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Denk je aan IJsclub Alkemade, dan denk je 
ongetwijfeld aan het blauwe Ploeg-tenue. 
Ploeg kozijnen uit Nieuw-Vennep en de 
schaatsclub zijn al dertig jaar onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. 

Een sportieve ploeg

Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900
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En behalve het kenmerkende jasje hebben 
ze nog een ding met elkaar gemeen: de 
liefde voor sport. In 1980 richtte Jos van 
der Ploeg zijn timmerbedrijf op. Vijf jaar 
later begon hij met het produceren en plaat-
sen van kunststof kozijnen. Jos: ‘Ik zocht 
naar wat meer naamsbekendheid voor ons 
bedrijf, waarin ik destijds samen met mijn 
broer werkte. Ook de kunststof kozijnen 
waren voor veel mensen nog onbekend. Ik 
schaatste zelf met veel plezier bij IJsclub 
Alkemade, toen de toenmalige sponsor  
ermee stopte. Dat was voor ons een mooie 
kans. We besloten de club te sponsoren 
met kleding. Dat leek ons een goed idee,  
omdat die kleding overal zichtbaar zou zijn: 
bij wedstrijden, trainingen en onderweg.’  
Dennis van der Hoorn, voorzitter van  
IJsclub Alkemade: ‘Alle actieve leden  
dragen een jasje met de naam van Ploeg 
erop. Iedereen wil er een hebben; je wilt 
er tenslotte ook bij horen. Veel mensen  
denken dat onze vereniging Ploeg heet. Het 
staat tenslotte al dertig jaar prominent op 
de jas. Sinds dit jaar is het sponsorcontract  
uitgebreid voor de jeugdfietsgroep. Daar 
zijn we heel blij mee.’ 

Op de fiets naar ‘t werk
Sporten is een belangrijke pijler binnen 
Ploeg kozijnen. Jos: ‘Ik ben gek op spor-
ten. Het is een goede ontspanning. Ook 
onze huidige directie heeft een grote affini-
teit met sport. De liefde voor sport zien we  
eigenlijk overal binnen het bedrijf terug. Of 
je nu schaatst of fietst of iets anders doet: 
onze collega’s zijn graag actief bezig. Ons 
bedrijf zit in Nieuw-Vennep, maar veel  
collega’s komen uit Kaag en Braassem en 

die fietsen elke dag samen naar het werk. 
Als bedrijf stimuleren we dat met een  
speciaal fietsenplan. Maar we organiseren 
ook sportieve evenementen, zoals bijvoor-
beeld de jaarlijkse wielerronde: een rit van 
honderd kilometer die we met een club  
collega’s en relaties fietsen, uiteraard in het 
bekende tenue.’ 

Corsokar en ijsje
Dennis: ‘We zien en spreken elkaar  
regelmatig. Het is een warme sponsorband.  
En we helpen elkaar ook over en weer.  
Organiseert Ploeg een open dag? Dan  
komen onze vrijwilligers helpen in hun 
Ploeg-jasjes. Is er een kozijn van ons  
clubgebouw aan vervanging toe? Dan 
komt Ploeg deze vervangen. Maar ook 

voor de corsokar en kleine extraatjes zoals 
een ijsje in de zomer kunnen we op Ploeg  
rekenen. Daarnaast is Ploeg hoofdsponsor 
van de jaarlijkse Poldertocht, een wandel-
route door de weilanden, die we samen met  
andere ijsclubs uit de gemeenten organi-
seren.’ Jos: ‘En wij maken weer gebruik 
van de faciliteiten van de ijsclub voor onze 
jaarlijkse bedrijfsbarbecue. Dan kunnen we 
meteen mooi een balletje trappen op het 
veld.’

Bedrijf 
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Ondertekening 
sponsorcontract 
(Dennis van der 
Hoorn, Ronald 
van den Ing, 
Sjef van Haest-
regt).

Nieuwe wielrenkleding voor de jeugdfiets-
groep samen met Jos van der Ploeg en Dennis 
van der Hoorn.


