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LEQ Reclame: voor alles waar een naam op kan 

 

Van autobelettering tot en met de bedrukking van bedrijfskleding, van advies en 

ontwikkeling van je huisstijl en nieuwe logo tot en met het ontwerpen en plaatsen 

van buitenreclame, van het realiseren van websites en drukwerk tot en met het 

monteren van led-verlichting’; het is allemaal uitstekende handen bij Leq reclame, 

het bedrijf van Robert en Antoinette den Boer. 

Het Lekkerkerkse echtpaar begon hun onderneming ruim een kwart eeuw geleden. Het was 

Antoinette den Boer die de aanzet gaf. “Ik runde in die tijd samen met mijn broer een 

drukkerij die ooit door mijn vader was opgezet”, vertelt de vrouwelijke helft van het even 

creatieve als ondernemende echtpaar. “Onze core business was drukwerk, maar we kregen op 

een gegeven moment steeds vader verzoeken of we ook bijvoorbeeld bedrijfskleding konden 

bedrukken of een auto van belettering konden voorzien. Ik besprak een en ander met mijn 

broer en met Robert, die destijds nog als vertegenwoordiger werkte bij een ander bedrijf, maar 

best belangstelling had om te switchen naar het reclamevak. Hij is vervolgens grafische 

opleidingen gaan volgen. Niet veel later richtten we Leq Reclame op.” 

Het werd een succesverhaal. Robert en Antoinette’s onderneming bleek een schot in de roos en 

een grote groep ondernemers, instellingen en verenigingen traden toe tot hun klantengroep. 

“Men kan met alle vragen op gebied van reclame bij ons terecht”, vertelt Robert den Boer. 

“Voor elk vraagstuk hebben we een passende, creatieve én scorende oplossing. Dat is ook 

meteen het mooie van ons vak: we kunnen compleet ontzorgen.” Veruit de meeste klanten van 

Leq reclame zijn afkomstig uit de zakelijke sector. Daarnaast mag het familiebedrijf met 

vestigingen in Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek verschillende verenigingen, stichtingen en 

particulieren tot hun relatiekring rekenen. Ook voetbalvereniging Lekkerkerk kan daartoe 

worden gerekend. 
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“We verzorgen op het complex de meeste reclameborden en de vlaggen van hoofdsponsor 

Marius van der Laan Koeriersdiensten”, vertelt Robert den Boer. “We hebben sowieso een 

band met de vereniging”, voegt Antoinette den Boer toe. “Onze zoon Bram heeft hier een 

aantal jaren gevoetbald. Uiteraard stonden we dan langs de lijn. Was een mooie tijd. We 

sponsorden destijds ook het pupilenteam waar hij in speelde. Ik herinner me nog goed dat 

deze ‘F-jes’ voor de competitie tegen de ‘F-jes’ van Dilettant moesten aantreden. Ook dat team 

liep in Leq Reclame-tenue. We hebben van die twee duels in overleg met de kantinedames 

Erica (van vv Lekkerkerk) en Carla (van Dilettant) echt een feestje gemaakt, compleet met 

patat en limonade. Was zo leuk om te zien: eerst de wedstrijd en daarna al die kinderen die 

met elkaar aan één tafel zaten na te genieten.” 

Robert den Boer herinnert zich ook dat hij heel af toe als coach fungeerde, wanneer vaste 

leider Eric-Jan Heuvelman een keer niet kon. “De reacties op mijn wijze van begeleiden waren 

wisselend”, grijnst hij. “We speelden een keer op zaterdagochtend in alle vroegte in 

Rotterdam-Zevenkamp op een veld waar direct huizen aan grensden. Ik heb een vrij harde 

stem – ha ha- die schijnbaar over het hele complex galmde en alle omwonenden wekte. Niet 

iedereen kon dat waarderen. Ben ik dus maar snel mee gestopt.” 

Robert en Antoinette waren ook met veel plezier betrokken als medeorganisatoren van onder 

meer de Bosloop en het tentenkamp van vv Lekkerkerk. Heden ten dage beperken ze hun 

bijdrage tot het businessclublidmaatschap. “Een prima gezelschap”, zegt Robert den Boer. “we 

voelen is er erg in thuis. Bovendien biedt de businessclub een prima gelegenheid om met 

andere ondernemers in een ongedwongen sfeer te netwerken. Wij geloven meer in een 

businessclublidmaatschap dan in adverteren in kranten. Dat heeft alles te maken met de 

branche waarin we actief zijn en ons type klanten. Een bakker of slager kan zijn aanbiedingen 

kwijt in een krantenadvertentie, dus heeft dat nut. Onze business is totaal anders. Wij doen 

direct zaken met collega-ondernemers. Een businessclub als die van vv Lekkerkerk werkt 

daarom uitstekend. Daar komt nog eens bij dat onze sponsorbijdrage goed terecht komt: bij 

een voetbalvereniging die kinderen en volwassenen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt 

en sociaal-maatschappelijk onmisbaar is voor het dorp. Wij leveren daar graag onze bijdrage 

aan.” 


