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Heineken: Businessclublid en bierleverancier 

 

De tap draait gelukkig weer volop bij vv Lekkerkerk, stelt Arjan van der Wijngaard, 

accountmanager van leverancier en Businessclublid Heineken vast. “Gelukkig wel,” 

glimlacht hij. “Het is goed dat er een einde is gekomen aan een voor iedereen zware 

coronatijd.” 

Vv Lekkerkerk is één van de sportclubs binnen het rayon van Arjan van der Wijngaard (38), 

wiens werkgebied zich uitstrekt binnen de regio’s  Gorinchem, Dordrecht, Groot-Rotterdam, 

en Gouda. “Ik service naast vv Lekkerkerk ook voetbalverenigingen als SVW, DCV, FC 

Perkouw en Dordtse clubs als EBOH en Wieldrecht. Daarnaast heb ik een aantal horecazaken 

in mijn pakket. Ik lever op het vlak van bier dienstverlening en advies in de breedste zin van 

het woord. Bij de ene relatie gaat het daarbij om biertanks van 1000 liter, bij de andere klant 

om een kleiner systeem. Ik ontzorg beide type relaties vanuit Heineken op de best mogelijke 

manier.” 

Bij vv Lekkerkerk heeft Arjan van der Wijngaard in de personen van Arie den Besten en Geja 

de Jong zijn vaste contacten. “De relatie is prettig”, stelt de ‘Heineken-man’ vast. “We leveren 

de vereniging kelderbier, Amstel Radler, Desperado en nog wat speciaal bier. De meeste 

bezoekers van de kantine houden van en lekker tapje. Dat zien we meer bij 

sportverenigingen.” 

Tijdens de lockdowns stond de tap uit. Een lastige situatie voor veel clubs, want die zijn voor 

wat betreft hun financiële plaatje voor een belangrijk deel afhankelijk van hun kantineomzet. 

“Als er weer een lockdown aan kwam pompten we als brouwerij de biertanks leeg en vulden 

we ze op onze kosten met nieuw tankbier op het moment waarop de kantine weer open ging. 

Ook zorgde Heineken ervoor dat de installaties goed gereinigd bleven. Dat hebben we tot drie 

keer gedaan. Nu zijn we gelukkig weer ‘back to normal’ hoewel de situatie in horecaland nog 

niet zo is als vóór de horecaperiode. De terugkeer maar het ‘oude normaal’ vergt tijd.” 
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Arjan van der Wijngaard ontzorgt niet alleen voetbalverenigingen op ‘biergebied’, hij geldt ook 

als een echte liefhebber van ‘volkssport nummer 1’. “Ik ga regelmatig bij Feyenoord kijken”, 

vertelt hij. “Nee, zelf spelen doe ik niet meer. Ik heb tot mijn 15e bij FC Driebergen 

gevoetbald. Daarna was het over en sluiten. Ik maakte een groeispurt door waar mijn heupen 

niet op berekend waren. Dat leidde tot drie operaties tussen mijn 15e en mijn 18e. Hoe graag 

ik ook aan voetbal deed, het was niet verstandig om die draad weer op te pakken. 

Tegenwoordig zit ik graag op de racefiets en doe ik heel voorzichtig aan zaalvoetbal. Want dat 

balletje en de sociale contacten met ‘de jongens’ blijven boeien hè.” 


