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Leen van 
Hoogdalem

ABA Today volgt iedere keer op ‘De dag van de 
wedstrijd’ een lid van ABA. Dit keer Leen van 
Hoogdalem die voordat hij naar de Johan Cruijff Arena 
gaat, een rondje golft.

Leen van Hoogdalem werd op 15 september 1955 
geboren in Amsterdam Oost. Lang heeft het gezin 
daar niet gewoond, want in zijn jonge jaren werd er 
regelmatig verhuisd in en om Amsterdam. ‘Als er 
ergens een nieuwbouwproject kwam, waren wij vaak 
de eerste bewoners’, zegt hij. ‘Als de wijk bewoond 
was, vertrokken wij ook weer als eerste. Op m’n tiende 
verhuisden we naar Friesland, naar Kootstertille, een 
gehucht van een paar honderd inwoners in het oosten 
van de provincie. Daar leerde ik wat discriminatie 
inhield, want wij spraken namelijk geen Fries… Op 
m’n dertiende verkasten we opnieuw, dit keer naar 
Haaften en een paar jaar later naar Vianen. Daar ben 
ik “blijven hangen”, simpelweg omdat ik daar mijn 
toenmalige verkering / huidige vrouw Heleen heb 
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Ook de komende jaren zal FEBO zich, 
net als de afgelopen jaren, blijven 
inzetten op een verdere ontwikkeling 
van de formule, zowel richting gasten, 
ondernemers als de branche.

Groei en innovaties gaan onverminderd 
door. Gecombineerd met de loyaliteit 
van de ondernemers, leveranciers en 
medewerkers zorgt dit voor een hechte 
band waarbij samen ondernemen 
centraal staat. 

FEBO gaat verder met groeien en zoekt 
hiervoor goede locaties met gastvrije 
ondernemers.

FEBO Drive
Naast de reeds geïntroduceerde 
thuisbezorgservice heeft FEBO inmiddels 
meerdere en succesvolle Drive-Through 
restaurants. Een concept waar de 
traditionele vestiging is gecombineerd 
met een Drive-Through. 

FEBO is ontstaan uit 100% passie voor het ambacht. Met liefde voor het product, de traditie en de 
mensen achter het merk FEBO weet familie De Borst al sinds 1941 menigeen te verrassen met de 

smaak en de constante kwaliteit van de FEBO producten.
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Naast de mogelijkheid om de dagverse 
FEBO snacks vanuit de auto af te halen, 
hebben de vestigingen ook voldoende 
zitgelegenheid binnen en buiten zodat 
gasten ook langer kunnen blijven.

FEBO ziet ook voor de toekomst veel 
mogelijkheden om dit concept in 
Nederland verder uit te rollen.

Eerlijk en Vers
Vanuit de achtergrond als banketbakker 
werkt FEBO dagelijks op basis van 
ambachtelijke en eerlijke producten.

Nog altijd wordt de FEBO kroket naar 
grootvaders recept uit 1941 gemaakt. 
Met producten van eigen bodem 
en dagelijks vers in haar keuken in 
Amsterdam Noord. FEBO gebruikt nog 
altijd  100% Nederlands vlees en de 
beste kwaliteit groenten.

De oprichter de heer J.I. de Borst leerde 
het vak als knecht bij een banketbakker 
in de Ferdinand Bolstraat. Hier komt ook 
de naam FEBO vandaan. 

De passie voor het banketbakkersvak 
leeft nog steeds bij alle FEBO medewer-
kers en verbindt hen tot één groot FEBO 
familiebedrijf. 
Kortom, FEBO is puur, ambachtelijk en 
eerlijk en daarom de lekkerste!

Zelf ondernemen?
Heb jij ambitie om een FEBO-vestiging te starten of jouw locatie om te bouwen tot FEBO-vestiging?

FEBO biedt een eerlijk en transparant franchiseconcept, eigen product-identiteit, professionele ondersteuning
en goede inkoop-voorwaarden. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met FEBO Beheer B.V. via www.febo.nl/contact.
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leren kennen. We wonen er dus nog steeds, al zeg ik 
over Vianen vaak: ”Ik woon hier niet, ik slaap er.” Wij 
hebben twee zonen, Arjan (30) en Maarten (28), die 
inmiddels allebei in Amsterdam wonen en – hoe kan 
het ook anders – fan van ons Aller Ajax zijn.’

