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ABA-AMBASSADEURS GEZOCHT
Hoe kunnen we de Ajax Business Associates op een 
hoger business niveau krijgen? In voetbaltaal: ‘Hoe 
kunnen we elkaar de bal toespelen?’ Daarover ging het 
gesprek met Raymond Amesz en Roy Klockenbrink, 
twee gedreven en enthousiaste ABA-leden.

Roy Klockenbrink opent direct de aanval. Als het 
aan hem ligt wordt de netwerkfunctie van ABA nog 
sterker. Hij loopt over van ideeën en wil daar graag 
over brainstormen. Raymond Amesz denkt daar net 
zo over. Beiden weten waar ze het over hebben. Roy is 
klant van Raymond. ‘Dat begon bij de ABA’, zegt Roy 
Klockenbrink. ‘Het hee� mij de ogen geopend dat ABA 
een belangrijk netwerk is, maar er valt nog veel meer uit 
te halen, geloof me.’ De eerste kennismaking voor Roy 
met ABA was toen hij door een relatie werd uitgenodigd 
om een keer mee te gaan naar een wedstrijd van Ajax. 
Dat was voor de geboren Amsterdammer geen straf. 
Ajax werd hem thuis met de paplepel ingegoten, er 
werd in huize Klockenbrink niet over andere clubs 
gesproken. ‘Dat is logisch, toch?’, zegt Roy met een 
vette knipoog. Zijn eerste netwerkbijeenkomst weet 
hij zich als de dag van gisteren te herinneren. Dat was 
tijdens Sail 2010. ‘Ik kwam veel te laat’, zegt hij nog 
altijd met een licht gevoel van schaamte. ‘Er werd een 
aparte boot voor de laatkomers gecharterd.’ Eenmaal 
aan boord van een tallship kwam hij in gesprek met 
Arnoud Zuijdendorp van Mercedes-Benz dealer Stern. 

Raymond Amesz

Roy Klockenbrink 

OPROEP RAYMOND AMESZ EN ROY KLOCKENBRINK

Toeval of niet, Roy was toe aan een nieuwe auto en 
jawel dat werd een Mercedes-Benz. Die bestelde Roy 
bij Stern Auto in Amsterdam Zuid-Oost en niet bij 
de plaatselijke dealer. ‘In het zakendoen gaat het om 
open en eerlijk met elkaar omgaan. Daar had ik direct 
een goed gevoel bij en nog. Ik geloof in lange termijn 
relaties en durf te zeggen dat ik met Raymond zowel 
zakelijk als privé een goede band heb. Daar speelt ook 
de ABA een belangrijke rol in, want we komen elkaar in 
de ABA-Lounge natuurlijk vaak tegen, dan is er altijd 
ruimte voor persoonlijk contact. Dat is de beste manier 
om elkaar beter te leren kennen.’

EEN VLIEGENDE START
Roy Klockenbrink is oprichter/directeur/eigenaar van 
Aviocom, een bedrijf dat zich richt op de distributie 
van onderhoudsproducten voor de luchtvaartindustrie. 
Hiervoor was hij directeur bij multinational Henkel, 
die toen nog een luchtvaarttak had. Daar leerde Roy 
de luchtvaart kennen en in goede samenwerking 
met Henkel kreeg Roy de kans zijn ambities waar te 
maken. ‘Een vliegende start’, noemt Roy het. Inmiddels 
werken er 12 mensen bij zijn bedrijf. Dit najaar verhuist 
Aviocom binnen Lelystad naar een gloednieuw en veel 
groter pand op het luchthaventerrein van Lelystad. 
‘Dat is een belangrijke stap’, zegt Roy. ‘Lelystad wordt 
de tweede luchthaven van Nederland, een ideale plek 
voor ons om verder te groeien.’ Raymond valt Roy 
in de rede en grapt. ‘Ik word toch wel uitgenodigd 
voor de opening, Roy?’ Roy antwoordt: ‘Jij niet alleen 

BUSINESS TO BUSINESS 

Loungebar & Restaurant Vanzz 

De Corridor 2 •  1101 BD Amsterdam ZO 

T 020 – 567 24 44 •  F 020 – 567 24 51 

info@vanzz.nl •  www.vanzz.nl

W e l k o m  b i j  V a n z z !

