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DELFGAUW | De in Ottersum gebo-
ren Tineke Rensen (49) boekte als 
sportster en onderneemster veel 
successen; tegenwoordig maakt 
zij als businesscoach van veel on-
dernemingen een succes. Aanvan-
kelijk richtte zij zich op vrouwen. 
“Mijn doelgroep bestaat tegen-
woordig uit ondernemingen die 
een bedrijfsomzet van een ton of 
meer bereikt hebben. Ik help de 
zakenlieden die met de voeten in 
de klei staan.”

Door Jos Gröniger

Tineke Rensen leefde jarenlang voor 
de sport. In haar jeugd turnde zij bij 
het Ottersumse ODI. “‘s Avonds in 
bed deed in de turnoefeningen in ge-
dachten. Door het eindeloos oefenen 
kende ik ze perfect. Van het leren 
visualiseren had later ook profijt bij 
het kajakken. Deze sport beoefende 
ik vanaf mijn achttiende jaar. Het 
werd mijn grote passie. Toen het me 
te gevaarlijk werd ben ik me gaan 
toeleggen op het freestyle kajakken. 
Ik was niet de beste maar door mijn 

wedstrijdmentaliteit drong ik door 
tot de Nederlandse selectie en werd 
ik Nederlands kampioen”, vertelt de 
gedreven vrouw, die ook als freestyle 
skiester grote successen kende. 
Tineke Rensen ruilde haar sportle-
ven in voor een zakelijke loopbaan. 
Toch kwam zij niet in een gespreid 
bedje terecht. “Ik zie de sport niet als 
mijn opstap naar mijn huidige carri-
ère maar ik geef toe dat het goed op 
mijn CV staat.” 

Carrièremove
Op haar 25e startte Tineke het out-
door sportbedrijf Umyak. Tweeën-
twintig jaar later verkocht ze het 
en maakte een carrièremove naar 
haar huidige professie. “Ik vond het 
moeilijk dit bedrijf los te laten. Met 
Umyak had ik een haatliefde ver-
houding. Ik moest er manager zijn 
terwijl ik dat niet wilde. Bij een se-
minar zag ik T. Harv Eker. Hij is een 
succesvol zakenman en schrijver die 
lezingen verzorgt over de mentale 
en emotionele band tussen mensen 
en geld. Toen wist ik zeker dat ik dit 
ook wilde.”

Met haar ervaring en de opgedane 
kennis richt de zakenvrouw zich 
op ondernemers die er niet in sla-
gen hun bedrijf te laten groeien, en 
openstaan voor veranderingen. “Mijn 
doelgroep bestaat uit eigenaren 
van bedrijven met een omzet vanaf 
100.000 euro. Ondernemers geven 
niet graag toe dat er een probleem is 
en dat is begrijpelijk. Want je ziet je 
eigen blinde vlekken niet”, zegt de 
businesscoach. Ik laat ze vervolgens 
inzien dat zij vastzitten in bepaalde 
denkpatronen. Zij moeten hun mind-

set veranderen”, zegt de expert, die 
bij veel ondernemingen het bedrijfs-
DNA mist. “Er is geen missie en te 
weinig toekomstvisie. Het is jammer 
maar ik zie dat ondernemend Neder-
land op veertig procent van zijn kun-
nen draait. Bovendien treden onder-
nemers over het algemeen te weinig 
naar buiten.” Daarnaast bespeurt Tin-
eke Rensen dat het bedrijfsleven nog 
te weinig gebruik maakt van nieuwe 
media. “Social media en webshops 
zijn voor velen nog onbekend ter-
rein. Internet gaat sneller dan menig-

een weet.” Bij haar coaching gaat zij 
uit van de pijlers mindset, planning, 
missie, team, slimme businesstools, 
accountabillity en personal branding. 
“En ik houd de ondernemers voor 
dat investeren in jezelf altijd blijft 
renderen.” Businesscoach Tineke 
Rensen verzorgt lezingen. Bij veel on-
dernemersverenigingen in het land 
was zij al gastspreker.
Meer informatie: Tineke 
Rensen, tel. (015) 78 51 
592 of online op www.
power-events.eu. 

Ex-topsportster Tineke Rensen 
signaleert als businesscoach 
problemen bij ondernemers: 
“Ik mis de toekomstvisie!”

Sportvrouw wordt businesscoach

Open dagen bij Fitland Mill en Boxmeer OVG sluit geslaagde decemberactie af

MILL/BOXMEER | Gedurende de 
open dagen en avonden die van 
zaterdag 10 tot en met donder-
dag 15 januari worden gehouden 
in Mill en Boxmeer zet Fitland de 
deuren wagenwijd open voor be-
langstellenden. 

