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‘Als we binnen de lijnen staan, zijn we bloedfanatiek’

Herman en Hugo Verlind
In ‘Wat beweegt…’ dit keer Herman en Hugo Verlind, beiden
directeur/eigenaar van Zalsman. De broers zijn nog wekelijks actief
op het volleybalveld en beleven plezier aan het spelletje dat zij ooit
op eredivisieniveau speelden.
1 Herman (rechts op de foto) is op 9 december 1968
geboren. Broer Hugo kwam op 3 september 1970, ook in
Kampen, ter wereld. In totaal groeiden er zes kinderen –
drie jongens en drie meisjes – op in het gezin van vader
Herman en moeder Heleen. Herman Verlind senior was
werkzaam in de grafische industrie. In 1967 kocht hij
Zalsman in Kampen, toentertijd een kleine handelsdrukkerij annex uitgeverij. Herman en Hugo groeiden op
boven de drukkerij en kregen het vak met de paplepel
ingegoten. De broers kozen ieder hun eigen weg. Herman was geen studiebol. Hij probeerde diverse opleidingen, maar bleek meer een man van de praktijk. Hij trad
na zijn schooltijd in dienst bij Borrias in Kampen. In 1993
ging hij bij zijn vader in de zaak werken. Hugo ging naar
de MEAO en rondde de opleiding bedrijfscommunicatie
succesvol af. Na zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers
tekende hij twee jaar bij. Na zijn terugkeer in de burgermaatschappij begon hij een bureau voor huisstijlen
en creatieve grafische producties. In 2004 werden de
krachten gebundeld en kwamen de broers samen aan
het roer van Zalsman te staan. Dat was het begin van
een enorme expansie. In 2010 werd Thieme Media Center Zwolle overgenomen en verhuisde het bedrijf naar
de Overijsselse hoofdstad. Daarna werd in Kampen de
drukkerij van de sociale werkvoorziening overgenomen
en werd in 2015 een digitale printfaciliteit opgezet. Er
werken inmiddels 160 mensen bij Zalsman.

Teamwork
Als managers vullen Herman en Hugo elkaar goed aan.
‘Dat geldt eigenlijk voor ons hele managementteam’,
zegt Herman Verlind. ‘Binnen het MT is een mix van
verantwoordelijkheden voor vestigingen en/of specialistische disciplines vertegenwoordigd. Zelf ben ik meer
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technisch georiënteerd, terwijl Hugo meer affiniteit
heeft met de commerciële en financiële zaken. Samen
met het MT geven we invulling aan de strategie en het
beleid van Zalsman. Onze eigen rol vullen we zoveel
mogelijk in buiten de operatie zelf.’
‘We willen in principe misbaar zijn’, vult Hugo aan. ‘Na
ruim tien tropenjaren kiezen we tegenwoordig gemakkelijker voor dingen buiten het werk en dat bevalt prima.’

Bloedfanatiek
Beide broers spelen al jaren volleybal en hebben beiden
op het hoogste niveau in Nederland gespeeld. De weg
naar de top begon al jong. Hugo was zeven toen hij lid
werd van Reflex, de volleybalvereniging in Kampen.
Herman begon zijn sportloopbaan als voetballer, maar
werd op z’n elfde ook lid van Reflex. Hugo: ‘We hadden
redelijk aanleg voor het spelletje en kwamen via de
jeugdteams in de selectie. We hebben veel met elkaar
in het hetzelfde team gespeeld. Zo raak je letterlijk én
figuurlijk op elkaar ingespeeld.’

‘We willen in principe
misbaar zijn’
Herman: ‘Tot ons 35e hebben we in het eerste team
gespeeld. Tegenwoordig in het derde. Het is en blijft
een leuk spelletje. Als we binnen de lijnen staan, zijn
we bloedfanatiek. Ik meer nog dan Hugo. Ooit zei mijn
moeder na een wedstrijd tegen mij: “Als je je zo blijft
misdragen in het veld, kom ik nooit meer kijken.” Terwijl
ik op de zaak van ons tweeën juist de meest “ingetogene” ben. Daar is het precies omgekeerd.’ 1

INTERESSES:
Tegenwoordig mountain
biken de broers samen en
trainen voor de mini
triatlon in Zwolle, waar
Zalsman als bedrijf al jaren
aan meedoet. Ook Herman
heeft zich daar dit jaar
voor ingeschreven.
VAKANTIES:
Herman: ‘Afwisselend
lekker luieren in de zon
met een actieve doe
vakantie.
Hugo: ‘Met de kids er op
uit. Kan overal naar toe
zijn. Van Terschelling tot
Curaçao.’
LEVENSMOTTO:
Gezamenlijk: ‘Work hard,
play hard’.
THUIS:
Herman woont samen met
Sylvia
Hugo is vader van drie
zonen Kees (3), Ties (7) en
Joep (10)

Het beeld is gemaakt in de
sporthal van volleybalvereniging Reflex, Kampen.
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