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A S T R I U M A C C O U N TA N T S

A7 Fly&Business, de lucht in
met Astrium Accountants
Op regelmatige basis organiseert het A7 Business Magazine zakelijke bijeenkomsten met ondernemers die zaken doen
in de A7 zone. Zo stond er in de zomer van dit jaar een rubriek Fly&Business gepland. Harrie Brouwer, directeur van
Astrium Accountants uit Heerenveen werd gevraagd om met een paar relaties deel te nemen aan een ballonvaart. In
samenwerking met Pieter Kooistra van het Noordelijk Ballonvaart Centrum uit Joure werd de organisatie in gang gezet.

Zakelijke klik

Brouwer, Simon De la Ferté van FB Accountants,

“Het idee om een aantal ondernemers en

de zoon, schoondochter en de buurman van

zakenrelaties mee te nemen op een dergelijke

Harrie Brouwer. “Ondanks het feit dat er deze

tocht is natuurlijk geweldig”, zegt Brouwer.

keer maar 1 zakenrelatie beschikbaar was op

“In eerste instantie, bij de eerste poging het

deze datum, hebben we een schitterende tocht

luchtruim te kiezen, had ik en paar zakelijke

gemaakt. Deze voerde van Heerenveen naar

contacten uitgenodigd. “Simon de la Ferté,

Beetsterzwaag. Ook nu werden we achtervolgd

kantooreigenaar van FB Accountants te Burgum,

door een storing waardoor er onweer zou kunnen

Weite Oldenziel directeur eigenaar van Ofichem,

ontstaan. Maar het Noordelijk Ballonvaart

een farmaceutisch bedrijf, dat actieve farma-

Centrum achtte het voldoende veilig om te

ceutische ingrediënten produceert en verhandelt

kunnen vliegen”, vertelt Brouwer. “Als je in de

uit Ter Apel en Michiel de Boer, Managing

gondel zit en je kijkt over het weidse landschap

Director van Feed&Food Trading, een grote

heb je geen enkele last van hoogtevrees. De

producent van onder andere melkpoeders uit

tocht was werkelijk de moeite waard. Het vliegen

Zeist, zouden voor de legendarische ballonvaart

over de natuurgebieden tussen Heerenveen en

plaats nemen in de gondel. Toen dit echter

Drachten is niet iets wat je dagelijks doet en

werd afgeblazen hebben we van de nood een

spreekt tot de verbeelding. Na een half uur werd

deugd gemaakt en zijn we voor een hapje en

het tijd om een landingsplaats te gaan zoeken.

een drankje naar Hotel Tjarda in Oranjewoud

Uiteindelijk konden we na een landing, waarbij

gegaan. Daar hebben we ons ook prima ver-

de boomtoppen werden geschoren, veilig de

maakt”, zegt Brouwer. “Het zijn al langdurige

voeten op Moeder Aarde zetten. Het werd tijd

zakenrelaties van me en of je nu in de lucht bij

voor het certificaat en champagne. Een prachtig

elkaar bent of op de grond, dat is om het even.

avontuur en zeker een aanrader om dit eens met

Het is een goed samenzijn met klanten en

een paar mensen te gaan doen, als het weer

Op papier lijkt het allemaal zo makkelijk.

ondernemers. Dat maakt het naast prettig ook

meewerkt”, zegt Brouwer.

Het plannen van een ballonvaart met een aantal

nuttig en zinvol. Het heeft een meerwaarde.

zakenrelaties voor de rubriek A7 Fly&Business.

Al was het alleen maar om de banden met je

Zakendoen en even bijpraten in een onge-

klanten en relaties aan te halen en te verstevigen.

dwongen maar toch avontuurlijk samenzijn, in e

Het leuke van deze bijeenkomst was dat onder-

en ballon hoog boven de A7 zone, zeg maar

nemers, die elkaar niet kenden, en elkaar voor

tussen Heerenveen en Drachten. Het bleek

het eerst ontmoetten tijdens dit evenement, toch

lastiger dan verwacht, weersomstandigheden.

iets voor elkaar kunnen gaan betekenen. Er bleek
tussen een paar leden van het gezelschap een

“De eerste keer dat de ballonvaart gepland

zakelijke klik te zijn, waardoor er aan het eind

stond leek het goed te gaan met het weer”,

van de avond gegevens uitgewisseld werden.

zegt Brouwer. “Echter, door deskundig ingrijpen

Dat contact bestaat nog steeds. Een goede zaak.”

van het Noordelijk Ballonvaartcentrum werd dit
afgeblazen. Achteraf bleek dit een wijze beslissing

Schitterende tocht

vanwege het stevige onweer dat in aantocht

Na een valse start is uiteindelijk de ballonvaart

was. Vertrouwen op vakmensen blijkt maar weer

toch doorgegaan. Op 10 juli vertrok vanaf een

eens een goede keuze geweest te zijn.”

terrein tegenover het Abe Lenstra Stadion in

www.astriumaccountants.nl
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