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ONTBOeZeMINGeN AAN De ONTBIjTTAFeL…

De drijfveren, voorkeuren en achtergronden van de ondernemer zijn onlosmakelijk verbonden met 
het zakelijk functioneren. Die gedachte is voor Driesteden Business aanleiding om elke twee 
maanden een aantal ondernemers bij het krieken van de dag te trakteren op een ontbijt in restau-
rant ’t Diekhuus in Terwolde. als de ochtend ontluikt en de dagelijkse beslommeringen zich nog 
schuilhouden achter de horizon, is de ontbijttafel de behaaglijke plek om ontspannen over jezelf te 
keuvelen.  

TEKST TOOn Van DER STaPPEn FOTOGRaFIE EVERT Van DE WORP

…Over hobby’s & tienerdromen

Zuiderzeewerken en 
zoete inval
Watersport is de grootste hobby van Age de 
Vries. “Ik ben geboren op een woonark. 
Mijn vader was ingenieur bij de Zuiderzee-
werken. Wij reisden altijd met de water-
bouwkundige werken mee. Zo ontstond 
mijn grote liefde voor het water. Tot voor 
kort heb ik altijd op of bij het water ge-
woond. Tijdens vakanties huren we, op tel-
kens een andere plek, een zeilboot. De 
mooiste zeilreis beleefde ik bij Lefkas in 
Griekenland rond mooie eilandjes en langs 

prachtige baaien.” 
Jacqueline de Bree houdt van koken en van 
de Italiaanse keuken in het bijzonder. “Toen 
ik in Amsterdam studeerde, werkte ik in een 
Italiaans restaurant. Ik wilde al die heerlijke 
gerechten zelf leren maken. Bij het koken 
komt mijn improvisatietalent goed van pas. 
Van het resultaat geniet ik het liefst samen 
met veel vrienden en familie aan een feeste-
lijk gedekte tafel. Geheel in de traditie van 
de Italiaanse eetcultuur is het bij ons vaak 
een zoete inval.”

controle en spelplezier
Eddy Klein Velthuis tennist al vanaf zijn 
achtste. “Hoewel ik nooit verder gekomen 
ben dan een redelijk goed recreatief niveau 
is tennissen een passie van mij. Mijn drijf-
veer is winnen, wat ik ook vertaal in de 
drang om controle te hebben. Ik probeer de 
wedstrijd te lezen en het spel van mijn te-
genstanders te doorgronden. Mijn stijl pro-
beer ik telkens aan te passen aan de omstan-
digheden. Vroeger kon ik me bij 
tegenslagen gedragen als John McEnroe. 
Gelukkig is dat niet meer zo, maar ik voel 

jacqueline de Bree (45)

Directeur, Bureau V.R.I.S., lochem

(Bureau met acht medewerkers, gespecialiseerd in organisatie-

advies, outplacement, coaching, leiderschapstrainingen en 

communicatietrainingen. De letters V.R.I.S. staan voor Visie, Re-

sultaat, Intermenselijk en Samenwerking.)

Boek: alles van John Irving. 

Muziek: Racoon, disco uit de jaren tachtig en Gregoriaanse 

gezangen.

Meest gebruikte app: Whatsapp

Laatste privéaankoop: Een zwarte jurk.

Lievelingseten: Spaghetti Vongole (venusschelpen) uit Zuid-Italië.

Boeiendste reisbestemming: “Waar je mensen tegenkomt die 

verrassende en onverwachte belevenissen aan je reis toe kun-

nen voegen.”

Grootste ergernis: “Mensen die hun afspraken niet nakomen. 

Toch wil ik niet alles op papier dichttimmeren. Op vertrouwen kun 

je bruggen bouwen.” 

eddy Klein Velthuis (44)
Directeur bedrijven, aBn aMRO, Regio apeldoorn

(Met zestien medewerkers bedient Eddy Klein Velthuis 

de zakelijke klanten van ABN AMRO in een werkgebied 

dat zich uitstrekt van de Stedendriehoek tot de Noord-

Veluwe. De klantenkring bestaat voor een groot gedeelte 

uit familiebedrijven.)

Boek: Biografie van Steve Jobs, door Walter Isaacson.

Muziek: coldplay, Bruce Springsteen, R.E.M, u2.

Meest gebruikte app: “The Good app, met de mail en 

de agenda van mijn werk.”
Laatste privéaankoop: Snowboots.

Lievelingseten: lasagne.
Boeiendste reisbestemming: “Safari in Kenia.”

Grootste ergernis: “Bureaucratie met vrijheidsbeperken-

de wet- en regelgeving.” 
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Begin januari 2013 hebben zowel Keus Schoonmaak en Diensten BV als 

De Groot Schoonmaak Specialisten BV als een van de eerste schoonmaak-

organisaties het OSB-keurmerk behaald.

