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LENNART DUIJVELAAR HEEFT LANGE 
TIJD NIET GEWETEN WAT HIJ KAN EN 
WIL. HANGJONGERE IS HIJ DESON-

DANKS NIET GEWORDEN. WEL IS HIJ 
- DOOR ZIJN TIJD GOED TE BESTEDEN 

EN KANSEN TE BENUTTEN - SINDS 
2006 EIGENAAR VAN ORANGE WELL-

NESS CLUB. EEN CLUB WAARVAN JE IN 
DE WIJDE OMGEVING NIET GAUW EEN 
TWEEDE ZULT TEGENKOMEN. IN ZIJN 
HUIDIGE BEDRIJF, WAAR HIJ BIJNA 

IEDER UUR VAN DE DAG TE VINDEN IS, 
VOELT DE JONGE ONDERNEMER ZICH 

ALS EEN VIS IN HET WATER. 
AAN DE ALPHENAAR VERTELT HIJ 

OVER DIE POSITIEVE OMSLAG.

Door Jolanda van Luinen
 

OVER EEN WARM NEST

Je bent in 1979 in het ziekenhuis 
van Leiderdorp geboren en opge-
groeid in Woubrugge. Vertel eens 
over je jeugd.
,,Ik ben de middelste van drie kinde-
ren. Mijn zus is negen jaar ouder dan 
ik, en mijn broertje vier jaar jonger. 
Alledrie zijn we ondernemer gewor-
den. Dat is niet verwonderlijk, want 
het zit in de familie. Mijn opa was de 
oprichter van Duijvelaar Pompen. Toen 
hij op zijn 46e overleed namen mijn pa 
- hij was toen pas 18 - en zijn broer de 
zaak over. Helaas is ook mijn oom jong 
overleden. Mijn vader heeft het bedrijf 
doen uitgroeien naar ruim driehonderd 
personeelsleden, waarmee hij de groot-
ste zelfstandige pompenfabrikant van 
Nederland werd. Tot mijn 13e jaar heb 
ik mijn vader weinig gezien. Als kind 
vond ik dat wel jammer. Gelukkig was 
mijn moeder er wel veel voor ons. Dat 
ik mijn vader in mijn tienertijd vaker 
ging zien, had te maken met het feit dat 
ik toen langer mocht opblijven. Soms 
ging hij ‘s avonds terug naar de zaak, 
maar dan zorgde hij er wel voor dat hij 
‘s morgens bij zijn gezin was. Overi-
gens ging mijn vader wel altijd mee op 
onze vakanties.  Net als ik, vindt hij 
dat werken vooral leuk moet zijn. De 
laatste zeven jaar doe ik juist weer meer 
met mijn hem dan met mijn moeder. 
Zeker sinds hij zijn zaak heeft verkocht 
zijn we veel samen.”

OVER DE 
SCHOOLCARRIÈRE 

Hoe was jij als tiener?
,,Mijn schoolcarrière verliep netjes tot 
aan de middelbare. Toen werd ik afge-
leid door mijn hobby: auto’s, waarvan 
ik later mijn eerste bedrijf zou maken. 
Uiteindelijk heb ik vier middelbare 
scholen doorlopen. Op het Christelijk 
Lyceum was ik als novemberkind een 
heel vroege leerling. In het derde jaar 
dreigde ik daardoor vast te lopen. Daar-
om ging ik verder op de Vrije School in 
Leiden. Schoolboeken had je er niet. Je 
moest goed luisteren en daarvan aante-
keningen en tekeningen maken. Leer-
lingen van verschillende niveaus zaten 
door elkaar, dus zitten blijven kon niet. 
Door de variëteit aan vakken werd je 
er breed en creatief ontwikkeld. Van 
mezelf ben ik introvert, maar ik heb 
daar wel presentaties leren houden. 
Nog steeds vind ik de Vrije School een 
heel goed concept, alleen kon je ‘m niet 
afsluiten met een rijkserkend vwo-di-
ploma. Het zesde jaar vwo heb ik toen 
aan het Ashram College gevolgd. Op 
een tiende punt heb ik het examen niet 

gehaald. Wiskunde B en natuurkunde 
waren de nekslag. Ik wist destijds niet 
waar ik goed in was. Ik kon alles re-
delijk, maar was geen uitblinker in 
alfa- of bètavakken. De keus was toen: 
6 vwo opnieuw doen of deelcertifica-
ten halen in vijf vakken. Dat laatste heb 
ik gedaan aan het Crabeth College in 
Gouda. Daar ging ik een of twee da-
gen per week naar school, de rest van 
de tijd werkte ik bij Duijvelaar Pompen 
in de ‘sales’. Dit was mijn eerste seri-
euze werkervaring, op vakantiebaan-
tjes en een stage na. Het was ook de 
eerste en enige keer dat ik onder een 
‘baas’ werkte. Op mijn 18e werd ik on-
dernemer, later ook naast mijn studie 
psychologie.”

OVER KEUZES MAKEN

Studenten hebben wel vaker een 
bijbaantje, maar jij werd meteen 
eigenaar van een B.V.? 
,,Dat klopt. Ik ben begonnen met de 
reparatie en onderdelenverkoop van 
bromfietsen en motoren, en later van 
auto’s. Zowel moderne als klassieke. 
Meestal werkte ik alleen, maar ‘s avonds 
‘speelde’ ik er ook wel met vrienden. 
Inderdaad ‘spelen’, want ik ben zakelijk 
gezien pas serieus geworden sinds ik 
Orange Wellness Club heb. Of liever 
gezegd ‘ben’, want ondanks de veer-
tig medewerkers is dit formeel nog 
steeds een eenmanszaak. Bij mijn eer-
ste bedrijf werd ik niet gehinderd door 
enige kennis van boekhouden. Voor 
het bedrag dat een accountant vraagt 
- als B.V. moet je aan allerlei admini-
stratieve eisen voldoen - moest ik een 
maand onder een auto liggen sleutelen. 