Liefhebbers kunnen vrijblijvend bin-
nen stappen voor een interactieve 
kennismaking met de nieuwste Fit-
land concepten waaronder FunX-
tion, Octane en CrossFit! Tevens zijn 
er tijdens deze open dagen presenta-
ties over afvallen en de health check. 

Uiteraard kunnen belangstellen-
den deelnemen aan een uitgebreide 
rondleiding, gevolgd door een lek-
kere kop koffie!
Bij Fitland staan resultaat gericht-
heid en functioneel trainen centraal, 
op ieder niveau. Fitland helpt haar 
leden de atleet in zichzelf te vin-
den. Op de open dagen en avonden 
zal tevens een korte film gedraaid 
worden die de bezoeker laat zien op 
welke wijze Fitland invulling geeft 
aan haar merkbelofte: Real Fitness, 
beleef het verschil!
Fitland XL is gevestigd aan de Hoog-
veldseweg 1 in Mill. Voor informa-
tie bel (0485) 45 50 00 of mail naar 
mill@fitland.nl. 
En de vestiging aan de Rembrandt 
van Rijnstraat 28b in Boxmeer is te 
bereiken via telefoon (0485) 57 69 16 
of per e-mail: boxmeer@fitland.nl. 
Natuurlijk is ook alle informatie te 
vinden op www.fitland.nl. 

GENNEP | In grandcafé De Stadsher-
berg vierde de Ondernemersver-
eniging Gennep (OVG) afgelopen 
vrijdag de finale van de December-
actie.  Daar werden ook de laatste 
prijzen uitgereikt. 

De fiets is gewonnen door familie 
Jans uit Ottersum. Mevrouw Sin-
gendonk uit Gennep mag binnen-

kort gaan genieten van een weekend 
of midweek in CenterParcs het Hei-
derbos in Heijen.  De cadeaubonnen 
ter waarde van 100 euro zijn gewon-
nen door M. De Roeper, Van Leeu-
wen en familie Gommers. 
De organisatie van de Decemberactie 
kijkt tevreden terug op de actie en 
heeft al aangekondigd dat in 2015 
weer een actie zal plaatsvinden. 

Jubileum geloofsgemeenschap Lambertus
LINDEN | Afgelopen jaar was het 
precies 450 jaar geleden dat pas-
toor Cornelis van den Bergh de 
parochie H. Lambertus in Linden 
stichtte. De huidige geloofsge-
meenschap herdenkt die gebeurte-
nis met een aantal activiteiten op 
13, 16 en 18 januari.

Zo’n 20 gelovigen zullen zich 13 ja-
nuari terugtrekken in het Dominica-

nenklooster in Huissen. Op vrijdag 
16 januari is tussen 16.00 en 19.00 
uur een symposium onder leiding 
van theologe Marie-Jantien Kreeft 
in dorpshuis De Burcht in Linden. 
Thema is ‘De toekomst van de kerk 
in het klein’. Op zondag 18 januari 
is een bijzondere viering in 
de Lambertuskerk en na 
afloop is in De Burcht een 
feestelijke bijeenkomst. 
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Afspraken telefonisch (0413) 24 66 29

M.H. van der Wegen-Keijser,
Dermatoloog

COSMETISCH CENTRUM UDEN
Violierstraat 21
5402 LA Uden

www.arcus-uden.nl

COSMETISCH CENTRUM BOXMEER
Burg. Verkuijlstr. 43
5831 EH Boxmeer

www.arcus-boxmeer.nl

•   OOK VOOR MANNEN

•   Laserbehandeling van 

- (over)beharing 

- couperose 

- kleine vaatjes op de benen 

- pigmentvlekken 

- tatoeages

•   Chemische peeling

•    Div. soorten rimpelbehandeling

•  Ooglidcorrecties

•   Div. soorten Botoxbehandelingen

• Facelift zonder operatie

40Plus
Relatie.nl

Single, maar liever samen...

Veel singles gingen u voor en zijn bij ons  
succesvol geslaagd.  Neem nu de stap.
Stop met zoeken en laat ons uw partner vinden!

Oproep aan alle 
singles van 40 jaar 
en ouder!

Jan 
van Hemmen
0485-215977

40Plus
Relatie.nl

Single, maar liever samen...

- Betaalbaar (evt. in termijnen)
- Screening - betrouwbare partner
- Dames vanaf 37 jr. 
- Persoonlijk - betrouwbaar
- Groot bestand - landelijk netwerk
-  Vrijblijvend kenninsmakingsgesprek
-  Geen anonieme dates via internet, 

maar eerlijke persoonlijke  
beschrijving40Plus

Relatie.nl
Single, maar liever samen...

Wij hebben het“De kracht van 40Plus relatie is de persoonlijke,  
betrouwbare en veilige zoektocht naar een fijne relatie”


