slaagde daar waar andere 
merken de eindstreep niet haalden. 
Het merk wordt inmiddels in 18 landen 
verkocht, in Nederland hangt de kle-
ding in 225 winkels in de rekken en de 
collecties groeiden de afgelopen jaren 
elk seizoen met 30 tot 40 %.

Martin van den Nouwland keek zijn 
ogen uit toen hij voor het eerst voet 
zette op de elfde verdieping van Su-
garCity, de suikersilo in Halfweg. Een 
prachtig uitzicht, aan de ene kant over 
Amsterdam en aan de andere kant tot 
de Noordzeekust. Van buiten was al-
les fraai, aan de binnenkant moest er 
het nodige gebeuren. 'Er kwam van 
alles aan de orde, zoals kennis, groei 
op basis van stoffen, weeftechnie-
ken, gewichten, kwaliteiten, print-
technieken en productietechnieken. 
Daarnaast natuurlijk marketing, 
concept-ontwikkeling  en proces-
automatisering. Ik ben ondernemer. 
Ik wist daarom snel welke kant we 

op moesten. Collectie-ontwikkeling, 
scherpe marketing en een enthousi-
ast team zijn voor A Fish Named Fred 
de belangrijkste factoren geweest 
om daadwerkelijk te groeien.'

Lekker zitten
Zeker in de beginfase zat hij met zijn 
compagnon regelmatig met Ronald 
van Schie, accountmanager mkb bij 
Rabobank Haarlem en omstreken, 
om tafel. De kost gaat immers voor de 
baat uit. Zeker in de retail, waar veel 
wordt voorgefinancierd. 'De Rabo-

bank maakte het ons onder meer mak-
kelijk via een rekening courant krediet. 
Zeker de eerste drie jaar was het een 
kwestie van puur investeren, vasthou-
den aan het concept en voortdurend 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
Het gaat bij een modemerk uiteinde-
lijk om de prijs-kwaliteitverhouding, 
de stof die je gebruikt en vooral: het 
moet lekker zitten. Anders hangt de 
klant het weer terug in het rek.'
 
  www.rabobank.nl/haarlem-en-

omstreken

‘Collectie-ontwikkeling, scherpe marketing en een enthousiast team zijn de belangrijkste fac-

toren geweest om te groeien.’

Bas Dortmundt (rechts) met v.l.n.r. gastheer Jos van Velzen, leerling kok Damian Kluver en chef-

kok Wesley Borstel. 
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