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Verscholen achter het NS-station in Sittard ligt een van de snelst groeiende bedrijven
van Sittard-Geleen. Stacker2Europe ontwikkelt en levert sportvoeding, energiedrankjes,
vetverbranders en voedingssupplementen aan vrijwel alle Europese landen. Het
Midden-Oosten en China volgen komend jaar. “Ik wil in de top-vijf van de wereld komen.”

Verborgen groeibriljant
aast op wereld top-vijf
Het is even zoeken naar de ingang,
maar eenmaal gevonden, bevindt zich
achter de laadpoorten een bescheiden
kantoor met een fors magazijn.
Honderden pallets met dozen staan hoog
opgestapeld. Gevuld met blikjes, fl acons
en doosjes; gereed voor verzending.
“We moeten van al onze producten
genoeg voorraad hebben om klanten
zo snel mogelijk te kunnen bedienen”,
zegt Ralph van Renselaar, oprichter en
eigenaar van Stacker2Europe. “In deze
branche is het niet gemakkelijk plannen.
Bovendien komen er voortdurend
nieuwe klanten bij. Ik wil niemand laten
wachten.”

Teller
Zes jaar geleden stond het magazijn
nog zo goed als leeg. “Klopt. We zijn
met niks begonnen met tien producten
en nul klanten. Het is wel snel gegaan.
Binnen een jaar konden we leveren

aan drogisterijen, sportscholen en
voedingswinkels in Nederland, België,
Duitsland en Frankrijk. Nu staat de teller
op 35 Europese landen, ruim dertig
verschillende producten en honderden
klanten. Australië is er net bijgekomen,
Azië volgt in 2017. We zitten in een goede
markt. Mensen zijn veel bezig met hun
uiterlijk. Ze willen slank en gespierd zijn,
er goed uitzien.”

Shotjes

helaas niet zo eenvoudig. De Europese
regelgeving voor supplementen is
strenger dan de Amerikaanse. De
meeste producten mocht ik niet een-opeen hier gaan verkopen.”

producent. Wat de prijs betreft zitten
we met Stacker2Europe net onder
de A-merken en duidelijk boven de
prijsvechters.”

Kwaliteit

Die formule doet het goed. De
‘stackers’ zoals de producten in de
sportwereld genoemd worden, zijn
verkrijgbaar via tientallen webshops van
voedingsspecialisten. Ook sportscholen
en geselecteerde detailhandelaren
verkopen de producten. “Sittard-Geleen
is voor ons de perfecte locatie”, zegt
de geboren Veldenaar die inmiddels
zeven mensen op de loonlijst heeft.
“Centraal gelegen in Europa met snelle
distributeurs in de buurt. Dat mooie
gebouw komt misschien nog een keer.
Eerst verder groeien. Eerste doel is de
Europese top-vijf.”

En dus besloot de jonge ondernemer in
samenwerking met het Amerikaanse
merk eigen
Europese producten
te ontwikkelen.
“Natuurlijk
was en is de
concurrentie groot.
Er zijn tientallen
producenten van
sportdrank- en
voeding, vetverbranders, supplementen,
enzovoort. Soms met een twijfelachtige
reputatie. Ik heb gekozen voor hoge
kwaliteit, voor de beste eiwitten en
andere ingrediënten en een ervaren

Centraal in
Europa met snelle
distributeurs in de
buurt.

Ralph van Renselaar
studeerde
Food&Business
aan de universiteit
van Nijmegen en
zag na enkele jaren
werkervaring een gat in de markt. “In de
VS waren de Energy-shotjes van Stacker
erg populair. Ik heb me in het bedrijf
verdiept en wilde met hun producten
de Europese markt op. Dat bleek

Sittard-Geleen
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