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Flyboarding.nl is ING Starter van de Maand
augustus
Ga met 100% inzet aan de slag met je idee

Rick Kort (29) en Alexander Driessen (32) zijn met hun in Almere gevestigde
onderneming Flyboarding.nl ING Starter van de Maand augustus.
Flyboarden is een relatief nieuwe watersport die het mogelijk maakt om met
behulp van waterdruk te vliegen boven het water en te duiken als een dolfijn
door het water.

Verjaardagscadeau
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"Voor mijn verjaardag kreeg ik een flyboardles”, vertelt Rick. “Voor een watersportfanaat als ik

een topcadeau.” Hij verwachtte dat het moeilijk te leren zou zijn. “Maar binnen mum van tijd

kon ik het. En ik dacht: Dat kan je dus ook makkelijk aan anderen leren.” Het idee voor een

eigen onderneming was geboren. Flyboarden was in Almere en omstreken nog niet voor

handen.

Locatie

Rick kocht samen met Alexander een waterscooter en flyboard en ging aan de slag met de

aanvraag van vergunningen bij de gemeente en het bouwen van een website. “Het liep vorig jaar

meteen al goed”, zegt Alexander. “Maar dit jaar nog beter dankzij onze nieuwe

evenementenlocatie. We vliegen over het water van Cablepark Almere. Tussen de andere

watersportactiviteiten zoals wakeboarden en met goede horecavoorzieningen ter plekke.” 

Seizoenswerk

Afhankelijk van het weer begint het seizoen voor Rick en Alexander in maart en het loopt door

tot en met oktober. “Vooral in augustus zijn we vier of vijf dagen op het water te vinden. Dan

hebben we vrijwel elke dag groepen die gaan flyboarden.” Beide ondernemers kunnen hun tijd

zelf indelen. Alexander is hovenier en Rick is softwareontwikkelaar. Beiden zijn ZZP’er.

Bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten

De nieuwe locatie maakt het voor groepen aantrekkelijk om een flyboarding activiteit te

organiseren. “We hebben steeds meer bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten”, zegt Rick. Dat

betekent niet dat er veel natte konijnenpakken te zien zijn op Cablepark Almere. “We hebben

wetsuits en zwemvesten in alle maten.”

Samenwerking

Rick en Alexander willen doorgroeien. Dat begint met de aanschaf van een nieuwe waterscooter

die je nodig hebt om te kunnen flyboarden. Als er grote groepen zijn, werken ze nu samen met

andere flyboarding aanbieders. “We zijn geen concurrenten van elkaar, maar werken samen.

Zelf springen we ook bij als anderen een grote groep hebben.”

Een grote ontdekkingsreis



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Het ondernemerschap is een grote ontdekkingsreis voor Rick en Alexander. “Je weet van

tevoren niet wat er op je pad komt als je een bedrijf opzet”, zegt Alexander. “Verwachtingen

komen niet altijd uit, dan moet je je aanpassen.” Beide ondernemers zijn erg blij met de reacties

van anderen. “Iedereen is heel erg positief en staat klaar om te helpen.” Hun tip voor andere

startende ondernemers is: Je moet het gewoon doen! “Blijf niet zitten met een idee, maar ga er

voor 100% mee aan de slag.”

ING migration
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