
Magic FX bouwt eigen 
Ziggo Dome in Boxtel

Bereikbaar…

Deze week kreeg ik de vraag waarom 
SPIN juist nu bezwaar maakt tegen de 
plannen van de gemeente rondom de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein. 
Deze mensen heb ik stuk voor stuk kun-
nen overtuigen van de zienswijze van 
SPIN.
SPIN kan niet akkoord gaan met de op-
lossing die er nu ligt. De Verbindingsweg 
Ladonk Kapelweg (VLK) die als doel heeft 
Kalksheuvel te ontlasten, is voor ons een 
prima oplossing. Evenals het verbreden 
van de Keulsebaan. Sterker nog, dit had 
al veel eerder moeten gebeuren. Dage-
lijks sluiten mensen in de file aan.

Het opheffen van de dubbele spoor-
wegovergang is voor SPIN ook geen 
probleem, maar wel pas nádat de juiste 
maatregelen zijn gerealiseerd die ervoor 
zorgen dat Ladonk-Vorst goed bereik-
baar wordt. En niet alleen de aanleg van 
de VLK, zonder dat de verbreding van de 
Keulsebaan is uitgevoerd. Dit zou niet 
alleen voor Kalksheuvel en Lennisheuvel 
een ramp zijn. Ik woon en werk in Boxtel 
en met het leven hier is niets mis. Ik wil 
graag dat dit zo blijft. Ook voor de men-
sen rondom de Baroniestraat.

Ons advies: Leg een autotunnel aan in 
plaats van een fietstunnel en maak er 
later alsnog - als alles goed geregeld is 
- een fietstunnel van. Uiteindelijk is dit 
het beste voor Boxtel. Vind ik. Net als dat 
ook ik het jammer vind als er nu niks zou 
gebeuren…

HENK WAGENAARS
Voorzitter Spin

Swimstream: groot zwemmen tot 
in de allerkleinste ruimtes...

Het idee om zogenaamde ‘tegenstroomzwembaden’ te ontwik-
kelen ontstond jaren geleden, toen Barth Ninaber van Eyben in 
Amerika was. Inmiddels staat de 72-jarige ondernemer alweer 
20 jaar aan het roer van Denem BV. Zijn onderneming ontwerpt, 
bouwt en installeert door het hele land tegenstroombaden van 
zijn eigen merk Swimstream. Daarnaast worden zwemmachines 
van Swimstream wereldwijd verkocht. ,,Ik wil graag mooie en 
kwalitatief goede dingen maken.”

Ninaber van Eyben is - zoals hij het zelf 
omschrijft - een jongen van de am-
bachtsschool. ,, Mijn vader Toon, die 
kunstenaar was, vond het belangrijk dat 
wij zelf iets konden maken. Met onze 
handen. Daar hebben mijn broers en ik 
later veel aan gehad.” De broers, waar 
Ninaber van Eyben over spreekt, zijn de 
in 2003 overleden Joris Ninaber van Ey-
ben, die een gerespecteerde meubelfa-
briek had, en industrieel ontwerper en 
hoogleraar Bruno Ninaber van Eyben, die 
onder meer.tekende voor het ontwerp 
van de gulden- en de euromunten ten 
tijde van koningin Beatrix.
Na zijn opleiding werkte de Boxtelse on-
dernemer lang in de horeca en had zelfs 
tijdelijk een eigen kroeg in Spanje. Via 
verschillende omzwervingen ontmoette 
hij op Bermuda zijn vrouw. Teruggekeerd 
in Boxtel startte hij op 32-jarige leeftijd 
met ‘Barth Lijsten’, een bedrijf dat hij 
wist uit te bouwen tot een internationaal 
gerespecteerde onderneming. ,,Op een 
gegeven moment waren er 100 mensen 
voor het bedrijf aan het werk. Maar na 
negentien jaar was de uitdaging weg en 
heb ik de aandelen verkocht.”

Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en Ninaber van Eyben bleef 

ondernemen. Hij begon in de handel 
van zeilboten, maar dat wordt niet het 
succes waar hij op hoopt. ,,Ik bleef maar 
denken aan het tegenstroomzwembad 
dat ik jaren eerder zag. Daar kon veel 
aan verbeterd worden en dus besloot ik 
mijn eigen zwemmachines te gaan ont-
werpen.” Zo werd Swimstream geboren. 
,,Ik ontwerp baden waarin je door stro-
mend water eindeloos kunt zwemmen, 
zonder de kant te raken. Daarnaast le-
veren wij overal ter wereld onze op maat 
gemaakte zwemmachines”, legt de Box-
telaar uit.

De klantenkring van Ninaber van Eyben 
bestaat onder andere uit particulieren, 
zwembadbouwers en befaamde Neder-
landse jachtwerven. Ook voor de medi-
sche wereld biedt Swimstream uitkomst.
Dromen heeft Ninaber van Eyben nog 
immer: ,,Door de almaar toenemende 
vraag naar onze hoogwaardige zwem-
machines verschuiven onze activiteiten 
steeds meer van het bouwen van tegen-
stroomzwembaden naar het produceren 
van deze machines. Deze tendens wil ik 
de komende jaren graag doorzetten.” 
Stoppen met werken? “Nee dat niet. Ik 
kan niet niks doen.”

