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Uitnodiging lezingavond op dinsdag 8 februari 2022.  
 
Plaats:    Partycentrum Kastanjehof 

Kerkstraat 43a 
   Kwintsheul 
Aanvang lezing: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur 
 
Nu de coronaregels het weer toelaten heeft het bestuur besloten, met de daarbij behorende 
voorwaarden, een bijzondere lezing te organiseren die gegeven wordt door Richard Plugge. 
Richard is de zoon van Nico Plugge die verleden jaar is overleden.  
 
Richard Plugge is sinds 2013 directeur/eigenaar van 
de wielerploeg Team Jumbo-Visma en is bereid om bij 
ons een lezing te geven. Het in 2015 met de 
schaatsploeg van Jac Orie gecombineerde Team 
Jumbo-Visma is één van de grootste sportbedrijven 
van Nederland, met 160 personeelsleden en een 
miljoenenbudget. En in beide sporten nummer 1 van 
de wereld. 

In zijn presentatie maakt Richard de link tussen topsport en bedrijven aan de hand van de 
thema’s: dromen met een deadline, cultuur, visie, betrokkenheid, persoonlijke groei en de 
goede mensen op de goede plek. Aan de hand van onderwerpen over materiaal zoals: de 
fietsen die nodig zijn voor een optimale prestatie, de aerodynamica van kleding, de zitpositie 
op de fiets, het in vorm houden van de ploeg tijdens de reizen en de voeding. Ook legt hij uit 
hoe je mensen kunt motiveren om tot een optimale prestatie te komen. 

De wielerploeg van algemeen directeur Richard Plugge 
kende afgelopen jaar het meest succesvolle seizoen ooit. 
Toch wil hij de lat voor aankomend seizoen nog hoger 
leggen. Om nummer 1 van de wereld te blijven, moet er nog 
veel gedaan worden. 

 
Al de aspecten die aan het succes van een wielerploeg bijdragen gelden ook in het 
bedrijfsleven. Deze lezing is dan ook een zeer motiverende bijdrage voor succes, waar we 
allen ons voordeel mee kunnen doen. 
 
Het bestuur ontvangt u graag op de lezingavond op dinsdag 8 februari vanaf 19.00 uur. 
Introducees zijn toegestaan. 
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