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EG Group kent twee business units: 
EG Fuel en EG Retail. EG Retail 
beheert ruim 6.000 tankstations in 
Europa, Noord-Amerika en Australië. 
In Nederland zijn dat ruim 450 
locaties onder de Esso of Texaco 
vlag. 

Elke bezoeker mag van ons meer 
verwachten dan alleen het leveren 
van brandstof. Het is onze ambitie 
om de verwachtingen van de 
bezoekers op meerdere vlakken te 
overtreffen. De klant van vandaag 
vraagt meer en krijgt bij ons meer.

Al vinden we dat alle EG locaties een 
bezoek waard zijn, bij onderstaande 
drie tankstations van EG Group mag 
u de absolute top verwachten. U bent  
van harte welkom!

Honswijck: één van de grootste Rijksweg 
tanklocaties van Nederland. EG Group heeft 
zich voor 15 jaar vastgelegd om alle bezoekers 
een optimale klantbeleving te laten ervaren. 
We nemen de locatie op woensdag 8 december 
over en starten direct met verbouwen, wat op 
woensdag 22 december afgerond zal zijn.

Honselersdijk: een nieuwbouwlocatie, 
waarnaast een Burger King en drive thru 
Starbucks vestiging komen. De opening zal op 
donderdag 23 december a.s. plaatsvinden.

Jacques Dutilhweg: na een grondige 
verbouwing is dit station in Rotterdam op 
woensdag 20 oktober jl. weer opengegaan. 
Compleet in nieuwe Texaco look & feel.▪  

Belangrijke EG locaties uitgelicht

EG GROUP IN BEELDCOLUMN  JURGEN

AMBITIES 2.0
We ontmoeten, als medewerkers van EG Group, veel ondernemers. 
Aanvoerders van grote en kleine bedrijven. Mensen die zich -samen 
met hun collega’s- elke dag met hart en ziel inzetten voor het bedrijf. 
Ze hebben zich doelen gesteld en werken daar structureel naar toe.

In deze editie van GEVAT is er aandacht voor drie van die bedrijven 
in het bijzonder: Autobedrijf B. Hendriksen BV, Premio Banden-en 
Autoservice Peter de Groot en Theelen B.V. Wat bij alle drie opvalt 
is de energiemix: vader en zoon werken intensief samen om hun 
bedrijf op de juiste koers te houden. Inspirerend om te zien.  
   
Ook topsporters inspireren: kijk naar Thom van de Lagemaat 
op pagina 10 of Texaco Ambassadeur Sharon van Rouwendaal 
op de laatste pagina. Zij vragen fysiek en mentaal het uiterste van 
zichzelf en hun team. Ze hebben de ambitie om bij de top van hun 
sport te (blijven) behoren. Daarvoor maken ze elke dag weer de 
keuze om er vol voor te gaan. In de wetenschap dat als ze dat niet 
doen de competitie hen inhaalt. Tegelijkertijd houden ze in het 
achterhoofd dat ‘tijdig rust pakken’ helpt om weer bij te tanken  
en vervolgens op het juiste moment te kunnen pieken. 

Net als bovengenoemde ondernemers en topsporters heeft 
EG Group ambities, die we omzetten in actie. Zo is onlangs de 
locatie aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam geheel verbouwd 
en openen we binnenkort twee nieuwe tankstations: Honswijck 
en Honselersdijk. Dit zijn ook voor het grote publiek zichtbare 
realisaties.
 
In de een-op-een relatie is en blijft het streven om u op het 
passende moment de juiste adviezen en de beste producten 
te leveren, zodat u uw handen vrij heeft voor uw bedrijf 
en uw klanten. 

