Club Pellikaan
koestert
‘wij-gevoel’
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Persoonlijke aandacht bij stimuleren gezonde lifestyle
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De historie
van Club Pellikaan
gaat terug tot 1947.
Grootvader en oud-international

‘Mensen zijn bij ons geen
nummer en dat wordt bijzonder
op prijs gesteld’

Henk Pellikaan moest
door een blessure zijn
voetbalcarrière beëindigen.
Hij richtte zijn bouwbedrijf
Pellikaan Bouw op en vond
in tennis zijn nieuwe passie.
Al snel werd in Goirle een
tennishal met negen banen
gebouwd. Het was de start
van de combinatie bouwbedrijf
en sportclub.
Vader Gerard Pellikaan vormde
het fenomeen tenniscentrum later
om tot de high-end sportclub
zoals we die nu kennen.
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De familie Pellikaan is nog steeds eigenaar van Bouwbedrijf Pellikaan
en van Club Pellikaan. Die laatste tak heeft maar liefst zeven vestigingen
verspreid door het land. Henks kleinzonen Patrick en Dennis -de derde
generatie- staan aan het roer van Club Pellikaan. Zij zijn voortdurend
bezig met vernieuwing en verbetering van hun bedrijf. Patrick Pellikaan
opereert vanuit de vestiging Tilburg aan de Rueckertbaan 219 en licht
graag een tipje van de sluier op.

Ik wil gaan sporten en ben op zoek naar een
geschikte sportschool...
“Dat is Club Pellikaan natuurlijk. Sporten is een way of life. Het is bezig zijn
met je lichaam en je uiterlijk. Club Pellikaan is een sportclub voor het hele
gezin met alles onder één dak. Of je nu op zoek bent naar fitness, tennis,
zwemles of (hot) yoga. Wij geloven dat alles in het leven gaat om balans.
Regelmatig sporten, gezond eten en voldoende ontspannen. Een gezonde
lifestyle om te kunnen genieten van het leven. Dit willen we terug zien in
alle faciliteiten binnen de club. Zo hebben we een kidsclub, zodat ouders

tijd vrij hebben om te sporten. Ook heeft de sportkantine plaats gemaakt voor The Coffee Club. Een
plek om te relaxen na een workout, maar met goede
koffie en gezond, lekker eten in plaats van de ouderwetse kroket. We willen een kloppend geheel.”

Club Pellikaan is een familiebedrijf.
Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering?
“Het familieaspect is bij Club Pellikaan vanzelfsprekend. Onze medewerkers én onze leden maken
deel uit van de Pellikaanfamilie. Iedereen moet
zich hier thuis voelen. Dat vinden we belangrijk.
Ons sportaanbod is afgestemd op alle leeftijden.
Veel volwassen leden sportten als kind al bij Club
Pellikaan. En veel van onze medewerkers zijn hier
al jaren in dienst. Mensen zijn bij ons geen nummer
en dat wordt bijzonder op prijs gesteld.”
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‘Club Pellikaan zit als
sportschool in het hogere, maar
betaalbare segment’

Fitnessclub
van het Jaar
Club Pellikaan is voor
het derde opeenvolgende
jaar verkozen tot
Fitnessclub van het Jaar
in de categorie ketens
tot tien vestigingen.
De sportclub werd
beoordeeld op sfeer,
prijs-kwaliteit, aanbod
en faciliteiten.

Waarin onderscheidt u zich van de
concurrentie?
“De laatste tijd heeft onze markt zich gesplitst in
de budget sportscholen met nauwelijks faciliteiten
en de relatief luxe sportscholen met veel aandacht
voor een gezonde leefstijl. Het middensegment
is weggevallen. Club Pellikaan zit als sportschool
in het hogere, maar betaalbare segment.
Wij zijn een club gericht op klantvriendelijkheid, maar ook op
kwaliteit en innovatie. Wij
hebben een groot aanbod
op gebied van fitness en
groepslessen, maar ook
gericht op ontspanning
en service. Zo heeft elke
club een eigen wellness
en zijn we verschillende
partnerships aangegaan.
In alle vestigingen hebben
we een ‘medical health clinic’
met fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast blijven we steeds
innoveren. Dit zie je terug in grote evenementen als Namaste November en Family Festival
als in de doorontwikkeling van onze menukaart
of een livestream op Facebook met een 7-minute
workout. Wij bieden onze leden naast de
faciliteiten tot een gezond leven, ook de kennis,
ontspanning en extra service die alle mogelijkheid
geven tot gezond en gelukkig leven.”

30

Een nieuwe activiteit van Club Pellikaan is
‘Jumping Jack’. Wat is dit precies?
“We blijven nieuwe ontwikkelingen op de voet
volgen en dit is er één van. Jumping Jack is
ontwikkeld in de VS. Onze vestiging in Almere
gaat hiermee als eerste van start. Sommige
mensen denken dat het alleen maar trampoline
springen is, maar er komt heel wat meer bij kijken.
Jumping Jack is een totaalbeleving, waarbij je op
trampolines allerlei tricks kunt doen.
Naast trampolines hebben we een big airbag,
dodgeballcourts en een enorme foampit.
Dit allemaal in urban stijl die Jumping Jack naar
een hoger niveau tilt dan slechts een ‘kinderpark’.
Het is de beleving voor elke leeftijd, en daarnaast is
ook aan de ouders gedacht die zelf de trampolines
niet opgaan. Zij kunnen bijpraten, werken of een
boek lezen in The Coffee Club met lekker eten en
goede koffie. Zodat het voor iedereen een echt
dagje uit is.” 

CLUB PELLIKAAN TILBURG
Rueckertbaan 219, 5042 AE Tilburg
T
013-463 47 46
W
www.clubpellikaan.nl
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