Dit keurmerk staat garant voor: 

•	 Een	goede	controle	op	een	bonafide	financiële	en	personele	

	 bedrijfsvoering	en	naleving	van	de	wettelijke	regelgeving	(NEN	4400-1).

•	 	Toetsing	Code	Verantwoordelijk	Marktgedrag.	

•	 	Het	voldoen	aan	schoonmaakspecifieke	eisen.	Bijvoorbeeld	meten	van	

de	 kwaliteit	 van	het	 schoonmaakwerk,	 communicatie	 tussen	 schoon-

maakbedrijf	en	opdrachtgever.	Toetsen	van	de	cao.

Uitgebreidere informatie vindt u op de website www.kieskeus.nu.

Meer weten over moderne dienstverlening met traditionele normen en 

waarden?	 Bel	 ons:	 055	 -	 368	 33	 88.	 Of	 bezoek	 onze	 vernieuwde	 website: 

www.keusschoonmaak.nl

Steeds weer opnieuw 
het verschil maken!

Tweelingenlaan	25

7324	AP	Apeldoorn

055	-	368	33	88

info@keusschoonmaak.nl

www.keusschoonmaak.nl

Tweelingenlaan	25

7324	AP	Apeldoorn

055	-	540	15	95

info@gssbv.nl

www.gssbv.nl
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Age de Vries (54)
Directeur, Ter Steege Bouw, apeldoorn

(Voorheen Veluwse Bouw, Apeldoorn. Sinds enkele jaren aange-

sloten bij de Ter Steege Groep. Het bouwbedrijf is actief in de 

woningbouw en de utiliteitsbouw. Tot de opdrachten behoren 

ook uitbreidingen, verbouwingen en onderhoud)

Boek: Detectives uit Scandinavië. 

Muziek: Klassiek, Opera.

Meest gebruikte app: “De digitale agenda.”

Laatste privéaankoop: “Een oude motor. Een yamaha.”

Lievelingseten: Wild.

Boeiendste reisbestemming: “Ik wil op korte termijn een stevi-

ge bergwandeltocht maken. Het maakt me niet uit waar.”

Grootste ergernis: “Ik heb een bloedhekel aan detailgeneuzel, 

terwijl de contouren van het geheel nog niet eens in zicht zijn.” 

Hoog vliegen
Toen Eddy Klein Velthuis nog een jongetje 
was, wilde hij de wereld zien en piloot wor-
den. “Die droom heb ik lang gekoesterd. Ik 
heb aan zweefvliegen gedaan en ik zat bijna 
op de luchtvaartschool van de KLM. Bij de 
laatste zware keuring vloog ik uit het toela-
tingstraject en toen viel mijn droom in dui-
gen. Mijn vader bood me aan om een ande-
re privéopleiding tot vliegenier te volgen. 
Hij zou daar wel een fikse lening voor af 
moeten sluiten. Ik durfde het aanbod niet 
aan te nemen. Als ik het niet zou redden, 
zou ik mijn vader zwaar teleurstellen en 
hem tevens met een schuld opzadelen die ik 
niet in kon lossen. Die druk was te hoog. 
Toen ben ik naar de HEAO gegaan en ver-
volgens in het bankvak gerold. Tot voldoe-
ning overigens. Wel ben ik nog steeds 
vliegtuigfanaat en ik heb al veel mooie 
plekjes op de wereld gezien.” 

Klein stemmetje
Fabian Dolman leefde tot zijn achttiende 
voor de sport. “Mijn ideaal was een carriè-
re als profvoetballer. Ik ben met de 
Apeldoornse selectie Gelders kampioen 
geworden en de scouts hadden interesse in 
mij. Bij de selectiemomenten naar een vol-
gend niveau werd ik echter toch te licht be-
vonden. Dat was het moment om abrupt 
iets anders te gaan doen. Soms hoor ik nog 
een klein stemmetje zeggen dat ik mis-
schien iets langer door had moeten zetten. 
Ik voel overigens geen spijt: ik wilde altijd 
vrij zijn in mijn acteren. Het ondernemers-
gezin waarin ik opgroeide bood me alle 
mogelijkheden daartoe. Maar ik heb eerst 
de wereld - en de commerciële wereld - op 
mijn eigen manier verkend. Drie jaar gele-
den ben ik toegetreden tot de directie van 
het familiebedrijf.” 

