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Thijs Bezemer (m) biedt met Bezemer Fitness
betaalbaar en gezellig sporten, op hoog niveau.

Bezemer Fitness biedt een totaal(sport)pakket met persoonlijke aandacht

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’
Een betaalbaar totaalpakket aan sportfaciliteiten, zo omschrijft Thijs Bezemer, eigenaar
van Bezemer Fitness, zijn sportschool in de Alphense Hooftstraat. Met een persoonlijke
sfeer. “We willen vooral een plek zijn waar men graag wil verblijven.”
Toen Thijs Bezemer in 2015 het idee opperde om een sportschool te openen, werd hij voor gek verklaard, vertelt hij.
Er zijn toch al genoeg sportscholen in Alphen?, luidden de
argumenten. “Maar ik zag wel degelijk kansen.” Zo’n twee
jaar later moeten de criticasters hem gelijk geven. Bezemer
Fitness is een sportschool van formaat en biedt alles wat je op
sportschoolgebied nodig hebt. Van volop fitnessmogelijkheden tot een ruime keuze aan groepslessen (vijftig per week),
en van één op één personal training tot ‘pt’ in groepsverband.
Sportfaciliteiten voor iedereen

De ondernemer raakt zelf nogal snel enthousiast, geeft hij
lachend toe. Dat dit enthousiasme voor nieuwe dingen werkt,
blijkt wel uit de maandelijkse groei van het ledenbestand met
vijfenzeventig tot honderd nieuwe leden. Een groei die andere
sportschoolhouders niet per se bijt, denkt Thijs. “Ik geloof
dat er ruimte is voor iedereen in Alphen. Zowel ikzelf als de
andere sportschoolhouders hebben een groot netwerk om
zich heen en dat is juist mooi; zo bieden we voor ieder wat
wils.” Een gedachte die eveneens terugkomt in zijn sportschool. “We kijken heel erg naar wat voor persoon iemand
is en wat bij deze persoon past. De één wil keihard gaan, de
andere wil lekker yogaën, weer een ander wil goed één op én
begeleid worden, of bij hartklachten. Dat kan hier allemaal.”
Alphen is een ondernemersstad, weet Thijs uit ervaring. “En
dat betekent dat er altijd wel ergens een netwerkbijeenkomst
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of ondernemersevent is dat je niet wil missen. Wat ik leuk
vind om te merken is dat, door de brede keuze aan faciliteiten, Bezemer Fitness ook steeds meer een ondernemersontmoetingsplek wordt. Hierdoor hoeven ze, bij wijze van
spreken, niet naar het café om bij te praten, maar zitten ze
hier na het sporten aan de bar met een eiwit shake.” Om
aantrekkelijk te blijven voor de diversiteit aan sporters die
Bezemer Fitness trekt, blijft de sportschool vernieuwen,
vertelt Thijs. “Zo hebben we afgelopen zomer onder de brug
een nieuwe ruimte geopend, speciaal voor personal training.
Privé of in groepsverband met maximaal acht personen.
En blijven we investeren in apparatuur en groepslessen.”
Bezemer Fitness staat voor betaalbaar sporten op hoog
niveau, vertelt de ondernemer met zelf een achtergrond in
de top(wieler)sport, en vooral voor een gezellige sportomgeving met persoonlijke sfeer. “Dat vind ik uiteindelijk nog
het belangrijkste; dat de leden zich thuis voelen. Eerlijk is
eerlijk, sporten vindt niemand doorgaans het leukste wat er
is en juist daarom moet men wíllen gaan.” Zijn ambitie voor
de toekomst is dan ook niet per se groter worden, besluit hij.
“Maar vooral nog beter. Tenslotte, alles wat je aandacht geeft,
groeit.”
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