Met vriendelijke groet,

BELEVING    & NOG EENS BELEVING

Nieuwe EG locatie: 
HONSELERSDIJK
Boswoning 2
2675 FZ Honselersdijk

• Brandstoffen
 - Diesel
 - Euro
 - Super
 - AdBlue
 - NesteMy (HVO 100)
• Faciliteiten
 - 7 pompen
 - 2 truckstraten
 - 8 posities personenwagens
• Food
 - Spar Express winkel
 - Go Fresh Bakery
 - Starbucks 
 - Burger King

Nieuwe EG locatie: 
HONSWIJCK
Rijksweg A1 Zuidzijde 2 
1398 PZ  Muiden

• Brandstoffen
 - Diesel
 - Euro
 - Euro XL
 - AdBlue
 - NesteMy (HVO 100)
• Faciliteiten
 - 16 pompen
 - 3 truckstraten
 -  22 posities personenwagens
• Food
 - Spar Express winkel
 - Go Fresh Bakery
 - Starbucks 

JURGEN ARTZ
MANAGING DIRECTOR  
EG FUEL - EUROPE

NIEUW

NIEUW
Verbouwde EG locatie: 
JACQUES DUTILHWEG 
Jacques Dutilhweg 851 
3065 JH Rotterdam

•  Brandstoffen
 - Diesel
 - Euro
 - Euro XL
 - LPG
• Faciliteiten
 - 9 pompen
 - 2 nieuwe rollovers
 - 4 nieuwe wasboxen
 - 9 posities personenwagens
• Food
 - Spar Express winkel
 - Go Fresh Bakery

NIEUW
E

LOOK &FEEL
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MET OPEN ARMEN 
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Bag-in-Box in de praktijk

Relatief kortgeleden geïntroduceerd en nu al niet meer 
weg te denken bij de gebruikers: de Bag-in-Box oplossing 
van EG Group. 

Bij het universele Autobedrijf B. Hendriksen BV 
in Beek (gemeente Montferland) en bij de  
Premio Banden- en Autoservice Peter de Groot  
in Oud-Beijerland kunnen ze erover meepraten. 
Klanten van respectievelijk Janneke Pijnenburg 
en Gerard Mulder bij EG Group.  

Michael de Groot geeft sinds vier jaar leiding aan het bedrijf dat zijn vader Peter in 2001 
oprichtte. Michael (1996): “Aanvankelijk hadden we alleen een bandenbedrijf. Die  
activiteit bestaat nog steeds en wordt door mijn vader gerund. Omdat we een completer 
aanbod wilden leveren, zijn we in 2014 separaat met de Premio formule in zee gegaan. 
Een keuze die tot op de dag van vandaag goed uitpakt. Mijn vader en ik overleggen  
dagelijks over de gang van zaken van beide bedrijven.”

nieuwe service introduceren. 
Mooie binnenkomers. Maar 
eigenlijk is binnenkomen bij hen 
sowieso leuk; je voelt je in deze 
ondernemersomgeving meteen 
thuis.”

Marc: “We zijn hier 
mensenmensen. De deur staat 
altijd open. Natuurlijk ook voor 
een andere accountmanager 
van de leverancier. Als daarbij de nieuwe producten (het rek 
en de verpakkingen-red.) en de prijzen goed zijn, dan zijn 
we er snel uit. De monteurs moesten in het begin nog wel 
aan het systeem wennen, maar dat vond zijn weg. In het rek 
staan nu tien typen olie, waarvan er vier het meest frequent 
gebruikt worden.” 

Jens: “Mijn vader en ik hebben afgesproken dat we nog 
tien jaar samen volop bouwen en dat ik daarna het bedrijf 
kan overnemen. Marc blijft dan natuurlijk nog wel betrokken 
bij de onderneming.” 

Michael: “We hebben toen voor Texaco gekozen. Voor ons 
geldt: als we ergens voor gaan, dan gaan we er ook vol 
voor. Zo hebben we in de garage de wanden voorzien van 
originele en aansprekende Texaco-uitingen.”

Gerard: “Ik stapte in 2019 de eerste keer bij deze Premio 
vestiging binnen. De uitstraling en de ongedwongen sfeer 
spraken direct aan. Dit voorjaar kon ik hen melden dat de 
Bag-in-Box oplossing eraan zat te komen. Omdat het product 
Europees goedgekeurd moest worden heeft het iets langer 
geduurd, maar nu het er staat, zie je hoe het perfect past.”

