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Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, 
praatje maken. Met en over bijzondere 
Westlanders. Westlanders met een verhaal. 
Over Westlandse waarden, en over heden, 
verleden en toekomst.

OP DE PIJP MET....

Tekst: Esdor van Elten - Foto’s: Ton van Zeijl
‘Op de pijp met....’ is naar een idee van Peter en Ton van Zeijl

Nu lopen er nog reeën en vliegen 
er duiven (heel veel duiven). Maar 
volgend jaar hoopt Julian van den 
Brink (24) dat het mooie stukje 
groen pal aan de Veilingroute de 
thuisbasis is voor zijn bedrijf Brink 
Outdoor; doelgerichte buiten-
sport. “Buiten zijn is het mooiste 
dat er is” Julian woont bij zijn 
ouders in Naaldwijk en heeft een 
vriendin; Julia.

Julian en Julia? 
(Lacht). Dat komt toevallig zo uit. 
Gelukkig is Julia een Française, dus 
je spreekt het eerder uit als ‘zjulia’. 
Zo kunnen onze ouders ons in 
ieder geval goed uit elkaar houden.

Van wie ben jij er één? 
Van den Brink is geen Westlandse 
naam. Maar ik ben gewoon 
geboren en getogen in Naaldwijk, 
als jongste van drie, met nog een 
broer en een zus. Mijn moeder is 
schoonheidsspecialist en mijn 
vader is politieman. Ondanks dat ik 
de zoon van een politieman ben, 
werden we niet superstrak 
opgevoed, maar wel met regels. 
Dat komt ook door onze gelovige 
achtergrond.

Een politieman is meestal ook 
sportief. Komt daar jouw inte-
resse voor buitensport vandaan? 
Tegenwoordig legt mijn vader zich 
meer toe op muziek dan op sport. 
We hebben met elkaar in een 
gelegenheidsband gespeeld (ik 
drum, mijn broer bast en hij speelt 
gitaar) en mijn broer en hij spelen 
nog samen in de band Source. 
Maar het is waar, mijn vader was 
altijd fit en stimuleerde me zeker 
om met sport bezig te zijn en 
buiten te spelen. Maar ik denk dat 
dat ook wel in mezelf zat. Buiten 
zijn is het mooiste dat er is. Lekker 
hutten bouwen en voetballen... 
Tegenwoordig is kitesurfen mijn 
grote passie.

Vandaar dat je van buitensport je 
werk gemaakt hebt... 

Als kind wilde ik wel tandarts en 
bakker worden. Beneden in de 
bakkerij iedereen met zoetigheid 
voeren en dan boven de gaatjes 
vullen. Maar vanaf mijn twaalfde 
liet het idee van een buitensport-
bedrijf me niet meer los. Het 
buitenleven combineren met 
ondernemerschap, dat leek me 
wel wat. Na de basisschool, de 
Ouverture in Naaldwijk ging ik naar 
de Dalton mavo en vervolgens 
deed ik de mbo-opleiding Sport en 
Bewegen in Delft. Daarna heb ik 
ook een hbo-studie gedaan; Sport 
en Bewegingseducatie in Eindho-
ven. Naast bijvoorbeeld fitness, ik 
heb ook bij sportscholen gewerkt, 
kon ik me daar ook al specialiseren 
in buitensport en adventure. Die 
opleiding was dus een goede keus 
en al tijdens mijn opleiding heb ik 
de basis van mijn bedrijf opgezet. 
Op 17 augustus 2018 ben ik het 
avontuur ingestapt.

En wat is die basis? 
Als het gaat om activiteiten, dan 
hou ik me op dit moment vooral 
bezig met strandactiviteiten. 
Beachvolleybal, boogschieten in 
diverse vormen, vlottenbouwen. 
En bubblesoccer. En allerlei andere 
spellen als Ik hou van Holland, 
maar dan anders. Leuk voor 
iedereen, van kinderfeestje tot 
familiedag. Maar waar ik me echt 
op wil toeleggen is wat ik noem 
‘doelgerichte outdoor’. Een uitje 
dat niet alleen leuk, maar ook 
nuttig is. Bijdraagt aan ontwikke-
ling van mensen, teams en 
bedrijven.

Hoe moet ik dat precies zien? 
Op dit moment heeft dat vooral de 
vorm van teambuildings-activitei-
ten. Spellen en opdrachten die je 
als groep doet, om te ontdekken 
of je ook een team bent. Daar zit 
namelijk verschil in. Het leuke van 
deze activiteiten is dat het niet 
zozeer competitief is maar vooral 
coöperatief. Je speelt niet tégen 
elkaar, maar mèt elkaar. Je moet 

samen iets oplossen of bereiken. 
Neem dit spel; (haalt bijl tevoor-
schijn): dit is een bijl met allemaal 
touwtjes. Ieder teamlid krijgt een 
touwtje in handen en met elkaar 
moet je proberen met de platte 
kant van de bijl een spijker in het 
hout te slaan. Als er één overheer-
send is lukt dat niet. Als iedereen 
maar wat doet ook niet. Er moet 
echt gecommuniceerd en 
gecoördineerd worden. Er moet 
vertrouwen zijn. Dat zijn dus 
eigenschappen en vaardigheden 
die je met zo’n spel kunt oefenen. 
Maar het gaat verder. Je kunt zo’n 
team ook verder observeren; wie 
neemt de leiding? Hoe geeft 
diegene leiding? Hoe reageren de 
anderen daar weer op? Zo kun je 
van iets wat leuk is ook echt iets 
leren.

