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Mesker Promotions thuis in grote events 

 

Ooit was Businessclub-lid Dirk Mesker werkzaam in het onderwijs, om in 1993 een 

voorzichtige start te maken als ondernemer. Anno 2021 geldt zijn bedrijf Mesker 

Promotion als een begrip in de wereld van het bedrijfsleven. De 64-jarige inwoner 

van Krimpen aan de Lek organiseert voor ondernemingen het bezoek aan grote 

evenementen. 

“Daarbij kun je denken aan grote sportevenementen zoals EK en WK Voetbal, duels van 

internationale topclubs als Real Madrid, Manchester United en FC Barcelona, Formule 1 

Grand Prix’, grote schaatstoernooien, concerten als Amstel Live, Night of the Proms, Guus 

Meeuwis et cetera: noemt Dirk Mesker wat voorbeelden. Wij leveren het maatwerk dat daar 

bij past en dat wordt in de markt zeer gewaardeerd.” 

Het idee achter Mesker Promotion ontstond in 1993. “Ik zag dat er een ‘gat’ zat tussen de 

skybox en het gewone bezoek aan een voetbalwedstrijd”, gaat Dirk Mesker terug in de tijd. 

“Daar wilde ik invulling aan geven. Ik schreef alle in Nederland gevestigde Amerikaanse 

bedrijven met minimaal vijf medewerkers aan via een brief waarin ik mijn mogelijkheden 

uiteenzette. Men had die eerste keer de keuze uit twee voetbalwedstrijden: Ajax – Parma en 

Feyenoord – FC Porto. Er was meteen goede belangstelling voor. Dat was een mooi 

vertrekpunt. Van daaruit ben ik de zaak verder gaan ontwikkelen, bouwde ik een netwerk aan 

relaties op en haalde ik nieuwe klanten binnen.” 

De eerste jaren  combineerde Dirk Mesker zijn onderneming met het leraarschap. Vanaf 1998 

stopte hij met het onderwijs. “Ik heb als leerkracht op onder meer een basisschool in Crooswijk 

en als docent op het Comenius College een mooie tijd gehad. Het fijn voor de klas en fijn met 

de collega’s. Maar op een gegeven moment was dat werk niet meer te combineren met de zaak 

en heb ik afscheid genomen van school.” 

Voor zijn klanten regelt Dirk Mesker desgewenst complete arrangementen rondom het bezoek 

aan grote events. “De internationale voetbaltoernooien vind ik zelf het mooist. Daar geniet ik 

zelf ook van als voetballiefhebber . Voetbal is sowieso mijn sport. In mijn jonge jaren trok ik 

vanuit mijn toenmalige woonplaats Schoonhoven met de veerpont over de Lek om bij vv Groot-

Ammers te gaan voetballen. Bij die club heb ik tot mijn 18e gespeeld. Daarna was ik er 

veertien jaar jeugdtrainer en organiseerde ik in de kantine discoavonden.  
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We begonnen met dertig man, maar binnen het jaar kwamen er per keer 500 op af. DJ Eppo 

uit Stolwijk draaide er. Toptijd was dat! In een latere fase van mijn leven raakte ik verbonden 

aan De Zwerver in Kinderdijk. Mijn zonen gingen er in 1996 voetballen en ik werd leider en 

sponsor. Ik ben écht van die vereniging gaan houden in de loop der jaren. Ik heb overigens 

zeker óók een goed gevoel bij vv Lekkerkerk. Marius van der Laan trok me een jaar of tien 

geleden over de streep om me aan te sluiten bij de Businessclub. Bevalt me uitstekend. 

Gezellige mensen, leuke events. Het is een mooie groep mensen zo bij elkaar en ik heb respect 

voor hoe eerst Bas van der Laan en sinds enkele jaren Fred Alblas zich inzetten om het 

iedereen naar de zin te maken. Ze zijn er toch maar mooi in geslaagd om een businessclub te 

creëren die in de regio zijn gelijke niet kent. Knap!” 

 