KOSTENREDUCTIE
Michael: “Als we voor de komst van de Bag-in-Box een 
specifieke olie nodig hadden, ging een monteur naar een 
leverancier om de hoek. Dat kostte zo maar een kwartier.  
Nu hebben de mannen in de garage alles binnen handbereik. 
Zeker in de winter een voordeel. Het was het wachten 
waard.”

AMBITIES
Michael is met zijn 25 jaar een van de jongere relaties van 
EG Group. Gerard: “Het leuke is, dat alles hier klopt: achter 
de receptie zit de jonge en ambiteuze ondernemer met een 
collega om de klant te woord te staan, er is een verzorgde 
ontvangstruimte en de garage ziet er tip-top uit. Klanten 
komen hier graag.”
Michael: “Naast mijn werk in het bedrijf ben ik actief in de 
wereld van speciale auto’s. Ik post hierover berichten via 
social media. Daardoor komen klanten uit het hele land naar 
Oud-Beijerland om hun specifieke problemen opgelost te 
zien worden. Het is nog niet direct aan de orde, maar in ons 
achterhoofd denken we wel na over uitbreiding.”▪

AUTOBEDRIJF B. HENDRIKSEN BV
Marc Hendriksen (1966): “Wij zijn een echt familiebedrijf: 
mijn vader Berend is in 1956 met een Caltex tankstation 
begonnen, waarnaast ook auto’s verkocht werden. Als kind 
liep ik er al rond. Na mijn studie aan de IVA (opleiding voor 
de autobranche-red.) en het overlijden van mijn vader in 
1992, heb ik het bedrijf voortgezet. Als eerbetoon aan  
mijn vader opereren we nog steeds onder de naam  
B. Hendriksen. Onze zoon Jens (1997) liep hetzelfde pad als 
ik: ook hij waste auto’s vanaf het moment dat hij kon lopen.”

Jens: “Hoewel het onderhoud aan auto’s leuk was om te 
doen, heb ik mij later toegelegd op het in-en verkopen van 
verschillende merken auto’s. We hebben altijd zo’n 30 auto’s 
van Nederlandse origine staan. Overigens staan ze er niet 
lang, want de omloopsnelheid is hoog.”

Marc: “Het vertrouwen tussen Jens en mij is groot. We 
weten van elkaar wat we doen en vullen elkaar aan.” 

MERKENTROUW
Al zijn vele afbeeldingen zwart-wit, het fotoarchief van 
Autobedrijf B. Hendriksen is doordrenkt van ‘rood’. Beelden 
die gerust ‘historisch’ en ‘uniek’ genoemd mogen worden.

Marc: “Vanaf het begin hebben we een sterke verbinding 
met de merken Caltex en Texaco. Het voelt al 65 jaar als 
‘samen optrekken’.”

Janneke (1993): “Ik ben afgelopen juni bij EG Group 
begonnen. Één van mijn eerste klantbezoeken was bij 
B. Hendriksen. De Bag-in-Box oplossing was net beschikbaar, 
dus ik kon behalve mijzelf ook een nieuw product en een 

TEXACO
De Premio formule biedt haar ondernemers service en 
vrijheid. De ondernemer bepaalt zelf, onder andere, welk 
merk olie wordt gebruikt. 

Jens Hendriksen, Janneke Pijnenburg 
en Marc Hendriksen 

Michael de Groot Gerard Mulder

PREMIO BANDEN- EN AUTOSERVICE PETER DE GROOT
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‘WAAR HET RITSELT,     
     DAAR MOET JE ZIJN’

Bij familiebedrijf Theelen zijn ze al 50 jaar alert 

Ze hebben veel zien komen en veel zien 
gaan. Natuurlijk zijn er ook bij hen ontwik-
kelingen. Maar die worden met argusogen 
bekeken en de menselijke maat wordt nooit 
uit het oog verloren. 

