
De goedgebekte directeur van AFC Ajax speelt 
de hoofdrol in een dubbeldrama, dat zowel Ajax 
betreft als zijn andere ‘kluppie’, The Entertainment 
Group. Volgens velen waren de ambities van Rik 
van den Boog te hoog gegrepen en gaat hij zijn 
ondergang tegemoet: “Hoe is het mogelijk dat deze 
man directeur kon worden van een beursgenoteerde 
onderneming?”
Tekst Eric Smit en Ronald Olsthoorn  Beeld Hollandse Hoogte, ANP
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e handdruk is ferm, de be-
groeting kort. Entertain-
mentondernemer Unico 
Glorie kijkt Ajax-directeur 
Rik van den Boog even in-
dringend aan, voordat ze 
samen een kleine rechts-
zaal van de Amsterdamse 
rechtbank in lopen. Een 
gezamenlijke tegenstan-
der brengt ze daar: Marco 
Krol. Een tot op het bot ge-
frustreerde investeerder 

van het teloorgegane investeringsfonds Lab Venture. Krol zegt 
dat hij zich eerder door de prachtige verhalen van Van den Boog 
heeft laten verleiden om een deel van zijn geërfde miljoenen in 
Lab Venture te investeren. Die is hij enkele maanden later alweer 
kwijt. Krol is buiten zinnen van woede. In 2009 begint hij wild om 
zich heen te slaan en voert de ene rechtszaak na de andere. Als 
Van den Boog en Glorie naast elkaar plaatsnemen, zit het och-
tendprogramma er al op. In die zitting wist voormalig rapartiest 
Antony Haynes Glorie in de beklaagdenbank te krijgen. Met dank 
aan Krol, die zijn advocaat – op zijn kosten – aan Haynes heeft 
uitgeleend. De zaak van de rapper staat volgens Krol direct in 
verband met zijn eigen zaak, waarvoor ze nu in de rechtszaal zijn 
samengekomen. Krol wil onder anderen Van den Boog laten bloe-
den voor de geleden schade. 

ONAANGENAME BOODSCHAP
Voor even lijken Glorie en Van den Boog weer de partners die ze 
ooit waren, als aandeelhouders van een zeer winstgevend enter-
tainmentbedrijf. Maar dat was voordat The Entertainment Group 
(TEG) spectaculair ten onder ging. Hoofdschuldige volgens Glorie: 
Rik van den Boog. Inderdaad, de man die nu ontspannen naast 
hem zit. Met zijn armen over elkaar. Alsof er niets aan de hand is. 
Maar onder Van den Boog was TEG, inclusief Lab Venture, wel 
naar de afgrond gegleden. Zonder dat hij had ingegrepen, dat 
moest Glorie helaas toegeven. Hij had zich net als Marco Krol mee 
laten slepen door de glad gepolijste verhalen van Van den Boog. 
Hij had hem vertrouwd. Ja, Glorie begrijpt de woede van Krol wel. 
“Ik zat er zelf ook vol van.” Andersom geeft Krol blijk van het be-
sef dat zijn lot en dat van Glorie met elkaar verbonden zijn. Door 

die ene man. Tijdens de middagpauze vat Krol het kernachtig sa-
men: “Ja, eigenlijk draait dit hele drama vooral rond één persoon: 
Rik van den Boog.”

Het zijn wat brokstukken uit een turbulent zakelijk verleden. 
Een verleden waarmee een algemeen directeur van een beurs-
genoteerde onderneming zich liever niet geassocieerd ziet. Want 
dat is de functie die Rik van den Boog (51) sinds januari 2009 bij 
voetbalclub Ajax bekleedt. En in die hoedanigheid heeft Van den 
Boog afgelopen oktober ook nog eens een onaangename bood-
schap te verkondigen: de club heeft een nettoverlies van 22,8 mil-
joen euro geleden – het op een na grootste verlies sinds Ajax in 
1998 naar de beurs ging. Gevolg is dat het eigen vermogen met 37 
procent is gedaald, terwijl de bedrijfs- en salariskosten zijn blij-
ven stijgen – met alle gevolgen vandien voor de solvabiliteit. Met 
een daling van de schulden van 7,5 miljoen valt er nog een klein 
lichtpuntje te noteren. De realiteit is echter deze: nog twee van 
zulke desastreuze seizoenen en de club is technisch failliet.

“Eigenlijk hebben we er nog nooit zo goed voorgestaan.” 
Rasverkoper Van den Boog weet daags na de presentatie van de 
jaarcijfers over de telefoon het recordverlies van een fraaie strik 
te voorzien. Hij zegt het zonder erbij te grinniken. Die bravoure 
tekent de man, die door vrienden en zakenrelaties als een ‘inne-
mende gozer’ en ‘charmant’ wordt omschreven, maar ook als een 
‘straatschoffie’ en een ‘razendsnelle rekenaar’. Eigenschappen die 
Van den Boog nog nodig zal hebben, wil hij zich de komende 
maanden staande houden als directeur van de ’s lands meest 
succesvolle voetbalclub aller tijden.   

