Kampioen DOOR Neptunus

1998-2018

Records breken!

Vanaf 1999 brak DOOR Neptunus bijna alle records die er te breken vielen. Over een unieke
samenwerking tussen een topsport bedrijf (DOOR®) en het topsportteam Neptunus.
Contact
Het contact werd gelegd tussen het bestuur onder leiding van Frans
van Aalen en de directeur/founder Bart van Luijk, van het bedrijf
DOOR Training & Coaching te Doorn. Nu waren beide partijen
geen vreemden voor elkaar, want we moeten teruggaan naar het
midden van de jaren 50 van de vorige eeuw dat het eerste contact
gelegd werd. Bart, Barry voor intimi, meldde zich als 10-jarige bij
de voetbalafdeling van Neptunus aan de Abraham van Stolkweg.
We denken dat de toenmalig ballotagecommissie al tot de ontdekking kwam dat wanneer zijn keeperskwaliteiten gelijke tred zouden
houden met zijn verbale vermogen men voor vele jaren op hem
kon rekenen. Op jeugdige leeftijd werd hij later de vaste doelverdediger van het eerste elftal. In de tussentijd, vanaf zijn dertiende, had
hij ook nog drie jaar in de zomer honkbal gespeeld, zodat hij bekend
was in de beide afdelingen.

'Kunnen we van jou ook een reclamebord langs het veld tegemoet zien?
Na zijn voetballoopbaan heeft hij altijd contact gehouden met zijn
voetbalvrienden. Natuurlijk kwam dan ook de vraag nadat hij met
zijn bedrijf aan de weg timmerde: “Kunnen we van jou ook een
reclamebord langs het veld tegemoet zien?” Niemand kon toen
bevroeden waar dit uiteindelijk toe zou leiden. Doordat hij wat
meer de ins en outs van de vereniging leerde kennen, begreep hij
dat de financiële situatie van de club niet al te rooskleurig was. De
inkomsten van de reclameborden waren een kleine druppel op de
gloeiende plaat. Men ging bij hem te rade. Meer sponsoring leek
het modewoord. Barry opperde het idee om een businessclub op
te richten voor de gehele club. Dus zowel de voetbal- als honkbalafdeling moesten daarvan de revenuen plukken. Met steun van
DOOR® kwam dat goed van de grond. Barry maakte een perso-

18

neelslid vrij om voor de Neptunus Businessclub als contactpersoon
op te treden en hand- en spandiensten te verrichten. Dit hield in
dat mailings vanuit het bedrijf verstuurd werden. Bijeenkomsten
werden georganiseerd en het leek een win-win situatie.

Veteranen
Neptunus was een veteranen competitie begonnen. Men speelde
op een klein gedeelte van het veld, met kleine doeltjes. Het werd
een groot succes, veel oud-Neptunianen kwamen hierop af. In de
eerste jaren speelden erop zaterdag meer dan 100 mannen. Barry
had een overeenkomst gesloten met de voetbalafdeling. Zowel
het eerste elftal als alle veteranen ploegen werden gesponsord en
droegen op al hun uitingen de vier letters DOOR®. Het succes van
de veteranen competitie kwam ook andere clubs in het land ter ore
en kreeg, tot heden ten dage, veel navolging. De sponsoring van
Barry en zijn bedrijf stopte na 2004 bij het voetbal, waarna hij zich
concentreerde op de succesvolle honkbalafdeling.

De club was viermaal eerder landskampioen geworden (1981-19911993 en 1995). Maar vanaf 1999 stond er geen maat op de club. In
de periode tot en met 2005 speelde het team 303 wedstrijden en
werden er 238 gewonnen. Alle zeven jaren werd de landstitel binnengehaald. De andere teams wisten bij aanvang van ieder jaar dat
de tweede plaats het hoogst haalbare zou zijn.

