
Drankengroothandel Scheerder en voetbal. Een goede combinatie!   

  

83-jarig familiebedrijf is inmiddels de vertrouwde drankenleverancier van SO Soest   

  

Drankengroothandel Scheerder is sinds vorig seizoen de vaste drankenleverancier van SO Soest. Hidde 

Stoelinga, vierde Scheerder-generatie en woordvoerder van het familiebedrijf Scheerder, kent inmiddels al veel 

mensen binnen de club. Dat kan ook niet anders. Hidde is zelf een enthousiast voetballer. In een vriendenteam 

van vv De Posthoorn werkt hij wekelijks aan zijn doelpuntenfrequentie. De combinatie voetbal, gezelligheid en 

kantine is hem dus niet vreemd. De sfeer bij SO Soest komt Hidde dus bekend voor en deze bevalt hem 

uitstekend. Zoals Hidde het zelf zegt:  “SO Soest en Scheerder vormen een prima combinatie!” 

 

In 1930 startte de overgrootvader van Hidde, Manus Scheerder het bedrijf. Het  klassieke, romantische verhaal 

van de pionier die klein begint en binnen een aantal generaties zijn limonade- en drankengroothandel ziet 

uitgroeien tot een succesvolle onderneming. Wij zijn aanbeland bij de vierde generatie. Hidde en zijn neef Roel 

Scheerder runnen de drankengroothandel. Andere neef, Niels Scheerder heeft, als gecertificeerd vinoloog, de 

wijngroothandel “Weldam Wines”, onder zijn hoede.  

 

De limonade- en drankengroothandel groeide binnen vier generaties uit tot een succesvolle onderneming. 

Hidde, zoon van de kleindochter van Manus Scheerder is trots op zijn roots. “We hebben een 83-jarig 

familiebedrijf waar het met de opvolging wel goed zit. Ons beroep sterft langzaam uit. Momenteel zijn wij de 

enige drankengroothandel in de regio Eemland. Wij willen de service en de kwaliteit leveren waarmee we in 83 

jaar groot en bekend zijn geworden! Ons werk doen we op basis van vijf principes: ondernemerschap, 

persoonlijk contact, betrouwbaarheid, continuïteit en gezelligheid. Dat laatste is belangrijk: horeca is 

gezelligheidsbusiness!” 

 

Hidde leidt ons rond in het enorme magazijn op de Textielweg in Amersfoort.  Op nummer Textielweg 20 zien 

we metershoge stellages met frisdrank en verschillende soorten bier. Hidde: “Hier komen de bestellingen 

binnen en worden de orders verwerkt. In het pand hiernaast, op nummer 18, is onze wijnhal van Weldam 

Wines. Wij verzorgen met Weldam Wines wijncursussen voor particulieren en bedrijven. De handelsvoorraad 

van Weldam Wines bestaat voor 80% uit eigen import.  

 

Zuid-Afrika 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. De familie Scheerder is zich daar terdege van bewust. Emil 

Scheerder (derde generatie en de vader van Roel en Niels) nam in 2009 een initiatief om een voetbalproject in 

Zuid-Afrika te ondersteunen. Hidde: “In drie townships is de Sefapane Community Development Fund is vier 

jaar geleden een uniek voetbalproject gestart; www.sefapanefootballleague.nl Op dit moment voetballen er 

1800 kinderen (7 – 16 jaar) die dankzij het voetbal loskomen van hun dagelijkse problemen en bovendien in een 

goede sociale omgeving komen. Wij zijn er trots op en heel blij dat mede door onze steun die kinderen 

voetbaloutfits en voetbalmaterialen hebben. Door meer steun vanuit Nederland kan ook de wachtlijst van 2000 

kinderen weggewerkt worden. Bedrijven of organisaties die willen steunen kunnen contact opnemen met 

algemeen@scheerderbv.nl!” 

 

  

Nieuwe ondernemers gezocht!  

Hidde: “wij zijn altijd in voor innovatie en ondernemerszin van enthousiaste ondernemers in de regio. Dus ook 

in de omgeving Soest. Voor diverse mooie horecazaken, dat kan een restaurant of café zijn, zoeken wij (nieuwe) 

ondernemers die willen starten of een extra zaak willen. Maar horecatalent kan zich ook bij ons melden. Wij 

hebben een uitgebreide database van goed horecapersoneel. Dankzij deze ‘kaartenbak’ hebben wij al diverse 

ondernemers aan goed personeel kunnen helpen. Onze buitendienstmedewerkers zijn altijd geïnteresseerd in 

een vrijblijvend gesprek met horecatalenten. Bel: 033-2472760.   

  

Voor meer info over Drankengroothandel Scheerder: http://www.scheerderbv.nl/ 
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