FLUWELEN REVOLUTIE
Onder Van den Boog heeft Ajax zich voor het eerst sinds 2005 
weten te kwalificeren voor de Champions League. Dat is positief, 
want met de inkomsten uit het kampioenenbal zal een financieel 
drama in het huidige seizoen vrijwel zeker uitblijven. Dat neemt 
niet weg dat Ajax sportief dreigt af te glijden, zo waarschuwt 
Johan Cruijff in zijn column in De Telegraaf. Het clubicoon noemt 
het financiële en technische beleid van de Amsterdamsche Foot-
ball Club een verschrikking, roept de gehele clubleiding op te 
vertrekken en predikt half november zelfs een fluwelen revolutie. 
En dan is er nog het bochtige spoor dat Van den Boog in de zaken-
wereld trok, waarvan de nasleep van het TEG-faillissement hem 
bepaald niet in de kaart speelt. 

“Bij Ajax is natuurlijk elke scheet voorpaginanieuws”, zegt 
radiodeejay Daniël Dekker, die het spanningsveld omschrijft 
waarin Van den Boog opereert. Dekker is voorzitter van de 85.000 
leden tellende supportersvereniging van Ajax en zit in die hoeda-
nigheid maandelijks met de directie om de tafel. Hij vindt Van den 
Boog ‘straight’ en ‘goed in zijn communicatie naar de supporters’. 
De twee stonden niet zo lang geleden nog tegenover elkaar, toen 
de supporters kwaad waren over de in hun ogen te hoge prijzen 
voor de thuiswedstrijden in de Champions League. Dekker: “Rik 
reageerde emotioneel. Het was allemaal al in de pers voor hij er 
bij betrokken raakte. En toen kwam er ook nog eens die column 

van Johan Cruijff overheen. Rik wil Ajax verder brengen, daar-
over de controle houden – en op dat moment was hij even de regie 
kwijt.”

IN DE KLUIS
De voorzitter van Ajax, Uri Coronel, staat vooralsnog achter zijn 
beslissing om Rik van den Boog tot algemeen directeur te benoe-
men. In november besloten voorzitter en directeur in Het Parool 
nog zij aan zij op te trekken om zich te verdedigen tegen de aan-
houdende kritiek van Cruijff: ‘Zijn adviezen zijn geen adviezen.’ 
Coronel: “De kritiek van Cruijff raakt ons beiden, daarom hebben 
we besloten om daarover eenmalig naar buiten te treden.”

In 2008 zat Coronel de commissie voor, die de Ajax-organisatie 
doorlichtte. Een van de aanbevelingen was om een directeur aan 
te stellen die thuis was in de voetbalwereld, een boegbeeld voor 
de club was en een people manager voor het personeel. De gere-
nommeerde headhunter De Vroedt & Thierry kwam met kandi-
daat Van den Boog. Coronel: “Rik voldoet op alle punten. Hij heeft 
een goed zakelijk verleden op zijn laatste positie na, maar daar-
over heeft hij mij tijdig geïnformeerd. Naast het werk van De 
Vroedt & Thierry hebben wij met zeven, acht topmensen uit het 
bedrijfsleven gesproken, mensen die ook met Rik hebben samen-
gewerkt. Allemaal gaven ze een goede referentie.”

Enkele van de door Ajax geraadpleegde mensen, onder wie Unico 
Glorie, blijken zich desgevraagd echter vooral in negatieve zin 
over de Ajax-directeur uit te laten. Ex-bankier en Ajax-commis-
saris Joop Krant, die was betrokken bij het belrondje, snapt wel 
waarom: “Ik denk dat dit voortschrijdend inzicht bij sommigen is 
ingegeven door de ontwikkelingen bij TEG.”

Coronel: “De TEG-zaak speelde bij zijn aanstelling niet, dus 
was er voor ons geen aanleiding om daar dieper op in te gaan. 
Toen TEG failliet ging, zijn we om de tafel gaan zitten en heeft 
Rik het hele verhaal gedaan. Onder die versie hebben we onze 
handtekening gezet en dat stuk ligt hier in de kluis. Natuurlijk 
heeft Rik fouten gemaakt, maar uit niets is mij gebleken dat hij 
zich heeft verrijkt of dat hij mensen heeft opgelicht. Er zijn veel 
mensen hun geld kwijtgeraakt, dat is spijtig. Maar dat zijn ook 
mensen die met open ogen in een investering zijn gestapt. De 
TEG-zaak is voor mij met het rapport van curator Padberg afge-
sloten. Dat zou nog kunnen veranderen als blijkt dat Rik mij on-
juist heeft geïnformeerd of dat door allerhande procedures het 
belang van Ajax in het geding komt. Maar dat weet Rik zelf ook.” 