En dat is dus jouw doel? Het moet 
educatief zijn? 
En leuk! Vergeet dat vooral niet. 
Want plezier hebben met elkaar is 
op zijn eigen manier ook leerzaam 
en nuttig. Maar ja. Ik denk dat 
buitensport een heel goed middel 
is om jezelf, je team en je bedrijf 
verder te ontwikkelen. Een 
outdoor-activiteit haalt je bijna per 
definitie uit je comfort zone en in 
situaties waarin je dingen kunt 
leren en ontdekken. Daar zijn ook 
studies naar gedaan, bijvoorbeeld 
in Australië, en dan blijkt dat als je 
dat goed aanpakt, het heel 
effectief kan zijn.

Hoe pak jij dat aan? 
Ik overleg met het team dat komt 
over de doelen van de activiteit. 
Wil je werken aan teambuilding? 
Aan leiderschap? Aan communi-
catie? Aan iets anders? Aan de 
hand daarvan ga ik me voorberei-
den. Naast mijn kennis van school 
is daarvoor genoeg materiaal 
voorhanden. Ik werk dus niet 
volgens één bepaald model, maar 
pas me aan aan de klant. Vervol-
gens maak ik een voorstel met wat 
we gaan doen en wat daarvan de 
achterliggende gedachten zijn.

Kun je dat allemaal? 
Ik ben nu nog klein, dus nee. Je 
kunt niet alles weten en beheer-
sen. Ik huur geregeld professionele 
ZZP’ers in en in de toekomst hoop 
ik ook echt met specialisten samen 
te kunnen werken, zodat wat wij 

doen nog meer diepgang krijgt.

Je richt je dus vooral op bedrij-
ven... 
Vooral het MKB ja, tot een 
maximum van 100 personen. Maar 
uiteraard doe ik ook gewoon 
feestjes, familiebijeenkomsten en 
groepsactiviteiten. Maar ook daarin 
kun je soms net even wat verder 
denken. Als je bij mij een vrijgezel-
lenavond boekt ga ik óók met je in 
gesprek: wil je de aanstaande 
bruidegom ophemelen en 
verwennen, of juist lekker jennen? 
Heeft óók met groepsdynamiek te 

maken! In de toekomst hoop ik 
ook meer te kunnen doen met wat 
‘adventure therapy’ heet. Dan richt 
je je niet zozeer op leiderschap of 
teambuilding, maar op kinderen en 
jongeren met sociale problemen, 
zoals autisme. Ook daar kan 
buitensport veel goeds doen denk 
ik.

En nu ben je daarvoor ook je 
eigen plek aan het creëren... 
Tot dusver doe ik mijn werk 
voornamelijk op locatie bij klanten, 
of op het strand. Maar ik heb 
enorm geboft dat ik nu de 
beschikking kan krijgen over dit 
stuk groen aan de Zwethlaan, 
evenwijdig aan de Veilingroute. De 
tuin waar dit bij komt gaat 
herinrichten en daarmee wordt dit 
een hele mooie, toegankelijke 
locatie. Maar een plek met groen 
vinden is hier niet makkelijk. Ik ben 
superblij dat ik een locatie in het 
Westland heb gevonden, want ik 
ben zelf Westlander en Julia en ik 
vinden het hier fantastisch.

Ik ben goed in het zadel geholpen 
door de tuin van familie Persoon 

van Plants 4 Ever en ben hen heel 
dankbaar voor het meedenken en 
het beschikbaar stellen van de 
locatie. We zitten hier helemaal op 
onze plek. En het Westland zit 
natuurlijk vol met bedrijven die 
willen groeien en ontwikkelen. Wat 
is er mooier dan dat je dat in het 
eigen Westland kunt doen, met 
Westlandse trainers en de 
Westlandse mentaliteit.

Hoe gaat het er uit zien? 
Dat is nog in ontwikkeling. Maar 
voorop staat dat het groen blijft. 
Zoveel mogelijk natuur. Er komt 

dus geen echte bebouwing, 
hoogstens wat kleine huisjes en 
blokhutten. Er is ruimte genoeg 
voor een Adventure Walk en plek 
om allerlei activiteiten te doen. Er 
is ook water, dus ik denk aan een 
Westlandse kanotocht, en ik hoop 
dat we, naar Frans voorbeeld, een 
waterstormbaan aan kunnen 
leggen. Dat is echt fantastisch om 
te doen. Verder denk ik aan een 
klimwand. Er zijn nog allerlei ande-
re plannen. Ik doe het allemaal 
stap voor stap.

Ergens volgend jaar hoop ik wel 
een Open Dag te kunnen organi-
seren waarop de Westlanders 
kunnen komen kijken wat hier 
allemaal mogelijk is. Maar het is 
allemaal wel afhankelijk van 
vergunningen èn geld. Met mijn 
bedrijf verdien ik nog niet genoeg 
om dat allemaal te bekostigen, dus 
ik werk daarnaast ook nog bij 
anderen, zoals Wato Events in 
‘s-Gravenzande. Eigenlijk ben ik 
voortdurend in touw, maar dat 
vind ik ook leuk. Want ik zie dit 
echt voor me en wil mijn doel 
bereiken!

Deze keer praten we met: 

Julian van den Brink


