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“Kees Jansma kan 
het als geen ander”

Entertainment met inhoud en vermaak op businessborrel BVL

“Kees is er echt een van de 
buitencategorie. Die man heeft zoveel 

meegemaakt en kan zo goed vertellen. 
Als ik drie avonden achter elkaar met 
hem op pad zou gaan, weet ik zeker 

dat ik drie keer een ander verhaal 
hoor.” Jan Dirk Stouten brandt direct 

los wanneer hem wordt gevraagd wat 
de BVL-leden op 27 november kunnen 

verwachten van het bezoek van Kees 
Jansma (68) tijdens de Business Borrel 

in Sportcafé De Remise aan het 
Marktplein. 
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Stouten is naast sportverslaggever eigenaar 
van zijn in 2001 opgerichte bedrijf JDS 
te Barendrecht. JDS levert dagvoorzitters 
en presentatoren voor bijeenkomsten van 
de meest uiteenlopende aard en beschikt 
tevens over een breed netwerk van promi-
nente gastsprekers uit de wereld van de sport, 
politiek en bedrijfsleven die kunnen worden 
ingezet om de belangstelling voor bijeenkom-
sten en vergaderingen een extra impuls te 
geven. Behalve Kees Jansma zijn dat bijvoor-
beeld personen als Jan Peter Balkenende, 
Giovanni van Bronckhorst, Johan Derksen en 
vele anderen.

Praten is zijn vak
“Ik ben met mijn bedrijf zelf betrokken bij 
zo’n 150 bijeenkomsten per jaar, waaronder 
ook inhoudelijke congressen. Kees Jansma is 
een van de beste gastsprekers waarmee ik 
samenwerk. Op zich natuurlijk niet zo gek, 
want praten is al zo’n vijftig jaar zijn vak. Als 
sportpresentator draait hij al zo lang mee, kent 
vooral de voetbalwereld als geen ander. Niet 
alleen als journalist. Als perschef van Oranje 
heeft hij tien jaar lang deze wereld en de 
mensen ook van ‘binnenuit’ meegemaakt.
Maar Kees is daarnaast ook een echte onder-
nemer, terwijl hij dat eigenlijk per ongeluk is 



geworden. Maar eenmaal aan de bak bleek hij dat 
toch wel goed te kunnen en heeft dat nog maar 
eens onderstreept met de succesvolle verkoop van 
zijn bedrijf WK Producties aan Eyeworks van Reinout 
Oerlemans.”

Ongecompliceerd en humor
Voldoende achtergronden dus om op een bijeen-
komst zoals op 27 november in Landsmeer te kunnen 
vertellen over zaken als leiderschap, teambuilding en 
ondernemerschap. Jan Dirk: ”Ik wil op zo’n avond 
entertainment brengen, maar dan wel altijd met de 
combinatie van inhoud en vermaak. En uit ervaring 
weet ik dat de zaal op zo’n avond onderhouden 
wenst te worden op een hoog energieniveau en met 
mooie verhalen. Nou dan heb je aan Kees echt een 
goeie! Het is een man die door zijn vele optredens 
op radio en tv bij veel mensen het gevoel geeft dat 
ze hem als het ware persoonlijk kennen. Dat heeft 
waarschijnlijk ook alles te maken met zijn ongecom-
pliceerde houding, humor en ongedwongen manier 
van communiceren. Veel mensen voelen zich bij hem 
op hun gemak. Denk vooral maar eens aan de EK 
in 1988, hoe hij met Michels wist om te gaan en 

door de profs werd getrakteerd op een nat pak in 
het zwembad van de kleedkamer. Hij is een vakman, 
serieus en altijd in voor een dolletje. De mensen in 
Landsmeer zullen hem nu eindelijk eens een keer in 
levende lijve mogen meemaken en ik weet zeker dat 
zij daarna met een goed gevoel naar huis gaan.”

