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Mijn naam is Erik van der Meijs, ik ben 46 jaar en woon in Maassluis. Ik ben getrouwd met Anja en 
we hebben twee zoons, één van 15 en één van 6 jaar (ja, dat is een flink verschil maar dat is ook wel 
erg leuk). Ik werk op Bloemenveiling FloraHolland in Naaldwijk als, zoals we dat in mooi Nederlands 
noemen “Category Developer”. Dit houdt in dat ik nationale en internationale retailers (supermarkten, 
tuincentra, bouwmarkten en dergelijke) en hun leveranciers adviseer over hoe zij het beste bloemen 
en planten kunnen verkopen. Hiervoor ontwikkelen we concepten passend bij de betreffende formule. 
 
Zelf deed ik al aan zwemmen en hardlopen. Toen ik graag met Freek en Marco-Paul mee wilde gaan 
doen met de TVR zwemtraining was net de regel ingevoerd dat je dan ook “meer moet doen”. Niet 
getreurd, dan ga ik toch gewoon triathlonnen dacht ik toen. Aangezien ik mountainbiken leuker vind 
dan wielrennen op de weg heb ik in augustus mee gedaan met de offroad in Vlaardingen. En dat 
smaakte eigenlijk wel naar meer. Aangezien ik naast werk, privé en sport ook nog voorzitter ben van 
Scouting Maasland en ook graag aan het klussen ben in en om ons huis is mijn triathlonambitie 
vooral om lekker bezig te zijn en een paar keer per jaar mee te doen aan een triathlon, zwemloop of 
iets dergelijks. Verder hoop ik op een strenge winter want schaatsen op natuurijs doe ik het allerliefst. 
Er zijn stiekeme plannen om samen met mijn vrouw de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee 
te gaan rijden. Wat ik tot slot nog even kwijt wil is dat het me opvalt dat er zo’n gezellige en 
behulpzame sfeer hangt binnen de club. Als nieuwkomer bij het open water zwemmen en triathlonnen 
is dat wel erg prettig. 
 


