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Het begon met een  
tekening van een barbell...
In 2006 startte Matrix Fitness als ‘new kid in town’ in de Benelux. Dankzij een hard-
werkend en enthousiast team én het vertrouwen van onze klanten zijn we wereldwijd 
inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere spelers in de industrie. Onze toestellen staan 
op allerlei plekken, waaronder fitnesscentra, fysiotherapiepraktijken, onderwijsinstellingen, 
bedrijven, hotels en topsportaccommodaties.
Onze oorsprong ligt in Taiwan. Met slechts een tekening van een barbell startte oprichter 
Peter Lo in 1975 het familiebedrijf Johnson Health Tech (JHT). Ruim veertig jaar later telt 
JHT wereldwijd bijna 30 dochtermaatschappijen en 60 partnerships met distributeurs. 
En in 2021 is het precies 20 jaar geleden dat het merk Matrix werd opgericht om de 
 professionele fitnessmarkt te bedienen.
We werken ons nog steeds elke dag in het zweet voor het beste resultaat voor de be-
drijven die hun fitnessfaciliteiten aan ons toevertrouwen. Daarbij mikken we op kwaliteit, 
service, productontwikkeling, innovatie en klantgerichtheid. Want we doen méér dan 
alleen topkwaliteit toestellen leveren. We helpen klanten met het ontwerp van hun ruimte, 
inrichting, financiële vraagstukken, training van hun personeel, marketing én service. 

We steunen ook topsporters in hun krachttoer om de beste te worden (of te blijven). 
Daarom zijn we sponsor van atleten zoals zeilster Marit Bouwmeester, oud-schaatser 
Ard Schenk, judoka Henk Grol, baanwielrenster Laurine van Riessen en handbiker & 
triatleet Jetze Plat. We zijn bovendien officieel leverancier van trainingstoestellen voor 
het Nederlands Rugbyteam en de Rode Duivels, de Belgische nationale voetbalploeg. 
Hun vertrouwen in ons merk en ons bedrijf is een mooie bevestiging en het is een eer 
om deze sporters van dichtbij te kunnen volgen op weg naar hun ‘Victory’. 
Lees je mee? Over onze sterke basis, onze innovaties en onze mensen? Over wat we 
doen, hoe we dat doen en wat we voor je kunnen betekenen? Neem vooral contact met 
ons op als we je verder kunnen helpen. We spreken je graag. Telefonisch, per mail, via 
onze social kanalen of onder het genot van een kop koffie. Op de achterkant van dit  
magazine vind je onze gegevens.

Tot snel.  
Marco Vonk (Managing Director Matrix Fitness Benelux)
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Johnson Health Tech. Waar we vandaan komen

AN AMERICAN 
DREAM IN TAIWAN
Het jaar 2001. Een nieuw fitnessmerk ziet het levenslicht: Matrix Fitness.  

Na 20 jaar zijn we uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders van 

 professionele cardio- en krachtapparatuur. Voor het verklaren van dit  

succes nemen we je mee terug naar 1975. We vertellen je graag over het 

buitengewone verhaal van oprichter Peter Lo en het ontstaan van het 

 moederbedrijf Johnson Health Tech. waar het merk Matrix onderdeel van 

uit maakt.



HONDERDEN BRIEVEN, ÉÉN REACTIE Succesvol 
word je niet van de een op de andere dag. Timing 
en geluk zijn factoren die je niet mag onderschatten. 
Zo ervoer ook Peter Lo. Geboren op het platteland 
van Taiwan, maar gesteund door zijn ouders, opgeleid 
tot leraar. Helaas leverde zijn baan in het onderwijs 
te weinig op om ook zijn broers te onderhouden na-
dat zijn ouders waren overleden. Hij besluit succesvol 
te willen worden in ‘de zakenwereld’ en schrijft – met 
de hand – honderden brieven naar bedrijven in Ame-
rika met de vraag of ze iets, wat dan ook, voor hem 
kunnen betekenen. Eén bedrijf reageert.

WHAT’S IN A NAME? De reactie van dit ene bedrijf 
uit de VS, Ivanko, betekent de start van Peter Lo’s 
bedrijf: ‘Johnson Metals’ is geboren. Ivanko vraagt 
hem gewichtsschijven voor barbells te produceren. 
Hij grijpt deze kans met beide handen aan. Er is ech-

ter één kleine uitdaging, Peter weet op dat moment 
niet wat een barbell of gewichtsschijf is. Een tekening 
op een servet biedt uitkomst en al snel worden de 
schijven gegoten en met de hand afgewerkt.  
Binnen no time groeit Johnson uit tot een eersteklas 
producent van diverse producten voor verschillende 
fitnessleveranciers. >
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Johnson Health Tech. Waar we vandaan komen

EIGEN FITNESSMERK Wanneer de prijzen 
van schijven in China dalen onder de Taiwanese 
productie prijs besluit Peter cardiovasculaire toestel-
len te gaan ontwikkelen. Alleen op die manier kan hij 
de concurrentie voorblijven en blijft Johnson groeien. 
Hij produceert al een tijd voor het merk Trek Bicycles 
wanneer Trek in 1995 hun fitnesslijn wil afstoten. 
Peter reageert direct en koopt de hele divisie, noemt 
het Vision Fitness en heeft daarmee zijn eerste eigen 
fitnessmerk. Ondertussen evolueert Johnson van 
producent van fitnessmaterialen tot leverancier van 
eigen toestellen die wereldwijd verkocht worden. 

ULTIEM PRODUCTIEPROCES Voor de productie van 
Johnson’s eigen fitnesslijn Vision, investeert Peter veel 
geld in het verwerven van technieken die nodig zijn 
voor het maken van displays, motoren, elektrische  
generatoren en andere componenten. In die tijd uniek, 
want geen enkele concurrent is bereid zoveel geld te 
steken in het zelfvoorzienend maken van alle be-
langrijke productiekanalen. Het blijkt een belangrijke 
beslissing. Tot de dag van vandaag is Johnson nog 
steeds niet afhankelijk van externe leveranciers en 
produceert het bedrijf ieder onderdeel, van grond-

stof tot eindproduct. Dit komt niet alleen de kwaliteit 
ten goede, het is kostentechnisch ook gunstig en 
wanneer productverbeteringen nodig zouden zijn, 
kan er snel geschakeld worden. 

BRUTALE NIEUWKOMER Johnson Health Tech.  
–  zoals het bedrijf sinds 2002 heet – heeft sinds 
1996 verschillende merken geïntroduceerd, ieder 
gericht op een specifiek segment waaronder ook de 
consumentenmarkt. In 2001 is het tijd voor een merk 
dat zich richt op de absolute top van de professionele 
fitnessmarkt: Matrix Fitness. Jaren van productont-
wikkeling, exclusieve partnerships en acquisities van 
onder andere het fitnessmerk Magnum volgen. De 
productportfolio groeit van 56 producten in 2007 tot 
maar liefst 500 + producten vandaag de dag. En dan 
komt die onvergetelijke dag in 2006 dat wij vanuit 
Houten namens Johnson Health Tech. de verkoop, 
marketing, service en distributie van Matrix-toestellen 
in de Benelux mogen verzorgen. Een brutale nieuw-
komer die de branche vanaf dat moment opschudt. •
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In 2021 viert 
Matrix Fitness 
wereldwijd haar 
20-jarig jubileum 

Oprichter JHT, Peter Lo en zijn echtgenote Cindy
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rubriek auteur

2-COLOR METALLIC

JHT opgericht door Peter Lo 
in Taichung, Taiwan.  

Toen nog: Johnson Metals.

JHT is de grootste leverancier 
van apparatuur voor gewicht-

heffen in de wereld.
Het merk Vision Fitness 

is opgericht.

Stevige positie ingenomen 
als de grootste OEM/ODM 
leverancier van fitness- 
apparatuur in de wereld.

Samenwerking met IVANKO 
om de eerste halterschijven 

te produceren.

Overname Magnum 
Fitness in Milwaukee, 

Wisconsin USA.

Opening Europees 
Distributie Centrum in 
Moerdijk, Nederland.

Matrix vernieuwt volledig 
cardio-assortiment met drie 
lijnen: Lifestyle, Endurance 

en Performance.

40-Jarig jubileum van 
Johnson Health Tech ltd.

Matrix Benelux telt inmiddels 
meer dan 100 medewerkers en 
verhuist daarom naar een nieuw 

pand in Houten, Nederland.

Health Value Sharing

10
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rubriek auteur

Opening van Johnson  
speciaalzaken in Azië.

Het aandeel JHT wordt aan de  
Taiwan Stock Exchange genoteerd.

Oprichting JHT 
Benelux in Houten.

Opening van de tweede  
JHT fabriek, in Shanghai, China.
Het merk Matrix Fitness wordt  

gelanceerd voor de commerciële markt.

Oprichting van het merk 
Horizon Fitness voor de 

particuliere markt.