De vraag is wat voor tekst er bij Ajax in de kluis ligt. Hoeveel 
heeft Van den Boog Ajax over zijn zakelijke verleden aan Coronel 
verteld? En hoe diep heeft De Vroedt & Thierry gegraven voordat 
het bureau hem als ‘toptalent’ voor de positie van Ajax-topman 

Uri Coronel: “Uit niets is
mij gebleken dat hij zich 

heeft verrijkt of dat hij
 mensen heeft opgelicht”

NA DE GEWONNEN WEDSTRIJD TEGEN HERACLES  
OP 18 APRIL ZIEN VAN DEN BOOG EN MARTIN JOL DAT  

FC TWENTE GEEN PUNTEN HEEFT GEMORST TEGEN 
FEYENOORD EN MET NOG ÉÉN WEDSTRIJD TE GAAN EEN 

PUNT VOORSPRONG HOUDT OP DE AMSTERDAMMERS. 
WEL IS DE TWEEDE PLEK DEFINITIEF VEILIG GESTELD.
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Hans Kemna
CASTING DIRECTOR  

EN FOTOGRAFIEVERZAMELAAR 
OVER ‘DIE AJAX-FOTO  

VAN PAUL HUF’:

“Ik kende Paul, het was een fantastische, heel geestige 
man. Telkens zei ik hem hoe ontzettend graag ik die 
foto wilde hebben. Waarop Paul steevast antwoordde 
dat de editie was uitverkocht. Ik bleef doorvragen. 

Officieel mocht hij die foto helemaal niet nog een keer 
afdrukken. Totdat hij met een lumineus idee kwam: 

‘Weet je wat? Jij hebt een heel erge lekkage gehad.  
Je had die foto en die is nu waanzinnig beschadigd.  

Je bent huilend bij mij gekomen en ik heb die foto 
opnieuw afgedrukt. Zo gaan we het doen.’”

UIT: MILJONAIR 22 
VOORJAAR 2006

10 JAAR 
MILJONAIR  

INTERVIEWS

selecteerde? Erg diep kan dat volgens verschillende betrokkenen 
niet zijn. Een oud-directeur van Orange, het mobiele telecommu-
nicatiebedrijf waar Van den Boog een jaar werkte, weet het sub-
tiel onder woorden te brengen: “Er valt het een en ander op de 
man aan te merken.” Op de reünie van Orange afgelopen oktober, 
waarop Van den Boog schitterde door afwezigheid, ging de hui-
dige Ajax-directeur veelvuldig over de tong. “Er werden de no-
dige grappen gemaakt”, zegt de ex-directeur. “Want het blijft ve-
len van ons fascineren: hoe is het mogelijk dat deze man directeur 
kon worden van een beursgenoteerde onderneming?”

GEZELLIG EN VOLKS
Wie is die man eigenlijk die de dagelijkse leiding van Ajax nu al-
weer twee jaar in handen heeft? “Rik komt uit een echte Amster-
damse familie”, zegt jeugdvriend en eigenaar van een sportschool 
in Purmerend, George Bruynesteijn. De twee zitten bij elkaar in 
de klas op de Vondelschool in de Amsterdamse Pijp en zijn onaf-
scheidelijk. “Ik was kind aan huis bij de familie (Rik, zijn ouders 
en zijn twee jaar oudere broer Hans; red.). Zijn vader werkte in de 
fabriek, maakte kopjes en schoteltjes. Daar hebben wij in de va-
kantie heel wat aan de lopende band gestaan. Het was bij Rik 
thuis gezellig en volks. Het was bij mij thuis toch even anders – 
iets meer middenstand, er kon financieel wat meer. Dat had Rik 
vrij snel in de gaten, en je zag meteen aan hem dat hij meer wilde, 
meer dan in de zomervakantie naar de camping in Voorthuizen.”

Van den Boog en Bruynesteijn zijn niet alleen vrienden, maar 
ook rivalen als ze op straat of in clubverband tegen elkaar voet-
ballen. Bruynesteijn: “Als we ruzie hadden, gingen we altijd el-
kaars moeder beledigen. Zijn moeder was nogal voluptueus en die 
van mij had een kleurtje. Dan was het van ‘dikke olifant’ en ‘zwar-
te aap’ over en weer.” Op hun twaalfde worden ze allebei gescout 
door Ajax. In de beslissende wedstrijd staan ze tegenover elkaar. 
“Rik rechtsback en ik linksbuiten. Ik ben helemaal weggespeeld 
die dag en werd afgetest. Rik mocht blijven.”

