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BEDRIJFSBELANGENVERENIGING LANDSMEER E.O.
Vrijdag 26 april 2013 van 16.00 – 17.30 uur

Ondernemers voor nieuwe ondernemers
Business Borrel van 17.30-19.30 uur

Gastorganisatie: BVL Landsmeer 
Locatie: Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27

BUSINESS BORREL

NIEUWSFLITS

Sinds twee jaar runt Léon van Riel vanaf het Noordein-
de 54A in Landsmeer zijn ‘Scooter Experience’. De 
44-jarige ondernemer wilde na jarenlange werkerva-
ringen in de financiële sector een nieuwe uitdaging. 
‘Gewoon iets heel anders’, geeft hij aan. De zoon van 
een akkerbouwer en fruitteler uit Biddinghuizen, die 
aan de Landbouw Universiteit Wageningen economie 
en bedrijfskunde studeerde, kwam na zijn studie in 
de financiële wereld terecht. Hij werkte bij de Optie-

beurs, bij Van der Hoop Effectenbank, bank Insinger 
de Beaufort’ en startte in 2002 zijn eigen bedrijf 
‘Private Finance’ gericht op het vermogensbeheer 
van klanten. ‘Achttien kilo viel ik af in die tijd’, vertelt 
Leon. Ik verklaarde het gewichtsverlies vanuit de 
inspanning en spanning die deze verandering, deze 
experience, met zich mee bracht. De werkelijkheid 
was echter minder rooskleurig. Ik bleek chronische 
leukemie te hebben. 

Drive
Zo goed en zo kwaad als dat ging, runde ik mijn 
bedrijf. Werk leidt af en ondanks mijn ziekte was er 
toch die drive om door te gaan. Ik heb de leukemie 

overwonnen en in 2006 mijn bedrijf verkocht. Ik was 
naar mijn zin teveel met de financiële administratie 
bezig terwijl ik me het liefst met de praktijk van het 
vermogensbeheer wilde bemoeien. Het werd tijd om 
echt leuke dingen te gaan doen en dat leuke ding 
werd scooters verkopen aan Amsterdammers, die zich 
daardoor gemakkelijker door de stad zouden kunnen 
verplaatsen. De scooterverkoop werd ingegeven door 
het steeds nijper wordende parkeerprobleem in de 
stad. Ik bestelde 105 scooters in China. Ik verkocht er 
tientallen maar bedacht ook dat het wel interessant 
was om daarnaast scooters te verhuren aan bijvoor-
beeld toeristen en anderen voor leuke tochtjes in het 
landelijk gebied.

Omdat ik landelijk woon, startte ik de scooterverhuur 
in eerste instantie vanuit mijn garage aan de Gouwe. 
Omdat ik al snel veel te krap kwam te zitten, ben ik 
de zaak professioneler gaan aanpakken en heb ik 
een bedrijfsruimte gehuurd aan het Noordeinde 54 
A. Waren het in eerste instantie toeristenpaartjes, 
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Van vermogensbeheer  
     naar scooterbeheer

Waar komen toch al die rode, zilverkleurige en zwarte scooters vandaan, vraag je je 

af als je op zonnige dagen grote groepen scooterrijders over het Noordeinde, Lisstraat 

en andere wegen in Landsmeer ziet gaan. De scooterrijders hebben het duidelijk naar 

hun zin. Met een brede smile rijden ze op hun gehuurde scooter de rode Oudhollandse 

dorpenroute of de groene Molenroute.
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die een scooter kwamen huren, tegenwoordig is 
het rijden op de scooter meer een groepsattractie 
geworden. Zo verzorgt Scooter Experience bedrijfs-
uitjes, familie-uitjes, vrijgezellenpartijen en andere 
groepsuitjes. Degene die de scooter bestuurt moet in 
bezit zijn van autorijbewijs of scootercertificaat. Voor 
de duopassagier geldt dit uiteraard niet. Kinderen 
kunnen ook mee achterop de scooter. Er zijn speciale 
zitjes en helmen voor hen beschikbaar. 

Beleef Holland op z’n mooist 
Er staan meer dan vijftig scooters startklaar in de 
garage op het Noordeinde. Leon onderhoudt de 
scooters zelf, hij heeft ook de routekaarten ontwor-
pen en kan in het kader van zijn Scooter Experien-
ce voor klanten een hele leuke dag of weekend 
verzorgen met gids, leuke stops met als activiteit 
palingroken, fotosessies in klederdracht, kleiduiven 
schieten en wat men maar wil. Een luxe picknick, 
of lopend buffet in de mooie ontvangstruimte van 
Scooter Experience behoort ook tot de mogelijkhe-
den. De flyers, beeldmerk, reclamefolders zijn door 
hem zelf ontworpen . Op zijn Scooter Experience 
flyer heeft hij zijn in Volendammer kleding gesto-
ken vriendin Antoinet Klaasen afgebeeld, die op 

een knalrode scooter een groep scooterrijders 
aanvoert door het mooie Waterland, een vrolijk en 
uitnodigend ‘beeldmerk’.

