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De voortzetting van een bijzondere familieband 

 

Vv Lekkerkerks Businessclublid Geodis is wereldwijd actief als logistiek 

dienstverlener in de disciplines freight forwarding, contract logistics, supply chain 

optimalisation, distribution & express en road transport (weg transport). Kees van 

der Laan is als Commercieel Manager Road Transport aan Geodis verbonden. De 52-

jarige Lekkerkerker werkt al decennia lang bij de Lekkerkerkse vestiging van de 

onderneming, waar hij als kind al veelvuldig te vinden was. 

Tot een jaar of 25 geleden namelijk prijkte de naam ‘Van der Laan Transport’ op de gevel van 

het bedrijfsterrein aan de Kerkweg. Het bedrijf werd geleid door de broers Jos, Bas en Marius 

van der Laan, respectievelijk oom, vader en oom van Kees. Enkele jaren nadat de broers de 

familieonderneming verkocht hadden aan BM, kwam het in handen van het Franse concern 

Geodis. “Als kind kwam ik al veel op de zaak”, gaat Kees van der Laan terug in de tijd. “Opa 

en oma woonden er vlak naast. Toen ik wat ouder werd ging ik klusjes doen op het bedrijf: 

vrachtwagens wassen en - later in de vakanties- in de werkplaats en op de planning werken. 

Na mijn middelbare schooltijd heb ik de HBO-opleiding Logistiek en Economie gedaan en ben 

ik eerst gaan werken bij een ‘concullega’. Daarna kwam ik als planner in Lekkerkerk terug en 

doorliep ik vervolgens alle geledingen van het bedrijf, om uiteindelijk op de afdeling 

Commercie terecht te komen. Vanuit mijn functie reis ik regelmatig binnen de Benelux, 

Duitsland en Frankrijk en onderhoud ik de contacten met onze relaties in die landen. Het is 

een mooie, drukke baan.” 

“Ja, ik ben de enige ‘Van der Laan’ die nog op dit bedrijfsterrein actief is”, glimlacht Kees van 

der Laan. “Hans Ponsen, die getrouwd is met de dochter van oom Jos en tante Greet, werkt 

hier trouwens ook. Is aangetrouwde familie, hè. Dat telt eigenlijk ook, vind ik, ha ha!” 

De band tussen de familie Van de Laan en voetbalvereniging Lekkerkerk is lang en hecht. Zo 

was het familiebedrijf Van der Laan Transport decennia lang hoofdsponsor van de club, gold 

Bas van der Laan als één van de oprichters van de vv Lekkerkerk Businessclub en is Marius 

van der Laan al jaren lang hoofdsponsor van de voetbalvereniging. Kees van der Laan zet die 

‘sponsorende band’ voort met Geodis.  
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Zelf heeft hij ook een persoonlijke geschiedenis bij de zwart-witte club. “Ik ben op mijn 

zevende gaan voetballen bij vv Lekkerkerk”, vertelt Kees van der Laan. Op mijn 42e hield ik 

het voor gezien. Het ging me steeds wat moeilijker af na een flinke achillespeesblessure , 

waardoor mijn al niet zo grootse ‘voetbalcarrière’ steeds meer in een neerwaartse spiraal 

terechtkwam. Onze zoon Bas speelde inmiddels tennis, een sport die mij ook aansprak. 

Sindsdien ben ik lid van TC Lekkerkerk. Ik heb het er erg naar mijn zin. Ik ga zo af en toe 

kijken bij ‘de voetbal’. Naar het G-team bijvoorbeeld, omdat daar mijn zwager Pieter van Herk 

in speelt. Is genieten hoor! Het is puur plezier wat je daar ziet.” 

Lol en ontspanning ontleent Kees van der Laan ook aan het Geodis-lidmaatschap van de 

Businessclub van vv Lekkerkerk. “De jaarlijkse uitstapjes wil ik niet graag missen”, glimlacht 

hij. “Ook dit keer was het weer erg leuk met een interessante bezichtiging van cruiseschip de 

SS Rotterdam en even feestelijke als smakelijke avond in restaurant Onder de Dijck. Topdag!” 


