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Otto van Woerkom: ondernemende voetballer 

 

Otto van Woerkom is al sinds zijn pupillentijd lid van vv Lekkerkerk. Ooit 

debuteerde hij in F3. Nu, een kleine 25 jaar later, maakt hij deel uit van Lekkerkerk 

3 en is hij met zijn bedrijf Daxel Logistics Benelux shirtsponsor van dat elftal én 

Businessclublid. 

We treffen Otto van Woerkom op de derde verdieping van kantoorpand op het Capelse 

bedrijventerrein Rivum; de locatie waar Daxel Benelux gevestigd is. “Daxel is logistiek 

dienstverlener op het gebied van zeevracht, luchtvracht en wegtransport”, legt Van Woerkom 

uit. “Onze klanten zijn vooral te vinden in het MKB. We ontzorgen ze totaal op ons 

vakgebied.” Mijn compagnon Ferry de Heer en ik zijn drie jaar geleden samen met Daxel 

Logistics Benelux begonnen nadat we al een tijd samen hadden gewerkt bij een andere 

onderneming in loondienst. We startten destijds met zijn tweeën en zijn sindsdien flink 

gegroeid. In ons eerste jaar verzorgden we zo’n 1000 containerzendingen, vorig jaar waren dat 

er rond de 3000 en in 2021 overschrijden we de 10.000. Inmiddels werken we met veertien 

mensen, medewerkers die zijn gespecialiseerd zijn in zowel export en import. Dat met name 

het MKB graag een beroep op ons doet heeft met een aantal factoren te maken. De 

belangrijkste is onze expertise in combinatie met klantgerichtheid en uitstekende contacten in 

de markt. Voor veel bedrijven in het MKB is het economisch niet aantrekkelijk om een 

medewerker fulltime in te zetten voor internationale logistieke zaken. Zij schakelen ons dan 

ook graag in, omdat dat uiteindelijk kostenbesparend werkt en de zekerheid oplevert dat het 

transport goed geregeld wordt. Ik noem ons bedrijf wel eens gekscherend ‘het reisbureau voor 

vracht’, en welbeschouwd zijn we dat ook!  Van transport, opslag en afhandeling met de 

douane; bij Daxel Logistics is het allemaal in goede handen.” 

Het runnen van een bedrijf als Daxel Logistics Benelux betekent een druk bestaan voor Otto 

van Woerkom, Ferry de Heer en hun team. “Je bent er eigenlijk altijd mee bezig”, glimlacht de 

Lekkerkerker. “In de begintijd zelfs op vakantie. Dan zat ik in Italië vakantie te vieren , maar 

was de laptop altijd dichtbij, ha ha! Op een gegeven moment echter leer je meer tijd vrij te 

maken voor mijn privé-leven met mijn vrouw Esther en onze kinderen Norah en Lewis En 

uiteraard is er het voetballen! Ik heb het al jaren heel goed naar mijn zin bij vv Lekkerkerk. 
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Als voetballer en een tijdlang als scheidsrechter; dat was ook een leuke hobby. Nee, een 

geweldige speler ben ik niet. Je kunt me het beste typeren als een ‘voetballer van 

kelderklasse-niveau, ha ha! Geeft niks, want ik geniet volop van het spelletje en ik kom trouw 

trainen. Met Lekkerkerk 3 is het super gezellig, een echt vriendenteam. Meestal sta ik als 

back opgesteld, soms ben ik aanvaller. En met Daxel zijn we sponsor van het reserveshirt.  

Daarnaast zijn we toegetreden tot de Businessclub van vv Lekkerkerk. Mijn ploeggenoot 

Edwin van Krimpen gaf de voorzet, Fred Alblas regelde de rest. Prima combinatie, ha ha! Het 

is leuk om ook op deze manier iets voor je club te doen, zeker óók omdat vv Lekkerkerk me al 

zo lang veel plezier brengt. Mooie sport, mooie club!” 

 


