
Bedrijfsmatig en succesvol

Het geheim van OLAT

Met de Brabantse wandelsportvereniging OLAT (Ollandse Lange 
Afstand Tippelaars) gaat het goed. De vereniging vierde in 2017 
haar vijftigjarig jubileum, werd onlangs genomineerd voor de 
 verkiezing Sportvereniging van het Jaar en afgelopen zomer 

verwelkomde ze haar duizendste lid. Best bijzonder, in een tijd 
waarin het verenigingsleven geen hoogtij viert.
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“OLAT is een vereniging met een ziel”, vindt Harrie 
Paulissen, secretaris in het bestuur van de vereni-
ging. Hij werd in 2012 lid van OLAT en zit sinds 

vier jaar in het bestuur. De secretaris zat, naast zijn werk als 
IT-manager, eerder in het bestuur van een voetbalvereniging, 
een tennisvereniging en een Brabantse jongerenvereniging 
en heeft dus vergelijkingsmateriaal. “Bij al die verenigingen 
was er een mate van saamhorigheid, dat hoort er nu eenmaal 
bij”, vertelt hij, “maar bij OLAT heerst een andere energie. 
We veroveren het hart van allerlei typen wandelaars.” En dat 
blijkt: inmiddels zijn er meer dan duizend leden, om nog maar 
te zwijgen over de vele niet-leden die zich melden bij OLAT- 
evenementen. “En dan zijn er in totaal ook nog tweehonderd 
vrijwilligers”, aldus Harrie. 

Slapen op de hooizolder
De oorsprong van OLAT ligt in 1967, vertelt bestuursvoor-
zitter Joop Wesseling. “Cornelis van Montfort, een boer uit 
het  Brabantse Olland, hoorde van de Kennedymarsen in de 
Verenigde Staten en besloot de marsen zelf ook te organiseren.” 
Omdat Van Montfort een boerderij had en overdag druk was 
met zijn koeien, hield hij zijn marsen ’s nachts. Hij begon samen 
met een paar mannen. Ze sliepen van tevoren op de hooizolder 
en ’s avonds gingen ze op pad. Joop: “Ook wanneer het koud 
was, en de winters waren toen een stuk straffer dan nu.” Van 
Montfort had één belangrijke eis: er moest minimaal zes kilo-
meter per uur worden afgelegd. Wie dat niet bijhield, kon niet 
mee. Joop: “Die eis staat nog steeds in ons reglement, maar daar 
houden we ons al een hele tijd niet meer aan, hoor.”

Ieder zijn ding
Inmiddels is er heel wat veranderd. Het initiatief van Van 
Montfort is uitgegroeid tot een wandelvereniging die jaar-
lijks veertien eigen evenementen op de kalender heeft staan, 
waaronder een winterserie en de bekende OLAT Wandeldagen. 
In 1970 telde de club zo’n 25 leden en draaide het vooral om 
de prestatie. Nu OLAT meer dan duizend leden heeft, zijn ook 
de doelen anders: negentig procent wandelt recreatief en haalt 
zijn plezier uit natuur en gezelligheid. De doelgroep van OLAT 
is onder te verdelen in drie typen wandelaars, schetst Harrie. 
“Je hebt prestatiewandelaars, actieve wandelaars en recreatieve 
wandelaars. Voor iedereen is een plek binnen OLAT, omdat er 
zoveel verschillende initiatieven zijn. Wandelgroepen met ieder 
hun eigen bezigheid, korte en lange dagtochten, clubreizen 
naar België en langeafstandstochten.”

