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Ruim assortiment biedt voldoende keuze voor sportend Soest

 

Een gesprek met Intersport Van Dam is een gesprek met Piet Hoek. De eigenaar van de bekende sportzaak heeft het

altijd druk, maar voor een verslaggever van SO Soest maakt hij graag tijd. Piet is een voetballer in hart en nieren, heeft

heel veel “vlieguren” als voetballer en bestuurder bij AFC Quick gemaakt. Wat is er mooier en beter dan onder het genot

van een dampende bak koffie over een sportzaak en over voetbal te praten?  Niets eigenlijk. Dus vooruit: melk en suiker

even roeren en praten over Intersport Van Dam: die prachtige sportwinkel op de Birkstraat.

 

Piet is tevreden over de locatie. De verhuizing, vanaf de Van Weedestraat, is tweeëneenhalf jaar geleden prima verlopen

en heeft gezorgd voor meer vloeroppervlakte, meer aanbod en dus ook veel meer keuze voor de individuele sporters uit

Soest en omgeving en voor diverse clubs uit de regio. Je slaagt altijd als je de ruim bemeten sportzaak binnenwandelt.

 

Piet: ”We zitten hier uitstekend. Elke sporter zal uit ons assortiment het juiste artikel vinden. Wij hebben hier mensen

rondlopen die zelf actief in de sport zijn. Onze mensen weten waar ze over praten. Deskundig, sportief en actief.

Mensen die hier werken zijn sporttoegewijd. Zoals Gido de Hiep, speler van het eerste van SO Soest en  afgelopen

jaar nieuw opgenomen in ons team: Anita Klifman, hardloopster en trainster bij AV Pijnenburg. Sporters adviseren

sporters!”

 

 

 

 

Fit For Feet  

“Onze aandacht voor sportschoenen is meer dan gemiddeld. Sporters onderschatten nog wel eens het belang van goed

sportschoeisel. Amateurvoetballers hebben vaak geen idee welk verschil het juiste schoeisel kan maken. Met

verschillende ondergronden tijdens verschillende jaargetijden is het heel belangrijk om een juiste keuze te maken voor

je schoeisel. Dat bevordert de prestaties en voorkomt blessures. Het ‘Fit for Feet’-concept, waarbij wij met apparatuur

kosteloos een scan van de voet maken geeft een uitstekende basis voor het juiste schoenadvies. Dit concept hanteren

wij voor diverse sporten.  Als sportzaak hebben wij ook een zorgplicht. Wij willen sporters ervan bewust maken dat de

keuze voor de juiste sportschoenen preventief is voor blessures en de prestaties verbetert. Zo heeft iedereen meer

plezier in het beoefenen van zijn of haar sport!”  

 

Hofleverancier voor diverse regioclubs

 

Als je als voetballiefhebber zomaar op een zaterdagmorgen bij een willekeurige vereniging bij een jeugdwedstrijd gaat

kijken is de kans groot dat je twee ploegen aan het werk ziet die door Intersport Van Dam in de kleding zijn gestoken.

Piet: “Wij leveren voetbalkleding aan negen verenigingen hier in de regio. SO Soest, SEC, VVZ’49, Hoogland, CJVV,

Quick, Nieuwland, TOV en Amsvorde dragen onze kleding. Bij diverse verenigingen hanteren wij het kledingplan. Een
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mooi systeem waarmee ouders van jeugdleden niet met hoge kosten worden opgescheept, maar waarmee hun kinderen

wel in de juiste en nieuwe voetbalkleren lopen. De afgelopen weken zijn onze medewerkers Rolf Koller en Niels Pronk

enorm druk geweest om te zorgen dat deze negen verenigingen op tijd in hun clubtenues aan de aftrap konden

verschijnen! De samenwerking met de verenigingen is een belangrijke levensader. Het is goed om te merken dat de

leden van die verenigingen ons weten te vinden.  De mensen staan in een tijd, waarin het economisch wat minder gaat,

dichter bij zichzelf. Zorg dat je fit bent, dat je beweegt, dan voel je jezelf alleen maar beter. Wij zijn er voor die mensen.

Donderdag en vrijdag zelfs tot 20:00 uur!”  

 

Voor meer informatie: Intersport Van Dam Birkstraat 103-105www.intersportsoest.nl

 

Tekst: Peter Beijer

Vind ik leuk 3 personen vinden dit leuk.
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