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Davey van Herk: businessclublid én voetbaldier 

 

De band tussen Davey van Herk en vv Lekkerkerk is hecht. De basis daarvoor werd 

ruim een kwart eeuw geleden gelegd toen hij zich als pupil aansloot bij de 

voetbalclub. Heden ten dage speelt hij in het derde elftal. Daarnaast is hij met zijn 

bedrijf Big Mile aangesloten bij de Businessclub van onze vereniging. 

“Ik ben op mijn vijfde lid geworden van vv Lekkerkerk,” gaat de inmiddels 32-jarige 

voetballiefhebber terug in de tijd. “Als junior kwam ik in de hogere jeugdteams terecht om 

uiteindelijk door te stromen naar de selectie. Daar heb ik zo’n tien jaar deel van uitgemaakt. 

Vrijwel al die tijd voetbalde ik in het tweede elftal, met af en toe een ‘uitstapje’ naar 

Lekkerkerk 1. Als voetballer kon ik van alles wat zonder ergens in uit te blinken. Geen groot 

talent dus, maar daar heb ik nooit mee gezeten. Het ging en gaat mij vooral om het plezier. In 

dat opzicht heb ik het steeds getroffen. Momenteel speel ik in Lekkerkerk 3. Super gezellig. 

Een echte vriendenploeg.” 

Ook als vrijwilliger maakt hij zich al jaren verdienstelijk voor zijn club. “Momenteel train ik 

nog één keer per week het -23 team. Daarvoor was ik tien jaar actief als jeugdtrainer. Op een 

gegeven moment ben ik daar mee gestopt, omdat drie, vier keer per week op het veld staan 

steeds moeilijker te combineren was met mijn steeds drukker wordende baan. In het begin 

miste ik het jeugdtrainerschap en de spelers wel, maar dat slijt op een gegeven moment. Het 

feit dat de jeugdafdeling onder leiding van uitstekende mensen goed draait, heeft daar zeker 

mee te maken. Mooi om te zien!” ‘Logistiek’ is de rode draad in het werkzame leven van Davey 

van Herk. “Ik werk voor Districon, een logistiek adviesbureau dat sinds kort onderdeel is van 

Royal Haskoning”, vertelt hij. “Wij ontwikkelen distributiecentra en richten deze in voor grote 

klanten als Albert Heijn, Action, Bol.com, DPD, Thuiswinkel.org, Friesland Campina, InBev 

enzovoort. Daarnaast ben ik aandeelhouder van Big Mile. Met die onderneming zijn we lid van 

de Businessclub van vv Lekkerkerk. Big Mile is door Districon in samenwerking met de 

overheid opgezet. Het bedrijf heeft een tool ontwikkeld voor CO2-footprints ten behoeve van 

logistieke activiteiten. Met het oog op de in te voeren milieubelasting en omdat het voor 

bedrijven steeds belangrijk wordt om op duurzame wijze met hun logistiek en transport om te 

gaan, is het belangrijk te weten hoeveel CO2 ze uitstoten en hoe ze die belasting moeten 

doorrekenen aan hun klanten.   
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Big Mile zorgt ervoor dat je die gegevens tot in detail kunt leveren. Wij hebben daarvoor alle 

gewenste accreditaties en certificeringen. Met een Big Mile-rapport voldoet een bedrijf aan 

alle eisen van de overheid en de belastingdienst. Wij gelden als dé industriestandaard in CO2-

calculatie.” Big Mile opereert niet alleen in Nederland, men heeft inmiddels ook een vestiging 

in Duitsland en koestert plannen om dieper Europa in te gaan en ook in de Verenigde Staten 

actief te worden. 

Davey van Herk bezoekt klanten door heel Nederland en maakt op die manier heel wat 

elektrische kilometers in zijn Tesla. “Het is fijn dat ik ‘na corona’ weer face to face met klanten 

kan praten”, zegt het Lekkerkerkse ‘mensenmens’. “Op een gegeven moment heb je het met 

Teams wel gezien. Er gaat niets boven direct menselijk contact. Dat geldt voor de zakelijker 

kant van mijn leven, maar zeker ook voor de invulling van mijn vrije tijd. Zo is het heerlijk om 

mijn voetbalvrienden weer te zien en lekker met elkaar tegen een bal te trappen. Bij vv 

Lekkerkerk, want dat ís en blijft mijn club!” 