Van den Boog doorloopt alle vertegenwoordigende jeugdelftal-
len, maar struikelt uiteindelijk in het tweede elftal. Naast het 
voetballen blijft hij studeren aan de Pedagogische Academie. Vol-
gens Bruynesteijn niet naar de zin van toenmalig Ajax-trainer 
Leo Beenhakker. “Die vond dat je moest kiezen: óf voetballen óf 
studeren. Dat was volgens Rik een slap excuus om hem uit het 
eerste te houden. Hij heeft toen een hoop heibel gemaakt – want 
dat kan hij als het niet naar zijn zin gaat – en is vertrokken naar 

Aldus geschiedt. Van den Boog ruilt zijn stoffige bestaan van ac-
tuaris in voor dat van snelle verkoper. De handel in printers en 
kopieerapparaten staat te boek als extreem competitief: alleen de 
meest agressieve, charmante en vindingrijke verkopers weten te 
slagen. Van den Boog blijkt er zo een te zijn. Duijvelshoff: “Rik 
gaat tot het uiterste om te winnen – op het voetbalveld én daar-
buiten. Als verkoper doorzag hij situaties razendsnel en wist hij 
bij de mensen op het juiste moment de juiste snaar te raken. Hij 
presteerde het om ten overstaan van een klant te zeggen: “Heb jij 
wel eens in drie seconden duizend gulden verdiend? Nee? Nou, 
dan zou ik even hier tekenen als ik jou was.”

De vroegere rechtsback van Ajax scoort zo aan de lopende 
band en schopt het bij Xerox uiteindelijk tot verkoopdirecteur. Hij 
is daarna enige tijd landenmanager voor Finland, de Baltische 
staten en Rusland. Spannend, eervol, maar Van den Boog heeft 
zijn zinnen op een volgende stap gezet. Een baan in de VS lonkt, 
maar dat zien zijn tweede vrouw en drie kinderen niet zitten. Hij 
wil hoe dan ook verder en ruilt in 1999, in het midden van de in-
ternethype, Xerox in voor een iets sexier omgeving. Hij kiest voor 
een sector die, in tegenstelling tot de kopieer- en printerbusiness, 
zeer steile groeicurven laat zien: die van de mobiele communica-
tie. Van den Boog kan als directeur aan de slag bij Libertel, dat 
later door het Britse Vodafone wordt overgenomen. André ten 
Bloemendal, vriend en voormalig commercieel directeur onder 
Van den Boog bij Vodafone, kenschetst zijn ex-baas als een gedre-
ven man die graag voor de troepen uit loopt. “Rik kan zijn mensen 
goed motiveren en gaat daarbij uit van de gedachte dat er meer is 
dan werk alleen. Het thuisfront mag volgens hem niet onder het 
werk lijden. Maar voor zichzelf legt hij de lat onbedaarlijk hoog. 
Voor zijn eigen omgeving zou het soms best een tandje minder 
mogen.” 

CEREMONIEMEESTER 
Hoe hoog Van den Boog de lat legt en vooral welke grenzen hij 
daarbij overschrijdt, is een vraag die anno 2010 bij veel mensen 
opkomt. Ongetwijfeld ook bij de door Johan Cruijff opgejaagde Uri 
Coronel. De eerste keer dat de buitenwereld een glimp opvangt 
van de grensverleggende ambitie van de vroegere Ajax-verdediger, 
is in het jaar 2001. In de zomer van dat jaar biedt Congres- en 
Partycentrum ’t Veerhuis in Nieuwegein het provinciale decor 
voor een geheime ontmoeting van een aantal belangrijke telecom-
directeuren, onder wie Van den Boog. Bij deze ontmoeting wor-
den verboden prijsafspraken gemaakt en gevoelige informatie 
uitgewisseld over pre-paid pakketten. Althans, tot die conclusie 
komt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die daar 
uitgebreid onderzoek naar zal doen. Een van de bevindingen is 
dat Van den Boog in het partycentrum de gewiekste ceremonie-
meester is. Ruim een jaar later, het is eind december 2002, wor-
den alle vijf aanbieders – Libertel, Orange, KPN, Ben en O2 – voor 
hun onreglementaire samenzwering bestraft. De NMa legt voor 
het ‘zware vergrijp’ een boete op van 88 miljoen euro. In de open-
bare stukken van de NMa wordt de naam van de Libertel-direc-

teur consequent met ‘V1’ aangeduid. NRC Handelsblad doet eind 
2009 onderzoek naar de duistere deal en hoort dat hij de sleutel-
figuur is. Van den Boog ontkent: “Ik heb het ook gehoord, maar ik 
ben nooit bij dat overleg aanwezig geweest.” Collega’s en concur-
renten uit die tijd weerspreken dit: “Rik was V1.” Van den Boog: 
“Nee, ik was het niet en ik ga ook niet zeggen wie het wel was.”  