Matrix Fitness viert wereldwijd 
haar 20-jarig jubileum.
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WIJ WETEN  
WAT ER SPEELT

Voldoende lichaamsbeweging en een levendige, 
diverse sportcultuur worden steeds minder vanzelf-
sprekend in Nederland. Tegelijkertijd zien we het 
zorglandschap veranderen; mensen worden ouder; 
we hebben er allemaal belang bij dat mensen zo 
lang mogelijk gezond blijven en thuis kunnen blijven 
functioneren. Preventie gaat een steeds centralere 

rol spelen. Ook in ziekenhuizen komt de nadruk meer 
en meer te liggen op beweging, bijvoorbeeld in de 
pre- en postoperatieve fase. En daar waar we steeds 
langer doorwerken, neemt het belang van vitaliteits-
management toe. Een sportende medewerker is 
productiever, fitter én verzuimt gemiddeld 6 dagen 
per jaar minder.

Onze klanten, fitnesscentra, fysiotherapeuten, maar ook bedrijven, hotels 

en overheidsinstanties worden geconfronteerd met een veranderend speel-

veld. Hoewel fitness onverminderd populair is, blijft retentie, het binnenhalen 

van gekwalificeerd personeel en het aantrekken van nieuwe doelgroepen 

een aandachtspunt. En voor fysiotherapeuten staat de inkomstenstroom uit 

 contracten met zorgverzekeraars onder druk; krimpt het verzekerde pakket in 

de basisverzekering, bieden zorgverzekeraars minder fysiotherapie dekking in 

aanvullende verzekeringen en kiezen consumenten vaker voor een beperkte 

of geen aanvullende verzekering.



samen uitdagingen de baas
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•   Aanbieden van onderscheidende concepten in  
nauwe samenwerking met andere partijen in de 
keten om zo toegevoegde waarde te blijven leveren;

•   Het aanbrengen van een duidelijke differentiatie 
in aanbod en het ontwikkelen van proposities per 
doelgroep (bv een specifiek beweegaanbod voor 
ouderen);

•   Intensiever inzetten op sportbegeleiding,  
bewegings- en voedingsadvies, ingegeven door  
de systeemwijziging in de zorg waarbij de focus  
wordt verlegd naar preventie en een gezonde 
levensstijl;

•   Het aanbieden van fysio-fitness, maar ook fitness 
in hotels en op scholen;

•   Samenwerking zoeken met lokale sportverenigin-
gen om zo het aanbod van activiteiten te differen-
tiëren; 

•   Samen met werkgevers werken aan het versterken 
van de vitaliteit van hun medewerkers door bege-
leiding via een fitnessclub of fysiotherapeut.

Wij denken graag mee over de mogelijkheden!   

Een toekomstgerichte bedrijfsvoering vraagt dat we op zoek gaan naar manieren om (financieel) gezond te 
worden en te blijven, zoals: 

Een toekomstbestendige bedrijfs-
voering vraagt dat we op zoek gaan 
naar manieren om (financieel)  
gezond te worden en te blijven.



  

LEDENWERVING
Regelmatig initiëren we aan-

sprekende beweegcampagnes, 

waarmee je bestaande leden (op-

nieuw) kunt activeren of nieuwe 

leden kunt binnenhalen. Op deze 

manier ondersteunen we je bij je 

werving en retentie en sta je er 

dus niet alleen voor! •

TRAINING PERSONEEL
Om er zeker van te zijn dat 

je personeel net zo enthou-

siast wordt over de nieuwe 

toestellen als jij, organiseren 

we een uitgebreide instruc-

tie voor ze. •

OPENING
Alle apparatuur is  

tiptop in orde. De  

inrichting is perfect. 

Je mede werkers 

zijn goed voorbe-

reid. Een feestelijk 

moment om samen 

bij stil te staan.  •

LEVERING & 
INSTALLATIE

Ons eigen team van ge  - 

specialiseerde installa-

teurs ontfermt zich over 

de apparatuur zodra deze 

vanuit de fabriek in ons 

Europees Distributiecen-

trum wordt geleverd. 

Doordat we een groot 

deel van je bestelling 

al in ons EDC in elkaar 

zetten, verkorten we de 

levertijd. Zo ben je snel 

weer up & running.  •

MARKETING SUPPORT
Nog vóór levering van je  

nieuwe toestellen kun je 

aan de slag met de promo-

tie ervan. Je kunt rekenen  

op complete, digitale 

marketingpakketten met 

handleiding en planning. •

BESTELLING
Heb je bij ons getekend, 

dan zet jouw account-

team je bestelling 

meteen in gang. Terwijl 

je op je appara tuur moet 

wachten, kun je altijd bij 

je accountmanager te-

recht met vragen of voor 

aanvullend advies. •

FINANCIERING
Niet onbelangrijk: hoe ga je je 

investering financieren? Matrix 

werkt nauw samen met 

verschillende gerenommeerde 

leasemaatschappijen en helpt 

je bij je keuze. Zo hoef je het 

investeringsbedrag niet in 

één keer op tafel te leggen 

en weet je per maand precies 

waar je aan toe bent. •

VOORONDERZOEK
Om een goede levering te 

garanderen doen we vóór de 

levering uitgebreid onderzoek 

naar de randvoorwaarden 

die tijdens de levering van 

belang zijn. Zo weten we waar 

we aan toe zijn en waar we 

rekening mee moeten houden 

als we je apparatuur komen 

afleveren. •

IMPLEMENTATIE
ONDERSTEUNING

Afhankelijk van de keuze 

van je apparatuur zorgen 

we dat je zo goed mogelijk 

voor bereid bent op de  

implementatie ervan. Zo  

nemen we bij elk concept 

alle belanghebbenden bij  

de hand om een optimale 

introductie voor eigenaar, 

team en gebruiker te  

faciliteren. •

SERVICE
Wij geloven in de kwaliteit 

van onze producten, maar 

mocht het nodig zijn, dan 

staat er een sterk service-

team voor je klaar. Via ons 

serviceportal, Matrix Ser-

vice Direct, kun je sneller 

dan ooit een servicemel-

ding aanmaken. In één 

overzicht bekijk je de volle-

dige service-geschiedenis 

van je club of praktijk en 

kun je doorlopend de status 

bekijken van openstaande 

servicemeldingen. • 

TRAINING &  
ONTWIKKELING

Op Matrix Learning Center 

vind je een zeer uitgebreid 

aanbod aan work-outs,  

webinars en trainings-

oefeningen. Content over 

toestellen, instructievideo’s, 

maar ook onderzoeken,  

rapporten en presentaties 

over de meest uiteenlopende 

onderwerpen die jouw 

business raken. Welke rol je 

ook hebt binnen je bedrijf, 

op matrixlearningcenter.nl 

vind je alles om je verder te 

helpen met je business. •

INSPIRATIE
Regelmatig organiseren we 

inspiration tours, in Neder-

land, België of daarbuiten. 

Door je mee te nemen naar 

verschillende fitnessclubs, 

(boutique) concepten of 

fysiotherapiepraktijken, 

willen we je inspi reren en 

op nieuwe ideeën brengen. 

We zien deze tours als een 

waardevolle start of juist 

een succesvol vervolg van 

een langdurige relatie met 

elkaar.  •

KENNISMAKING
In een persoonlijk 

gesprek maak je 

kennis met Matrix 

Fitness; wie we 

zijn, wat we doen 

en wat we voor jou 

kunnen betekenen.  

We nemen de klant-

reis stap voor stap 

met je door en laten 

je zien dat we méér 

zijn dan alleen leve-

rancier van fitness-

toestellen. •

ADVIES
Je mag van ons verwacht-

en dat we een duidelijke 

analyse van jouw situatie 

maken. Daarbij gaan we 

verder dan de apparatuur. 

We stellen samen met jou 

je klantreis op, we zoeken 

mee naar geschikte locaties 

en kunnen adviseren bij: 

huurovereenkomsten, om-

gevingsanalyse, inrichting, 

capaci teitsberekeningen, 

abonnementsstructuren, 

personeel en routing. •

STEEDS OP DE 
HOOGTE

Iedere dag weer nieuwe, 

interessante content 

voor ondernemers, 

trainers én eindge-

bruikers. Volg ons via @

matrixfitnessbenelux op 

Facebook, Instagram, 

LinkedIn en YouTube. 

Wil je maandelijks op de 

hoogte blijven, meld je 

dan via onze website aan 

voor de Matrix Nieuws-

brief. •

MATRIX EVENTS
Ook ná de levering ben je 

van harte welkom mee te 

gaan op onze inspiration 

tours, of deel te nemen aan 

de workshops en evene-

menten die we op regel-

matige basis organiseren.  •

EVALUATIE
Natuurlijk hoort een gedegen  

evaluatie bij ons verkooptraject. 

We nemen contact met je op om 

te horen wat je ervaringen met 

Matrix Fitness zijn geweest.  

Kunnen er zaken beter, dan 

horen we dat graag. Dat helpt 

ons onze klanten nóg beter van 

dienst te zijn. •
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We nemen contact met je op om 

te horen wat je ervaringen met 

Matrix Fitness zijn geweest.  

Kunnen er zaken beter, dan 

horen we dat graag. Dat helpt 

ons onze klanten nóg beter van 

dienst te zijn. •

ROUTE NAAR SUCCES
Een droom, een idee, een plan. Voor een nieuwe club of uitbreiding van je 

gym. Van start tot finish, bij al je overwegingen kun je rekenen op onze onder-

steuning. Wij stippelen de route samen met je uit. Vóór, tijdens en na levering. 

Maak kennis met Matrix Fitness. Méér dan leverancier van toestellen.



