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ELI-Play creëert beleving

Waarom zou ik aangifte doen?
,,Waarom zou ik aangifte doen? Ik heb
daar helemaal geen tijd voor. “
Dit is vaak de opmerking die ik van ondernemers te horen krijg. Ik wil jullie
graag meenemen naar een zaak die ik
eerder dit jaar gedraaid heb. Hieruit blijkt
waarom het juist zinvol is om aangifte te
doen.
Het is maandag en mijn collega en ik hebben wijkzorgdienst. Onze dienst begint
met een melding dat iemand elektrisch
gereedschap heeft gevonden in de bosjes. We rijden erheen en de oplettende
melder wijst ons het gereedschap aan.
Ik zie dat het gereedschap van het merk
Festool is en weet dat dit niet goedkoop
is en dit normaal gesproken niet in de
bosjes wordt achtergelaten.
AANGIFTE

ELI-Play - de naam doet het al vermoeden - draait om spelen. Het bedrijf ontwikkelt concepten, zet trends en bouwt
speeltoestellen. En sinds 2014 trampolineparken. Voor kinderen én voor volwassenen. Met inmiddels 130 medewerkers is ELI-Play een snel groeiend bedrijf
waar mensen graag werken. Managing
Director René van de Ven vertelt er
graag meer over.
CEO Eric Verstappen startte 25 jaar
geleden een bedrijf dat ballenbakken
schoonmaakte. Omdat hij steeds vaker
de vraag kreeg zelf speeltoestellen en
binnenspeeltuinen te leveren, is hij gestart met Verstappen Creative Solutions.
In 2007 is het bedrijf van Verstappen
samengegaan met HPS Playcompany en
is de naam van het bedrijf omgedoopt
tot European Leisure Industries. Ofwel
ELI-Play. ,,De voorwaarde die Verslappen
had, was dat de productie in Nederland
zou komen”, vertelt Van de Ven. En zo
geschiedde.
Inmiddels heeft Verstappen een stapje
teruggedaan en is Van de Ven in september 2016 aangetrokken door ELI-Play.
Het bedrijf dat startte met vijf werknemers, is inmiddels gegroeid tot 130 medewerkers. Een flinke groei. Een nieuwe
tak, namelijk de ontwikkeling en bouw
van trampolineparken zoals Jump XL in
Waalwijk hebben een grote bijdrage aan
deze ontwikkeling geleverd. Deze trend
is overgewaaid uit Amerika en intussen
levert ELI-Play zelf aan Amerikaanse opdrachtgevers. ,,Dat vind ik te gek. We
hebben wereldwijd inmiddels 112 trampolineparken geleverd die gemiddeld
net zo groot zijn als vier tennisvelden.
Hierdoor is de omzet van het bedrijf verdubbeld.”

groeien qua personeel, wel in productie
en zeker ook in kwaliteit. Hiervoor zijn
de juiste middelen en ook een andere locatie nodig. En een goed en jong team
dat door deze groei een mooie uitdaging
aangaat. Dat team hebben we. Met zijn
allen zijn we trots op wat we bereiken
en dat geeft ons het zelfvertrouwen om
door te blijven groeien. Elke ontwikkeling geeft ons een boost. “ ELI-Play is
zich steeds verder aan het professionaliseren, het personeel werkt snel en is
flexibel. Iedereen doet wat er nodig is.
,,We willen beleving verkopen om een
topmerk te worden. Maar het moet wel
leuk blijven.”
Het bedrijf verhuist volgende week
vanuit Eindhoven naar bedrijventerrein
Ladonk-Vorst, waar het bedrijf haar intrek neemt in een fraai pand dat van
alle gemakken is voorzien. Momenteel

werken de medewerkers versnipperd
over drie locaties. Op De Korenmolen op
het bedrijventerrein zit alles onder een
dak. ,,In het pand komt onder meer een
inspiratiecentrum waar klanten producten kunnen bekijken en zelfs via virtual
reality kunnen zien hoe hun eigen park
wordt. We hebben ambities genoeg. En
Boxtel wordt het epicentrum van deze
aspiraties.”

We checken de serienummers en vergelijken dit met aangiftes in ons systeem.
Helaas komt dit gereedschap er niet als
‘gestolen’ uit. Dan zal het afgelopen
nacht gestolen moeten zijn en wordt
het vandaag opgehaald. We houden het
gereedschap in de gaten te houden en
inderdaad: enkele uren later wordt het
‘opgehaald’. Niet veel later houd ik samen met een aantal collega’s in totaal
vier personen aan. Bij de aanhouding
zien we dat een verdachte een tas met
gereedschap over de schutting gooit. Dit
bevestigt ons vermoeden nog meer dat
het gereedschap van diefstal afkomstig
is. Er wordt geen aangifte gedaan. We
plaatsen berichten op Facebook, bellen
met Festool om via de serienummers de
eigenaar te achterhalen. Helaas is dit

Herfst: zet je eens in
voor iemand anders!