Oprichter Ton heeft zo’n 22 jaar geleden  
het bedrijf overgedragen aan zoon Edwin. 
Daarmee was zijn rol bij Theelen echter  
niet uitgespeeld. 

Enne-Jacob Wierda is hun contactpersoon 
bij EG Group. 

Lees verder op pagina 8

ZONDER VERLEDEN GEEN HEDEN
Edwin: “Theelen is in 1971 door mijn vader opgericht. 
Dat is tevens mijn geboortejaar. Dat was voor ons een goede 
reden om in september jl. een bescheiden en geslaagd 
gouden bedrijfsjubileumfeest te geven. De gasten hebben 
zich prima vermaakt.”

Ton: “Natuurlijk hebben we op dat moment ook de 
afgelopen 50 zakelijke jaren gememoreerd. Alleen niet te 
lang omkijken, want volgens mij sta je dan met je rug naar 
de toekomst. Van je verleden moet je leren. Dan maak je 
niet dezelfde fouten in de toekomst. Durf te leren! Maar: 
vertrouwen is en blijft onze belangrijkste drijfveer.”

KOSTENLOOS
Vijftig jaar succesvol ondernemen levert mooie verhalen 
op. Ga met de mannen achter Theelen aan tafel en 
de bijzondere voorvallen rollen als vanzelf uit de 
spreekwoordelijke mouwen. Ton: “Nieuwe klanten kun 
je op verschillende manieren voor je winnen. Toen ik een 
opdracht voor het maaien van de bermen van een gemeente 
aan het uitvoeren was, heb ik ook een paar meter van de 
gemeente ernaast meegenomen, een kleine moeite.  
Een ambtenaar van die naastgelegen gemeente was 
opgevallen hoe fraai hun bermen erbij lagen. 

Dat wil zeggen: voor een deel. Navraag leerde hem dat 
Theelen in Posterholt daar verantwoordelijk voor was. We 
kwamen in gesprek, met een fraaie opdracht als resultaat.” 
Zomaar een gratis advies van Theelen voor verkopers en 
marketeers. 

Waar vader en zoon het roerend over eens zijn, is dat de 
steeds stringentere regelgeving van overheidswege in de 
praktijk vaak zijn doel voorbijschiet, dan wel praktische 
problemen oplevert. Edwin: “Elke ondernemer zal beamen 
dat veiligheid van mens en machine belangrijk is. Mensen 
moeten met goed materiaal werken. Onze machines moeten 
daarom regelmatig gekeurd worden. Tot zover is er niets 
aan de hand. Er ontstaat wel een probleem als er te weinig 
keuringscapaciteit is, dan moeten onze machines stil blijven 
staan. Wij, en alle bedrijven die daarmee te maken hebben, 
draaien dan op voor het probleem dat voortkomt uit het 
beleid; dat gebeurt de laatste jaren jammer genoeg maar  
al te vaak.” 

Ton: “Een ander probleem dat we zien is het steeds kleiner 
aantal mensen dat het werk in het veld kan of wil doen. 
Enerzijds omdat er steeds minder kinderen worden geboren 
en anderzijds omdat een te groot deel van die kinderen kiest 
voor werk achter een beeldscherm. Het lijkt er ook op dat 
ouders hun kinderen te weinig stimuleren om ‘iets met hun 
handen te gaan doen’. 

‘GRAAG HET PAARD VÓÓR 
DE WAGEN SPANNEN’

IN GESPREK MET...

‘JE KOMT NOG WEL EENS WAT TEGEN’ 
Ton wil altijd wat omhanden hebben. Los van 
zijn rol binnen Theelen is hij al enige tijd bezig 
om een fraaie verzameling van historische 
landbouwmachines en gereedschap aan te leggen. 
En passant zijn daar ook een paar zeer fraaie 
oldtimers bij gekomen.