  

LEDENWERVING
Regelmatig initiëren we aan-

sprekende beweegcampagnes, 

waarmee je bestaande leden (op-

nieuw) kunt activeren of nieuwe 

leden kunt binnenhalen. Op deze 

manier ondersteunen we je bij je 

werving en retentie en sta je er 

dus niet alleen voor! •

TRAINING PERSONEEL
Om er zeker van te zijn dat 

je personeel net zo enthou-

siast wordt over de nieuwe 

toestellen als jij, organiseren 

we een uitgebreide instruc-

tie voor ze. •

OPENING
Alle apparatuur is  

tiptop in orde. De  

inrichting is perfect. 

Je mede werkers 

zijn goed voorbe-

reid. Een feestelijk 

moment om samen 

bij stil te staan.  •

LEVERING & 
INSTALLATIE

Ons eigen team van ge  - 

specialiseerde installa-

teurs ontfermt zich over 

de apparatuur zodra deze 

vanuit de fabriek in ons 

Europees Distributiecen-

trum wordt geleverd. 

Doordat we een groot 

deel van je bestelling 

al in ons EDC in elkaar 

zetten, verkorten we de 

levertijd. Zo ben je snel 

weer up & running.  •

MARKETING SUPPORT
Nog vóór levering van je  

nieuwe toestellen kun je 

aan de slag met de promo-

tie ervan. Je kunt rekenen  

op complete, digitale 

marketingpakketten met 

handleiding en planning. •

BESTELLING
Heb je bij ons getekend, 

dan zet jouw account-

team je bestelling 

meteen in gang. Terwijl 

je op je appara tuur moet 

wachten, kun je altijd bij 

je accountmanager te-

recht met vragen of voor 

aanvullend advies. •

FINANCIERING
Niet onbelangrijk: hoe ga je je 

investering financieren? Matrix 

werkt nauw samen met 

verschillende gerenommeerde 

leasemaatschappijen en helpt 

je bij je keuze. Zo hoef je het 

investeringsbedrag niet in 

één keer op tafel te leggen 

en weet je per maand precies 

waar je aan toe bent. •

VOORONDERZOEK
Om een goede levering te 

garanderen doen we vóór de 

levering uitgebreid onderzoek 

naar de randvoorwaarden 

die tijdens de levering van 

belang zijn. Zo weten we waar 

we aan toe zijn en waar we 

rekening mee moeten houden 

als we je apparatuur komen 

afleveren. •

IMPLEMENTATIE
ONDERSTEUNING

Afhankelijk van de keuze 

van je apparatuur zorgen 

we dat je zo goed mogelijk 

voor bereid bent op de  

implementatie ervan. Zo  

nemen we bij elk concept 

alle belanghebbenden bij  

de hand om een optimale 

introductie voor eigenaar, 

team en gebruiker te  

faciliteren. •

SERVICE
Wij geloven in de kwaliteit 

van onze producten, maar 

mocht het nodig zijn, dan 

staat er een sterk service-

team voor je klaar. Via ons 

serviceportal, Matrix Ser-

vice Direct, kun je sneller 

dan ooit een servicemel-

ding aanmaken. In één 

overzicht bekijk je de volle-

dige service-geschiedenis 

van je club of praktijk en 

kun je doorlopend de status 

bekijken van openstaande 

servicemeldingen. • 

TRAINING &  
ONTWIKKELING

Op Matrix Learning Center 

vind je een zeer uitgebreid 

aanbod aan work-outs,  

webinars en trainings-

oefeningen. Content over 

toestellen, instructievideo’s, 

maar ook onderzoeken,  

rapporten en presentaties 

over de meest uiteenlopende 

onderwerpen die jouw 

business raken. Welke rol je 

ook hebt binnen je bedrijf, 

op matrixlearningcenter.nl 

vind je alles om je verder te 

helpen met je business. •

INSPIRATIE
Regelmatig organiseren we 

inspiration tours, in Neder-

land, België of daarbuiten. 

Door je mee te nemen naar 

verschillende fitnessclubs, 

(boutique) concepten of 

fysiotherapiepraktijken, 

willen we je inspi reren en 

op nieuwe ideeën brengen. 

We zien deze tours als een 

waardevolle start of juist 

een succesvol vervolg van 

een langdurige relatie met 

elkaar.  •

KENNISMAKING
In een persoonlijk 

gesprek maak je 

kennis met Matrix 

Fitness; wie we 

zijn, wat we doen 

en wat we voor jou 

kunnen betekenen.  

We nemen de klant-

reis stap voor stap 

met je door en laten 

je zien dat we méér 

zijn dan alleen leve-

rancier van fitness-

toestellen. •

ADVIES
Je mag van ons verwacht-

en dat we een duidelijke 

analyse van jouw situatie 

maken. Daarbij gaan we 

verder dan de apparatuur. 

We stellen samen met jou 

je klantreis op, we zoeken 

mee naar geschikte locaties 

en kunnen adviseren bij: 

huurovereenkomsten, om-

gevingsanalyse, inrichting, 

capaci teitsberekeningen, 

abonnementsstructuren, 

personeel en routing. •

STEEDS OP DE 
HOOGTE

Iedere dag weer nieuwe, 

interessante content 

voor ondernemers, 

trainers én eindge-

bruikers. Volg ons via @

matrixfitnessbenelux op 

Facebook, Instagram, 

LinkedIn en YouTube. 

Wil je maandelijks op de 

hoogte blijven, meld je 

dan via onze website aan 

voor de Matrix Nieuws-

brief. •

MATRIX EVENTS
Ook ná de levering ben je 

van harte welkom mee te 

gaan op onze inspiration 

tours, of deel te nemen aan 

de workshops en evene-

menten die we op regel-

matige basis organiseren.  •

EVALUATIE
Natuurlijk hoort een gedegen  

evaluatie bij ons verkooptraject. 

We nemen contact met je op om 

te horen wat je ervaringen met 

Matrix Fitness zijn geweest.  

Kunnen er zaken beter, dan 

horen we dat graag. Dat helpt 

ons onze klanten nóg beter van 

dienst te zijn. •





binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Victorie Plaza in Alkmaar investeerde afgelopen 
jaar in een geheel nieuwe fitness. Een 3-jaren plan 
werd in slechts één zomer gerealiseerd. De nieuwe 
inrichting moet bijdragen aan het doel van Victorie 

Plaza, om fitness als preventieve manier voor 
gezondheid en vitaliteit op de kaart te zetten  

in Nederland.

VIERKANTE METERS

1663 

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

Victorie Plaza heeft een breed en compleet aanbod 
aan sportactiviteiten. Op de begane grond vind je 
de fitnessruimte voor een individuele work-out, of 
ga je voor een persoonlijk trainingsprogramma op 

de EGYM Smart Strength en Smart Flex toestellen. 
De tweede verdieping is voorzien van verschillende 

zalen waar tientallen groepslessen per week worden 
gegeven. Voeg daar een tennisbaan en een crossfit-
ruimte aan toe en je hebt een sport- en wellness-
centrum waar een gemeenschap van sporters bij 

elkaar komt, met ieder zijn of haar eigen doel.  

WAAROM MATRIX 

‘We hebben geen moment spijt gehad van onze 
keuze voor Matrix Fitness. Matrix denkt als partner 
mee in het concept dat wij hanteren, ieder advies is 

specifiek gericht op Victorie Plaza.’  
Peter Bolt, manager Victorie Plaza

FITNESS
victorie Plaza, alkmaar
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binnenkijken bij ondernemers
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Delta Sportcentrum in Spijkenisse behoort tot één 
van de oudste fitnessclubs van Nederland. Vandaag 

de dag loopt het aanbod uiteen van fitness en groeps-
lessen tot combat (karate en Braziliaanse jiujitsu) en 
zwemactiviteiten. In 2019 investeerde het moderne 
sportcentrum in de vernieuwde Matrix cardioserie.   

VIERKANTE METERS

3000 

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

Volgens Ton van Kooten, mede-eigenaar Delta Sport-
centrum, bepalen de medewerkers van het sportcen-
trum het onderscheidend vermogen. ‘Er wordt veel 
geïnvesteerd in het continu bewust maken van het 

personeel dat iedere klant de aandacht moet krijgen 
die hij of zij verdient. Heel belangrijk als je kijkt naar 

klantretentie’ aldus Van Kooten. 

WAAROM MATRIX 

‘De mensen van Matrix Fitness komen niet alleen 
in beeld op het moment dat je wilt investeren, maar 

blijven actief met de opvolging van het contact.  
Ze stappen van tijd tot tijd binnen of bellen om te 

informeren of alle behoeften nog voldoende  
vervuld worden. Erg fijn!’  

Ton van Kooten, mede-eigenaar Delta Sportcentrum

FITNESS
delta sportcentrum, spijkenisse
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Mooze Lifestyle Gym in Mol is het vierde centrum 
dat onderdeel uitmaakt van de Mooze groep.  

De vestiging is onderverdeeld in twee etages.  
Beneden is de ‘gold zone’ voor leden met een gold 
abonnement. Zij kunnen – behalve het traditionele 
aanbod – ook gebruik maken van EGYM. Op de 1e 

verdieping vind je de ‘silver zone’ waar diverse Matrix 
kracht- en cardio apparatuur te vinden is, evenals de 

free weight en functional zone.   