SERIENUMMERS
Daarom het volgende: als je jouw gestolen spullen verzekerd hebt, is het belangrijk dat je aangifte doet. De meeste
verzekeringsmaatschappijen stellen als
voorwaarde dat je eerst aangifte doet
bij de politie, voordat het schadebedrag
uitgekeerd wordt. Maar ook als je niet
verzekerd bent, is het zinvol om aangifte te doen. Daarmee kan een onderzoek
gestart worden. In jouw aangifte staat
nuttige informatie over de gestolen spullen en de omstandigheden. Om te weten
welk gestolen product precies van jou is,
is het belangrijk dat je de serienummers
noteert en bewaart. Kijk voor meer informatie op de website www.stopheling.nl
MELDING
En als je het te druk hebt, maak dan in
ieder geval een melding bij de politie,
zodat wij weten wat er in de wijk is gebeurd en welke goederen weggenomen
zijn. Deze informatie is voor ons onmisbaar. Dit kun je doen via www.politie.nl
of via 0900-8844. Of je doet een melding in de whatsapp-groep van beveiliging Ladonk.
Frank Versluis
Wijkagent
Ladonk

Liempde,

Lennisheuvel,

Staalbedrijf Sabo
bestaat 70 jaar

THE BIG BOUNCE
Al deze plannen en ontwikkelingen uiten
zich in het aantrekken van mooie klanten en dito opdrachten. ,,We hebben zojuist een project verkocht aan Endemol
Shine in Duitsland. Bij RTL wordt eind
dit jaar het programma ‘The Big Bounce’
opgenomen. In dit programma leggen
sportievelingen een parcours af bestaande uit trampolines en obstakels. Het zal
de grootste productie van 2018 worden.
Wij hebben het parcours ontworpen en
zijn bezig met de bouw ervan.”
Van de Ven ziet er ook naar uit een nauwe samenwerking op te bouwen met de
andere ondernemers op het bedrijventerrein: ,,Ik heb in het verleden bij Bosch
Rexroth gewerkt en heb daar een groot
netwerk opgebouwd. Ook heb ik tot vorig jaar in het bestuur van SPIN gezeten
waardoor ik veel mensen ken. Ik verheug
me erop de samenwerkingsbanden te
gaan aanhalen.”

Op 21 september is de herfst weer
begonnen. Het natte en koude weer
is weer in aantocht, de natuur is op
zijn mooist en binnenkort zitten we
aan de warme chocolademelk. En
zijn de dagen net zo kort als de gezellige nachten.
Naast veel fraais, kent de herfst voor veel
mensen ook een minder mooie kant. Zij
kampen met een herfstdepressie door
‘het vallen van de bladeren’. Probeer te
voorkomen dat je depressief wordt. Ga
naar buiten en geniet van de geuren en
kleuren van de herfst.
Wat je ook kan helpen, is iets doen
voor een ander. Maandag was ik bij
de heropening van Voedselbank Boxtel
op de nieuwe locatie aan de Achtersberghstraat in Boxtel. Daar viel het me
op hoeveel mensen zich belangeloos
inzetten voor anderen. De Voedselbank
zelf kent liefst 65 vrijwilligers. Dat zette me aan het denken. Ikzelf en ook jij
kunnen meer voor een ander doen. Zonder er iets meer van terug te verwachten
dan positieve energie. En het fijne gevoel dat je wat voor een ander betekend
hebt. Wellicht helpt het je deze donkere
maanden door en voorkomt het bij jou
een herfstdepressie.
Ik wens je een mooie en behulpzame
herfst toe.

EPICENTRUM
,,De uitdaging is voor mij het faciliteren van de groei. We willen niet te hard

zonder resultaat. Daar sta je dan: vier
verdachten met weggenomen gereedschap en geen zaak. Ik had zo graag het
gereedschap aan de hardwerkende eigenaar terug willen geven.

HENK WAGENAARS
Voorzitter SPIN

Staalbedrijf Sabo bestaat dit jaar 70 jaar
en dat wordt op vrijdag 6 oktober groots
gevierd worden. Directeur Johan van
Beek draagt daarnaast het stokje na 22
jaar over. Niet aan zijn eigen kinderen:
,,Ik heb altijd tegen de kinderen gezegd
dat ze zelf moeten weten wat ze moeten
doen en dat hebben ze gedaan. Geen
van hen wilde de zaak overnemen.”
NIEUWE UITDAGING
De onderneming aan de Staarten op
bedrijventerrein Ladonk is verkocht aan
investeringsmaatschappij H2 uit Amsterdam. In een periode van negen maanden draagt Van Beek de dagelijkse leiding over aan general manager Franka
Seijbel die veel zin heeft in haar nieuwe
uitdaging. ,,Johan heeft een fantastische
bedrijf neergezet waarin ik weinig essentiële veranderingen ga doen. Hij is heel
creatief en bedenkt en maakt veel machines zelf. Dat is zo knap. Hij is alleen
veel te bescheiden over wat hij allemaal
doet en bereikt heeft...” Kijk voor meer
informatie over het bedrijf op www.saboboxtel.nl.
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