Barth Ninaber van Eyben po-
seert bij het door hem ontwik-
kelde tegenstroombad. De on-
dernemer bouwt zwembaden en 
zwemmachines onder zijn eigen 
merk ‘Swimstream’. De machine 
fungeert perfect als een vorm 
van fysiotherapie voor mensen 
met spier- of gewrichtsklachten, 
ms, reuma, of bijvoorbeeld als 
revalidatietraining. Door de 
opwaartse kracht neemt de druk 
op alle gewrichten af. Geïnteres-
seerden kunnen vrijblijvend een 
duik nemen in het zwembad.
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Bram Veroude, directeur van Magic FX, 
timmert flink aan de weg. En aan een 
nieuwe bedrijfshal, die momenteel ge-
zet wordt aan de huidige hal die er pas 
vijf jaar staat. ,,Er komt onder meer een 
eigen Ziggo Dome, die we ‘Magic Dome’ 
noemen en waarin we onze klanten wil-
len laten zien wat we in huis hebben.”

De grond waarop het nieuwe pand mo-
menteel gebouwd wordt, heeft Veroude 
drie jaar geleden al gekocht. ,,Ik dacht: 
nu is dit stuk grond te koop en moet ik 
toeslaan. Toen werkten we met maar ne-
gen man werkten en was de bedrijfshal 
op dat moment groot genoeg.”

Inmiddels heeft Veroude een team van 
38 werknemers en is de huidige bouw 
wel te klein geworden. ,,En we zijn nog 
op zoek naar nieuwe mensen om ons 
team te versterken, dus we blijven groei-
en.”

De bestaande bedrijfshal is 1.500 vier-
kante meter groot. De nieuwe hal heeft 
dezelfde grootte.

BLAUWE M&M’S

Dat het team bijna uit het gebouw 
groeit, wordt duidelijk wanneer Veroude 
uitlegt dat de werknemers in drie ploe-
gen pauzeren omdat ze anders niet in de 
kantine passen. ,,In de nieuwe hal komt 
een grote kantine zodat iedereen tegelij-
kertijd kan lunchen”.

Naast het eten van boterhammen, kun-
nen de medewerkers en ook de klanten 
straks hun ogen uitkijken. De Boxtel-
se ondernemer heeft namelijk grootse 
plannen met zijn bedrijfshal. En dus ook 
met de kantine: ,,Die wordt ingericht als 
festivalterrein. Er komt gras op de grond 
en de deur van het toilet wordt die van 
een ‘dixi’, ofwel een mobiel toilet. Één 
van de ruimtes wordt ingericht als Olym-
pisch Stadion, met gekleurde ringen op 
het plafond. Bovendien worden twee 
kantoren worden ingericht als de kleed-
kamers van Adele en Hardwell. Hoe ik 
weet hoe deze ingericht zijn? Ik heb op 
internet gezocht naar hun wishlists.”

Inside joke: er staan altijd blauwe M&M’s 
in deze ruimtes. ,,Want als je die kunt 
regelen, kun je alles voor elkaar krijgen”, 
grapt Veroude.

BLOW YOUR MIND

Creatieve ideeën heeft de Boxtelaar 
genoeg. ,,In onze eigen ‘Magic Dome’ 
- waar een mooi feestje voor zo’n 300 
man gebouwd kan worden - wordt de 
sfeer van de ‘Ziggo Dome’ nagebootst. 
Er komen een lange bar en een groot 
podium. Aan het plafond komen lampen 
en een aantal special effects te hangen. 
,,In plaats van zelf de hele wereld over 
te vliegen, nodigen we klanten uit bij 
het bedrijf. Buiten hoor je muziek en al 
onze ruimtes zijn volgens verschillende 
thema’s ingericht. In de Magic Dome la-
ten we zien welke producten we leveren 
en kan de klant ook echt beleven hoe 
deze overkomen op bijvoorbeeld een 
festival”, licht Veroude toe. ,,Ook wil ik 
een jaarlijks netwerk event opzetten zo-
dat onze klanten ook elkaar ontmoeten. 

Onze nieuwe slogan ‘Blow Your Mind’ 
past hier dan ook perfect bij. Wij willen 
aan de klant laten zien wie we zijn en 
wat we kunnen. En de beleving van onze 
producten overbrengen.”
De slogan geldt ook andersom. Veroude 
neemt mensen aan bij wie hij een goed 
gevoel heeft. ,,Daarna kijk ik of ze in-
houdelijk voldoen en laat ik ze een soort 
assessment doen. Als je mij wegblaast, 
neem ik je aan. Je moet onderscheidend 
zijn.”

KUNSTJE FLIKKEN

Veroude investeert in zijn klanten en 
werknemers. Op zijn eigen ‘Magic FX 
Academy’ traint hij eigen personeel en 
klanten in bijvoorbeeld hoe ze om moe-
ten gaan met de producten. ,,Omdat de 
medewerkers werken voor Magic FX wil 
ik dat zij begrijpen hoe iets werkt. Ook 
leg ik klanten graag uit hoe met mijn 
producten om te gaan.”
Veroude neemt momenteel stappen om 
de markt in Azië te veroveren en onder-
zoekt de mogelijkheden in Amerika. ,,In 
Dubai heb ik een franchiseonderneming 
en ik wil deze ondernemingen wereld-
wijd gaan opzetten. Europa wil ik wél 
zelf blijven bedienen.”
En naast de vele grote stappen die hij 
neemt, heeft Veroude ook nog een 
persoonlijke droom: ,,Ik zou hetzelfde 
kunstje nog wel eens willen flikken. Een 
eigen merk opbouwen en dat groot ma-
ken. Met een compleet ander product. 
Dat lijkt me vet.”
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