
DE SPORTSCHOOL-
PIONIER UIT  
GELDERLAND
Ruim 35 jaar geleden was  
Robert Piek een van de eerste  
Gelderse ondernemers met  
een sportschool. In de zomer  
van 2020 deed hij een stapje  
terug. Zijn achterneef Alain  
(zie foto) is nu eigenaar dankzij  
een financiering waarbij Roberts  
verzekeringsadviseur een  
belangrijke rol speelde.
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De Berlijnse Muur stond nog fier overeind, Ruud 
Lubbers was minister-president en in de spits van het 
Nederlands elftal speelde Johnny Bosman. We gaan 
terug naar 1986. Op 3 maart van dat jaar gingen in het 
Gelderse dorpje Aalten de deuren van Rob’s Sports 
open. Een plek voor onder meer judolessen, aerobics, 
jazzballet en fitness. Het concept ‘sportschool’ is in 
Nederland dan nog betrekkelijk onbekend, maar de 
piepjonge eigenaar heeft er alle vertrouwen in.

ROKEN IN DE KANTINE
‘Het was een heel andere tijd. Fitness was relatief nieuw, 
zeker hier in de Achterhoek. Regelmatig gluurden 
voorbijgangers door de ramen om te zien wat al die 
mensen op de apparaten nou in hemelsnaam aan het 

doen waren. Ik noem het onze wildwest-periode. In de 
kantine werd gewoon nog gerookt, zoiets is vandaag de 
dag natuurlijk ondenkbaar. De muziek die te horen was 
tijdens de aerobicslessen kwam uit cassetterecorders. 
Onze docenten hadden de bandjes zelf gemaakt.’

INSCHRIJVINGEN OP STOOM
Aan het woord is Robert Piek. Inmiddels 58 jaar, maar nog 
even energiek als toen. Zijn ogen twinkelen als hij weer 
terugdenkt aan de tijd waarop het ondernemersavontuur 
voor hem begon. Het was een gok destijds, maar eentje 
die gelukkig goed uitpakte. ‘Ik huurde een oud pand, 
voor 1100 gulden per maand. Er moest nog wel even 
vloerbedekking in en de radiatoren hadden een flinke 
opknapbeurt nodig. Er hingen toen van die bruine 

‘DE MUZIEK DIE TE 
HOREN WAS TIJDENS DE 
AEROBICSLESSEN KWAM UIT 
CASSETTERECORDERS.’

gordijntjes. Typisch jaren 80 dus. Met de inschrijvingen 
liep het trouwens meteen goed. Mensen kwamen sporten 
en bleven dat doen. Er zijn nu nog vier leden die er al 
sinds de start in 1986 bij zijn.’ 

DE VERHUIZING
Na de eeuwwisseling ontstaan er ideeën om te gaan 
verhuizen. Een nieuw modern pand met meer ruimte en 
op een goed bereikbare plek, hoe mooi zou dat zijn? ‘Soms 
moet je weleens geluk hebben, en dat had ik. Achter mij 
zat een supermarkt en er waren plannen om daar een 
nieuwe, veel grotere Jumbo te bouwen. Een hoge pief 
van de supermarktketen kwam op een ochtend naar 
Aalten gereden. We spraken twee uur over van alles en 
nog wat. Toen de menukaart tevoorschijn kwam, vroeg 
hij me hoeveel ik wilde hebben om weg te gaan. Een ton, 
zei ik. Dat was een beetje nattevingerwerk. Ok, klonk 
het meteen. Nog voordat we gingen lunchen was het 
geregeld.’ Wel zou het nog even duren voordat de eerste 
paal van de nieuwe vestiging van Rob’s Sport de grond in 
ging. Een buurman lag maandenlang om onbegrijpelijke 
redenen dwars. Na een belletje van de wethouder koos 
die man eieren voor z’n geld. De ochtend erna kreeg 
Robert een telefoontje: het is geregeld, je kunt bouwen.

NAUWE BAND MET ADVISEUR
De Rabobank wil hem helpen aan financiering. Op de 
voorwaarde dat hij al zijn verzekeringen daar onderbrengt. 
‘Dat gaan we dus niet doen, zei ik. Gijs (zie kader) doet 
al jaren mijn verzekeringen en dat blijft zo. Dan maar 
geen financiering, heb ik gezegd. Het geld kwam er en 
van die eis heb ik nooit meer iets gehoord.’ Naast een 
aansprakelijkheidsverzekering heeft het bedrijf ook een 
opstal- en inboedelverzekering afgesloten. ‘En ik heb vijf 
jaar premie betaald voor een AOV, zo'n € 6.000,- per jaar. 
Toen heb ik tegen Gijs gezegd dat ik dat risico maar neem. 
Ik heb altijd goede mensen om me heen gehad. Zelfs met 
mij in een rolstoel zou de toko hier blijven draaien.’ 