Infanterist
Het streven van de jonge Ruud Bekkers was 
er puur op gericht om infanterist te worden 
als onderofficier van de Koninklijke Land-
macht. “Alles stond in het teken van dat 
streven, ook mijn schoolkeuzes. Het is me 
gelukt om mijn jongensdroom waar te ma-
ken en ik heb bij defensie een geweldige 
tijd gehad. Na twaalf jaar veranderde er 
echter zoveel dat ik me minder thuis ging 
voelen. De dienstplichtige militairen ver-
dwenen en van de mensen om me heen 
werd te veel gevergd van hun fysieke moge-
lijkheden. Daar kregen ze last van. Ik had 
zelf geen klachten, maar ik begon wel over 
de risico’s na te denken. Kennelijk was de 
tijd aangebroken om iets nieuws te probe-
ren. Internet was op dat moment nog tame-
lijk onbekend. Dat werd mijn volgende 
terrein om te gaan ontdekken.” �
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Fabian Dolman (34)
Operationeel directeur, Thermen Bussloo, Voorst(Sauna-, beauty- en wellnessresort aan het meer van Bussloo. Zeven jaar geleden door de ouders van Fabian Dolman aanvankelijk op-gezet als kleinschalig wellnesscomplex. Door de grote belangstel-ling kwam er elk jaar een nieuwe faciliteit bij. Nu is het ressort uit-gebreid met een hotel, waarmee het bedrijf zich ook richt op de za-kelijke markt. Met 220 medewerkers is Thermen Bussloo de groot-ste werkgever van Voorst)

Boek: ‘De Beleveniseconomie’ van Joseph Pine en James Gilmore. Muziek: Dance en Trance.
Meest gebruikte app: Whatsapp
Laatste privéaankoop: “Een mountainbike, die ik nu echt een keer moet gaan gebruiken.”Lievelingseten: 
“Indonesische rijsttafel, 
bereid door mijn vrouw.”
Boeiendste reisbestemming:
“Waarschijnlijk Mexico, daar
ga ik dit voorjaar naartoe.”
Grootste ergernis: “Mensen
die denken in problemen in
plaats van in kansen.” 

Ruud Bekkers (45))
Mede-eigenaar, Home of Happy Brands, lochem / 

Duiven
(Home of Happy Brands verenigt ict met communica-

tie. Het niet-traditionele reclamebureau met 18 pro-

fessionals spant zich in om merken sterker te maken. 

Vanuit het uitgangspunt dat merken een eigen signa-

tuur en een eigen ziel hebben, waar klanten zich 

thuis bij kunnen voelen.)

Boek: alles van John Grisham. 

Muziek: Rowwen Hèze en Kool & the Gang.

Meest gebruikte app: Whatsapp

Laatste privéaankoop: Een apple TV.

Lievelingseten: “Pindasoep van mijn oma uit Surina-

me.”
Boeiendste reisbestemming: Frankrijk.

Grootste ergernis: “De neiging van velen om alles te-

gelijkertijd te willen. Ik mis tegenwoordig de motivatie 

om het maximale te halen uit je specialiteit.”

 
B E L E E F een gastronomisch diner, een lichte lunch 
of een ontspannen vergadering. Het kan allemaal in 
restaurant Het Jachthuis, gelegen in de serene bosrijke 
omgeving van het Koninklijke Kroondomein. 

 
 

G E N I E T van al het goede wat de Veluwe ons biedt. 
Met een klassieke keuken boordevol ervaring en 
uitgebreid wijnadvies verzorgen wij, met passie en 
vakmanschap, een onvergetelijke ervaring die de rit 
hiernaartoe meer dan waard is… 

| |

Hoofdstraat 143 - 8162 AE Epe
Postbus 334 - 8160 AH Epe
T 0578 - 629061
info@uitgeverijgelderland.nl
www.uitgeverijgelderland.nl

In de nieuwe webwinkel van Uitgeverij Gelderland

Historische uitgave over 
alle vliegtuigcrashes in de 
gemeente Epe gedurende 
de Tweede Wereldoorlog.  
 
Boekrecensie Stentor  
Epe / Vaassen (Jennie Polman):  
‘Gevallen Helden van  
Gerrit en Silvie Kamphuis 
boeit van begin tot eind’

Oorlogsroman over  
verschrikkingen, vriend-
schap en vooroordelen, 
geïnspireerd door de  
oorlogsbelevenissen van 
Anton Bakker (1924-1983). 
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Gevallen 
Helden

vliegtuigcrashes in 
de gemeente Epe  

1940-1945

Gerrit en Silvie Kamphuis

‘Gevallen Helden’ is geen boek dat van de ene op de andere dag is verschenen. Al in 1995 startte 
Epenaar Gerrit Kamphuis met onderzoek naar de vliegtuigcrashes in de gemeente Epe. Aanleiding 
vormde een oproep van de Wilhelminavereniging bij de viering van ‘50 jaar bevrijding’. De 
Wilhelminavereniging sprak de wens uit om alle crashes in de gemeente in kaart te brengen en te 
publiceren in één compleet boek. 