BIJ HET WERVEN VAN LEDEN BLIJKT 
KIEZEN SOMS VERSTANDIGER DAN 
CONCURREREN

2304 - 2018



Goedlopend bedrijf
Om alle initiatieven te organiseren, heeft OLAT onder het bestuur – dat deels bestaat uit 
ervaren managers en bestuurders – zo’n 25 commissies of werkgroepen. Voor iedere tak van 
sport is er één. In iedere commissie zit een afgevaardigde uit het bestuur, die ervoor zorgt dat 
er een visie wordt ontwikkeld die past binnen die van de vereniging. Commissies houden het 
bestuur op de hoogte van hun bezigheden. Binnen het jaarprogramma van OLAT organiseren 
ze hun eigen evenementen en sommige hebben daarbij hun eigen vrijwilligers. Harrie: “Zo is 
er een groep die de avondvierdaagse van Sint-Oedenrode organiseert. De commissie bestaat 
uit vijf mensen, maar er zijn wel honderd vrijwilligers bij aangesloten.” Een ander voorbeeld 
is de werkgroep die gaat over de wandelroutes. “Ad Verbakel had daar jarenlang de leiding”, 
vertelt de secretaris. “Hij kent werkelijk iedere steeg en ieder bospad in heel Brabant. Wil hij 
een nieuwe route door een weiland, dan gaat hij langs bij de boer voor een babbeltje en vraagt 
toestemming om de route uit te zetten.” De organisatiestructuur van OLAT doet denken aan 
die van een goedlopend bedrijf: iedereen in de organisatie heeft zijn specialisme, en dat speci-
alisme wordt ingezet voor de vereniging. 

Magische mijlpaal
OLAT lijkt een doelgerichte werkwijze te hebben, ook als het gaat om het op peil houden van 
het ledenaantal. Toen de vereniging het duizendste lid kon verwelkomen, was dat niet zomaar 
een geluksmoment, maar een doel waar naartoe was gewerkt. Harrie: “Die magische mijlpaal 
wilden we graag in 2018 bereiken.” En om die te bereiken, moet je een beetje ‘marketing-
denken’. Volgens de secretaris zijn er twee momenten in het jaar waarop wandelaars sneller 
lid worden: in maart – wanneer de lente in aantocht is – en in september, wanneer je na de 
zomer weer het gewone leven oppakt. “Als je dat weet, kun je op die momenten intensiever 
gaan werven. Op dit soort golfbewegingen moet je als vereniging proberen in te spelen.” Bij 
het werven van leden blijkt kiezen soms verstandiger dan concurreren. Bestuursvoorzitter 
Joop: “Natuurlijk willen we jonge mensen aantrekken, maar de realiteit is dat die liever 
voetballen of hardlopen. Er komt een moment – rond 45-jarige leeftijd – dat dát niet meer zo 
makkelijk gaat. Knieblessures en andere kwalen steken de kop op. Dat is het moment waarop 
wij in beeld komen. En ja, daar sturen we bewust op.”

Vrijblijvend karakter
Het werven van leden gebeurt dus wel, maar 
op passieve wijze. In wandelgroepen binnen 
OLAT mag iedereen gratis meelopen. Na 
drie keer wordt de interesse in een lidmaat-
schap gepeild. Wie niet geïnteresseerd is, 
kan gewoon blijven meelopen. Ook bij de 
OLAT-evenementen is iedereen welkom. 
Leden krijgen korting bij het inschrijven, maar 
iedere deelnemer krijgt dezelfde behandeling. 
Tijdens de evenementen liggen er folders, 
er wordt niet actief geworven. Joop: “Een 
wandelevenement is niet bedoeld om mensen 
binnen te halen. Probeer je dat wel, dan creëer 
je druk die averechts werkt.” Het vrijblijvende 
karakter is voor de vereniging een manier om 
in te spelen op de behoefte van nu. Harrie: “In 
de huidige maatschappij staat het individu cen-
traal en is de behoefte om ergens bij te horen 
kleiner. Dat zie je ook bij ons: als wij een tocht 
organiseren met duizend deelnemers, zijn er 
gemiddeld zevenhonderd geen lid.”

In de verzorgingsstands wordt goede percolatorkoffie geschonken. Joop: “Dan heb je de deelnemers 
wat te bieden.”