Kijkje in de keuken
Over de opzet van de avond vertelt Jan Dirk Stouten 
dat hij Kees Jansma in het sportcafé zal interviewen 
over allerlei ervaringen en gebeurtenissen die zich in 
zijn loopbaan hebben voorgedaan. Maar de aanwe-
zigen worden ook in staat gesteld vragen aan Kees 
te stellen. “Natuurlijk zullen wij ons van te voren 
ook een beetje laten bijpraten over wat er zoal in 
Landsmeer speelt, maar in zijn algemeenheid denk ik 
dat de BVL-leden heel wat inspiratie zullen opdoen 
die zij ook binnen hun eigen nering kunnen gebrui-
ken. Als journalist heeft Kees jarenlang vanaf de zijlijn 
gebeurtenissen gadegeslagen, beoordeeld en ook 
veroordeeld. Maar als perschef van Oranje heeft hij 
daadwerkelijk in de ‘keuken’ kunnen rondlopen en de 
handelswijze van drie bondscoaches (Van Marwijk, 
Van Basten en Van Gaal) mogen ervaren. Daarover 

zijn altijd interessante en leuke anekdotes te vertel-
len en ook boeiende inkijkjes te vergeven. Denk in 
dit verband bijvoorbeeld hoe Kees de zielenroerselen 
van de spelers – jongetjes, want dat zijn het toch in 
feite – naar buiten weet te brengen vanuit de bus op 
weg naar een wedstrijd tijdens het WK in Zuid-Afrika. 
Hij weet daarbij de onzekerheden en spanning van de 
mens achter de duur betaalde vedettes – zoals we ze 
vaak neerzetten - indringend naar buiten te brengen. 
Die uitzending heeft bij mij diepe indruk gemaakt. 

Analyserend
Maar tegelijkertijd kan Kees ook zijn analyse geven 
over de manier waarop de coaches hun spelers 
motiveren, scherp houden en tot hoge prestaties 
weten te brengen. Iets waar de ondernemers in 
Landsmeer ongetwijfeld extra inzicht en energie aan 
kunnen ontlenen. En dat geldt zeker ook voor de 
verhalen die Kees kan vertellen over hoe hij destijds 
zijn eigen bedrijf tot een groot succes heeft weten te 
brengen. En wat te denken van zijn ervaring tijdens 
de huldiging bij koningin Beatrix, terwijl we 2e waren 
geworden… Kortom: ter lering ende vermaeck! 
Uit ervaring weet ik dat er meer slechte dan goede 
sprekers zijn. Kees Jansma kan het als geen ander!”  

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Nieuwjaarsreceptie
De maand december is er geen NetwerkBusinessborrel.

De eerstvolgende is gepland in 2016. De traditionele Nieuw-

jaarsreceptie. Deze wordt gehouden op zaterdag 9 januari 

2016 in Café De Driesprong. Het bestuur BVL zal jullie op de 

hoogte houden over het tijdstip.

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 12 februari 2016 wordt de Algemene Ledenver-

gadering gehouden. Plaats en tijd zijn nog niet beschikbaar. 

Maar noteer alvast in jullie agenda.

2 bestuursleden zijn aftredend, te weten Harold van 

Leeuwen en Fons Huijerman. Kandidaten voor een bestuurs-

functie kunnen zich alvast aanmelden via e mail: bestuur@

bvl-landsmeer.nl.

Week van de Ondernemer
Nog even ter herinnering: Op 25 en 26 november is 

de BVL trotse partner van de ‘Week van de Ondernemer’ 

in Amsterdam. Deze editie staat volledig in het teken van 

Futureproof Ondernemen, alles wat noodzakelijk is om uw 

bedrijf klaar te maken voor de toekomst komt aan bod.

De leden van de BVL hebben nu de mogelijkheid zich gratis 

in te schrijven! Gebruik daarbij uw persoonlijke code: 

CPTZ1924. Tijdens deze dagen komen diverse interessante 

sprekers aan het woord en u kunt Break-out sessies volgen 

(2 sessies naar keuze).

Veel kopstukken uit het bedrijfsleven en de sport geven deze 

sessies.