Vanzz
Sinds april 2012 vindt u Loungebar & Restaurant Vanzz direct achter de Heineken 
Music Hall bij de ingang P6.

Vanzz is de bijzondere en eigentijdse mengeling van restaurant, lounge en bar 
verpakt in een stijlvolle ambiance. Overdag de plek voor een lunch, of relaxen 
in de zon op het terras aan het water en ’s avonds trendy tafelen. 

Vanzz telt 250 zitplaatsen verspreid over twee etages. Op de eerste etage 
bevindt zich onze prachtige vide. Ideaal geschikt voor besloten feesten, private 
dining en zakelijke bijeenkomsten. 

Vanzz restaurant
Een stijlvol restaurant, waar kwaliteit en gastvrijheid het motto is. Van 
pastagerechten tot vlees- en visgerechten. Onze keuken werkt zoveel mogelijk 
op duurzame basis, met seizoensgebonden en dagverse producten. Goed 
bereid met kwalitatief hoogwaardige producten. Het bewijs ligt bij Vanzz op uw 
bord!

Vanzz loungebar
Gezellig een drankje en hapje doen na een dagje winkelen, een concert, 
voetbalwedstrijd of gewoon met je collega’s. 

Heerlijk na het werken borrelen bij Vanzz. Iedere donderdag zorgt onze live 
DJ voor een gezellig, maar bovenal prettig ritme. Genieten aan de bar of in de 
verwarmde serre met de Vanzz loungehoek, waar roken is toegestaan. Of bij 
mooi weer op het terras aan het water. 

Vanzz zakelijk
De eerste etage beschikt over een afsluitbare ruimte tot maximaal 50 
personen. Uitermate geschikt voor zakelijke bijeenkomsten, waar beslotenheid 
is gegarandeerd. Alle zakelijke faciliteiten zijn (gratis) aanwezig. Voor 
bijeenkomsten van 50 tot 150 personen kunt u gebruik maken van de gehele 
eerste etage. 

Heeft u voor uw bijeenkomst speciale culinaire wensen? Onze keuken laat zich 
graag inspireren. 

Parkeren is bij Vanzz geen enkel probleem. Direct tegenover Vanzz bevindt zich 
de parkeergarage P6.

Vanzz wensen
Zin om met z’n tweetjes te genieten of iets te vieren met een groep? Bij Vanzz 
kunt u al vanaf twee personen terecht voor High Tea of High Wine, maar ook voor 
al uw andere wensen. 

Vanzz is van maandag t/m vrijdag geopend vanaf 10.00 uur en in de weekenden 
vanaf 17.00 uur (tijdens evenementen verruimde openingstijden).
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Raymond, de hele ABA community is welkom. Het is 
een uitgekiende netwerkgelegenheid. Daarin zie ik de 
meerwaarde van het ABA-lidmaatschap. ABA is meer 
dan alleen een biertje en bitterballen na de wedstrijd.’

OP LOOPAFSTAND
Raymond Amesz neemt het gesprek over en vertelt 
over zijn entree binnen de ABA. Hij werkt als Account 
Manager voor de Amsterdamse vestiging van Stern 
Auto, dealer van Mercedes-Benz. De vestiging ligt op 
loopafstand van de ArenA. Raymond bekent dat pas 
toen hij voor Stern ging werken, het voetbal en Ajax in 
het bijzonder voor hem is gaan leven. Zijn sport is, ook 
van huis uit, autosport. Dat neemt niet weg dat hij met 
veel plezier op wedstrijddagen naar de ArenA afreist. 
Raymond: ‘Het hoort bij m’n functie, maar het voelt niet 
als een verplichting, integendeel.’ Zijn werkgever Stern 
is de grootste autodealerorganisatie van Nederland. Er 
werken in totaal ruim 2.000 vrouw/man. Stern voert 
verschillende automerken, waarvan Mercedes-Benz 
het topmerk is. Stern Auto beschikt in ons land over elf 
vestigingen waar deze Duitse automobielen verkocht 
worden.’