VIERKANTE METERS

1100

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

Bij Mooze vinden ze dat iedereen het recht heeft om 
zich goed in zijn vel te voelen. Daarom bieden zij een 
complete lifestyle gym experience aan. Fitness, small 

group training, voedingsadvies en wellness spelen 
hierin een belangrijke rol. Met actieve  coaching, 
 kwalitatieve materialen en persoonlijk opvolging, 
in combinatie met de club app met persoonlijke  
trainingsschema’s en voedingsadviezen, kunnen  
leden zowel in de club als thuis werken aan hun 

gezondheid. 

WAAROM MATRIX 

‘Bij Mooze zetten we vooral in op coaching,  
beleving én kwaliteit. Om die reden was de  

combinatie Matrix/EGYM de logische keuze.’ 
Rob Simons, oprichter Mooze 

FITNESS
Mooze Lifestyle Gym, Mol (BE) 
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

The Blue Zone Gym is een moderne Boutique Studio 
in Eindhoven. Louis, Dave en Ken zijn de bedenkers en 

oprichters van The Blue Zone Gym. Met een rugzak 
vol aan ervaring in de fitness- en gezondheidsbranche, 
het runnen van diverse fitness concepten in Nederland 
en een gezonde dosis interesse voor fitnessonderne-

mingen in binnen- en buitenland hebben zij hun kennis, 
analyses en ervaringen omgezet in een revolutionair 

concept: The Blue Zone Gym*.  
 

*Blue Zones zijn gebieden in de wereld waar relatief veel mensen in 
goede gezondheid honderd jaar en ouder worden. 

VIERKANTE METERS

280

WAAROM MATRIX 

‘Tijdens de vele sparringsessies met Matrix Fitness 
ontstond een idee. Ze ondersteunden ons bij het 

zoeken naar een geschikte locatie en het inrichten 
van dit idee. Ze hielden hierbij niet alleen rekening 
met onze behoeftes maar ook die van onze klant; 
de eindgebruiker. Dat ervaren we als zeer prettig’  
Joris Kooter, verantwoordelijk voor The Blue Zone Gym  

BOUTIQUE STUDIO
The Blue Zone Gym, Eindhoven
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Iets opstarten waarbij je betekenis kan geven aan je 
werk en het verschil kan maken door te investeren 
in een (meer gezonde) levensstijl: dat was en is de 
grote droom van Rick Scholten. Deze droom werd 
gerealiseerd op 1 november 2020 in de vorm van 

F!tzone. Samen met zakenpartner Marije Vloothuis 
heeft hij een onderscheidend boutique concept neer-

gezet dat bestaat uit vier zones, vandaar de naam 
F!tzone. De club biedt naast EGYM en Matrix Cardio 

ook een ruim opgezette krachtzone en het MX4 
Small Group Trainingsprogramma.  

VIERKANTE METERS

450

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

F!tzone biedt een ontmoetingsplek waar iedereen 
zich thuis voelt. Door een persoonlijke, laagdrempe-
lige uitstraling te ontwikkelen wil de club een ‘huis-

kamer’ gevoel bieden met een hoog service niveau en 
high-end faciliteiten. Daarin staat het opbouwen van 
een duurzame relatie met klanten centraal, waarbij 

wederzijds vertrouwen de basis is. 

WAAROM MATRIX 

‘De allereerste kennismaking met onze account-
manager was erg relaxed. Fijn om te praten met 

iemand ‘bij ons uit de buurt’, die gevoel heeft voor wat 
het beste past bij een nuchtere (dorps) sportschool. 
Deze klik is tijdens al onze gesprekken gebleven!’ 

Rick Scholten en Marije Vloothuis, eigenaren F!tzone de Lutte  

FITNESS
f!tzone, de lutte
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wereldwijd

Matrix Fitness – onderdeel van Johnson Health Tech – is op diverse plekken 

in de wereld gevestigd. Zo kunnen we een brede, internationaal gevestigde 

klantengroep optimaal bedienen. Gordels vast, ready for take off! Hierbij een 

overzicht van onze ‘global hotspots’.

HOTSPOTS

26

Cottage Grove

COTTAGE GROVE (USA) 
In Wisconsin bevindt zich het marketing 
hoofdkantoor van Matrix Fitness. Hier 
wordt de wereldwijde (marketing) 
strategie bepaald. Vervolgens wordt per 
land de vertaalslag gemaakt naar een 
aanpak die aansluit op de 
desbetreffende markt.     •

TAICHUNG (TAIWAN)  
We gaan terug naar 1975, waar 
het verhaal van Johnson Health 
Tech. begon. Nog steeds wordt  
een deel van de toestellen in 
Taiwan geproduceerd. Matrix Fitness is de 
enige fitnesstoestellenleverancier die het 
volledige productieproces in eigen beheer 
heeft; van de inkoop van materialen tot de 
productie van onderdelen.  •
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Taichung
Shanghai

Odense

Moerdijk
Houten

HOUTEN (NEDERLAND) 
Het Matrix hoofdkantoor voor de  
Benelux is sinds 2006 gevestigd 
in Houten. Hier werken collega’s  
vanuit diverse disciplines 
zich elke dag in het zweet 
om onze klanten zo goed  
mogelijk te helpen.         •

ODENSE (DENEMARKEN)  
Matrix Denemarken mag zich rekenen tot 
één van de jongste takken aan de Matrix 
stamboom. Het warehouse en kantoor zijn 

gevestigd in de plaats Odense. 
Denemarken staat in de top 4 van 
snelst groeiende fitness landen ter 
wereld.  •

MOERDIJK (NEDERLAND) 

In het Europees Distributie 
 Centrum worden de toestellen 
stuk voor stuk gereed gemaakt 
voor levering aan onder andere  
Frankrijk, Duitsland, de Benelux en 
Denemarken. Hier wordt de laatste hand 
gelegd aan de assemblage, waarna een 
laatste kwaliteitscontrole volgt om ver-
volgens ‘echt’ afscheid te nemen van de 
toestellen: op weg naar de klant.   •

SHANGHAI (CHINA) 
In Shanghai is ook een fabriek gevestigd: 
op een gemiddelde dag worden hier 200 
loop banden en 260 fietsen geproduceerd 
en ge assembleerd. Tevens bevindt zich 
hier een Research & Development afdeling. Hier houden  
onze collega’s zich bezig met het optimaliseren van  
bestaande apparatuur en het ontwerpen van nieuwe,  
onderscheidende en toekomstbestendige toestellen. •



FACTS &
FIGURES

140 medewerkers hebben 
we in dienst in Nederland  

en België.

140

25.000 vierkante meter be-
slaat ons distributiecentrum.

25000

4 landen bedienen we 
vanuit ons hoofdkantoor in 
Houten (NL): Nederland, 

België, Luxemburg en 
Denemarken.

4

30

30 Matrix dochter-  
onder nemingen hebben  
we over de hele wereld.

5 fabrieken produceren onze 
toestellen (Taichung, Wisconsin, 

Shanghai en Vietnam).

500+ producten mogen we 
tot ons portfolio rekenen.

500+
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FACTS &
FIGURES
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facts & figures

Ons 100.000e toestel 
leveren we in 2021 in de 

Benelux uit! #mijlpaal

100000

2 uur per week mogen 
onze medewerkers onder 

werktijd sporten. 

2

20 jaar bestaat 
het merk Matrix!

20

Bijna 2000 Social Media posts publiceerden 
we in 2020 #sharingiscaring

2000

200 loopbanden  
produceren we  

gemiddeld per dag.

200

20 enthousiaste specialisten 
werken dagelijks aan de service 

ervaring van onze klanten. 

20



INNOVATIE

HET ZIT ‘M (OOK) IN KLEINE DINGEN Innovatie 
hoeft wat ons betreft niet te gaan over ‘the next big 
thing’. Het zit hem juist in de kleine dingen, die een 
groot verschil kunnen maken. Denk aan het feit dat we 
de bewegende delen van onze (kracht)toestellen een 
contrasterende kleur hebben gegeven. 

LUISTEREN NAAR STAKEHOLDERS Als het gaat om 
innovatie, staan onze vier belangrijkste stakeholders 
centraal: eigenaren, trainers, monteurs en gebruikers. 
Hun input vormt voor ons de basis voor vernieuwing. 
 
VOORBEELD: GO SERIES (PERSPECTIEF VAN  

EIGENAREN, TRAINERS, MONTEURS ÉN  

GEBRUIKERS) Situatie: Onze klanten gaven aan be-
hoefte te hebben aan eenvoudige, betaalbare toestellen 
voor krachttraining, die slechts minimaal hoeven worden 
ingesteld en toch door mensen van verschillende 
lichaamslengtes kunnen worden gebruikt. Onze oplos-
sing? De Go Series, een geheel nieuw ontworpen serie 
kracht- en circuittrainingsapparatuur speciaal voor be-

ginners. Eenvoudig én gebruiksvriendelijk. En efficiënter 
in onderhoud en service doordat de geleidestangen snel 
en gemakkelijk zonder gereedschap kunnen worden ver-
wijderd. De metalen schermen rond de gewichtsblokken 
kunnen heel eenvoudig geopend en gesloten worden. De 
apparatuur is ook nog eens veel lichter dan traditionele 
toestellen, waardoor deze gemakkelijk gemonteerd en 
verplaatst kan worden. En door de beperkte footprint is 
bijna iedereen in staat om in een beperkte ruimte een 
krachttrainingscircuit op te stellen.