Daarnaast bleek door de economische 
dip in deze branche geen droog brood 
te verdienen. Die BV heb ik toen op-
geheven, om een andere te kunnen 
beginnen. Eerst dacht ik aan ‘low bud-
get fitness’, maar daarvan bestaan er al 
genoeg. In binnen- en buitenland zag 
ik fitnessclubs met goede apparatuur en 
begeleiding, maar die waren vaak on-
derdeel van een keten. Eigenwijs als ik 
ben, dacht ik: dat kan ik ook. Niet ge-
heel toevallig had mijn vader toen net 
Duijvelaar Pompen verkocht en daar-
door tijd om mij te adviseren. Én de 
financiële middelen, zodat ik niet naar 
de bank hoefde voor een lening. Op 
dat punt zou ik vast mijn jonge leef-
tijd tegen hebben gehad. Samen heb-
ben we het pand laten bouwen en erin 
geïnvesteerd. Mijn vader geeft me nog 
steeds adviezen en is mijn klankbord, 
maar verder bemoeit hij zich er niet 
mee. In tegenstelling tot mijn vorige 
bedrijf, doe ik bij de Orange Wellness 
Club alles zelf, ook de administratie. 
Een manusje van alles ben ik”. (Hij 
lacht) ,,Had ik maar een vak moeten 
leren. Nog maar pas geleden heb ik een 
clubmanager aangenomen, die mij zou 
kunnen vervangen. Dat is handig, want 
zo kan ik bij buitenlandse fitnessclubs 
inspiratie opdoen voor de mijne.”

OVER MARKETING-
CONCEPTEN

Is Orange Wellness Club dan niet 
juist een inspiratiebron voor ande-
ren?
,,Mensen denken inderdaad vaak dat 
mijn club deel uitmaakt van een keten. 
Dat beschouw ik als een compliment. 

Tijdens mijn studie heb ik me toege-
legd op sociale- en organisatie-psycho-
logie. Hierdoor weet ik onder andere 
wat kleurgebruik en materiaalkeuze 
kan doen in een bedrijf. Mijn moe-
der, bekend van tweelingonderzoeken, 
heeft vroeger ontwikkelings- en on-
derwijspsychologie gestudeerd. Dat is 
dus een heel andere richting. Orange 
Wellness Club is luxe, maar niet duur. 
De luxe zit hem in de inrichting, de 
faciliteiten en de omgang met mensen. 
Voor 60 euro per maand kun je onbe-
perkt - zeven dagen per week - gebruik 
maken van alle fitness- en saunafaci-
liteiten. De mensen die hier sporten 
hebben ieder hun eigen trainingsdoel. 
Dit bespreken ze met hun vaste trainer, 
waarna het individuele oefenschema 
digitaal wordt vastgelegd. Trainings-
doelen kunnen zijn: kilo’s erbij of eraf, 
sportgericht fitnessen of revalidatie. 
Medische fitness en fysiotherapie bie-
den wij ook aan. Maar nog beter is het 
natuurlijk om medische problemen te 
voorkomen. Ook daar is fitness goed 
voor. Wat maakt dat wij ons ‘well-
ness club’ noemen, is de combinatie 
van dit alles met sauna, beautysalon en 
een verfijnd restaurant, dat alleen ver-
antwoorde maaltijden aan onze gasten 
serveert.”

OVER WERK EN PRIVÉ

Wat kunnen we nog van Lennart 
Duijvelaar verwachten?
,,Bij leven en welzijn: véél. Het kriebelt 
om een tweede vestiging te openen, in 
een grote stad. Ik wil namelijk mezelf 
en de talenten van mijn medewerkers 
verder ontwikkelen. 

En op het persoonlijke vlak? Ik ben 
een ‘mensenmens’, daarom wil ik graag 
veel talen leren. Op mijn verlanglijstje 
staan Pools, Spaans, Italiaans en Rus-
sisch. Met Pools ben ik al begonnen, 
vanwege mijn Poolse vriendin Kasia 
en haar familie. We hebben elkaar drie 
jaar geleden in Warschau ontmoet en 
de vonk sloeg meteen over. Zo heb ik 
dat nog niet eerder meegemaakt. We 
spreken nu nog Engels met elkaar, maar 
zij gaat Nederlands leren. Ook voor als 
ze ooit hier komt wonen. Nu is dat nog 
niet aan de orde. Haar studie farmacie 
duurt nog minimaal anderhalf jaar. In 
Polen ben je na die studie zo’n beetje 
een arts, terwijl je in Nederland alleen 
medicijnuitgifte mag doen. Afwachten 
dus of zij hier een passende baan kan 
vinden. Aan de andere kant sluit ik niet 
uit dat ik een Orange Wellness Club in 
Polen begin. Dat zou op zich een uit-
daging zijn, maar eigenlijk wil ik hier 
niet weg. Samenwonen zit er dus nog 
niet in, net zo min als kinderen. Maar 
als er kinderen komen, wil ik er voor 
hen zijn.”

LENNART DUIJVELAAR: ‘EIGENLIJK BEN IK EEN MANUSJE-VAN-ALLES’

Naam: Lennart Duijvelaar
Geboortedatum: 
20 november 1979
Geboorteplaats: 
Leiderdorp (ziekenhuis), 
opgegroeid in Woubrugge
Beroep: directeur van Orange 
Wellness Club
Relatie met: Kasia (24)
Hobby’s: motorrijden, drummen 
in een band, Orange Wellness Club
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