Ton Theelen Edwin Theelen

Het lijkt erop dat het tegenwoordig alleen nog maar gaat over sneller, groter en zo veel  
mogelijk digitaal. ‘Schaalvergroting’, daar gaat het om. Ontegenzeggelijk is er in de afgelopen 
jaren veel, heel veel, veranderd. Vaak ten goede. Maar moet daarom al het oude aan de straat 
gezet worden ten gunste van het nieuwe?

Bij Theelen B.V. in Posterholt lopen ze al 50 jaar mee in het zakendoen. Hun werkgebied omvat 
wegenonderhoud, grondwerken, containerservice, transport en zeefwerk.  
 



GO tankpas
de alles-in-één tankpas

Contacteer ons, vermeld 
de code GEVAT en ontvang 
een scherpe offerte.

Tel: +31 76 80 80 400
E-mail: gocard.nl@wexinc.com

GoTankpas.nl

Duurzaam
Tank met de GO tankpas ook schonere brandstoffen zoals Neste MY, LNG en CNG. En 

met onze CO2-compensatie service kunt u snel uw vloot verduurzamen.

Voordelig
Geniet van kortingen op uw tankbeurten. De maandelijkse paskosten zijn laag, vooral 

als u bedenkt dat u met één tankpas alle brandstoffen tankt.  

Gemakkelijk
Niet meer omrijden dankzij het uitgebreide netwerk van 1650 stations in Nederland, 

inzichtelijke facturatie en 24/7 toegang tot het handige GO webportaal.

1234 5678 9098 7654 3210

WEX FLEET EUROPE

CUSTOMER SERVICE

JOHNNY GO

0402 WEX 1973

12/2027

                     drive safely   conduisez prudemment   rijd veilig

conduisez prudemment   rijd veilig   fahr vorsichtig   drive s afely   

            rijd veilig   fahr vorsichtig   drive safely   conduisez pr udemment   rijd veilig
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Daar komt nog eens het geringe aanbod van opleidingen 
in ons vakgebied bij, dan mag je zeggen dat er een stevig 
probleem is. En dan te bedenken dat er voor nieuwe 
medewerkers een mooi salaris klaarligt in een dynamische 
omgeving.”

Edwin: “We zien in de markt dat er medewerkers 
weggekocht worden. Daar doen wij niet aan mee. Van onze 
kant trachten we het personeelstekort op te lossen door de 
kosten voor een opleiding voor te schieten. Naarmate de 
persoon langer in dienst blijft, wordt het voorschot steeds 
meer verrekend. Daarmee doen we wat we kunnen om 
mensen op te laten leiden en ze een goede toekomst  
te bieden.”

CALAMITEITEN
In 2020 de grote brand in natuurgebied De Meinweg en in 
2021 de forse overstromingen door hoog water van de Roer 
en de Maas: twee voorbeelden van de klappen waarmee het 
zuiden van Nederland te maken kreeg. Duizenden bewoners 
moesten geëvacueerd worden. De calamiteitendienst 
coördineert dan de hulpverlening. Theelen is aangesloten bij 
deze dienst en werd ingeschakeld.

Ton: “Instanties weten dat bij ons de telefoon dag en 
nacht opgenomen wordt. Daarop kunnen ze vertrouwen. 
Dat vertrouwen is onze drijfveer. Zodra de telefoon wordt 
neergelegd, start bij ons de actie.”

Edwin: “Het maakt voor ons niet uit of het brand of 
overstromingen in de zomer betreft, of (te veel) sneeuwval 
in de winter. De draaiboeken liggen altijd klaar. Onze mensen 
weten dat er op hen gerekend wordt. Niemand kijkt op die 
momenten op zijn horloge; er moet geholpen worden.”

Enne-Jacob: “Droogvallen is dan natuurlijk het laatste wat 
je wilt. Omdat wij middels telemetrie de inhoud van de 
tanks kunnen uitlezen, weten we wanneer er bijgevuld moet 
worden. Op die manier dragen wij ons steentje bij.”  

KANSEN
Ton: “Mijn vader zei ‘Je moet een beroep kiezen waar er zo 
min mogelijk van zijn en wat ze elke dag nodig hebben’. Dan 
moet je wel om je heen kijken welke ontwikkelingen er zijn. 