VOORBEELD: PERFORMANCE PLUS LOOPBAND 

(PERSPECTIEF VAN GEBRUIKERS, EIGENAREN  

EN MONTEURS) Situatie: De markt heeft behoefte 
aan een goede slat-belt-treadmill. Maar dan wel eentje 
die makkelijk in onderhoud is en niet zo lawaaiig als de 
gemiddelde loopband die van deze techniek gebruik 
maakt. Onze oplossing? De Performance Plus loop-
band. De combinatie van een zeer efficiënt aan-
drijfsysteem en wrijvingsarme kogellagers maakt het 
toestel aanzienlijk stiller in gebruik. Verder verplaats-
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Onze productiefaciliteiten zijn ons eigendom. Omdat de meeste componenten 
voor onze toestellen door onszelf geproduceerd worden, hebben we zelf de 
controle over de kwaliteit van onze producten. Zo kunnen we snel en accuraat 
inspringen op veranderende behoeftes of producteisen.
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product & innovatie

ten we de motoronderdelen van onder de loopband 
naar een speciaal ontworpen motorcompartiment 
aan de voorzijde van de loopband. Dit compartiment 
beschermt de aandrijfmotor, de hellingsmotor en de 
motorbesturing tegen zweet en vuil, wat de noodzaak 
voor reiniging minimaliseert en de onderhoudstijd 
verkort.
Monteurs kunnen het motorcompartiment open- en 
dichtmaken met twee eenvoudige zeskantbouten, 
waardoor de loopband veel sneller weer kan draaien. 
We hebben bovendien een set degelijke zwenkwielen 
aan ons ontwerp toegevoegd, waardoor onze loopband 
gemakkelijk verplaatst kan worden, zodat het perso-
neel eronder kan schoonmaken. Tot slot hebben we 
zowel de lengte als de breedte van de loopband geop-
timaliseerd zonder het vloeroppervlak van het product 
te vergroten, waardoor topsporters voldoende ruimte 
hebben om voluit te rennen. En niet te vergeten, onze 
Performance Plus loopband loopt als een zonnetje!

VOORBEELD: MX4 HIIT & ACTIVE (PERSPECTIEF 

VAN EIGENAREN EN GEBRUIKERS) Situatie: De 
Boutique markt laat een sterke groei zien. Kennelijk is 
er bij klanten behoefte aan persoonlijke trainingsvor-
men in een intieme setting. Onze oplossing: MX4, het 
kant en klare Small Group Trainingsprogramma dat 
eigenaren op eenvoudige wijze in hun clubs kunnen 
integreren. Zo kunnen ze op een relatief kleine ruimte 
training in kleine groepen aanbieden aan klanten die 
wél behoefte hebben aan persoonlijke coaching, maar 
het inhuren van een personal trainer te hoogdrempelig 
of duur vinden. Het MX4 programma komt in twee 
varianten: Het MX4 HIIT programma, geschikt voor 
sporters met een bovengemiddelde conditie, en MX4 
Active. Die laatste variant is speciaal voor sporters 
met een basisconditie en wordt onderverdeeld in 
Active Living (sporters van alle leeftijden) en Active 
Ageing (55+ sporters).   •

Innovatie gaat wat ons  b etreft 
niet over ‘the next big thing’. Het 
zit hem juist in de kleine dingen, 
die een groot verschil maken.

Performance Plus loopband

Go Series



voor verschillende klanten

VOOR ELK WAT WILS
Matrix apparatuur vind je vanzelfsprekend bij fitnesscentra maar onze  
toestellen staan ook bij fysiotherapiepraktijken, hotels en sportverenigingen.  
Het aanbod van apparatuur is zo ruim dat er altijd toestellen zijn die aan  
de wensen en behoeften van deze verschillende doelgroepen voldoen.  
Hoe ver schillend deze segmenten ook zijn, uiteindelijk streven we met  
elkaar één doel na: Nederland aan het bewegen krijgen of houden!

FITNESSCENTRA

Ben je op zoek naar toe-
stellen voor een totaal 
nieuw clubconcept? Of juist 
naar apparatuur voor de 
uitbreiding van je cardio- & 
krachttrainingsruimte? Wat 
de wens, doel of behoefte 
ook is – onze specialisten 
helpen en adviseren je 
graag.  •

FITNESSCENTRA &  
BOUTIQUE STUDIO’S 
Matrix is exclusief partner 
en distributeur van EGYM. 
Deze bijzondere lijn van 
volautomatische kracht-
toestellen is een aanvulling 
op ons assortiment en is 
perfect in te zetten voor 
Boutique Studio-concepten. 
EGYM maakt krachttrainen 
makkelijk, leuk en motive-
rend en is in ieders drukke 
dag in te passen als je 
work-out slechts 30 minu-
ten duurt.  •

FYSIOTHERAPIE 
PRAKTIJKEN

Het succesvol behandelen 
van zeer laag belastbare 
en immobiele patiënten 
in hun revalidatietraject 
vraagt soms om specifieke 
toestellen. Matrix biedt fy-
siotherapeuten en medisch 
specialisten een innovatieve 
lijn van toestellen die ieder 
unieke kenmerken bieden. 
Zoals eenvoudige in- en 
opstapmogelijkheden en 
uitzonderlijk lage start- & 
weerstandniveaus. •
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TOPSPORT  
ACCOMMODATIES 

Als je als professioneel 
atleet het uiterste van jezelf 
vergt dan mag je dat ook 
verwachten van de appa-
ratuur waarop je traint. Zo 
zijn bijvoorbeeld de racks 
uit de Magnum Series ideaal 
voor de meest veeleisende 
omgevingen zoals topspor-
taccommodaties. Uitzonder-
lijk duurzaam en krachtig ter 
voorbereiding van onge-
evenaarde prestaties.  •

PERSONAL TRAINING 

Een persoonlijke band met 
je cliënten, dat is jouw 
kracht. En als professional 
in de fitnessbranche heb 
je behoefte aan apparatuur 
waar jouw cliënten optimaal 
op kunnen trainen. Onze 
professionele apparatuur is 
een perfecte aanvulling op 
jouw expertise. Daarnaast 
kunnen we je adviseren 
in zaken die verder reiken 
dan de ‘hardware’, zoals 
bijvoorbeeld financierings- 
of inrichtingsplannen.  •

BEDRIJVEN

Gezonde en fitte medewer-
kers zijn goed voor jouw 
bedrijf. Ze zijn minder vaak 
ziek, herstellen sneller als 
ze toch ziek worden en zijn 
vaak zelfs productiever. In-
vesteren in bedrijfsfitness? 
We helpen je graag! •

ONDERWIJS 

Bij het gebruik van fit-
nesstoestellen bij univer-
siteiten, hogescholen en 
trainingscentra worden 
uiteenlopende eisen gesteld 
aan de fitnessapparatuur. 
Onze toestellen hebben 
kenmerken die zich goed 
lenen voor gebruik door 
studenten/scholieren. Ze 
bieden uitgebreide functio-
naliteiten, zijn duurzaam en 
geschikt voor verschillende 
niveaus.  •

HOSPITALITY 

Het runnen van een fitness-
ruimte is niet je core-busi-
ness. Toch wil je jouw 
hotelgasten de gelegenheid 
bieden te trainen in een vol-
waardige setting. Wij helpen 
je met het maken van een 
inrichtingsplan en adviseren 
je hoe je jouw fitnessruimte 
optimaal kunt benutten.  •
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binnenkijken bij Matrix

Sinds 2017 beschikt Johnson Health Tech over een  
Europees Distributie Centrum (EDC) in Moerdijk, Nederland. 

De toestellen voor de Benelux worden in dit EDC  
geassembleerd en gecontroleerd, vervolgens gaan ze op 
transport. Ook wordt de apparatuur voor Matrix Fitness 
dochterondernemingen in onder andere Denemarken, 
Frankrijk en Duitsland vanaf de Rotterdamse haven 

– via het EDC – naar de verschillende landen uitgeleverd. 

ADRES

Megajoule 2-4
4791 RX Klundert (Moerdijk, Nederland)   

AANTAL MEDEWERKERS 

30 

AANTAL VIERKANTE METERS

25000

AANTAL LAAD DOCKS

30 

AANTAL TOESTELLEN DAT GEMIDDELD  
PER DAG WORDT VERSCHEEPT

200 

AANTAL CONTAINERS DAT GEMIDDELD  
PER JAAR WORDT GELOST

1000

europees distributie centrum
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MENSEN
MAKEN
MATRIX

ACCOUNT MANAGEMENT 

Accountmanagers worden vaak gezien als verkopers. 
Ik zie  mezelf meer als een betrokken raadgever. Een goed 
concept neerzetten is meer dan alleen mooie toestellen 
verkopen. Ik geloof erg in het bieden van een totaal-
concept. Ik hoor dat klanten dat waarderen. •
Jeroen

MARKETING &  
COMMUNICATIONS 
Klanten zo goed mogelijk onder-
steunen, dat is wat ik doe. Met 
campagnes, evenementen en 
door kennis te delen. Zo kunnen 
zij hun unieke concept uit laten 
groeien tot een succes. We geven 
oprecht om onze klanten en dat 
gevoel krijgen we – dubbel en 
dwars – terug. •
Laura

INSIDE SALES 

Binnen Matrix heerst er een fijne cultuur waarbij 
iedereen bereid is elkaar te helpen, om zo voor het 
best mogelijke resultaat te gaan! •
Amando

Vele getalenteerde collega’s vormen  

samen een team om trots op te zijn. 