Het onderzoek vergde behalve veel tijd, minstens zoveel toewijding en doorzettingsvermogen. Het 
zijn karaktereigenschappen, die Kamphuis in zeer ruime mate heeft moeten aanspreken. Er mag 
gerust gesproken worden van een waar monnikenwerk. Niet alleen vergaarde Kamphuis met zijn 
jarenlange onderzoekswerk een ongelooflijke hoeveelheid informatie, maar die informatie moest 
vervolgens in ‘gepolijste’ hoofdstukken worden gegoten. Gelukkig kreeg hij daarbij hulp.

Dochter Silvie Kamphuis nam veel van het schrijfwerk voor haar rekening en zoon Rudi nam het 
schrijfwerk minutieus door. Dochter Barbara maakte diverse foto’s voor het boek en gaf bovendien 
invulling aan de fraaie website www.gevallenhelden.nl. ‘Gevallen Helden’ is dus met recht een 
familieproductie.

Het boek is via zorgvuldig bronnenonderzoek tot stand is gekomen. Zo heeft 
Gerrit Kamphuis onder andere contact gehad met nationale archieven, 
overlevenden en nabestaanden in Engeland, Amerika en Duitsland. Ook 
diverse andere personen die in het verleden al diepgaand onderzoek 
pleegden naar dit onderwerp, hebben hun onderzoekresultaten 
beschikbaar gesteld voor dit boek. Het resultaat is een unieke 
bundeling met uitgebreide achtergrondinformatie en 
afbeeldingen. 

‘Gevallen Helden’ past daarmee uitstekend in de serie 
succesvolle boeken met een regionale historie die 
door Uitgeverij Gelderland zijn uitgebracht. 

Silvie en Gerrit Kamphuis

Gevallen Helden Omslag.indd   1 25-09-2012   09:23:03
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Veilig en gemakkelijk online betalen via uw eigen bank.
U vindt de nieuwe webwinkel op www.uitgeverijgelderland.nl .

In de nieuwe webwinkel van Uitgeverij Gelderland
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nog wel degelijk de frustratie als ik na twee 
aces een dubbele fout sla.”
Fabian Dolman is coach van het voetbal-
team van zijn oudste zoon. “Ik heb zelf in 
mijn jeugd bij AGOVV gevoetbald en ik 
vind het prachtig om langs de lijn te staan 
en de jongens richting te geven. Geduld 
vormt daarbij de grootste uitdaging. De spe-
lertjes van het zevental willen allemaal hun 
eigen weg gaan, terwijl ik ze een andere 
kant op wil hebben. Ik wil de regisseur zijn, 
maar ik wil de spelvreugde niet verstoren. 
De lol van de kinderen, of ze nou verliezen 
of winnen, is het belangrijkste.”  

Verlangen naar ruimte
“Kamperen is mijn grootste liefhebberij,” 
zegt Ruud Bekkers. “Zodra het mooi weer 
wordt, begint het gevoel te kriebelen en ga 
ik de caravan uit de winterstalling halen. De 
hobby is in een tent begonnen. Ik ben 

twaalf jaar beroepsmilitair geweest en daar 
heb ik het buitengevoel en het verlangen 
naar ruimte om me heen aan overgehouden. 
Als het maar enigszins mogelijk is, zijn we 
weg tijdens vakanties en weekeinden. In de 
zomervakantie reserveren we nooit een 
plekje, we gaan gewoon rijden en zien wel 
waar we terecht komen.”

Dynamisch speelveld
“Als tiener wilde ik de snelste brommer van 
de omgeving hebben,” vertelt Age de Vries. 
“Ik had geen idee wat ik wilde worden, 
maar de focus was gericht op vrijheid en 
natuur. Daarnaast vond ik het altijd leuk om 
samen met anderen dingen tot stand te 
brengen. Ik had nooit gedacht dat ik in de 
bouw terecht zou komen. Dat is me overko-
men. Toch voel ik me er ongelooflijk thuis. 
Waarschijnlijk vooral omdat de bouw een 
dynamisch speelveld is waar verschillende 

partijen met uiteenlopende disciplines en 
belangen samen moeten werken om tot een 
resultaat te komen.”

Gereedschappen in 
handen geven
Jacqueline de Bree: “Als meisje was het 
mijn ambitie om het andere mensen naar de 
zin te maken. Ik wilde dan ook stewardess 
of hostess worden. Tijdens mijn studie aan 
de ‘Academie Mens en Arbeid’ kwam ik tot 
het inzicht dat je anderen niet hun verant-
woordelijkheid uit handen moet nemen. Ten 
eerste omdat je daarmee de ander beperkt in 
zijn vrijheid van handelen en ten tweede 
omdat je dan zelf teveel verantwoordelijk-
heden op je neemt. Mijn ambitie is niet ver-
anderd, maar ik geef nu mensen de gereed-
schappen in handen om zich te ontplooien 
en meer plezier te hebben in wat ze doen. 
Dat is het uitgangspunt van mijn werk.”