De bij de kartelafspraken betrokken managers worden uit 
voorzorg door de telecombedrijven verwijderd. En nog voordat de 
NMa de boetes kan uitdelen, verwisselt Van den Boog ‘om per-
soonlijke redenen’ van baan. Hij wordt, na een korte periode van 
interim-opdrachten, commercieel directeur bij concurrent Oran-
ge. Zijn overstap heeft de trekken van een mislukte transfer. Hoe-
wel hij openlijk zinspeelt om de toppositie van CEO David Holli-
day over te nemen, wordt hij binnen een jaar op straat gegooid. 
Van den Boog beweert tegenover NRC Handelsblad zélf te zijn 
vertrokken. Vanuit Orange klinken andere verhalen. Van den 
Boog zou via zijn Deense invalsecretaresse geheime informatie 

Unico Glorie: “In presentaties
 werd uitgestippeld hoe

TEG naar een omzet van
 86 miljoen zou doorgroeien”

Sportclub Amersfoort. Daar heeft hij in een wedstrijd een ver-
schrikkelijke doodschop gekregen.”

Daarmee komt in één klap een einde aan de aspiraties van de 
profvoetballer in spe. Zijn enkel is verbrijzeld, hij wordt afgekeurd 
voor het voetbal op het allerhoogste niveau. Van den Boog staat 
vervolgens enkele jaren voor de klas als wiskundeleraar op de 
J.W. Willems-school, een lts in Amsterdam-West. Maar voldoening 
geeft hem dat niet. Hij wil meer, iets anders, en begint aan zijn 
eerste commerciële baan bij verzekeraar Stad Rotterdam, als ac-
tuaris. Dag in dag uit is hij met sterftetabellen in de weer om 
complexe rekensommen te maken. Echt proeven van de wereld 
van de commercie doet hij dus niet – nog niet.

SCOREN BIJ XEROX
In die tijd, begin jaren tachtig, komt Peter Duijvelshoff veel over 
de vloer bij Van den Boog, die met zijn eerste vrouw op de Derde 
Kostverlorenkade in Amsterdam Oud-West woont. Duijvelshoff is 
wagenparkbeheerder bij printer- en kopieermachinefabrikant 
Rank Xerox en zit bij Rik in het zaalvoetbalteam. Hij zou willen 
dat Rik ook op het veld bij DCG zijn ploeggenoot wordt. “Rik had 
het niet zo naar zijn zin in die verzekeringswereld”, herinnert 
Duijvelshoff zich. “Ik zei tegen hem: ‘Ik zorg dat jij binnenkomt bij 
Xerox en dan kom jij bij DCG voetballen.’” 

VEILING VAN DE TEG-INBOEDEL..
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over Telfort hebben toegespeeld aan investeerder Marcel Boek-
hoorn, die zijn zinnen heeft gezet op Telfort. 

DE IEDALE MAN
Van den Boog en Boekhoorn kennen elkaar via Ginus Tiemessen, 
de oprichter van BelCompany. Tiemessen is met beiden bevriend 
en vertelt Boekhoorn dat Van den Boog iemand is die de mobiele 
telecommunicatiebusiness goed kent. Boekhoorn zoekt zo iemand. 
Hij is via investeringsmaatschappij Greenfield al aandeelhouder 
van Telfort en wil het hele bedrijf overnemen. Hij is met een uit-
gebreide due dilligence bezig en heeft behoefte aan de mening 
van een expert, die hem meer over een mogelijke waardering van 
Telfort zou kunnen vertellen. Die expert is Van den Boog. In die 
constellatie ziet Van den Boog zelfs een voorname rol voor zich-
zelf weggelegd. “Hij presenteerde zich als de ideale man”, zegt 
een vertrouweling van Boekhoorn. En: “Marcel was in eerste in-
stantie zeer gecharmeerd van hem.” Over welke geheime Telfort-
informatie Van den Boog als Orange-manager kan beschikken, 
wordt nooit duidelijk en wordt vanuit de hoek van Boekhoorn ook 
ontkend. “Het waren slechts een paar rekensommetjes waarmee 
hij ons hielp.”

Het contact van Van den Boog met Boekhoorn zou ook niet de 
werkelijke reden zijn voor het gedwongen vertrek van Van den 
Boog. Wat Holliday en mededirectielid Bernard Uyttendaele 
vooral dwars zit, is dat Van den Boog bij zijn binnenkomst een 
karavaan aan bevriende leveranciers heeft meegebracht. “Het 
was overduidelijk dat Rik overal met zijn vingers tussen zat. Hij 
heeft de boel besodemieterd”, zegt een oud-Orange-directeur, 
die in het heikele dossier-Van den Boog liever niet bij name ge-
noemd wordt. Uyttendaele zelf heeft geen trek om nog aan Van 
den Boog herinnerd te worden: “Ik word daar niet gelukkiger 
van.”