IN WANDELGROEPEN BINNEN OLAT MAG IEDER-
EEN GRATIS MEELOPEN. NA DRIE KEER WORDT DE 
 INTERESSE IN EEN LIDMAATSCHAP GEPEILD

Modernisering is belangrijk voor OLAT. Steeds 
meer routes worden aangeboden met gps en er 
wordt gewerkt met ledenpassen met QR-codes.
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Modernisering en creativiteit
Mensen aantrekken is moeilijk, al helemaal als het gaat om vrijwilli-
gers. Toch lukt het OLAT aardig. Harrie: “Zowel leden als vrijwilligers 
doen moeite, omdat ze ergens in geloven. Dat geldt zeker ook voor 
de bestuursleden. De concurrentie van commerciële evenementen is 
groot, dus je moet wat bieden.” Zo zijn koffie, thee en soep tijdens de 
meeste OLAT-evenementen gratis voor iedere deelnemer en organi-
seert de vereniging zes keer per jaar een wandelreis tegen kostprijs. 
Daarnaast moet alles goed geregeld zijn, vinden de mannen. Moder-
nisering is dan ook een hot topic binnen OLAT. Steeds meer routes 
worden aangeboden met gps en er wordt gewerkt met ledenpassen 
met QR-codes. “Daar moet je mee bezig blijven”, vindt Joop. Zo vindt 
hij ook dat de bekende oploskoffie niet meer van nu is. “We schen-
ken in de verzorgingsstands goede percolatorkoffie. Dan heb je de 
deelnemers wat te bieden.” Dat geldt ook voor het materiaal waarmee 
de vrijwilligers werken. OLAT heeft moderne tenten aangeschaft, 
die makkelijk zijn uit te klappen. Iedere tent heeft een inventarislijst. 
Joop: “Als je al vrijwilligers hebt, moet je er alles aan doen om hun 
werk aangenaam te maken.” Die verbeteringen kosten geld, maar dat 
heeft OLAT. “Natuurlijk is er de contributie, maar daarnaast bedenken 
we ook andere manieren om inkomsten te genereren”, vertelt Joop. Zo 

Wordt er een nieuwe route door een 
weiland uitgezet? Dan gaat iemand van 
de routewerkgroep bij de boer langs 
voor een babbeltje en toestemming.

had de vereniging tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een rustig gelegen 
sporthal afgehuurd, waar driehonderd mensen tegen betaling konden 
overnachten, inclusief ontbijt en avondmaaltijd. De locatie lag vijftien 
minuten van de start en werd gekscherend het ‘OLAT-hotel’ genoemd. 
“Dat zorgt voor inkomen én naamsbekendheid”, aldus Joop.

Evenwicht
De bedrijfsmatige houding van OLAT is opvallend. Het is nodig, 
vinden de mannen: een vereniging is immers ook een organisatie. 
Volgens de voorzitter zit het succes van OLAT in een combinatie van 
factoren: visie, strategie, communicatie, persoonlijke betrokkenheid 
en inhoud. “Die moeten in evenwicht zijn. Als een van die pijlers 
verzwakt, merk je dat meteen.” •

“ALS JE VRIJWILLIGERS HEBT, MOET 
JE ER ALLES AAN DOEN OM HUN WERK 
AANGENAAM TE MAKEN”

WORDT OLAT DE 
VERENIGING VAN HET 
JAAR?

OLAT is genomineerd voor de 
titel Vereniging van het Jaar 
2018 van NOC*NSF. Samen 
met de elf andere provinciale 
winnaars maakt OLAT kans 
op deze titel. Een vakjury 
bestaande uit topsporters 
bezoekt de komende tijd de 
genomineerde verenigingen 
en kiest een eindwinnaar. 
Half september, tijdens de 
Nationale Sportweek, maakt 
NOC*NSF bekend wie de 
Vereniging van het Jaar 2018 
is geworden. Op Wandel.nl 
lees je half september of OLAT 
deze eervolle titel in de wacht 
heeft gesleept.
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