Primeur en beeldmerk. 
Het rood-wit-blauw scooter rijders logo op het 
bewegwijzeringsbord aan het Noordeinde wijst ieder-
een de weg naar Léon, die maar wat blij is dat hij de 
overstap heeft gemaakt van de financiële wereld naar 
de vrije tijdswereld van de scooterrijder. 

Bij Scooter Experience kun je ook cadeaubonnen 
aanschaffen voor een dagje scooteren door Water-
land. Otto van Haarlem had de primeur van aanschaf 
van de eerste Scooter Experience cadeaubon. Ook 
een primeur is het Scooter Experience USB-visite-
kaartje in creditcardformaat, dat Léon ontwierp. Als 
nevenactiviteit runt hij via zijn Chariot Amsterdam 
Apartment overnachtingsmogelijkheden aan de 
gracht in Amsterdam. www.chariotamsterdam.nl. Via 
de site www.scooterexperience.nl is meer informa-
tie over zijn bedrijf te vinden, waarmee hij anderen 
Holland op z’n mooist laat beleven. Léon is, als inmid-
dels ervaren ondernemer, als spreker aanwezig op de 
Ondernemers voor Nieuwe Ondernemers-dag.

In Memoriam Cees Brander

Maandag 8 april is, na een 
moedig gedragen ziekte, ons 
BVL-lid Cees Brander overle-
den. Ondanks alle lichamelijke 
ongemakken die zijn slopende 
ziekte met zich brachten, bleef 
Cees een positief ingesteld 
mens. Hij dwong daarmee een 
enorm respect af.

Hij zal een grote leegte achterlaten in ‘zijn’ Wijn- en 
Whisk(e)yhuis. Zijn kennis over wijnen en whisk(e)y’s 
was groot. Wij wensen Marianne en Annabelle veel 
sterkte om dit verlies te dragen.

Gemeenteoverleg
Op donderdag 4 april hervatte de BVL het Gemeente 
overleg.In een open gesprek, waarbij de nadruk lag 
op kennismaking, toonde wethouder Franke Doting 
(FD) zich een prettige gesprekspartner. Op de site 
kunt een beknopt verslag lezen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Ondernemers voor nieuwe ondernemers 

Op vrijdag 26 april 2013 voegt het bestuur van de 
BVL een nieuwe loot aan de BVL-stam toe. Er komt de 
zogeheten ‘ondernemers voor nieuwe ondernemers-
dag’ in het Dorpshuis aan de Calkoenstraat 27 in 
Landsmeer.

 Om 16.00 uur, voorafgaand aan de business borrel, 
worden nieuwe ondernemers, jonge ondernemers en 
starters uitgenodigd door het bestuur om kennis te 
maken met elkaar en met ervaren ondernemers. Het is 
de bedoeling dat men ervaringen deelt en uitwisselt, 
nieuwe ideeën ventileert, de valkuilen voor startende 
ondernemers leert onderkennen en de succesformule 
voor het zaken doen helder krijgt.
BVL-bestuursleden en BVL-leden geven desgevraagd 
adviezen en tips op fiscaal gebied, administratief 

gebied, bancaire zaken, het terrein van personeel en 
organisatie, communicatie. Op technisch, bouwkun-
dig vakgebied en marketing zijn binnen het bestuur 
en leden van de BVL ook specialisten voorhanden. 
Voor Informatie over de KvK, MKB en BVL kan 
men tijdens ‘de ondernemers voor nieuwe 
ondernemersmiddag’ ook terecht. Er zal gerefe-
reerd worden aan de betekenis van de BVL als 
belangenbehartiger van de ondernemers bij het 
tweemaandelijks overleg met de gemeente.

BVL-leden worden voor het welslagen 
van deze middag gevraagd nieuwe 
starters binnen hun netwerk te 
attenderen op de ‘Ondernemers voor 
nieuwe ondernemers’ - middag. 

Startende ondernemers, die of in Landsmeer woon-
achtig zijn en elders een bedrijf hebben of elders 
wonen en een bedrijf in Landsmeer hebben of in 
Landsmeer wonen en werken zijn van harte welkom 
op 26 april vanaf 16.00 uur. 

De bijeenkomst is gratis. Men kan zich aanmelden 
via de site info@bvl-landsmeer.nl of via 

Otto van Haarlem, de geestelijk vader, 
bedenker van deze ‘Ondernemers 
voor nieuwe ondernemers’ -middag. 
(tel: 0654770128) 

Het programma : 
16.00 uur -16.15 uur: Inloop.
16.15 uur. Start bijeenkomst en toelichting programma.
16.30 uur: Spreker: Leon van Riel – Scooter Experience
16.45 uur-17.30 uur: gesprekken van starters met gevestigde ervaren ondernemers. 
17.30 uur -19.30 uur: Businessborrel, netwerken en kennismaking met BVL-leden. 

De Bedrijfsbelangen Vereniging Landsmeer met een ledenbestand van boven de honderd 

leden komt met een nieuw initiatief. De BVL onderhoudt de contacten met de leden al jaren 

via de Businessborrels en de ‘Op Locatie’ bezoeken. 