Enne-Jacob Wierda

Account Manager B2B EG GROUP
ENNE-JACOB WIERDA (58)

Enne-Jacob, zelf opgegroeid in een familiebedrijf, is 
gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. De laatste 
jaren ondersteunt hij klanten in de brandstoffen- 
en smeermiddelenbranche in Noord-Brabant en 
Limburg. 

Enne-Jacob: “Omdat ik van huis uit bekend ben met 
het reilen en zeilen van een familiebedrijf, kan ik de 
vertaling naar oplossingen voor hun vraagstukken 
goed maken. Waarbij aangetekend dat ik nog elke 
dag leer. Een dienstbare en professionele opstelling 
richting de klant is voor mij de basis van de 
samenwerking. Langsgaan als de situatie daar om 
vraagt en voor de rest het contact houden via de 
mail of app; dat wordt op prijs gesteld. 

Familiebedrijven zijn in mijn visie niet te vergelijken 
met ‘het andere’ bedrijfsleven. De oogopslag 
van een lid van de familie zegt meer dan 1.000 
woorden. Die oogopslag goed interpreteren is  
waar het voor mij om draait.”

Nu krijgen de mensen meer tijd en gaan ze onder andere 
meer sporten. Dat betekent dat er meer sportvelden komen. 
Die moeten natuurlijk wel onderhouden worden. Als we dat 
zo doen dat de gebruikers er geen hinder van ondervinden, 
krijgen we de handen op elkaar.”

Edwin: “Hierbij letten we er natuurlijk op dat we zo efficiënt 
mogelijk werken. We moeten proberen te voorkomen 
dat machines en brandstoftanks vaak verplaatst worden. 
Sparren met Enne-Jacob helpt daarbij.”

DE VERBINDENDE FACTOR 
Het gezegde luidt: 'Met je familie moet je wandelen, 
niet handelen.' Menig vanuit goede intenties gestart 
familiebedrijf heeft ervaren dat dit spreekwoord hout snijdt. 
Bij Theelen kijken ze er iets anders tegenaan.

Ton: “Edwin en ik kunnen héél goed met elkaar. Onze 
rollen zijn helder. We overleggen dagelijks en Edwin is de 
eindverantwoordelijke. We zijn open én eerlijk naar elkaar 
toe. Altijd is er het blindelings vertrouwen tussen ons. Dat is 
onze drijfveer, elke dag weer.” 

Edwin: “Zaterdags is er nog meer familie op de zaak. Onze 
dochter Michelleke (15) en zoon Sjoerd (17) helpen dan 
mee. Sjoerd heeft al aangegeven dat hij ‘later’ in het bedrijf 
wil werken. Het lijkt er dus op dat Theelen nog wel een tijdje 
meegaat.” Ton: “Samen, en dan bedoel ik iedereen die hier 
zijn steentje in welke vorm dan ook aan heeft bijgedragen, 
hebben we het bedrijf in die 50 jaar gemaakt zoals het  
nu is. Op naar het volgende jubileum!”▪
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Voor meer informatie, stuur een e-mail:

realestate@eurogarages.com

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
NIEUWE LOCATIES!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
Locaties met hoge verkeersintensiteit  
en/of een groot residentieel achterland en/of 
veel bedrijvigheid/retail
Snelweg-, provinciale weg- en stedelijke locaties
Percelen/ontwikkellocaties van 2.500m2 tot 
20.000m2

Ontwikkellocaties voor tankstations en/of 
Drive Thru mogelijkheden
Foodcourt ontwikkeling met een combinatie 
van onze merken
Bestaande (horeca)panden langs drukke wegen
Bestaande tankstations

