
 

Datum Interview: 17-03-2022  Pagina 1 

 

Nieuw Businessclublid: Maxx Logistics 

 

Het is Fred Alblas gelukt om ook Ronald Rijke te bewegen om zich met zijn bedrijf 

Maxx Logistics aan te sluiten bij de Businessclub van vv Lekkerkerk. Erg veel 

moeite hoefde de sponsorwerver van onze vereniging daarvoor overigens niet te 

doen, want Rijke wás al enthousiast over het lidmaatschap. 

“Ik zit nu een jaar of vier als vrijwilliger bij vv Lekkerkerk en dat bevalt me uitstekend”, stelt 

de 58-jarige ondernemer. “Ik draai er met plezier bardiensten en doe mee met het walking 

football. Beide zijn erg gezellig. De Businessclub sluit daar prima bij aan. Ik heb inmiddels 

één meeting meegemaakt en die beviel me uitstekend. Er hing een goede sfeer.” 

Het grootste deel van zijn voetballeven bracht Ronald Rijke door bij DCV in Krimpen. Na een 

verhuizing naar Barendrecht nam hij afscheid van het Waalplantsoen, maar verdween hij 

zeker niet uit het voetbal. “Ik meldde me aan bij TOGR en ging daar het G-team begeleiden en 

trainen”, vertelt hij. “Na één seizoen werd de club echter opgeheven en stapten we met de G-

ers over naar Transvalia. Was een mooie en intensieve periode van een jaar of zes, waarin ik 

ook het jaarlijkse toernooi organiseerde. De vereniging herbergde in die tijd liefst drie G-

ploegen. Druk zat dus.” 

Heden ten dage is zijn vrijwilligerswerk een stuk beter behapbaar. “Ik draai mijn bardiensten 

en dat is het zo’n beetje”, glimlacht Rijke. “Ik zie het als een leuke vrijetijdsbesteding naast 

mijn werk. Vorig jaar januari begon ik met Maxx Logistics nadat ik mijn baan bij een 

transportbedrijf was kwijtgeraakt. Ik besloot me te gaan richten op het inklaren van 

vrachtwagens die vanuit Groot-Brittannië naar Nederland komen. Na de invoering van de 

Brexit ontstond daar een grote behoefte aan. Met Maxx Logistics zorg ik er onder meer voor 

dat de douanedocumenten goed geregeld zijn. Ik begon met nul klanten en heb er inmiddels 

170; allemaal transportbedrijven die me graag inschakelen. Omdat ik verdere groei voorzie in 

de richting van driehonderd klanten, heb ik inmiddels een medewerker aangetrokken. Ze is 

een oud-collega van het transportbedrijf waar ik in het verleden werkte. Per 1 april gaat ze bij 

me aan de slag. Ben ik erg blij mee, want ze is een ervaren kracht.” 
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Met Maxx Logistics gaat Ronald Rijke zich vestigen op het industrieterrein in Lekkerkerk. “Ik 

heb onlangs de sleutels in ontvangst genomen van Cees Luijten, die daar een 

bedrijfsverzamelgebouw heeft,” vertelt hij. “Tot nu toe werkte ik vanuit huis, straks heb ik 

eigen kantoorruimte. Ideaal!” 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden is hij niet van plan om zijn activiteiten bij vv 

Lekkerkerk te minderen. “Nee, joh, da’s allemaal veel te leuk! Ik haal er ontspanning uit, hè! 

Ook ben ik onlangs subsponsor geworden van het Damesteam. Ze zijn helemaal in het nieuw 

gegaan. Ik zie dat soort dingen als een manier om de vereniging te ondersteunen. Hetzelfde 

geldt voor mijn businessclublidmaatschap. Nieuwe klanten levert het me in principe niet op, 

maar dat hoeft ook niet. Het is prima zo!”. 