Graag stellen we er een paar aan je voor, 

om zo ons bedrijf een gezicht te geven. 

Want mensen maken Matrix.
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made by Matrix

DELIVERY & INSTALLATION  

Ik ben Matrix. Dat gevoel en die mentaliteit draag ik 
ook aan nieuwe medewerkers over. Telkens als we 
een levering weer op tijd op de juiste bestemming 
hebben, dan besef je de impact van ieder afzonder-
lijk toestel: je maakt zowel de ondernemer als de 
vele gebruikers die aan hun gezondheid werken blij. 
Fantastisch!                   •
Ali

FINANCE

Onze klanten kopen geen toestellen 
maar doen een investering waar ze  
rendement op verwachten. Samen met 
de ondernemer kijk ik hoe we optimale  
groei kunnen realiseren. Het is een 
uitdaging om onze klanten financieel zo 
goed mogelijk te helpen. Daar hebben 
we allebei profijt van. •
Robin

SERVICE

Ik zorg ervoor dat de 
toestellen bij onze klanten 
up-and-running blijven. 
Dat doe ik natuurlijk niet in 
mijn eentje, hiervoor heb je 
een sterk team nodig. We 
noemen onszelf niet voor 
niks Team Matrix. En daar 
ben ik trots op! •
Leon

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Onze mensen hebben een topsportmenta liteit. 
Met elkaar willen ze veel bereiken. Mijn taak is 
het om de juiste mensen op de juiste plek te 
krijgen. Dan kunnen ze doorgroeien in waar ze 
goed in zijn. Daar haal ik veel voldoening uit. •
Wouter



great place to work

MENSEN MAKEN MATRIX

Matrix Fitness is een platte organisatie waar hard 
wordt gewerkt en de klant te allen tijde centraal staat. 
Binnen het bedrijf zijn de lijnen kort, wordt er snel 
geschakeld en draagt iedereen veel eigen verantwoor-
delijkheid. De sfeer is informeel en het teamgevoel is 
bijna letterlijk voelbaar. De inzet, kennis en ervaring 
van de medewerkers is, in combinatie met de wil om 
steeds het onderste uit de kan te halen, een belang-
rijke reden voor het succes van het bedrijf. Zonder 
mensen geen Matrix! Daarom stond een aantal 
‘gezichten van’ Matrix centraal in onze Mensen Maken 
Matrix campagne. Geen toestellen in de hoofdrol, 

maar mensen als Robin en Wouter, Laura en Leon, 
Ali, Amando en Jeroen. Allemaal essentiële schakels 
in ons bedrijfsproces, die zich dagelijks in het zweet 
werken om onze klanten te helpen. En dat ook nog 
eens met een hele grote glimlach

STERK VOOR ONZE MENSEN

Andersom maken wij ons ook graag sterk voor onze 
mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid vormen 
de basis van onze Matrix Mentaliteit. Naast prima 
arbeidsvoorwaarden, bieden we de juiste middelen 
om je functie te kunnen uitoefenen, waaronder veel 
ruimte voor opleiding en training, zowel ‘on the job’ 

mensen maken Matrix
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De sfeer  
is informeel  
en het team-
gevoel bijna 
letterlijk  
voelbaar.



mensen maken Matrix

als daarbuiten. We vinden het belangrijk dat een ieder 
uitgedaagd blijft in zijn werk, want alleen dan kun-
nen we het beste uit onszelf halen en een geweldige 
teamprestatie neerzetten, waar ook onze klanten de 
voordelen van ervaren. 

PRACTICE WHAT YOU PREACH

Topsport zit in ons DNA. Elke dag zetten wij ons in 
om topprestaties te leveren. Dat vraagt veel van onze 
mensen. Daarom kan iedereen die bij ons werkt 
wekelijks twee uur sporten onder werktijd. Regelmatig 
worden er bootcamps, clinics of work-outs georgani-
seerd, voor collega’s en door collega’s. Onze jaarlijkse 

sportdag is ons sportieve hoogtepunt. Voor de dage-
lijkse portie vitaminen is op kantoor altijd vers fruit en 
verse groente beschikbaar.

WERKEN BIJ MATRIX?

Wij zijn continue op zoek naar toppers die ons team 
willen komen versterken. Interesse om je aan te  
sluiten? Kijk dan vooral eens op matrixmembers.nl.  
Of  stuur een open sollicitatie!  •
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Mensen maken Matrix! En dat geldt ook voor onze ambassadeurs. 

Ambitieuze atleten die dagelijks topprestaties neerzetten. En gewoon 

echt hele leuke mensen, die naadloos in ons team passen. Supertrots 

zijn we dat we deze sporters mogen ondersteunen in hun ambities! 

Namens ons allemaal: succes!
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HENK GROL werd in 2008 
Europees kampioen judo. In 
datzelfde jaar veroverde hij 
een bronzen plak tijdens de 
Olympische Spelen in Beijing. 
Op de Spelen in Londen won 
hij brons. In 2015 en 2016 
werd hij nogmaals Europees 
kampioen. Deze indrukwekken-
de prijzenkast maakt hem het 
boegbeeld van de Nederlandse 
judo. Het ging Henk niet altijd 
voor de wind; op sommige be-
slissende momenten schoot hij 
nét tekort. Toch zet hij alles op 
alles om het beste uit zichzelf 
te halen. Strijdlustig als nooit 
tevoren en gesteund door de 
kracht van Matrix.
Zijn doel? Zijn carrière met een 
medaille afsluiten op de ‘heilige’ 
judomat in Tokyo, tijdens de 
Spelen van 2021.  •



MARIT BOUWMEESTER won op 
de Olympische Spelen in Rio goud. 
Daarnaast behaalde ze de afgelo-
pen jaren meerdere Wereld en Eu-
ropese titels, en won ze zilver op 
de Olympische Spelen van 2012. 
Ook Marit’s topsportcarrière kent 
de nodige hobbels. Dat weer-
houdt haar er niet van om door te 
zetten, sterker nog, haar wil om te 
winnen werd erdoor versterkt. Om 
optimaal voorbereid aan de start te 
komen bij de Olympische Spelen in 
2016 heeft ze zo’n 15 maanden in 
Rio gewoond om het water te be-
studeren. Haar doel? Keihard aan 
het trainen voor de Olympische 
Spelen van 2021 om daar goud te 
winnen. En daar helpen wij haar 
graag bij!  •



JETZE PLAT Paralympisch 
kampioen, meervoudig Wereld, 
Europees en nationaal kampi-
oen, sportman van het jaar 2018, 
houder van het werelduurrecord 
op de baan en houder van het 
parcoursrecord van de wereldbe-
roemde Ironman op Hawaï. Dat 
had Jetze zelf een aantal jaren 
geleden ook niet gedacht.
Jetze is het levende bewijs dat 
je in het leven veel kan bereiken 
als je bereid bent alles te geven, 
plezier hebt in wat je doet en be-
schikt over een gezond lichaam. 
En wat zijn we trots dat hij een 
van de Matrix ambassadeurs is. 
Zijn doel? Minimaal twee gouden 
medailles halen in twee verschil-
lende sporten op de Olympische 
Spelen in 2021!  •



LAURINE VAN RIESSEN is voor-
malig langebaanschaatsster. Op de 
Olympische Winterspelen 2010 in 
Vancouver won Laurine brons op 
de 1000 meter. Vanuit het schaat-
sen maakte ze de overstap naar het 
baanwielrennen om op de Spelen 
in Rio de Janeiro in 2016 voor een 
medaille te strijden op het onderdeel 
teamsprint. Ze belandde helaas naast 
het podium. Vastberaden maakte 
ze vervolgens een plan om haar 
voorbereidingen richting de Spelen 
van 2021 te optimaliseren; materiaal, 
krachttraining, testen, wielrentrai-
ningen en natuurlijk wedstrijden. 
Wij houden van deze eigenzinnige 
sportster en ondersteunen haar dan 
ook graag in haar ambities.
Haar doel? De eerste Nederlandse 
vrouw worden met een medaille op 
de Winter- en de Zomerspelen! •



ARD SCHENK domineerde eind 
jaren ’60 en begin jaren ’70 het  
internationale schaatsen.  
Hij schreef geschiedenis met drie 
gouden Olympische medailles, 
 wereld- en Europese titels en tal-
loze wereldrecords. Tegenwoordig 
zet Ard Schenk zich in om anderen 
te inspireren gezond en fit ouder te 
worden. Dat past perfect binnen de 
doelstellingen van Matrix Fitness 
om zoveel mogelijk mensen tot een 
gezonde en actieve levensstijl te  
bewegen. We zijn blij met Ard als 
ambassadeur, want samen kun-
nen we nog meer mensen de weg 
wijzen naar een gezond en actief 
leven tot op hoge leeftijd. Hij is het 
levende bewijs dat een gezonde en 
actieve levensstijl je vitaal houdt; 
want hoe oud je wordt, heb je niet 
in de hand. Maar hoe je oud wordt, 
dat bepaal je zelf.  •
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SERVICE
UITGELICHT

Matrix apparatuur is gemaakt om 365 dagen per jaar goed te functioneren. 

