Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)

Eventuele wijziging van contactpersoon e/o adresgegevens, graag mailen naar:
communicatie@de-corner.nl

Jachtenlaan 66, 1503 HW Zaandam
M 06-29303096

Jan Lammers,
autocoureur

Ondernemen zonder ta
lent i s
net zo gevaarlijk als
race n

Kom samen met uw (zakelijke) partner
en/of collega gezellig netwerken op
de 241ste Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 13 september 2018
Volgende bijeenkomsten

donderdag 18 oktober 2018

*

dinsdag 6 november 2018*
30ste Zaanse Ondernemersdag

13 september 2018
Ondernemen zonder talent is net zo gevaarlijk
als racen

Een mooie comeback
Helaas stagneerde in 1982 de Formule 1-missie van Jan en stapte hij
over naar Indy-Cars en Endurance-racen voor het team van Jaguar.

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

Het bracht hem vele successen waaronder de overwinning in Le
Mans in 1988. Ook won hij tweemaal de 24-uursrace van Daytona
en behaalde hij talloze overwinningen in 1000KM-races. In 1992

Jan Lammers, autocoureur

waagde Jan nog eenmaal een poging tot een comeback in de Formule
1 en dat lukt. Uniek, want tot op heden keerde nog nooit een Formule

De Formule 1, de geur van brandend rubber, de strijd tussen de coureurs. Als iemand

1-coureur na 10 jaar terug.

autocoureur als beroep mag uitoefenen, ben je natuurlijk een bevoorrecht persoon”,

Door schade en schande wijzer, maar niet rijker

zo zegt hij. Hij vertelt u graag zijn verhaal en deelt zijn kennis over ondernemerschap

Naast coureur is Jan ook ondernemer. En dat ging niet altijd zonder

met u tijdens de Cornerbijeenkomst op 13 september aanstaande.

slag of stoot. “Als ondernemer ben ik door schade en schande wel

18.00 – 18.50 uur
Presentatie door
Jan Lammers
Vragen stellen en discussie

wijzer, maar niet rijker geworden. Ik heb geleerd dat ondernemen
Als 12-jarige al achter het stuur

zonder talent net zo gevaarlijk is als racen. Sportief ging het super

Jan was er vroeg bij. Op zijn twaalfde kreeg hij al slip-les van zijn leermeester Rob

met het behalen van twee wereldtitels in de FIA World Sportscar-

Slotemaker die hem daarna ook het autoracen leerde. Het ging in alle opzichten

series in 2004 en 2005, maar economisch was het moeilijk om

snel; in 1973 won de toen 16-jarige Jan zijn debuutautorace. Deze overwinning

winstgevend te draaien. Met ons eigen Racing Team Holland bonden

werd in datzelfde jaar gevolgd door zijn eerste Nederlandse kampioenschap. In

we de strijd aan met de autofabrikanten en wilden we op Le Mans

1978 won hij het Europese Formule 3-kampioenschap, tot op de dag van vandaag

meedoen in de hoogste klasse. Om in zo’n situatie passie en ambitie

nog steeds als enige Nederlander.

te combineren met nuchter zakendoen was te hoog gegrepen.”

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 18.00 uur
Actualiteiten

weet hoe bijzonder de racewereld is, dan is het wel Jan Lammers. “Als je je leven lang

Jan Lammers

PROGRAMMA
13 SEPTEMBER 2018

18.50 – 19.00 uur
Afsluiting door de voorzitter
19.00 – 20.30 uur
Tijdens de uitgeserveerde
maaltijd heeft u volop de
gelegenheid om te netwerken.

De stap naar de formule 1

“Attitude over circumstances”

In 1979 bereikte Jan de Formule 1. Als eerste Nederlander en met een professioneel contract voor het

Momenteel is Jan actief voor NOS Studiosport als vaste F1- en auto-

volledige seizoen. Een unieke ervaring, vertelt hij. “Op 22-jarige leeftijd werd ik ineens omringd door

sportanalist. Daarnaast treedt Jan nog steeds op als autocoureur

grote helden als Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi en Keke Rosberg. Helaas

tijdens demonstraties en gastraces. Hij ziet zijn leven als een jon-

viel dat eerste seizoen niet mee: het beste resultaat was een 9e plaats in Montreal.” Zijn talent kwam in

gensdroom die uitgekomen is. “Attitude over circumstances” is zijn

1980 echt naar boven. Voor het kleine Duitse privéteam ‘ATS’ kwalificeerde Jan zich op de 2e startrij met

favoriete levensopvatting. Waarom dat zo is? Jan vertelt het u graag

een 4e positie voor de USA Grand Prix in Long Beach Californië. Nog nooit had een Nederlander zo goed

op 13 september in het Zaans Museum. Samen met uw (zakelijke)

gepresteerd in de Formule 1. Max verstappen was er voor nodig om dit record na 36 jaar te breken!

partner en/of collega bent u van harte uitgenodigd.

Cornerprijs € 10,00
Een verrassingsmaaltijd excl.
drankjes. De hapjes worden u
aangeboden door De Corner.

Een heerlijke maaltijd voor slechts
€ 10,-: blijft u ook eten?
Bij binnenkomst vindt u een menukaart met de te serveren maaltijd.
U bepaalt zelf of u wel of niet blijft
eten; dit wordt genoteerd op uw consumptiekaart. Samen met de drankjes
betaalt u dit na afloop bij de uitgang.
Dit kan contant of per pin. De hapjes
worden u aangeboden door De Corner.

Hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