EG Group blijft als organisatie groeien door
samenwerking aan te gaan met nationaal en 

internationaal erkende retail- en convenience-

merken en door verwerving en ontwikkeling van 

nieuwe locaties

Meer dan 6.000 locaties wereldwijd

Samenwerking met sterke merken zoals 

Starbucks, KFC, Burger King, LEON, Cinnabon, 

Subway, SPAR, Esso en Texaco

Owner operator model van aankoop, 

ontwikkeling tot uitbating van alle concepten

Door eigen exploitatie van de retail en food heeft 

EG meer dan 44.000 werknemers wereldwijd

Grote groei door M&A opportuniteiten

THOM VAN DE LAGEMAAT
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‘ALS IK
M’N HELM 

OP ZET,  
HEB IK GEEN 

VRIENDEN MEER’

Thom: “Ik heb de passie voor deze sport van mijn vader 
meegekregen. Hij is zo’n 30 jaar op WK-niveau actief 
geweest in de zijspansport en dan voornamelijk als 
bakkenist (bijrijder in de zijspan-red.). Als kind ging ik bijna 
altijd mee naar de wedstrijden. Ik vond dat zo leuk dat ik op 
mijn 16e zelf op de motor ging. Aanvankelijk als bakkenist, 
maar daar ligt niet mijn hart. Ik moet de controle hebben, 
dus daarom achter het stuur. 

Met mijn vader heb ik twee jaar samen gereden: hij in 
de zijspan en ik op de motor. Daardoor leerde ik veel in 
korte tijd.”

HECHT TEAM
“Er wordt van zowel de bakkenist als de rijder tijdens de 
wedstrijden fysiek het uiterste gevraagd. Een paar keer per 
week kracht- en hardlooptraining is dan ook vereist, anders 
houd je het simpelweg niet vol.

Mijn team heet TEAM 99, vernoemd naar mijn bouwjaar. 
We rijden nu op Grand Prix niveau en zitten in de top 15. 
In het WK seizoen 2021 zijn we als 10e geëindigd. Naast 
dat het fysieke topsport is, vraagt het ook om technische 
perfectie; van de motor wordt het uiterste gevraagd.
De technische mensen in TEAM 99 zijn net als ik helemaal 
vol van racen. Elke wedstrijd zijn ze erbij. Iedereen weet 
elkaar blindelings aan te voelen en aan te vullen; een 
zeer solide basis. Na elke wedstrijd wordt de hele motor 
gedemonteerd en indien nodig worden onderdelen 
vervangen.”

VERTROUWEN
Het samenspel tussen de coureur en de bakkenist is er 
een van vertrouwen. De bakkenist moet zich volledig veilig 
voelen bij de coureur. Hoewel de rijder leidend is, moet hij 

Zo vader zo zoon 

Hij kreeg het met de paplepel ingegoten. Even in de bak gestaan, maar kwam al snel 
tot de conclusie dat zelf rijden beter bij hem past. Thom van de Lagemaat: motor-met-
zijspancoureur op topniveau. Daarbij gesteund door onder andere sponsor EG Group.

op zijn beurt weten hoe de bijrijder manoeuvreert, zodat hij 
de juiste (tegen)stuurbewegingen kan maken.

Thom: “De eerste keer dat ik met een nieuwe bakkenist de 
baan in ga, is voor ons allebei een kwestie van vertrouwen. 
Het track record speelt natuurlijk mee, maar pas in de 
praktijk blijkt of je bij elkaar past, elkaar aanvoelt. Na afloop 
praten we de wedstrijd met elkaar door, waarna we nog 
beter voorbereid de volgende keer de baan ingaan. 
Al zou ik graag de hele dag met racen bezig zijn, dat is 
financieel gewoonweg niet te doen. Ik heb er dan ook een 
baan als planner naast. Is bij elkaar veel, maar ik doe het 
met plezier.”

