Wennemars, Van Bronckhorst
en Erkel leggen de lat hoog
in Villa California
De eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar in het Barendrechtse Villa California
kende een line-up van formaat. Tientallen relaties en gasten van Jan Dirk Stouten en
Touch Incentive Marketing genoten half april van openhartige gesprekken met Erben
Wennemars, Giovanni van Bronckhorst én Arjan Erkel. Zij legden de lat voor een
volgende bijeenkomst zeer hoog.
Erben Wennemars begon zijn optreden
met het maken van excuses. De voormalig
schaatser had last van fikse verkeershinder,
waardoor hij uiteindelijk een paar minuten later dan gepland op het podium verscheen. ‘Ik weet nu dat ik ook een goede
Formule 1-coureur zou zijn’, glimlachte hij.
Voor de tientallen aanwezigen in het flink
gevulde Villa California was het oponthoud geen enkel probleem. Zij waren tot
de komst van Wennemars onder meer bijgepraat door Arjan Erkel - die precies tien
jaar geleden vrij kwam na een gijzeling van
ruim 600 dagen in Rusland - en Feyenoords
assistent-trainer Giovanni van Bronckhorst.
De laatste kreeg niet alleen de handen op
elkaar vanwege de overwinning op PSV die
in het voorgaande weekend was geboekt,
maar ook dankzij zijn huidige werkzaamheden met zijn eigen Foundation. Daarmee
zet Van Bronckhorst zich samen met zijn
vrouw Marieke in voor de jeugd in Rot-

terdam, onder meer door de oprichting
van een eigen sportvereniging: SV GIO.
‘Ik merkte tijdens mijn voetbalcarrière dat
een klein gebaar van mij heel waardevol is
voor een kind’, vertelde Van Bronckhorst
in gesprek met Jan Dirk Stouten. ‘Nadat
ik gestopt was, wilde ik die kracht blijven
gebruiken, namelijk door kinderen te helpen.’ Namens Jan Dirk Stouten en Touch
Incentive Marketing, de organisatoren van
de netwerkbijeenkomst, kreeg Van Bronckhorst een cheque van 1000 euro overhandigd ten bate van zijn Foundation, terwijl
het publiek hem bovendien beloonde met
een luid applaus.
Applaus was er eerder op de avond ook
voor Arjan Erkel, die exact tien jaar geleden het nieuws in Nederland beheerste
toen hij als medewerker van Artsen zonder
Grenzen vrijkwam na in totaal 607 dagen
gevangenschap in het Russische Dagestan.

Hoewel dat veruit de zwaarste periode uit
zijn leven was, wist Erkel in Villa California
met veel gevoel voor humor die tijd terug te halen. Zo herinnerde de voormalig
amateurbokser zich dat de rebellenleider
op een dag naar hem toe kwam om een
wedstrijd tegen elkaar te boksen. De Rotterdammer stemde toe. ‘Maar ik was natuurlijk bang om hem pijn te doen, ik had
geen idee op welke manier ze mij daarvoor
zouden terugbetalen’, glimlachte Erkel in
Barendrecht. Pas toen hij in de ring zelf
een flinke klap te verduren kreeg, durfde
hij voor het eerst terug te slaan. Erkel:
‘Zelf hield ik een blauw oog over aan het
gevecht. Maar toen mijn tegenstander een
dag later naar mij toe kwam en zijn bivakmuts even omhoog trok, zag ik dat ik hem
ook een blauw oog had geslagen.’

De hoofdgast van de avond, Erben
Wennemars, deed er niet veel later nog
een schepje bovenop qua smakelijke
anekdotes. De Dalfsenaar, tegenwoordig
vooral bekend als schaatscommentator bij
de NOS, werd daartoe geprikkeld door interviewer Jan Dirk Stouten, die onder meer
de eerste marathon die Wennemars ooit
liep ter sprake bracht. ‘Ik dacht: dat doe ik
wel even’, glimlachte Wennemars. ‘Maar
achteraf kon ik niet meer op mijn benen
staan en ’s avonds lag ik kotsend in bed. Ik
had de marathon vreselijk onderschat.’

Kijk voor meer informatie over
Jan Dirk Stouten en Touch Incentive
Markteting op www.jandirkstouten.nl
en op www.touchincentive.com.
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Tegelijkertijd toonde zijn verhaal over de
marathon aan dat Wennemars weinig aan
fanatisme heeft ingeboet als het op sport
aankomt. ‘Mijn trainer Peter Mueller heeft
me geleerd om te denken in kansen in
plaats van in problemen’, vertelde de oudschaatser. ‘Hij liet me door muren lopen.
Hij wist me er zelf eens nog voor een race
van te overtuigen dat ik een wereldrecord
zou rijden. Ik belde toen een vriend en zei:
hou Teletekst morgen maar in de gaten.
Dan komt daar te staan: Wennemars rijdt
wereldrecord. En dat gebeurde ook.’

Daarmee verwoordde hij tevens een boodschap die vaker op de avond te horen was
geweest in Villa California. Zo benoemden
ook Van Bronckhorst en Erkel dat je - ook
als ondernemer - altijd moet blijven geloven in je kansen. ‘Mensen zijn soms te
bang om hun eigen dromen achterna te
gaan’, zei Erkel. ‘Terwijl ze vaak meer kunnen dan ze zelf denken.’ Daarmee zorgde
hij op een avond vol van heerlijke verhalen
en anekdotes ook nog voor een leerzaam
tintje, waarover na afloop met een hapje en
een drankje druk werd nagepraat.

