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InterFastFood en de band met vv Lekkerkerk 

 

Zelf voetballen was geen succes, glimlacht Oscar van Leeuwen samen met zijn broer 

Remco directeur/eigenaar van het bedrijf InterFastfood. “Ik kon er werkelijk niets 

van. Toch heb ik een band met vv Lekkerkerk, in de eerste plaats omdat mijn twee 

zonen er spelen. Daarnaast vanwege ons businessclublidmaatschap met 

InterFastfood.” 

InterFastfood werd in 1982 opgericht door de vader van Oscar en Remco van Leeuwen. “Pa 

had destijds een vanuit Rotterdam,-Zuid opererende, bescheiden groothandel in machines voor 

softijs en milkshakes”, vertelt de in Lekkerkerk geboren en getogen Oscar van Leeuwen. “Zelf 

kwam ik in 1991 in de zaak. Ik was toen negentien. Zeven jaar later gaf vader aan dat hij ging 

stroppen met werken. Ik nam het over en breidde de activiteiten van het bedrijf uit met de 

vertegenwoordiging van een aantal Amerikaanse machinemerken voor onder meer bedrijven 

als Burger King en KFC, maar ook voor kleinere zaken zoals Kees Patat hier op het dorp. 

Daarmee groeide InterFastfood flink door. En zo is het al die jaren doorgegaan.” 

InterFastfood bestaat uit verschillende onderdelen. “De eerste is de tak ‘Grondstoffen’”, vertelt 

Oscar van Leeuwen. “Zo leveren we ijs- en milkshakes mixen, hamburgers, nuggets, 

kipburgers en zo voort aan onze klanten. Tak 2 – onze Technische Dienst- verkoopt een breed 

scala aan apparatuur voor de fastfoodbrancheapparatuur, verricht onderhoud en reparaties en 

is 24/7 inzetbaar als zich storingen mochten voordoen. Daarnaast zijn we ijzersterk in 

foodconcepts. Op onze website www.interfastfood.nl kun je er alles over lezen.” 

InterFastfood heeft twee vestigingen (in Rotterdam, en Raalte), zo’n honderd medewerkers en 

een landelijke dekking. Zelf houdt Oscar van Leeuwen zich dagelijks bezig met -zoals hij het 

noemt- ‘de operatie’, de grotere accounts én de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied, 

zoals de trend van ‘rund’ naar kip en plant-based food. “Als InterFastfood moet je daar vorm 

aan geven en daar slagen we goed in met onze range aan producten.” 
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Het ondernemersleven bevalt Oscar van Leeuwen uitstekend. “Het is dynamisch en 

gevarieerd bestaan”, geeft hij aan. “Daarnaast geniet ik van de samenwerking met de 

medewerkers én mij broer. We doen InterFastfood nu al zo’n dertig jaar samen. Het is net een 

soort huwelijk, ha ha!” 

Met InterFastfood zijn de broers Van Leeuwen met vel plezier businessclublid van vv 

Lekkerkerk. “Een mooie vereniging met veel bevlogen vrijwilligers”, zo weet Oscar van 

Leeuwen. Ik vind het geweldig hoe zij zich inzetten voor de club. Nee, de businessclubuitjes 

laat ik aan me voorbij gaan. Eerlijk gezegd hoeven die feestjes van mij niet zo. Ik zou het 

mooier vinden als de bijdrage van elk businessclublid volledig in de vereniging wordt 

geïnvesteerd. Ik redeneer zo: laat geldschieters doen waar ze goed in zijn: geld geven aan de 

club. De dingen er omheen kun je wat mij betreft schrappen of beperken tot een jaarlijkse 

borrel in de kantine. In dat geval komen onze sponsorbijdragen nóg beter terecht.”, 


