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zeker één nemen na de wedstrijd, samen 

met de andere deelnemers. Als ik dan 

tenminste geen dikke lip heb, haha!’

Wouter: ‘Begin dit jaar moest ik een open 

hart operatie ondergaan. Daarna veran-

dert je leven. Je bent een ervaring rijker 

en wordt zuiniger op je lichaam. Door te 

sporten blijf je in conditie. Toen de kans 

zich voordeed om mee te doen hoeft ik 

dan ook niet lang na te denken!’

Tom: ‘Eigenlijk gaf ik een andere col-

lega op voor het boksen, en liet ik het 

hele team hun agenda vrij houden voor 

de wedstrijd. Maar toen de collega in 

kwestie wegens een knieoperatie niet 

mee kon doen en iedereen zich af vroeg 

WAT WAS VOOR JOU DE 
AANLEIDING OM MEE TE 
DOEN AAN ONDERNAMEN 
BUSINESS BOXING?
Simone: ‘Het leek mij leuk om te spor-

ten in plaats van te borrelen met onder-

nemers uit de regio. Is weer eens iets 

anders! Ik hou van borrelen en zal er 

wat we nu zouden doen, keek iedereen 

mij aan. ‘Wie een kuil graaft voor een 

ander…’ zullen we maar zeggen!’

HOE STOND HET EIGEN-
LIJK MET JOUW ERVARING 
TOEN JE BEGON AAN DEZE 
 UITDAGING? HEB JE VEEL 
GELEERD DE AFGELOPEN 
DRIE MAANDEN?
Wouter: ‘Ik had helemaal geen ervaring 

en heb echt veel geleerd! Daarnaast heb 

ik ook veel leuke mensen (tegenstanders) 

ontmoet. ‘

Tom: ‘Tijdens mijn studie heb ik een 

blauwe maandag Jiu Jitsu gedaan; erg 

leuk, conditioneel uitdagend en leer-

zaam. Hier is wel een parallel met het 

boksen. Verder probeer ik de laatste jaren 

‘het spook der veroudering’ enigszins 

voor de blijven door regelmatig op de 

racefiets te stappen. Het boksen bevalt 

zo goed dat ik misschien wel door ga!’

Simone: ‘Op een paar kickboks lessen 

na had ik nauwelijks ervaring. Ik ben 

wel sportief, loop graag hard en doe 

een beetje aan krachttraining. De afge-

lopen drie maanden heb ik zeker veel 

geleerd, ik ben een stuk fitter. De vraag 

is natuurlijk of ik echt door kan slaan. Ik 

ben benieuwd, ik ben mijn tegenstanders 

natuurlijk veel te aardig gaan vinden!’

VAN WELKE MEDEDEELNE-
MER KREEG JE DE HARDSTE 
STOOT OP JE HOOFD, WAAR 
JE NOG STEEDS STERRETJES 
VAN ZIET?
Tom: ‘Naarmate we vaker trainden raak-

ten de deelnemers wel wat gewaagder 

aan elkaar en ging het er harder aan toe. 

Dat realiseerde ik me vooral toen ik in de 

zesde week een flinke klap op m’n lever 

kreeg en even naar lucht moest hap-

pen. Volgens mij was Evert Bosman de 

‘dader’.’ 

Simone: ‘Van Rogier Ploeg (Holimex)! Hij 

heeft mijn lens uit mijn oog geslagen. Je 

snapt dat ik hem daarna natuurlijk alle 

hoeken van boksring heb laten zien!’

Wouter: ‘Rogier kan er wel wat van, haha!’

HOE DEELDE JIJ OP ZAKE-
LIJK GEBIED JE RAAKSTE 
KLAP UIT?
Simone: ‘Rake klappen? Lastig om te zeg-

gen hoor. Ik deel het liefst rake klappen 

uit vanuit een onverwachte hoek.’

Wouter: ‘Door tot nu toe te overleven in 

tijden van crisis en je staande te houden, 

samen met een ijzersterk team.’

Tom: ‘In mijn vak is het bij ieder dossier 

belangrijk om de relatie tussen je cliënt 

en de opponent goed in te schatten, 

daarop je tactiek aan te passen en je 

tegenstander vooral goed aan te voelen. 

Vervolgens probeer je diegene natuur-

lijk voor te zijn. In die zin lijkt het best op 

boksen.’

WELK TYPE ONDERNEMER 
ZOU JE GRAAG EEN GOEDE 
RECHTSE HOEK WILLEN 
GEVEN?
Wouter: ‘Het onbetrouwbare, egoïsti-

sche en leugenachtige type!’

Tom: ‘In ons vak wordt het spel meestal 

fair gespeeld, volgens bepaalde regels 

en met eerbied voor elkaar. Helaas is niet 

iedereen dat gegeven.’ 

Simone: ‘Ondernemers die altijd voor 

een dubbeltje op de eerste rang willen 

zitten. Kwaliteit heeft een prijs! If you pay 

peanuts you get monkeys.’

Twintig OnderNamen-leden hoorden dit zinnetje de afgelopen paar maanden tijdens de 

trainingen voor het OnderNamen Business Boxing evenement regelmatig. Na drie maanden 

en twee keer per week om 07:00 uur ’s ochtends trainen, staan twintig OnderNamen-leden uit 

de hele provincie Utrecht op 13 oktober tegenover elkaar in een heuse boksring. Graag stellen 

we drie van de deelnemers aan u voor; zij komen uit de regio Utrecht! Are you ready to rumble? 

ARE YOU READY TO RUMBLE?

Naam: Simone Snijders

Beroep: Zelfstandig ondernemer bij Etappe 

Uitzendbureau

Leeftijd: 39 jaar

Burgerlijke staat: Ongehuwd

Kinderen: 2
Motto/lijfspreuk: Vecht voor je eigen geluk, er is nie-

mand anders die het voor je doet

Gewichtsklasse: 63 kg

Naam: Tom – The Boogieman - Bogers

Beroep: Advocaat bij Manz Legal

Leeftijd: 42 jaar

Burgerlijke staat: Samenwonend

Kinderen: 3 (7, 5 en 3 jaar oud)

Motto/lijfspreuk: Do or do not. 

There is no try - Yoda 

Gewichtsklasse: 90 kg

Naam: Wouter van Kuilenburg

Beroep: Eigenaar van het prachtige Autobedrijf van 

Kuilenburg

Leeftijd: 46 jaar

Burgerlijke staat: Gelukkig getrouwd met Marianne

Kinderen: Kees, Jet en Pien

Motto/lijfspreuk: Never, never, never give up! 

Gewichtsklasse: 80 kg