OFFICIAL SUPPLIER
Stern is o�cial supplier van AFC Ajax. Raymond: ‘In 
2009 hebben mijn directeur Arnoud Zuijdendorp en 
ik het contract met AFC Ajax in de wacht gesleept, dit 
betekent dat wij aan Ajax alle Mercedessen leveren 
en het wagenpark onderhouden. Als o�cial supplier 
nemen we binnen de sponsoring verschillende 
sponsorpakketten af. Zo hebben we ook business-
seats in de sponsorlounge. Per wedstrijd wordt er een 
indeling gemaakt, welke collega’s met welke relatie(s) 
gaan en wie waar de wedstrijd gaat volgen. Daarbij 
betrekken we vanzelfsprekend ook onze vestigingen in 
het land. Er is altijd meer dan voldoende belangstelling 

om de plekken gevuld te krijgen. Zelf ben ik er ook 
iedere wedstrijd bij, alleen niet altijd in de ABA-
Lounge. Jezelf opsplitsen gaat nu eenmaal niet, maar 
als ik het kan sturen, probeer ik wel vanuit ABA bij de 
wedstrijd te zijn. Daar lopen tenslotte al veel tevreden 
Mercedesrijders rond. Maar nog niet iedereen hee� zo’n 
topmerk auto, dus er is nog werk aan de winkel.’ 

WIE IS WIE
Terug naar de ABA-ambities van Roy en Raymond. 
Roy neemt het initiatief: ‘ABA is een professionele 
businessclub. Alles wordt altijd goed georganiseerd. 
Naar een thuiswedstrijd gaan is één, de faciliteiten die 
ABA voor en na de wedstrijd biedt, maken de beleving 
compleet. Dat is iedere keer weer mijn ervaring en 
belangrijker, ook die van gasten. Toch valt er naar mijn 
idee meer uit ABA te halen.’ Hoe? Raymond neemt 
het gesprek over: ‘Het begint er volgens mij mee dat 
ABA-leden elkaar beter zouden moeten leren kennen. 
Het gaat tenslotte bij netwerken om kennen en gekend 
worden.’ Roy knikt instemmend en zegt: ‘Een eenvoudig 
en doeltre�end instrument is om ‘iets’ te ontwikkelen 
waarbij van alle ABA-leden een foto en een kort pro�el 
te zien is. Denk aan een voor leden toegankelijke 
webpagina met een e�ectieve zoekfunctie. Als ik 
bijvoorbeeld een advocaat zoek, waarom zou ik dan niet 
eerst kijken of er binnen het ABA-netwerk kandidaten 
zijn? Altijd handig, zo’n online ‘wie is wie’ overzicht, 
al was het alleen maar om ook na een goed gesprek 
nog eens terug te zoeken naar de achtergrond van je 
gesprekspartner(s).’

ABA-AMBASSADEURS
Beide heren hebben nog meer ideeën en denken daar 
hardop over na. ‘Als meer leden dat en met elkaar 
zouden doen, wordt ABA nog belangrijker als netwerk’, 
zegt Raymond. ‘Dan komt er mogelijk ook meer 
draagvlak voor de verschillende initiatieven vanuit 
de ABA. Want de belangstelling daarvoor kan beter. 
Juist met het organiseren van activiteiten naast de 
wedstrijden onderscheidt ABA zich. Het is best de 
moeite waard dat leden daar meer energie in steken. 
Niet allemaal tegelijk, dat hoe� niet. Maar het zou 
mooi zijn als er binnen ABA mensen opstaan en als 
ambassadeur helpen om ABA naar een hoger business- 
niveau te krijgen.’ 

‘De faciliteiten die ABA 
voor en na de wedstrijd biedt, 
maken de beleving compleet.’
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