Maar het kan natuurlijk voorkomen dat er een probleem optreedt met een van 

je toestellen. Dan is het goed te weten dat Matrix er alles aan doet om deze 

dure ‘down-time’ te minimaliseren. Een greep uit de dingen die we doen om 

onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
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GROOT SERVICETEAM IN DE BENELUX

Met een team van ruim 20 specialisten zijn we 
continu, voor én achter de schermen, bezig met het 
verlenen van service aan onze klanten. Door een 
goede geografische spreiding van onze specialisten 
in de Benelux minimaliseren we de down-time van 
jouw toestellen.

ALLE EXPERTISE IN HUIS

Ons serviceteam, dat volledig bestaat uit onze eigen 
mensen, wordt regelmatig getraind in het stellen van 
de juiste diagnose en het verhelpen van storingen, 
zowel door ons hoofdkantoor als in Houten. Op het 
gebied van hardware, en steeds vaker ook software; 
denk aan onze console technologie.

ONDERDELEN OP VOORRAAD

Onze gekwalificeerde monteurs hebben veel reserve-
onderdelen zelf op voorraad. Op die manier zijn ze in 
staat om snel je storing te verhelpen.

ONDERHOUDSGEMAK – SERVICE BY DESIGN

We ontwerpen onze toestellen vanuit de behoeftes 
van onze vier belangrijkste stakeholders: eigenaren, 
trainers, gebruikers en monteurs. Zo worden de 
motor en het serienummer op makkelijk te bereiken 
locaties geplaatst, zodat storingen eenvoudig kunnen 
worden opgelost. Wel zo makkelijk voor jou én voor 
onze monteurs.

EIGEN PRODUCTIEFACILITEITEN

Omdat alle componenten van onze toestellen door 
onszelf geproduceerd worden, hebben we zelf 
de controle over de kwaliteit van onze producten. 
Zo hebben we het fabricageproces in eigen hand 
en zitten we bovenop veranderende behoeftes of 
producteisen.

UITGEBREIDE GARANTIEVOORWAARDEN

Op alle Matrix apparatuur zit standaard een uitge-
breide garantie. Wil je extra zekerheid? Dan bieden we 
je de mogelijkheid om je garantieperiode te verlengen. 
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!
   
SNEL EN GEMAKKELIJK EEN STORING MELDEN

Via ons serviceportal, Matrix Service Direct, kun je 
snel en gemakkelijk je storingsmelding aan ons door-
geven. In één overzicht bekijk je de volledige service-
historie van je toestellen. Ook kun je eenvoudig foto’s 
aan je storingsmelding toevoegen. Zo kunnen we je 
nog sneller helpen je storing op te lossen.
 
ZELF AAN DE SLAG?

In onze bibliotheek op het Matrix Learning Center 
platform vind je een groot scala aan ‘how-to’ video’s, 
handige checklists en andere informatie over het 
testen van apparatuur, het vervangen van onderdelen 
en ‘tips & tricks’ om je apparatuur veilig te houden 
voor je leden of cliënten. Mocht je er met deze hulp-
middelen niet uitkomen, zijn we bereikbaar en helpen 
we je graag verder.  •

quality & service

Our mission is to be 
the world’s leading 
fitness company 
through unmatched 
innovation, quality 
and service.



binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

De oorsprong van OREC ligt in het oude RKZ Ziekenhuis van 
Hilversum. Hier sloegen fysiotherapeuten en orthopedisch 
chirurgen de handen ineen om een innovatieve revalidatie- 
afdeling op te zetten, die al snel grote bekendheid kreeg.  

In de jaren 90 huisvestten de fysiotherapeuten deze afdeling 
op Landgoed Zonnestraal. Vanaf 2015 is OREC zich nog 

meer gaan richten op multidisciplinaire behandelingen: de 
resultaatgerichte combinatie van onder meer fysiotherapie, 

oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek, psychologie en  
podologie. En dit jaar viert OREC haar 25-jarig bestaan!  

VIERKANTE METERS

600

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

OREC onderscheidt zich door de multidisciplinaire aanpak. 
Daarin ligt verankerd dat ze altijd een extra stap zet, zodat 

de gezondheid van de cliënten snel vooruit gaat. Bij elke stap 
in de behandeling omringt OREC haar cliënten met de beste 
zorg. Van intake tot behandelprogramma, van oefenschema tot 
resultaatmetingen en van tussenevaluatie tot eind beoordeling. 

De fysio’s gebruiken daarbij de meest geavanceerde  
methoden, middelen en apparatuur.  

WAAROM MATRIX 

‘We hebben voor EGYM gekozen en daardoor ook voor  
Matrix. Het is voor ons belangrijk om te kunnen meten, vooral 

op het gebied van vooruitgang. We meten bij de behande-
lingen onder andere op conditie maar ook op kracht. Daar 
ondersteunt EGYM met haar apparatuur ons erg goed in.’ 

Jorik van Toorenburg, fysiotherapeut OREC

FYSIOTHERAPIE
orec, hilversum
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Lawn  
Tennisbond is gevestigd op het Nationaal Tennis 

Centrum in Amstelveen. De ambitie is om het complex 
te laten uitgroeien tot het kloppend hart van tennis in 
Nederland; één centrale locatie met alle faciliteiten die 
toptennissers nodig hebben om aan sluiting te vinden 

en te houden met de wereldtop.

VIERKANTE METERS

200 (trainingsruimte)

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR

De KNLTB wil in de komende jaren structureel meer 
Nederlandse tennissers in de wereldtop krijgen. Hierbij 

hanteert ze het plan ‘Five Steps to the Top’ dat een 
brede, onderbouwde visie op de tennissport weergeeft. 

Deze visie wordt gebruikt als leidraad om talentvolle 
tennissers te trainen op vaardigheden die nodig zijn 

om uiteindelijk de top te kunnen bereiken. Hierbij staat 
alles in het teken van een hoge en constante kwaliteit 

in trainingen.

WAAROM MATRIX 

‘Als bondsconditietrainer vind ik het prettig te werken 
met Matrix-apparatuur: ik kan er écht van op aan en 
de spelers bereiken ermee hun doel. Dat is waar het 

uiteindelijk om draait!’
Miguel Janssen, bondsconditietrainer KNLTB

TOPSPORT
kNLTB, AMSTELVEEN
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Waar vroeger de lijndienst vertrok naar Jakarta ligt nu 
het prachtige 4-sterren Hotel Jakarta. Hotel Jakarta biedt 
200 luxe kamers met Indonesische invloeden. De meeste 
kamers beschikken over een panoramisch uitzicht over  

het IJ en de stad Amsterdam.   

VIERKANTE METERS

16410 vierkante meter (totaal)
35 vierkante meter (fitness)

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

Hotel Jakarta is één van de eerste energie-neutrale hotels 
van Nederland. Door de gigantische subtropische tuin 

 waan je je bij binnenkomst direct in een groene oase. Het 
zal je dan ook niet verbazen dat het hotel is genomineerd 
voor de ‘Beste gebouw van het jaar 2019’ publiekstitel.    

WAAROM MATRIX 

‘Hotel Jakarta staat garant voor een luxe en ontspannen 
verblijf, waarbij hotelgasten volledig tot rust kunnen komen. 

Dit wilden we laten terugkomen in al onze faciliteiten. 
Deze wens begreep Matrix Fitness. Met als eindresultaat 

een prachtige trainingsruimte.’ 
Pascal Lesimanuaja - sales & marketing manager Hotel Jakarta 

HOSPITALITY
hotel jakarta, amsterdam
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL 

Sinds een aantal jaren heeft de Universiteit Leiden een 
campus in Den Haag. Het aantal studenten hier groeit 
ieder jaar enorm. De Universiteit Leiden wil deze stu-

denten ook een mogelijkheid bieden tot  
betaalbaar sporten. Hiervoor heeft de universiteit  

met the Buzz een goede oplossing gevonden. 

VIERKANTE METERS

400 

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR  

De onderscheidende factor van the Buzz is dat de 
Universiteit studenten op een A-locatie (centrum Den 
Haag) voor een lage prijs hoge kwaliteit groepslessen 
en fitness kan bieden. Met vernieuwende apparatuur 

en goede instructeurs, uiteraard allen gediplomeerd. Er 
is daarbij gekozen voor een combinatie van apparatuur 

van onder andere Matrix Fitness en EGYM zodat er 
een ruim aanbod wordt gecreëerd.

WAAROM MATRIX 

‘We hebben voor onder andere EGYM gekozen omdat 
we als universiteit vernieuwend willen zijn. En hoewel 
EGYM inmiddels een aantal jaren aan de weg timmert, 
is het voor velen nog steeds nieuw. Daarnaast is EGYM 
laagdrempelig en biedt het veel trainingsmogelijkheden. 

Zeker daar we beperkte ruimte hebben is het een  
bijkomend voordeel dat de roulatie snelheid hoog ligt.’ 

Ramon Wolf, coördinator fitness  

Universiteit Sportcentrum Leiden

ONDERWIJS
universiteit leiden
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binnenkijken bij ondernemers

HET VERHAAL

In 2000 zochten oprichters Bram Bosveld, Hugo de Koning en  
Rogier Thewessen een bijbaantje tijdens hun studie. Online  

konden ze niks vinden, en dus richtten ze zelf een jobboard op: 
Studentenwerk. Werkgevers plaatsten hun vacatures en studen-
ten solliciteerden online. Op een dag had één van de oprichters 

een werk gever aan de lijn, die vroeg of ze ook aan uitzenden 
deden. “Jazeker”, werd er geantwoord om daarna te roepen: 

“Jongens, we gaan uitzenden!” Een nieuw soort  
uitzendbureau was geboren: YoungCapital. 