Met de exit van Van den Boog bij Orange heeft Boekhoorn 
mogelijk iemand die hij voor zijn eigen project kan inzetten. De 
precieze achtergronden van het vertrek van Van den Boog kent 
Boekhoorn niet; hij is nog steeds enthousiast over hem. Hij wil 
Van den Boog dan ook als commerciële man in de top van Telfort 
parachuteren. Boekhoorn stuit echter op grote bezwaren van de 
zittende directie. Telfort-CFO Robert van Maasakker kent Van 
den Boog nog uit zijn Libertel-tijd en koestert bepaald geen goede 
herinneringen aan de vroegere kopieermachineverkoper. Van 
den Boog komt er niet in. Op geen enkele voorwaarde.

De aandelen die Marcel Boekhoorn Van den Boog al heeft be-
loofd, zal hij niettemin krijgen. Afspraak is afspraak. Dat zal hem 
nog geen jaar later 10 miljoen euro rijker maken als Telfort voor 
ruim een miljard aan KPN wordt verkocht. Rik is rijk. Maar Van 
den Boog laat nadien merken dat hij op meer had gerekend. 
Boekhoorn, die nu juist vindt dat hij erg goed kan delen en Van 
den Boog eigenlijk veel te ruimhartig heeft beloond, is not amu-
sed. De eeuwige lach op het gezicht van Boekhoorn verdwijnt 
helemaal als hem ter ore komt dat Van den Boog hier en daar 
verkondigt dat hij de architect van zijn Telfort-deal is. “Dat was 
hij in de verste verte niet”, zegt Boekhoorn, die zich er nog steeds 
over kan opwinden. “Hij had helemaal niets met de deal te ma-
ken. Nul.”

HET GROTE TEG-AVONTUUR
Na een opwindende loopbaan in de telecom behoort Rik van den 
Boog tot de bevoorrechte groep mensen die niet meer hoeft te 
werken om te kunnen leven. Stilzitten is echter niets voor Rik. 
Integendeel, de Telfort-miljoenen smaken naar meer. Hij doet in 
eerste instantie interim-klussen en raakt vanaf 2006 bij The 
Entertainment Group betrokken. Het entertainmentbedrijf van 
Marco Borsato, waar ook sterren als Ilse de Lange en Guus 
Meeuwis onder contract staan, bestaat dan al acht jaar. Van den 
Boog kent het bedrijf. Bij Orange maakte hij, net als zijn vriend 
Ginus Tiemessen, al eens gebruik van het gezicht en de zangkun-
sten van Borsato. 

TEG is in 1999 door Borsato zelf, diens manager Paul Brinks 
en diens toenmalige vrouw Sandra Nagtzaam opgericht. Unico 
Glorie, in het verleden onder andere werkzaam voor Endemol en 
Veronica en op dat moment directielid van belspelbedrijf 2way-
traffic, komt er later bij. Hij koopt in 2005 25 procent van de aan-
delen. Als het huwelijk van Brinks en Nagtzaam strandt, ver-
koopt Nagtzaam eind 2006 haar aandelen aan Van den Boog, 
confectieondernemer Laurent Hompes (Scotch & Soda) en Tie-
messen. Glorie vertelt over de rolverdeling tussen de aandeel-
houders zoals die ontstaat vanaf het moment dat Van den Boog 
zijn aandelenpakket van 9,25 procent verwerft. Paul Brinks, die 
tot dan toe de leiding van het bedrijf in handen had, wil zich 
weer vol op zijn lievelingsprojecten storten. Niel van Hoff wordt 
gepromoveerd tot CEO en pakt de taken van Brinks op. Brinks 
zelf ‘doet’ de artiesten in een tijd waarin Borsato’s film Wit Licht 
wordt gemaakt alsook het album Incredible van Ilse de Lange, 
goed voor vijf keer platina. Glorie concentreert zich intussen vol 
op zijn werkzaamheden voor het inmiddels aan de Londense 
beurs genoteerde 2waytraffic. “En toen was het Rik die zei dat 
hij ‘dé man’ was om bij TEG de teugels in handen te nemen”, zegt 
Glorie. 

DODELIJKE COMBINATIE
Brinks, Borsato en Glorie gaan akkoord en Van den Boog zal met 
al zijn telecomervaring het TEG-imperium verder professionali-
seren en uitbouwen. Daartoe begeeft hij zich nadrukkelijk op het 

overnamepad. In krap anderhalf jaar tijd vallen onder aanvoering 
van directeur Niel van Hoff en Van den Boog negen bedrijven ten 
prooi aan de expansiedrift. Er komt een TEG in België, in Finland 
en er wordt een speciale tak opgericht voor alternatieve muziek. 
Glorie ziet het terugblikkend met lede ogen aan. “Rik en Niel: dat 
was een dodelijke combinatie.” 

