
 
 

Groot bedrijf
Coen Kollen, zoon Dennis en echtgenote Ilse 
hebben even een rustig moment gevonden om 
de BVL-Nieuwsflits te woord te staan in Sport-
café de Remise. Zij hebben dagelijks de handen 
vol aan het beheer, de schoonmaak en horeca-
faciliteiten van de sporthal. Ja, Coen (76), die 
in 1981 het beheer van de sporthal (eigendom 
van de gemeente Landsmeer) op zich nam, zit 
er ook bij. Dat is niet toevallig want ondanks zijn 
respectabele leeftijd is hij nog dagelijks in de 
weer. “Mijn aanwezigheid is noodzakelijk want 
een groot bedrijf als de ICL is niet door twee 
mensen alleen te runnen. Wat dat betreft 

had ik het vroeger toch wel makkelijker omdat er 
constant zo’n 12 tot 14 vrijwilligers uit het dorp 
beschikbaar waren om voor mij allerlei hand- 
en spandiensten te verrichten die mijn werk 
verlichtten. De meesten hebben het dorp verla-
ten of zijn al overleden en nieuwe vrijwilligers 
dienen zich niet of nauwelijks meer aan. Jammer, 
want er is hier altijd iets te beleven en je komt in 
contact met zoveel mensen van uiteenlopende 
aard. Het zou mooi zijn als het gemeentebestuur 
daar eens met ons over zou komen praten want 
we hebben toch een belangrijke functie voor het 
dorp en de verenigingen.”

Secretariaat: 
Postbus 796, 1440 AT Purmerend
E-mail: bestuur@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 

Met de huidige bezettingsgraad slaat het 
Indoor Centrum Landsmeer absoluut 
geen slecht figuur in de wereld van 

sporthallen. En dat na al bijna veertig 
jaar. Vele dorpelingen en ook mensen 

van buiten Landsmeer voelen zich goed 
in de sfeer die Sportcafé de Remise 

uitstraalt. Dat geldt natuurlijk ook voor 
de BVL-leden die er volgende week 

vrijdag weer te gast zijn voor hun 
maandelijkse businessborrel.
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BUSINESS BORREL
Vrijdag 24 november a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 

Uw gastbedrijf:  Sportcafé de Remise
Gastheer: Familie Kollen

 Locatie: Sportcafé de Remise, 
Marktplein 11, 1121 GL Landsmeer

   Terugkeer ‘dorpsgevoel’ en  
   inzet vrijwilligers stille wens  
  van Dennis en Coen van het ICL 



Moderne tijd
Er is in de loop der jaren nog wel meer veranderd, 
vertelt Dennis die in 1988 zijn vader kwam ver sterken 
en sindsdien met even veel inzet en plezier dagelijks 
in de sporthal is te vinden. “In ieder geval was het 
vroeger een stuk drukker, ook in de kantine. We 
hadden vooral veel meer zaalvoetbal en andere 
toernooien dan nu. Dat heeft voor een groot deel 
met deze moderne tijd te maken waarin iedereen 
het maar druk heeft. Je ziet het ook aan de 
sportscholen die om ons heen als padden-
stoelen uit de grond komen; mensen willen 
geen verplichtingen hebben en zelf kunnen 
bepalen wanneer ze (individueel) gaan 
sporten. In verenigingsverband moet je in je 
agenda rekening houden met trainingen en 
competities en mensen voelen zich dan vaak veel te 
veel gebonden.”

Eén groot sociaal gebeuren
Coen:”Maar ik merk toch ook wel dat het ‘dorps-
gevoel’ van vroeger aan het afnemen is. Met de 
activiteiten rond de sportweek was het hier altijd een 
gekkenhuis, iedereen kwam en het was één groot 
sociaal gebeuren. Dat is in de loop der jaren een stuk 
minder geworden.”
Er zijn door vader en zoon Kollen verschillende 
initiatieven genomen om de betrokkenheid van de 
Landsmeerse bevolking te vergroten, maar dat heeft 
tot op heden nog niet echt tot succes geresulteerd. 
“We zijn natuurlijk ook beperkt in onze mogelijkhe-

den want de hoofdmoot van ons bedrijf bestaat uit 
het faciliteren van de sportbeoefening. En natuurlijk 
is een mix met feestjes in de kantine heel welkom. 
Met het grote scherm weten we tijdens belangrijke 
voetbalwedstrijden altijd veel mensen in de Remise 
te verwelkomen. De professionele sporthal leent zich 
echter niet voor het houden van grote feesten, nog 
los van het enorme werk dat we met het ‘ombouwen’ 
van de ruimte zouden hebben.”

Gemotiveerd en hard werken
Beide heren zeggen echter nadrukkelijk geen klaag-
zang op te willen voeren, want de vele activiteiten 
die in het ICL plaatsvinden brengen hen genoeg 
voldoening om er elke dag hard tegenaan te gaan. 
Dennis: “We hebben hier een mooie mix van sporten 
als basketbal, zaalvoetbal, volleybal, scholengym, 
gym en turnen en daartussendoor regelmatig de 
drukbezochte rommelmarkten. We zijn de thuishaven 
van Loon Lions waarvan de Dames 1 in de eredivisie 
speelt en Heren 1 knap presteert in de Promotiedivi-
sie, ondanks dat we zes spelers zijn verloren omdat er 
geen sponsor te vinden was. Maar de sfeer en belang-
stelling is hier bij elke wedstrijd een genot om mee te 
mogen maken.” En ook in december staat het ICL vier 

dagen lang weer bol van sportliefhebbers tijdens een 
groot zaalvoetbaltoernooi waaraan 12 ploegen van 
alle eerste voetbalelftallen van verenigingen uit de 
wijde omgeving deelnemen. Daarmee hoopt Dennis 
het Landsmeers Zaalvoetbalkampioenschap weer 
nieuw leven in te blazen. Dit evenement vindt plaats 
van 20 t/m 23 december en wordt afgesloten met een 
groots feest.

Altijd scherp geweest
En naar de toekomst?

“Aan ons zal het niet liggen want we doen 
dit werk met groot plezier en het omgaan 
met mensen ligt ons na aan het hart.”

Ondanks de onzekerheid over het 

voortbestaan op de huidige locatie?

“Het liefst willen wij hier natuurlijk blijven. Het 
gebouw bevindt zich in een uitstekende conditie 
omdat wij daar altijd zeer scherp op zijn geweest en 
de parkeervoorzieningen zijn hier prima. Natuurlijk 
kunnen wij ons voorstellen dat deze plek aantrek-
kelijk voor woningbouw kan zijn en we horen zo nu 
en dan wel wat over mogelijke plannen, maar van 
de gemeente zelf horen wij helemaal niets. Voorlo-
pig houden wij het er maar op dat de verkiezingstijd 
voor de gemeenteraadverkiezingen al is aangebroken 
en we moeten maar zien waar dat uiteindelijk op 
uitdraait.”

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

‘Omgaan met  
mensen ligt ons na  

aan het hart’