BEGROTING
Laurent Vrolijk (B2B Accountmanager Sales EG Group) 
heeft de link tussen TEAM 99 en EG Group gelegd. Laurent: 
“Een klant van mij sponsort TEAM 99. Hij gaf aan dat hun 
kosten oplopen door de hoge ambities. Ze moeten daarom 
meer reizen en ook aan het materiaal worden hogere eisen 
gesteld. Dat moet eerder vervangen worden om uitval 
tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk te voorkomen. Van de 
kant van EG Group zijn we de sponsoring aangegaan middels 
beschikbaar stellen van smeerolie en de brandstof.”▪

TEAM 99 
Thom van de Lagemaat (1999), rijder 
Robbe de Veene (2001), bakkenist
Roger van de Lagemaat, begeleider
Patrick School, monteur
Jeson Will, monteur
Guus Sol, monteur  

Thom van de Lagemaat

Laurent Vrolijk
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Periodiek organiseert EG 
Group -als hoofddistributeur 
van Texaco in de Benelux- voor 
de vier regionale distributeurs 
bijeenkomsten om met hen de 
laatste ontwikkelingen in hun 
vakgebied te delen. Hierdoor 
kunnen de distributeurs op hun 
beurt de lokale klanten optimaal 
ondersteunen. 

OOK BUITEN HET WATER VOL ENERGIE
Texaco Ambassadeur Sharon van Rouwendaal

Aan het einde van de laatste distributeurs 
bijeenkomst luisterde Texaco Ambassadeur 
Sharon van Rouwendaal de sessie op. 
Is ze in het water al een en al energie, 
staat ze voor een groep dan worden de 
luisteraars als vanzelf meegetrokken door 
haar enthousiasme. Ze verhaalde over de 
keuzes die ze maakte in de aanloop naar 
de Olympische Spelen in Tokio op de 10 
kilometer Openwaterzwemmen en over de 
wedstrijd zelf. 

HOE KIJK JE TERUG?
Sharon: “In de aanloop naar deze 
Olympische Spelen is er in mijn wereld veel 
veranderd; ik ben verhuisd, heb gekozen 
voor een andere trainer (Bernd Berkhahn-
red.), en ging onder zijn leiding anders 
trainen. Ik heb hiervoor gekozen omdat 
ik voelde dat ik het ‘anders’ moest gaan 
doen.  

Na een maand trainen onder leiding van 
Bernd voelde ik al verschil: ik zwom meer 
per dag en was toch minder vermoeid.  
Het klinkt misschien wat vreemd, maar in 
Frankrijk werd er -naast mijn zwemtijden- 
niet veel gemeten. Dat is nu wel anders; 
ik draag een Ōura ring waarin sensoren 

zitten. Alles wat die registeren wordt 
geanalyseerd en mijn trainingsschema 
wordt, waar nodig, daarop aangepast.”

DE WEDSTRIJD
“Het water in Tokio was warm. Ik moest 
voorkomen dat ik te hard zou gaan en 
daardoor mijzelf zou opblazen. Om af te 
koelen dronk ik, al zwemmend, zoveel als 
mogelijk. Toch kreeg ik in de laatste 600 
meter een hitte aanval. Daarom besloot 
ik om in tweede positie te blijven, in de 
slipstream  van de voorste. Zo zwemmen 
kost minder energie. Dat de winnares 
(Ana Marcela Cunha-red.) als Brazilaanse 
meer gewend is aan het zwemmen in 
hoge watertemperaturen is logisch. De 
zilveren medaille was het maximaal 
haalbare en voelde voor mij -gezien de 
omstandigheden- als een overwinning.” 

NOG BOORDEVOL ENERGIE
Trainen, trainen en nog eens trainen. Jezelf 
veel ontzeggen om de conditie optimaal te 
krijgen en te houden. Pijn lijden en iedere 
keer weer doorgaan. Sharon kent de laatste 
15 jaar niet anders. De vraag rijst of er nog 
genoeg energie is om die inspanningen 
de komende jaren vol te houden richting 
de volgende Olympische Spelen (2024 in 
Parijs). “Ik heb de keuze gemaakt om voor 
deelname aan mijn derde Olympische 
Spelen te gaan.” 
Sharon van Rouwendaal: een Texaco 
Ambassadeur pur sang.▪

De Ōura ring meet o.a.: stappen, 
hartslagvariabiliteit, verbranding, 
inactiviteit en slaapvarianten.