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een kraamkamertje voor 
nog meer successen: het investeringsbedrijf Lab Venture. Met in-
stemming en enthousiasme van alle aandeelhouders wordt de 
‘incubator voor veelbelovende bedrijven in de nieuwe media’ op-
gestart. Op Laurent Hompes na nemen alle aandeelhouders een 
belang. Op voorspraak van Van den Boog worden ook andere in-
vesteerders bij Lab Venture betrokken. Marco Krol, Henk Keil-
man en Normann Kleine nemen een belang in de investerings-
maatschappij. Krol en Keilman stappen in voor 3 miljoen euro, 
Kleine – die eerder instapt – stort een kleiner bedrag. Baas bij 
Lab Venture wordt een oude bekende van Van den Boog: André 
ten Bloemendal. 

Van den Boog is volgens Glorie en andere aandeelhouders niet 
meer te houden: hij denkt dat hij lood in goud kan omsmelten. 
Elke kritiek op zijn beleid ziet hij bovendien als een persoonlijke 
aanval. Tiemessen en Gompes zien de redelijkheid en zakelijk-
heid bij hun zakenpartner in hoog tempo vervliegen. Uiteindelijk 

vormt de doldrieste wijze waarop Van den Boog samen met Van 
Hoff overnames doet en het gebrek aan deugdelijke financiële 
rapportages de doorslag. Het tweetal besluit eind 2007 om hun 
avontuur in de entertainmentindustrie voor gezien te houden en 
verkoopt de aandelen aan de andere aandeelhouders. Glorie en 
Brinks slaan de waarschuwingen van Hompes en Tiemessen in de 
wind en behouden het volste vertrouwen in hun medeaandeel-
houder. 

De gebrekkige financiële rapportages blijven niettemin een 
constante, zo vertellen betrokkenen. Dat blijkt ook overduidelijk 
uit het verslag van curator Padberg. Aankopen worden gefinan-
cierd uit de cashflow van de onderneming en er wordt op ondeug-
delijke wijze met gelden geschoven. Er worden miljoenenleningen 
verschaft zonder dat er deugdelijke overeenkomsten voor worden 
opgesteld en zonder er zekerheden voor te vragen. Allemaal 
dankzij Rik van den Boog, vertellen betrokkenen. Van den Boog 
ontkent hardnekkig. “Ik leidde in die tijd ook het staalbedrijf 
Finish Profiles. Ik ben in anderhalf jaar tijd hooguit acht keer bij 
TEG binnen gelopen. Ik heb helemaal niemand aangestuurd, er 
zat een directie die verantwoordelijk was voor de operationele 
gang van zaken. Ik heb geen enkele overname gedaan en heb ook 
niet met gelden geschoven. Ik ben op geen enkele wijze bij de fi-
nanciële gang van zaken van TEG betrokken geweest. Net als de 

Rik van den Boog: “Ik ben op
geen enkele wijze bij de 
financiële gang van zaken van

 TEG betrokken geweest”

DE DIRECTEUR EN DE  
VOORZITTER VAN AJAX  
IN VROLIJKER TIJDEN.
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andere aandeelhouders moest ik het doen met de rapportages 
van financiële man Harald Bartelds.”

FINANCIEEL FIASCO
Zeker is dat geen enkele aandeelhouder nog zicht heeft op de fi-
nanciële toestand van het bedrijf. Wel zien ze veel veranderen. 
Glorie: “Alles moest anders. Iedereen ging in dikke leaseauto’s 
rijden, we ruilden onze oud-accountant in en tijdens etentjes in 
restaurant Lakes in Hilversum hield Rik duizelingwekkende pre-
sentaties, waarin werd uitgestippeld hoe TEG naar een omzet 
van 86 miljoen euro zou doorgroeien.”  

Glorie watertandt aanvankelijk bij het horen van de omzet-
groei en navenante winstprognoses, maar begint nattigheid te 
voelen als hij in 2008 bij de Symphonica in Rosso-concerten is. 
Lionel Richie is de grote publiekstrekker, die uiteindelijk vier 
keer optreedt, maar voor vijf concerten wordt betaald. Glorie ziet 
de duurste licht- en geluidsinstallaties in het Gelredome hangen. 
“Maar mijn champagne kreeg ik in een plastic glaasje, terwijl je 
400 euro moest betalen voor een viparrangement. Dan weet je 
dat er iets niet goed zit.”

De concertenreeks eindigt met een verlies van acht ton. An-
dere voortekenen wijzen ook op een naderend financieel fiasco. 
Toch zet Van den Boog in het voorjaar van 2008 zijn handteke-
ning onder het koopcontract van een nieuw bedrijfspand voor 
TEG in Hilversum. Kosten: 4,2 miljoen euro. Hij doet het zonder 
het contract te lezen. Een paar maanden later blijkt dat het pand 
niet kan worden afgenomen. TEG blijkt grote verliezen te maken. 
Sterker, het bedrijf is in 2008 al technisch failliet. Nog geen jaar 
later blijft TEG achter met een faillissementsschuld van 13 mil-
joen euro. 

