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In deze nieuwe rubriek in ABA Today, 
getiteld: ‘The drive van…’, komt als eerste 
Kian Jorissen aan het woord en in beeld. 
Kian is Venue Manager bij Koninklijke 
Maison van den Boer en in die functie nauw 
betrokken bij ABA.

KIAN
JORISSEN

THE DRIVE VAN 

Kian Jorissen is geboren op 24 april 1984 in de Taiwanese 
hoofdstad Taipei. Hij werd als baby geadopteerd door Nederlandse 
adoptieouders. Hij woonde in zijn jeugd onder andere in Leiderdorp, 
Brussel en Apeldoorn. In laatstgenoemde plaats ging hij naar de 
middelbare school en de middelbare hotelschool. Voor het vervolg 
hierop, de hogere hotelschool, verhuisde hij naar Leeuwarden. Tijdens 
zijn stage kwam hij bij Koninklijke Van den Boer Groep terecht. 
Dat was in stadion Galgenwaard in Utrecht. Hij is als het ware bij de 
cateraar ‘blijven hangen’ en heeft op verschillende locaties gewerkt. 
Anderhalf jaar geleden werd Kian aangesteld als Venue Manager 
in de Amsterdam ArenA. Daar geeft hij sindsdien leiding aan de 
verschillende cateringactiviteiten en is operationeel en financieel 
verantwoordelijk. Hij stuurt een team van circa 25 horecamedewerkers 
aan, van chef-koks tot medewerkers in de bediening. Daarnaast is hij 
aanspreekpartner voor onder andere de opdrachtgevers ArenA, Ajax 
en ABA.

VRIENDENTEAM
Kian Jorissen begon al op zijn vierde jaar te hockeyen. Kian Jorissen: 
‘Dat was in België waar wij toen met het gezin woonden. De 
hockeyclub heette, toepasselijk: ‘Oranje’. Ook in Apeldoorn ging ik 
door met hockey, al heb ik toen ook wel gevoetbald en getennist. 
Maar hockey ging me het beste af. Ik heb wel aanleg voor balsporten. 
Ik speelde in mijn jeugd altijd in de eerstelijns teams en werd ook 
geselecteerd voor de district teams. Veel verder kwam ik niet, ik zat 
tegen de top aan, maar was niet goed genoeg voor het hoogste niveau. 
Bovendien werd het steeds lastiger om hockey te combineren met mijn 
horecaopleiding en het werken in de weekenden. Toen ik naar Utrecht 
verhuisde, heb ik voordat ik lid werd van hoofdklasseclub Kampong, 
bij verschillende clubs in de regio gespeeld. Tegenwoordig speel ik in 
Kampong 32. Dat is een vriendenteam. Toch willen we zodra we in het 
veld staan wel graag winnen, ook al is dat niet het belangrijkste. Het 
gaat om lol in het spelletje en na afloop gezellig een biertje drinken, 
want dat kunnen hockeyers wel. Ik speel op het middenveld. Mijn 
kwaliteiten zijn snelheid, creativiteit en overzicht. Met bijna 30 jaar 
hockeyervaring vind ik het nog altijd leuk. Ik kan het goed combineren 
met mijn werkzaamheden voor Maison van den Boer in de ArenA. 
Ook als Ajax thuis speelt, lukt het meestal wel om mee te doen. We 
spelen vaak ‘s ochtends. Daardoor kan ik op tijd in de ArenA zijn. Ik 
mis dan alleen de derde helft, maar dat geeft niet, hoor.’

PERSOONLIJK
Interesses:
‘Eten & drinken’. Ik vind het interessant om te kijken 
wat er allemaal in de horeca gebeurt en kan genieten 
van culinaire gerechten en bijpassende wijnen.

Vakanties:
Meestal Azië. Samen met m’n vriendin, die uit Hong 
Kong komt.

Thuis:
Samenwonend met Christel. In februari verwachten 
we ons eerste kindje.
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