
Het idee achter Rook & Roll is om over 
‘mannendingen’ te schrijven en ze te 
organiseren. “Hier in de achtertuin be-
gon het”, legt Erik uit. “We rookten re-
gelmatig en we ontdekten dat het de 
perfecte setting is voor goede gesprek-
ken met vrienden. Om als mannen on-
der elkaar te kunnen zijn. Je bent bui-
ten, je hebt de tijd – want roken duurt 
wel even – en bovendien maak je lekker 
eten. Dus we stonden steeds vaker met 
vrienden rond een rookoven een biertje 
te proeven en te praten over wat ons 
bezighoudt.” Leonard vult aan: “Tot het 
moment dat onze vrienden een keer 
niet konden. Toen bedachten we dat 
we dit ook wel met vrienden van ande-
ren konden gaan doen.” Het begin van 
Rook & Roll. 

Totaalconcept
“Het is meer dan alleen een visje roken 
of een barbecue”, aldus Erik, die intus-
sen kijkt hoe het met de zalmzijde 
gaat. “Het is het totaalconcept. Dat 
mannen zich bij Rook & Roll als echte 
mannen kunnen gedragen. Die ruimte 
is er niet altijd in het dagelijkse leven. 
Houthakken, verhalen vertellen, lek-
ker eten klaarmaken, spelen met rook 
en vuur. Van die dingen waar een man 

Rook & Roll: 
voor mannen met baarden
“We doen precies wat we leuk vinden”

“Het liefst roken we de hele dag”, vertelt Leonard van 
der Plas, terwijl hij de rook uit zijn gezicht wuift. Zijn 
kompaan, Erik Vervoorn, gooit een aansteker op tafel. We 
staan in een diepe achtertuin in Harderwijk en we ro-
ken. “Als ik zo lekker sta te roken, voel ik me helemaal 
ontspannen. Ook al heeft de omgeving er soms een beetje 
last van; het is gewoon te lekker om het te laten.” Leonard 
wijst op het huis van de buren. “Die buren hadden er in 
het begin moeite mee. Maar toen ik begon met uitdelen, 
waren ze om. Nu hangen ze regelmatig over de schutting 
om mee te roken.” We hebben te maken hebben met twee 
verstokte rokers, zoveel is wel duidelijk. De twee rokende 
Harderwijkers maakten er zelfs hun werk van. Ze start-
ten afgelopen lente met ‘Rook & Roll’. Vandaag roken we 
zalm.
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Links op de foto erik VerVoorn, 
rechts Leonard Van der pLas
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zich stoer bij voelt. Vandaar dat we zeggen: Rook & Roll is 
voor mannen met baarden. Daarmee bedoelen we niet per se 
een fysieke baard; echte mannen hebben sowieso een baard. 
Ergens…”

Op de website vind je informatie, uitleg, recepten en een web-
winkel. Offline organiseert Rook & Roll workshops en events 
voor bedrijven, teams, netwerkgroepen en bijvoorbeeld vrij-
gezellenfeesten. Tijdens die events wordt er gerookt, gebar-
becued, bier geproefd, hout gehakt, vuur gemaakt en vooral 
veel sfeer gemaakt. “Rook & Roll doet het ook goed op bij-
voorbeeld een open dag of een netwerkbijeenkomst”, vertelt 
Leonard. “We komen dan op locatie vis roken en delen die uit 
om te proeven. Of we roken heerlijke zalmzijdes voor een buf-
fet. De activiteit, de geur en de vis zijn een enorm smakelijk 
decor.”

Ondernemerschap
Binnen Rook & Roll combineren Erik en Leonard hobby en 
professie naar hartenlust. Leonard: “Natuurlijk zijn ook onze 
producten van topkwaliteit, want daar staat of valt het mee. 

Maar wat ik heel sterk vind, is dat we precies doen wat we 
leuk vinden en dat combineren met datgene waar we goed 
in zijn. Dat is echt genieten en voor mij is dat een onmisbaar 
element van het ondernemerschap.” Erik: “Leonard is een on-
line communicatie professional, ik ben event manager en we 
houden allebei enorm van ‘mannendingen doen’. Leonard be-
steedt veel tijd aan onderhoud, uitbreiding en zoekmachine-
optimalisatie, waardoor we veel bezoek krijgen. En omdat ik 
elk event van A tot Z strak uitwerk klopt het offline ook hele-
maal.” Terwijl Leonard de zalmzijde uit de rookoven haalt, vult 
hij aan: “En bovendien kunnen we allebei meesterlijk roken. 
Stukje proeven?”

Smaakt het jou naar meer? Op www.rookandroll.nl vind je 
meer informatie. Bovendien kun je kennismaken met Rook & 
Roll tijdens de Christelijke Ondernemersdagen.
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