Een jaar voordat de rampspoed bij TEG prominent over de 
pagina’s van De Telegraaf wordt uitgesmeerd, wordt Van den 
Boog benaderd door David de Goede van De Vroedt & Thierry: 
of hij interesse heeft om directeur van Ajax te worden. De zaken-
man met een verguld Ajax-hart wikt, weegt... en hapt toe. Hij ruilt 
het dan al zinkende TEG-schip in voor het stuurloze Ajax. Het 
‘prettige leven in de luwte’, zoals Van den Boog zijn loopbaan tot 
dan omschrijft, zal door het directeurschap ten einde lopen. De 
luwte zal inderdaad uit zijn leven verdwijnen, maar in eerste in-
stantie vooral door zaken die helemaal niets met Ajax te maken 
hebben.   

KERSTORGIËN 
Alle aandeelhouders hebben tot op heden verklaard dat zij niet 
verantwoordelijk zijn voor de financiële janboel die Jan Padberg 
bij TEG aantreft. De curator rondt eind augustus zijn onderzoek 
af en concludeert dat hij, in tegenstelling tot eerdere berichten in 
De Telegraaf, bij TEG geen aanwijzingen heeft gevonden voor 
faillissementsfraude. Ook wordt in zijn verslag geen melding ge-
maakt van intercorporale kerstorgiën, cocaïnesessies of persoon-
lijk gegraai, zoals die door de ochtendkrant worden beschreven. 
Er is, concludeert Padberg voorts, ook geen sprake van persoon-
lijke verrijking. Iedereen verloor geld, ook Rik van den Boog. Hij 
zag ongeveer 2,5 miljoen euro in rook op gaan. Zeker is wel dat er 
sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. De grote vraag is nu wie 
daarvoor verantwoordelijk is. Padberg heeft vier leden van de 
directie van TEG intussen aansprakelijk gesteld voor de faillis-
sementsschuld van 13 miljoen euro en hij zal tot en met januari 
2011 een aantal aandeelhouders onder ede horen. Padberg wil 
weten of zij ‘feitelijk leiding gaven’ aan het bedrijf. “Indien dat het 
geval is,” zegt Padberg, “dan zal ik ook hen aansprakelijk stellen. 
En ja, meneer Van den Boog staat ook op mijn lijstje.” 

De andere loot aan de faillissementsstam van TEG is Lab Ven-
ture. Het waren mede de verliezen van dit bedrijf dat TEG deed 
instorten. De curator van Lab Venture, Nils Reerink, is nog niet 
zo ver gevorderd als zijn collega Padberg, maar kijkt ook tegen 
een tekort van 12,5 miljoen in de boedel aan. Reerink: “Ik ben tot 
dusver nog geen enkele vruchtbare deelneming tegengekomen. 
Het lijkt erop dat er in het Lab eindeloos veel geld is verstookt.” 

LULVERHALEN
Hoewel Lab Venture-directeur André ten Bloemendal zegt nooit 
iets van de leidende hand van Van den Boog te hebben gemerkt, 
priemen de vingers van investeerders Normann Kleine en Marco 
Krol in de richting van Van den Boog als het om de schuldvraag 
rond het wanbeleid gaat. Ook Keilman wijst naar hem. De rood-
harige groeninvesteerder zegt daar overigens niet rancuneus 
over te zijn. “Niet alles kan succesvol zijn. Venture capital, het 
woord zegt het al, is risicovol kapitaal. Je investeert vaak in be-
drijven of ideeën die zich soms nog in een embryonaal stadium 
bevinden.” En dat is volgens Keilman een ‘vak apart’. Een vak dat 
Van den Boog – anders dan het verkopen van kopieermachines en 
belminuten – iets minder goed in de vingers heeft. “Rik heeft het 
onderschat. Hij heeft een aantal fouten gemaakt en dat heb ik 
hem ook gezegd.”   

Van den Boog: “Dat er grote fouten zijn gemaakt, dat is duide-
lijk. Ik wijt dat vooral aan de financiële man Harald Bartelds, die 
niet was opgewassen voor zijn taak. En aan directeur Niel van 
Hoff, die de aandeelhouders maandelijks informeerde. Zij waren 
de belangrijkste verantwoordelijken. Dat ik daar de boel zou heb-
ben geleid, is grote onzin. Bij TEG noch bij Lab Venture had ik 
daar iets mee te maken. Bepaalde mensen hangen de grootste 
lulverhalen op. Die verschillende betrokkenen zijn erg hard bezig 
om hun eigen straatje schoon te vegen. Dat is het verhaal.” 

Henk Keilman: “Rik heeft 
het onderschat. Hij heeft een 

aantal fouten gemaakt en dat 
heb ik hem ook gezegd”
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