OPVOEDING
Zelf werd Leen al van kinds-af-aan meegenomen naar 
Ajax en ook naar DWS of Blauw Wit in het Olympisch 
Stadion. ‘Kennelijk had mijn vader er behoefte aan om 
op zondagmiddag niet thuis te zijn’, grapt Leen. ‘Mijn 
vader was een echte Ajacied, maar bezocht dus ook de 
andere betaald voetbalclubs uit de stad. Ik herinner 
me als kind niet veel meer van de wedstrijden, wel 
de witte zakjes met gesuikerde pinda’s, die ik in het 
Olympisch Stadion altijd kreeg. Voetbal – en dan met 
name Ajax – was dus een deel van mijn opvoeding. We 
kochten kaarten voor de wedstrijden in de sigarenzaak 
van Sjaak Swart. Op latere leeftijd ging ik zelf naar 
De Meer, maar ik vond dat op een bepaald moment 
geen leuk stadion meer. Ik weet dat ik tegen schenen 
schop, maar voor mij miste De Meer sfeer. Toen 
de ArenA geopend werd, heb ik daar onmiddellijk 
seizoenkaarten genomen. Aan de overkant in vak 121. 
Vanaf 2010 heb ik business-seats en ben ik lid van de 
ABA.’
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‘Als ik naar de thuiswedstrijden van Ajax ga – en 
ik laat er weinig lopen – ga ik meestal eerst golfen 
op The Dutch in Spijk. Afhankelijk van hoe laat de 
wedstrijd begint, worden dat negen of achttien holes. 
Daarna naar de Johan Cruijff ArenA om voor de 

‘Ajax was een deel van 
mijn opvoeding’

wedstrijd in de ABA-Lounge te dineren of te lunchen. 
Daardoor ben je lekker voor de drukte in het stadion 
en verenig je het nuttige met het aangename. Of we na 
de wedstrijd nog naar de ABA gaan, hangt af van het 
vertoonde spel en de uitslag. Meestal wel, maar niet 
altijd dus. Het afgelopen seizoen was Dick Heijnis mijn 
vaste gast en ook dit seizoen zal Dick weer veelvuldig 
van de partij zijn. Dick Heijnis: ‘Bij de verkoop van 
mijn IT bedrijf MUIS Software was BrightOrange 
intensief betrokken. Ik ken Leen al heel lang en 
weet dat hij betrouwbaar is. Dat is bij overname 
onderhandelingen heel belangrijk. Ik ben met name 
te spreken over de heldere uiteenzetting over hoe door 
BrightOrange de waarde van ons bedrijf werd bepaald. 
Daarnaast vind ik het belangrijk dat er verder geen 
mededelingen over de transactie werden gedaan.’

INGEPEPERD
Ajax zit bij Leen, net als bij zijn vader, in zijn DNA. 
‘Dat is er ingepeperd’, zegt hij zonder spijt. ‘Net als 
bij onze zonen. Dat geef je door en dat is prima hoor. 
Wel heb ik een genuanceerde kijk op ons Aller Ajax. 
Want we zijn altijd al kampioen voordat het seizoen 
begonnen is, toch? Dat is prachtig, maar dan kan 
het uitsluitend tegenvallen. Ik heb dan ook voor dit 
seizoen geen hoge verwachtingen, want dan kan het 
meevallen. Voetbaltechnisch geloof ik het allemaal 
wel, daar hebben anderen een betere kijk op. Zeker 
de technische staf, die dag in, dag uit met de spelers 
traint. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik hoop op 
een mooi seizoen. Volgens mij hebben we een mooie 
lichting met een goede mix van talent en ervaring. 
Nee, je hoort mij niet roepen: “We worden kampioen”, 
maar daar hoop ik natuurlijk wel op.’

‘Je hoort mij niet roepen: “we worden 
kampioen”, maar daar hoop ik natuurlijk 

wel op’

VAN ABN NAAR BRIGHTORANGE
Voordat Leen van Hoogdalem, samen met compagnons, BrightOrange startte, heeft 
hij carrière gemaakt in de bankwereld. Hij begon bij de ABN, toen nog zelfstandig 
en zonder de AMRO. Leen heeft daar veel geleerd en hij vindt de ABN nog altijd 
de beste bank. Naast het werken overdag, heeft Leen verschillende avondstudies 
gevolgd en succesvol afgerond, waaronder twee universitaire. Na een paar uitstapjes 
naar andere bankiers en ruim tien jaar werkervaring in zakelijke kredietverlening, 
is hij directeur/mede-eigenaar van participatiemaatschappij Gelders Beheer 
geworden. De vele succesvolle participaties waren voor Leen een trigger om zich 
verder te gaan specialiseren in het fusies & overname vakgebied. Leen is partner 
geworden in BrightOrange, een financiële intermediair, die zich bezighoudt met 
de waardebepaling van een onderneming in combinatie met een daadwerkelijke 
financiële transactie. Dat is heel kort gezegd wat BrightOrange doet. Meer 
informatie is natuurlijk eenvoudig te vinden via de ABA app.

Leen van Hoogdalem (met Ajax sjaal) en Dick Heijnis
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