


Het is een gave. Voordat er ook maar iets is gerealiseerd, weet hij hoe het eruit moet zien. In zijn 

hoofd komt een beeldverhaal tot stand. Achter elkaar vallen de details op hun plaats. Dat ging 

in de jaren tachtig bij kappersmerk BaByliss al zo. Nog altijd maakt entrepreneur Aad Ouborg 

gedachteschetsen. Van bestemmingen voor monumentale panden. Van hotels, sportartikelen en 

shows. Maar de druk is er af, zegt de Bredanaar, die in 2009 zijn meerderheidsbelang in Princess 

Household Appliances verkocht. "Ik stort me alleen op zaken die ik echt de moeite waard vind/' 
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D
e druk mag van de ketel zijn, de 

hectiek is gebleven. 's Ochtends vroeg 

rijdt hij even naar het kantoor van 

Princess Sportsgear in Breda om de vertrouwde 

familie te begroeten, aansluitend volgt een 

zakelijke bijeenkomst bij hem thuis. Natuurlijk 

loopt de meeting uit. "Eigenlijk zou ik vandaag in 

Hong Kong zitten", zegt Aad Ouborg, terwijl hij 

zich in een royale buitenbank zet. "De plannen 

veranderden op het laatste moment omdat mijn 

goede vriend en Meesterkok van de Eeuw Cas 

Spijkers een koninklijke onderscheiding kreeg." 

Honderden aanbiedingen ontving Ouborg na de 

verkoop van zijn Princess aan de Duitse fabrikant 

in luxe keukenartikelen WMF. Hij is echter 

kieskeurig, steekt liever zijn ziel en zaligheid in 

de renovatie van een beeldbepalend gebouw. Zo 

gaf hij het Bredase Grand Theatre de glans van 

weleer terug. Eind april werd het architecturaal 

hoogstandje met een galafeest geopend. 

Ouborgs Princess Entertainment Group voert er 

in het najaar latenightshows op. De rasonder-

nemer legt altijd een link tussen zijn producten. 

"Mogelijkheden staan me meteen helder voor 

ogen. Kijk ik de lege ruimte in, dan zie ik het 

podium. Ik zie de kleuren, de aankleding, het 

publiek, zelfs de lichtbundels op de artiesten. 

Alles is compleet. Het lastige gedeelte is het 

vertalen van mijn ideeen naar degenen die ze 

willen uitvoeren. Dat heb ik gaandeweg geleerd." 

Geen excuus 

Niet alleen vastgoedprojecten in binnen- en 

buitenland, de Princess Hotels, theater- en 

muziekproducties vullen het overvolle 

programma van Aad Ouborg. "Boven alles kies 

ik voor mijn kinderen. Het wordt tijd, na 28 jaar 

topsport bedrijven. Ik ben lachend de wereld 

over gegaan, maar de dagen waren lang en de 

lat lag hoog. Telkens wilde ik weer scherper, 

creatiever, innovatiever zijn. Dit tijdperk is nu 

deels ten einde. Mijn dochter Florentine hield 

onlangs een voordracht bij Princess in Hong 

Hong. Werkelijk, ik kreeg zo'n ontzettend gevoel 

van trots. Yes, mijn kinderen komen eraan!" 

Hij ontvouwt een brochure op de tuintafel. De 

woorden No Excuse sieren de voorzijde. "Onze 

pay-off. Met de spullen van Princess Sportsgear 

is er geen excuus om niet te presteren. De T-14 

hockeysticks, outfits en tassen gaan naar de 

Olympische Spelen in Londen. Wie iets koopt, 

krijgt via een app de felicitaties van ons boeg-

beeld Teun de Nooijer. Hockeyspeelsters in heel 

Nederland kunnen zich opgeven voor Hockey 

Model of the Year. Er is zelfs een verkiezing tot 

mini Hockey Model voor kinderen. Tim, mijn 

oudste zoon, start binnenkort als commercieel 

manager. Hij heeft de campagne ontwikkeld en 

de designs gemaakt. Ik had van alles in mijn 

hoofd, maar hij zei: zo gaan we dat dus niet 

doen. Prachtig. Hij vaart zijn eigen koers." 

Zonder eigenwijsheid zou Princess Sportsgear 

niet bestaan. Aad Ouborg begon de range 

sportartikelen nadat NOC'NSF zwemster Inge de 

Bruijn verbood om het logo van Princess op haar 

badmuts te dragen. Geen sportmerk, zo luidde 

het argument. Dan maak ik toch een sportmerk, 

redeneerde hij. 

Voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2008 

zette NOC opnieuw het licht op rood, ditmaal 

voor de hockeysticks van de Nederlandse teams. 

Een getergde Ouborg bedacht witte exemplaren. 

De actie leverde een hoop extra publiciteit op. De 

dames wonnen goud, een deel van de hockey-

sters speelde met de merkloze T14. Daarop ging 

NOC alsnog overstag. "De bond meende in al zijn 

wijsheid dat ik er niet in zou slagen mijn merk 

naar de Spelen te brengen. Zeg vooral dat het 

me niet lukt, dat geeft me een extra impuls." 

Stoet aan BN'ers 

Hij hoort het zijn hele leven al. BaByliss in 

Nederland naar grote hoogte stuwen? Lukt je 

toch niet. Zittend voor de televisie zag hij Patrica 

Paay krulletjes in haar coupe aanbrengen met 

'zijn wafelijzer'. Een belletje was voldoende 

om samen demonstraties te kunnen geven. 

De Dolly Dots volgden. En later, bij Princess, 

een hele stoet aan BN'ers. 

De keukenapparatuur werd gekoppeld aan 

tickets voor attracties, cd's, geldprijzen, zelfs 

een penthouse. Kopers van Princessartikelen 

konden een miljoen gulden winnen. Dat was 

nog nooit vertoond. Aad Ouborg bouwde er een 

show omheen. 

"De chromen apparaten van Princess gaven 

mensen een nostalgisch gevoel. Ik wilde dit 

bijzonder gevoel versterken met verrassings-

momenten. Ontelbare uren zaten mijn team 

en ik te brainstormen en steeds kwamen er 

vernieuwende acties tevoorschijn. Een voor-

waarde voor succes is dat je dit proces in eigen 

hand houdt. Een reclamebureau inzetten voor 

de uitvoering is mogelijk, maar de creatieve 

inbreng moet uit het bedrijf zelf komen." 

Eigen verhaal 

Zijn visie bait zich samen in drie woorden: 

ondernemen is entertainen. Het lijkt vanzelf-

sprekend in een tijd waarin talloze bedrijfs-

presentaties met evenementen worden omkleed. 

Ouborg was echter de eerste die de aankoop van 

een milkshakemachine, broodrooster en 

frituurpan tot een belevenis maakte. 

"Het is ook meer dan even een event 

organiseren. Mijn concept staat op drie pijlers: 

detail, emotie- en relatiemarketing. Als drie 

onderdelen naadloos op elkaar aansluiten, 

dan weet een bedrijf zich te onderscheiden. 

Het opbouwen van het netwerk is het meest 

uitdagend. Ik heb mensen altijd rechtstreeks 

benaderd. Wil je sterren warm laten lopen voor 

je ideeen, stuur er dan geen managers op af. 

Doe je eigen verhaal." 

Af en toe is een mespuntje geluk onmisbaar. Aad 

Ouborg ontmoette Philippe Starck op een beurs 

in Parijs. Hoewel de wereldberoemde ontwerper 

gecharmeerd was van Princess, kwam het niet 

meteen tot een samenwerking. Enige tijd nadien 

liepen de twee elkaar in Hong Kong tegen het 

lijf. "Ik vroeg of hij me nog kende. Hij zei ja, 

maar volgens mij deed hij alsof. Een week later 

zat ik bij hem thuis in Londen. Starck heeft een 

mooie verzorgingslijn voor Princess ontworpen." 

Veelbelovend 

Aad Ouborg rijgt moment aan moment en soms 

helpt de engel op zijn schouder een beetje. De 

vraag waar hij zich over tien jaar bevindt, kan hij 

dan ook niet beantwoorden. "Misschien ga ik op 

korte termijn iets heel anders doen. Ik kan er nu 

niet te veel over zeggen, de besprekingen zijn 

gaande. Over tien jaar hoop ik nog steeds van 

mijn kinderen en hun successen te kunnen 

genieten. Princess Sportsgear ziet er veel

belovend uit. Mijn zoon heeft hetzelfde als 

ik, doorzettingsvermogen, openheid en een 

vooruitziende blik. Vroeger zei hij: pa, als ik goed 

ben, kom ik er op eigen kracht. Zo is het." • 


