
   

Nee, met doping hebben de pro-
ducten van BORN in de verste verte 
niets te maken, zegt Freek Cuypers, 
Algemeen Directeur bij BORN. “Ui-
teraard niet. Wij produceren voeding 
waardoor sporters langer kunnen 
doorgaan en sneller herstellen na 
een forse inspanning. Onze repen en 
poeders zitten vol met koolhydraten, 
mineralen en vitaminen. Al zou je het 
willen, EPO en hormonen kún je er 
niet eens aan toevoegen.”

Hongerklop
Freek Cuypers begrijpt de vraag heel 
goed. Door de vele publiciteit rond de 
dopingschandalen in het wielrennen 
zit je als producent van sportdrank-
jes en vitaminecocktails snel in het 
‘verdachtenbankje’. We hebben daar 
geen last van, zegt de Echtenaar die 
vrij snel na de dood van oprichter 

Wim Jennen als controller bij BORN 
aantrad en later doorgroeide naar 
de directeursfunctie. “.Ook de eco-
nomische crisis gaat grotendeels 
aan ons voorbij. We richten ons op 
de duursporter. Die wil altijd beter 
worden, sneller, meer presteren. Het 
is bewezen dat een uitgebalanceerde 
voeding met mineralen, vitaminen en 
andere toevoegingen de prestaties 
bevordert. En de beruchte hongerklop 
voorkomt. 
In Nederland groeien we gestaag en 
we leveren steeds meer in het buiten-
land. De toekomst ziet er goed uit.”

Microz
Wim Jennen mixte zijn eerste sport-
drankjes en spierzalfjes in de garage 
van apotheek Born. In 2005 liet hij als 
erfenis een bloeiend bedrijf achter. 
“Twee bedrijven eigenlijk”, zegt Freek 

Cuypers. “Microz en BORN. Microz 
ontwikkelt en fabriceert vitaminepil-
len en voedingssupplementen voor 
tientallen winkelketens in binnen- en 
buitenland. Ook voor BORN, ons 
eigen merk waarmee we zeker in de 
sportwereld heel bekend zijn. Sinds 
kort zijn we sponsor van wieler-
ploeg Argos Shimano en aanwezig 
bij grote sportevenementen zoals de 
alternatieve Elfstedentocht. Je vindt 
onze producten in speciaalzaken en 
sportwinkels. De combinatie van voe-
dingsproducten, verzorgende crèmes 
en massageoliën voor de duursporter 
is uniek.”

95 miljoen
Het Geleense bedrijf is de laatste 
tien jaar uitgegroeid tot een van de 
grotere spelers met 43 mensen op de 
loonlijst. Via Microz verlaten elk jaar 

ruim 95 miljoen capsules, tabletten 
en poeders de productielocaties in 
Geleen en het Gelderse Elst. Van het 
merk BORN worden jaarlijks 250.000 
repen en 60.000 blikken verkocht. 
Komend jaar wordt de afzetmarkt 
uitgebreid naar onder andere Cana-
da, Oostenrijk en Frankrijk. Er liggen 
plannen om binnen afzienbare tijd in 
Sittard-Geleen een nieuwe fabriek te 
bouwen. “We willen alles op één plek 
doen. Ontwikkelen, fabricage, verpak-
ken en distributie. We zitten nu op 
een goede locatie, centraal in Europa 
met goede verbindingen. Dichtbij een 
van onze leveranciers; DSM. En bij 
onze medewerkers. Er is geen reden 
om weg te gaan.”

WWW.IFEELBORN.COM

Duizenden wielrenners, hardlopers, zwemmers en schaatsers presteren beter met de 
drankjes, reepjes, poedertjes en verzorgingsproducten die in Geleen gemaakt worden. 
Een bloeiend en groeiend bedrijf.  Wijlen Wim Jennen was grondlegger van dit bloeiend 
en groeiend bedrijf én bekend apotheker en verdienstelijk amateurwielrenner.
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