VIERKANTE METERS

180

DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR

Lef, ambitie, adrenaline en energie, keer duizend. Dat is Young 
Capital. Er wordt gedacht in kansen, gehouden van snelheid, 

eerlijk zijn en het altijd beter willen doen dan gisteren. Het doel? 
Samen alle jongeren en young-minded aan het werk helpen. 
YoungCapital vindt het belangrijk dat alle medewerkers lekker 
in hun vel zitten, zowel fysiek als mentaal. Daarnaast staat bij 

veel medewerkers sportiviteit hoog in het vaandel. Om aan deze 
behoefte tegemoet te komen is er onder andere een gym binnen 

het hoofdkantoor van YoungCapital gerealiseerd.

WAAROM MATRIX

‘Wij zijn intern gaan brainstormen over hoe wij de invulling van 
de gym voor ons zagen en hebben vervolgens met Matrix de  

indeling gemaakt. Daarin heeft Matrix goed naar ons geluisterd 
en hebben we samen gekeken naar onze wensen. Als je  

vervolgens een gym neerzet waar onze medewerkers echt  
gebruik van maken én waar ze blij van worden, dan is dat top!’

Lobke Zwager, manager Facilities & Front Office

CORPORATE
Young Capital
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PARTNERS
IN TOPSPORT
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De trainingsruimte van dit 
moderne complex is volledig 
ingericht met Matrix Fitness 
apparatuur. En daar zijn we 
enorm trots op!

KBVB Matrix draagt niet alleen het Neder-
landse voetbal een warm hart toe, maar ook 
de nationale Belgische ploeg. Daarom zijn wij 
de Official Supplier van de trainingsapparatuur 
voor de Belgische nationale ploegen en de 
Belgian Red Devils. In aanloop naar het EK 
2021 hopen we de topvoetballers te kunnen 
ondersteunen met onze apparatuur.  •

We hebben een gedeelde ambitie 
en mentaliteit, daarin vinden we 
elkaar. Met de hoogwaardige fitness-
toestellen kunnen onze voet ballers  
op hoog professioneel niveau trainen. 
We zijn dan ook verheugd over deze 
samenwerking.



sponsored by Matrix
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Victory starts here: in het volledig  
door Matrix ingerichte krachthonk  
op het Nationaal Rugby Centrum.  
Hier stomen de selecties zich klaar 
voor de top!’

KNLTB Sinds augustus 2019 is het kantoor van de 
KNLTB gevestigd op het Nationaal Tennis Centrum 
(NTC) in Amstelveen. Het samenbrengen van top tennis 
en breedtesport in het NTC in Amstelveen is een be-
langrijke stap voor de toekomst van tennis in Nederland. 
De ambitie is om het complex te laten uitgroeien tot 
het kloppend hart van tennis in Nederland; één centra-
le locatie met alle faciliteiten die toptennissers nodig 
hebben om aansluiting te vinden en te houden met de 
wereldtop.  •

RUGBY NEDERLAND Kameraadschap. 
Respect. Discipline. Stuk voor stuk kern-
waarden die de rugbysport kenmerken. 
Deze kernwaarden liggen dicht tegen de 
waarden aan van ons eigen merk Matrix. 
Vandaar dat de keuze om deze ‘bekende 
maar onbekende’ sport te omarmen snel 
was gemaakt. Daarnaast sluit ons aan-
bod aan krachttraining perfect aan bij de 
eisen die aan rugbyers op het veld worden 
gesteld. We ondersteunen dan ook graag 
de rugby verenigingen die aangesloten zijn 
bij de rugbybond door onder andere het 
krachthonk van de bond in te richten met 
onze apparatuur.  •



sponsored by Matrix

Ook bij Matrix Fitness zit topsport in het DNA. We hebben ons daarom 
verbonden aan de belangrijkste topsportorganisaties in Nederland. 
Zo werken we samen aan de talent ontwikkeling van (jonge) topsporters 

in Nederland. 

TOPSPORT AMSTERDAM  Topsport 
Amsterdam (TA) schept al sinds 1998 
de randvoorwaarden voor topsport en 
topsporters in Amsterdam. TA ondersteunt 
topsportverenigingen met haar program-
ma ‘Amsterdams Talent’. Ze acquireert, 
adviseert en faciliteert topsportevenemen-
ten in de metropoolregio Amsterdam en 
verbindt de zakelijke wereld met de Am-
sterdamse topsport. Door ervoor te zorgen 
dat al die activiteiten in en om Amsterdam 
zichtbaar zijn, kan iedereen er kennis van 
nemen en inspiratie uit putten. •
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ROTTERDAM TOPSPORT Rotterdam 
Topsport (RTS) werd in 1990 in het leven 
geroepen om Rotterdam nog nadrukkelijker te 
positioneren als toonaangevende sportstad. 
Sindsdien richt ze zich op het verwerven 
en organiseren van topsportevenementen, 
het ondersteunen van topsportverenigingen, 
het laten realiseren van topsportaccommo-
daties en talentencentra en het creëren van 
de beste omstandigheden voor talenten om 
te kunnen presteren. Deze ondersteuning 
verhoogt de medaillekansen van sporters, 
terwijl tegelijkertijd het imago van de stad 
wordt versterkt. Matrix is al jaren partner 
van RTS en vanuit die relatie hebben wij het 
vernieuwde Topsportcentrum in Rotterdam 
van onze apparatuur voorzien.  •
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Bij Matrix weten we als geen ander hoe belangrijk 
het is dat kinderen voldoende bewegen. Dat houdt 
ze lichamelijk fit, maar doet ook wonderen voor 
hun brein. Hun geheugen verbetert en problemen 
oplossen gaat makkelijker, om maar wat voordelen 
te noemen. ‘Alles gaat lekkerder als je beweegt’.  
Met de 10@10 Challenge willen we kinderen laten 
ervaren hoe leuk bewegen is. Afgelopen jaar deden 

maar liefst 800 scholen mee aan de 10@10 Challenge, 
die inmiddels een volwaardig onderdeel van de Natio-
nale Sportweek is geworden. Onder leiding van Matrix 
ambassadeurs Rico Verhoeven, Jetze Plat en Laurine 
van Riessen en Team NL sporters Yara van Kerkhof, 
Roy Meyer en Celeste Plak kwamen vele duizenden 
basisschoolleerlingen om 10 uur ’s morgens 10 
minuten in beweging. •

INVESTEREN
IN DE TOEKOMST
Sterk voor de klant, sterk voor de samenleving. Dat is Matrix Fitness. 
Vanuit die gedachte ondersteunen we diverse maatschappelijke  
initiatieven die een grote impact maken. Daarom organiseren we 
al jaren de 10@10 Challenge in Nederland.

maatschappelijk betrokken



Als toonaangevend leverancier van fitnesstoestellen nemen we natuurlijk 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom, en vanwege onze 
verbintenis met de Nederlandse Rugbybond, zijn we trotse supporter van 
de Harde Leerschool. Bovendien steunen we het initiatief Heilige Boontjes.

maatschappelijk betrokken
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STERK VOOR
DE SAMENLEVING

DE HARDE LEERSCHOOL is bedoeld 
voor kansarme jongvolwassenen met 
afstand van de arbeidsmarkt. Deze orga-
nisatie biedt jongeren een intensief fysiek 
en  mentaal programma waarin rugby de 
hoofdrol speelt. Het programma tackelt 
problemen die jongeren hebben met 
gedrag, werkloosheid, criminaliteit en auto-
riteit en wordt professioneel begeleid door 
een programmaleider, rugby- en mentale 
coaches. Om zo weer vertrouwen in zich-
zelf en elkaar te krijgen en ze uiteindelijk 
aan een baan te helpen.  •

HEILIGE BOONTJES helpt ex-gede-
tineerden op weg in de maatschappij. 
Door hen een baan te bieden én actief 
te begeleiden, hopen de initiatiefne-
mers dat hun werknemers op het 
rechte pad blijven. Op ons kantoor in 
Houten krijg je van ons een heerlijk 
bakje Heilige Boontjes koffie. Daarmee 
schenken we niet alleen koffie, maar 
ook kansen.  •



JAAR



LET’S STAY IN TOUCH

Kunnen we je ergens mee helpen of wil je kennismaken en 
weten wat we voor je kunnen betekenen? We horen graag van 

je – per mail, telefonisch of gewoon face-to-face. 

Kantoor
Duwboot 25-29, 3991 CD Houten 

+ 31 (0) 30 24 45 435 

Email
info@matrixfitness.nl

Volg, like, bekijk en deel!
Volg ons via @matrixfitnessbenelux op Facebook, Instagram, 
LinkedIn en YouTube. Volg ons op Twitter via @matrixbenelux

       

Websites
matrixmembers.nl

matrixfitness.nl 

Nieuwsbrief
Maandelijkse digitale post, gewoon in je mail. De Matrix Fitness 
nieuwsbrief biedt korte updates over interessante evenementen 

en beurzen, productintroducties en mooie showcases.  
Meld je gemakkelijk aan via matrixmembers.nl  