In de periode tot en met 2005 speelde
het team 303 wedstrijden en werden er
238 gewonnen.
In een lang verleden had OVVO, met de gebroeders Urbanus, vader
en oom van Charly Jr., vijf titels op rij gewonnen en niemand hield
het voor mogelijk dat dat record nog eens gebroken zou worden.
Neptunus werd begin 2000, door de vaderlandse journalisten, al
uitgeroepen tot het beste honkbalteam van de jaren negentig,

Honkbal
Eind 1997 liep bij de honkbalafdeling de sponsorovereenkomst met
Tropicana af. Vanaf het seizoen daarna liepen ook zij met DOOR®
op het shirt. Het grote verschil met voetbal is dat er bij honkbal ook
van een naamverbintenis sprake is. De officiële naam werd DOOR
Training Neptunus. Omdat er op Teletekst problemen waren met
de lengte van die naam (hij werd vreemd afgekort wat de sponsornaam niet ten goede kwam), werd die in 1999 veranderd in DOOR
Neptunus. Niemand kon op dat moment bevroeden dat er een
ongekende succesvolle periode volgde.

Naast de titels in eigen land ging Neptunus ook in Europa heersen.
Vijfmaal werd de belangrijkste Europese beker mee teruggebracht
naar de Abraham van Stolkweg. Ook de strijd om de daarbij behorende Super Cup werd even zovele keren gewonnen.
Na 2005 volgde een aantal jaren van meedraaien in de top, maar
net niet genoeg op overheersend te zijn. Het duurde vier jaar tot de
vlag weer in de top ging. In die periode waren de Rotterdammers
wel hofleverancier voor het Nederlands team gebleven. Raily Legito
is met 249 caps nog steeds recordhouder.

seizoen gaan de nummers 1 en 2 uitmaken wie er kampioen van
Nederland wordt. Er is in ons land geen enkele club die 10 titels of
meer behaalde. Trots spelen de Drietanders dan ook al een aantal
jaren met een gouden ster op het uniform, ten teken dat zij wel
boven dat aantal zitten. (Sedert 2016 staat de teller zelfs op 17 !!!)
In 2014 eindigde de overeenkomst tussen DOOR Training &
Coaching en het Rotterdamse Neptunus. Het was in dat jaar dat
de Rotterdammers als eerste club ooit de 1000ste zege op het
hoogste niveau in ons land behaalde. In een apart overzicht geven
we hierbij weer dat er duidelijk gesproken kan worden over de
meest succesvolle periode in de club historie. De steun die de club
daarvan ondervond via de sponsoring uit Doorn is hier duidelijk van
groot belang bij geweest. Het was dan ook logisch dat bij het afscheid van die samenwerking directeur Bart van Luijk door voorzitter Frans van Aalen in het zonnetje gezet werd en daarbij een mooi
cadeau als dank kreeg aangeboden.
Niet alleen de Nederlandse honkbalwereld zal de combinatie
DOOR® en Neptunus niet snel vergeten. Dit geldt voor geheel
Europa en vooral in Italië, de andere grootmacht in ons continent,
waar wij altijd met alle ontzag en egards ontvangen werden. In
Nederland verloren we alleen de strijd met de NOS. Op Teletekst
wilden zij het woord DOOR® niet in kapitalen schrijven. Drie letters was het maximum vonden zij. Als je dan de ontvangst
en behandeling in andere landen ziet,
komt dit wel kleinzielig over.
Jan van der Sande

Titel veelvraat
In het tweede jaar dat DOOR® de club met het Hoofdsponsorschap
hielp, begon voor Neptunus een ongekende jarenlange race die
alle records uit de vaderlandse geschiedenis uit de boeken schreef.

Vanaf 1986 wordt er in ons land na afloop van een meestal 42
wedstrijden durende competitie, gespeeld via een play-offs systeem. Dit gebeurt met de beste 4 teams. Neptunus is het enige
team dat nog nooit ontbroken heeft. Na het tweede deel van dat
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