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Samen bereik je meer

I have a dream…
Marcel van Amersfoort is een rasechte 
ondernemer met een duidelijke visie. Ook 
één die niet snel opgeeft. Elkaar aanvullen 
en samenwerken, daar is het hem om te 

doen. Zowel in de omgang met mensen, 
als het aanbieden van allerlei program-
ma’s op het gebied van sport en gezond-
heid. Marcel, eigenaar van de bekende 
Veense sportschool Masy Sport & Spirit, 

realiseerde de afgelopen maanden een to-
taal nieuw complex ondersteund door een 
uniek concept. Dit nieuwe pand heet dan 
ook LaVita Lifestyleclub vertelt Marcel 
van Amersfoort met trots. Wandelend 
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Aan de Sportlaan in Veenendaal verrees de afgelopen maanden een bijzonder complex, een multi-
functioneel sportcentrum. De opvallende geel-rode kleuren wekken de nodige nieuwsgierigheid 
op. In juni is de opening. We namen een alvast kijkje en spraken eigenaar Marcel van Amersfoort.
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door zijn nieuwe kleurrijke pand aan de 
Sportlaan begint hij enthousiast te vertel-
len. “Een aantal jaren geleden kreeg ik 
een droom om een multifunctioneel cen-
trum te ontwikkelen, dat alles op het ge-
beid van sport en gezondheid in zich 
heeft. Ik heb vaak gedacht dat zoiets toch 
niet mogelijk was. Een aantal keren werd 
ik daarin ook bevestigd, als het plan afge-
schoten werd of als onhaalbaar werd be-
stempeld. Toch deed zich twee jaar gele-
den weer een kans voor om aan de 
Sportlaan mijn plan te ontwikkelen. Ik 
had met Masy Sport & Spirit een prima 
sportschool, maar ik wilde graag een 
compleet concept aanbieden voor mijn 
gasten. Omdat ik denk in een behoefte te 
voorzien die past bij deze tijd: gemak, 
alles-in-één en persoonlijke begeleiding 
door deskundigen. Die droom is nu wer-
kelijkheid aan het worden.” Job Rood, 
senior accountmanager team MKB bij Ra-
bobank Vallei en Rijn, waardeert de ge-
drevenheid van deze klant: “Marcel is een 
echte ondernemende sportman die voor 
het uiteindelijke resultaat gaat en altijd de 
top na zal streven. Marcel weet wat hij 
wil, maar ook hoe hij het wil.”

Integraal concept
Een droom komt op je pad. Maar wat doe 
je er mee? Marcel merkte dat samen wer-
ken met mensen een belangrijke voor-
waarde zou zijn om zijn plan te realiseren. 

“Ik wilde een integraal concept ontwikke-
len op het gebied van sport- en medische 
begeleiding. Dat kon ik natuurlijk niet al-
leen. Ik had mensen nodig die in mijn 
verhaal geloofden en er ook brood in za-
gen. Ik zocht organisaties – gewoon via 
Google – die wellicht bij mijn concept 
zouden passen. En met succes, want we 
beschikken nu over een complex met des-
kundige medisch specialisten, trainers en 
unieke faciliteiten. Omdat het meer is dan 
een sportschool, hebben we gekozen voor 
een nieuwe naam wat past bij het nieuwe 
concept: LaVita Lifestyleclub.” De Rabo-
bank gelooft in zijn aanpak van onderne-
men en zijn visie door samen te werken. 
Job Rood: “Wij hebben zorg gedragen 
voor zowel de fi nanciering als de verzeke-
ringen. Via De Lage Landen, een van de 
partners binnen de Rabobank Groep, heb-
ben we een deel van de fi nanciering via 
lease weten te doen.
Daarnaast zijn we op diverse gebieden 
een sterke sparringpartner en denken we 
actief met Marcel mee. Samen bereik je 
meer. Dat is niet alleen het uitgangspunt 
van Marcel, maar ook voor ons als Rabo-
bank. Als accountmanager ben ik trots dat 
we in deze tijden nog steeds achter pro-
jecten als deze staan!” Arthur Verhagen, 
specialist Financiële Logistiek bij Rabo-
bank Vallei en Rijn, ziet ook innovatieve 
kansen: “Momenteel onderzoeken we de 
mogelijkheid om Cashless Betalen te inte-

greren bij LaVita. Betalen via onder ande-
re je mobiel zou prima passen bij het in-
novatieve concept van Marcel.”

Alles onder één dak
Lopend door het complex, kom je vanzelf 
in diverse ruimtes terecht. We zien ver-
schillende groepsleszalen van actief be-
wegen met groepsfi tness tot dans en 
ballet. Verderop komen we in 1200 m2

ruimte met daarin de nieuwste fi tness-
apparatuur, inclusief televisieschermen
en ‘virtual active’. Ook vinden we er een 
Finse, infrarood- en bio-sauna, zonne-
banken en zwemfaciliteiten. Omdat tijden 
veranderen en het soms lastig is om een 
oppas te vinden, is er eveneens een kin-
deropvang aanwezig. Kortom, alles onder 
een dak!

Veenendaal vitaal
“Ben je geblesseerd, dan wil je maar één 
ding: snel herstellen en weer sporten.  
Maar wel op een verantwoorde manier. 
Deskundige begeleiding is dan nodig. Die 
gaat verder dan begeleiding voor alleen 
het lichaam. Het is natuurlijk veel effi  ci-
enter voor de klant als die deskundigheid
onder één dak aanwezig is. Dat hebben 
we nu gerealiseerd”, zegt Marcel. Hij 
zorgde er namelijk voor dat ‘Gezond-
heidsgroep de Vallei’ inhouse mensen be-
geleidt. Denk aan huisartsen, fysiothera-
peuten, een psycholoog en een mensen-
dieck. LaVita is hiermee een van de eerste 
centra in Nederland die een totaaloplos-
sing biedt voor iedereen die op een leuke 
en ontspannen manier wil werken aan het 
verbeteren van zijn gezondheid, sport-
prestaties of uiterlijk. Ook heeft LaVita 
een samenwerking met Sporservice Veen-
endaal en het aanliggende zwembad, 
waardoor bezoekers gemakkelijk van en 
naar beide ruimtes kunnen lopen. Samen 
met de Rabobank houden we Veenendaal 
en omstreken vitaal.” 
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