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Marius van der Laan: hoofdsponsor en clubman 

 

Zijn bedrijf is relatief goed door de coronacrisis heen gekomen, zo mag worden 

vastgesteld. “We mogen niet klagen. We merkten wel dat sommige 

transportbehoeften afnamen, zoals de levering van apparatuur en machines aan 

zwembaden van vakantieparken. Daar zijn we normaliter erg actief in, maar 

vanwege corona waren die zwembaden dicht. We wisten die gederfde omzet 

gelukkig aardig te compenseren, zodat we iedereen aan het werk konden houden. 

Inmiddels hebben we zelfs weer twee nieuwe bedrijfsbussen aangeschaft.  Van het 

merk Mercedes, want daar ben ik al vele tientallenjaren aan verknocht.” 

Dat het inmiddels weer is toegestaan om het door hem zo geliefde vv Lekkerkerk te bezoeken, 

ziet Marius van der Laan als iets waar hij behoorlijk naar verlangd heeft. “Op een gegeven 

moment word je het thuis zitten op wedstrijddagen wel aardig zat”, glimlacht hij. “Er is 

namelijk niets leuker dan lekker langs de lijn te staan bij het eerste, een praatje te maken, te 

genieten van een mooie actie of te schelden na een misser, ha ha! Het huidige Lekkerkerk 1 is 

in principe een sterk team met een aantal ervaren krachten, maar op een of andere manier 

komt het er nog niet helemaal uit. Dat valt me eerlijk gezegd wat tegen. Toch heb ik volop 

vertrouwen in de afloop van dit seizoen. De ploeg herbergt voldoende kwaliteit om minimaal 

in de middenmoot te eindigen.” 

Marius van der Laan’s sponsoractiviteiten blijven overigens niet beperkt tot het eerste elftal. 

Zo schonk hij de jeugd van vv Lekkerkerk dit seizoen nieuwe trainingspakken, en sponsort hij 

dezer dagen mee aan nieuwe windjacks voor begeleiders en trainers van de jeugd en het G-

team. “Leuk om te doen”, zegt hij. “En het is voor een goed doel, hè: je cluppie. Ik ben gelukkig 

in de situatie dat ik dit kán doen. En het is fijn om ook op deze manier de vereniging te 

ondersteunen. Ik ben sowieso erg content met hoe vv Lekkerkerk in zijn totaliteit draait. Je 

ziet op vele fronten allerlei verbeteringen plaatsvinden. Er worden echt dingen beetgepakt. 

Neem de jeugdafdeling: daar hebben ze het gewon goed voor elkaar met een mooie groep 

enthousiaste en kundige vrijwilligers. En ook binnen het bestuur zie je nieuw elan. Frans 

Braal is daar als voorzitter een belangrijke factor in. Een jonge vent die bruist van de energie. 

Laat hij maar een voorbeeld zijn voor leeftijdgenoten die óók iets zouden kunnen doen bij de 

vereniging. Uiteindelijk hebben we die verjonging nodig naar de toekomst toe.” 