ADVISEUR 
Gijs Ramerman is van Ramerman & 

Omnink Verzekeringsadviseurs. Hij is niet 

alleen de man die Robert Piek al die jaren 

heeft bijgestaan als adviseur, de twee 

zijn ook vrienden. ‘Eigenlijk al sinds de 

kleuterschool. Dat is best opvallend als 

je bedenkt dat we totaal verschillende 

mensen zijn. Dat Robert zijn AOV opzegde, 

vond ik niet verstandig en dat heb ik ook 

gezegd. Maar zoiets blijft uiteindelijk de 

keuze van de ondernemer zelf. Eén keer 

heeft hij te maken gehad met een serieus 

schadegeval, toen het dak van zijn pand 

was overstroomd. De kosten bedroegen 

zo'n € 15.000,-. Op zo’n moment ben je blij 

dat je goed verzekerd bent.’ Gijs adviseert 

inmiddels ook Alain, want ook voor hem is 

goed advies natuurlijk héél belangrijk.

ALAIN ZEGDE ZIJN BAAN OP IN HET 
ONDERWIJS EN RUNT DE ZAAK 
NU, SAMEN MET ZIJN ZOON JAMIE 
(RECHTSBOVEN OP DE FOTO).
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‘HET IS WEER GEZELLIG AAN 
HET WORDEN EN HET GAAT 
HELEMAAL GOED KOMEN!’

VOORDEGROEI
De overname van Rob's Sport door achterneef Alain dreigt 

niet door te gaan als de bank tegensputtert. Via adviseur Gijs 

Ramerman komt Alain in contact met Voordegroei. De Goudse is 

sinds 2019 aandeelhouder van dit platform, dat financieringen 

verstrekt aan ondernemers. Op vrijdag wordt het eerste contact 

gelegd, de maandag erop volgen al de eerste gesprekken. Zes 

weken later is de deal rond. (Bent u Erkend MKB-adviseur en  

wilt u meer weten over hoe u als adviseur 

cliënten kunt helpen aan groeifinanciering? 

Stuur dan een mail naar Vera van Kesteren  

(op de foto) via vera@voordegroei.nl.)

GROEI EN TEGENSLAG
In 2008 worden de eerste sporters in het nieuwe 
onderkomen verwelkomd. Het pand telt twee zalen 
voor groepslessen, zoals aerobics en spinning, een 
fitnessruimte, een grote sportzaal voor judolessen, 
twee squashbanen en zeven units waar onder meer een 
fysiotherapeut, masseur en logopedist zijn gehuisvest. 
In de eerste maanden na de verhuizing groeit het 
ledenbestand van Rob's Sport in recordtempo naar bijna 
1.000. Tegenslag is er in de jaren erna ook, vooral tijdens 
de kredietcrisis, wanneer ongeveer een derde van de 
leden vertrekt. 

ROB'S SPORT WORDT FIT&FUN
Rond 2018 vindt hij het na zoveel jaren van drukte wel 
mooi geweest. Het is tijd om het stokje over te dragen. 
Verschillende partijen informeren, maar concreet wordt 
die belangstelling niet. Dan laat zijn achterneef Alain Piek 
doorschemeren wel interesse te hebben. Die herinnert 
het zich nog als de dag van gisteren. ‘Mijn zoon volgde 
een sportopleiding en zei: Rob doet de sportschool weg, 
waarbij hij me met een scheef oog aankeek. Ik had daar 
vroeger al les gegeven en heb uiteindelijk de knoop 

doorgehakt. Ik heb twintig jaar voor de klas gestaan en heb 
mijn baan opgezegd.’

Met hulp van financieringsplatform Voordegroei (zie kader) 
komt de deal in 2020 rond. Het nieuwe gezicht van de zaak 
is Alain, die de sportschool nu samen met zoon Jamie runt. 
Ook de naam is veranderd, van Rob’s Sport naar Sport- en 
recreatiecentrum Fit&Fun. Als alles goed blijft gaan, nemen 
zij over enkele jaren ook het pand over. ‘We draaien lekker, 
het is weer gezellig aan het worden en gaat helemaal goed 
komen!’ •

CORONACRISIS
Als in maart 2020 de coronacrisis uitbreekt, 

moet het bedrijf noodgedwongen gesloten 

worden. Er is meteen contact gezocht met 

alle leden en compensatie beloofd zodra 

het bedrijf weer open zou mogen. Gelukkig 

heeft het merendeel van de mensen 

daarmee ingestemd. In juli mochten de 

deuren weer open, maar half december 

moesten ze weer dicht. Inmiddels draait het 

bedrijf weer. Alain is er blij mee. ‘Mensen 

weten ons weer te vinden en we zijn 

langzaam aan het terugkrabbelen.’
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