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Vlag in top nieuwbouw hoofdkantoor
Tablinners terug op ‘oude nest’

Nieuw systeem materieelbeheer
Kou en crisis…Hoe komen we er door?

Nelly en Aukje staan hun mannetje



PERSONEELSORGAAN SIERS OLDENZAAL B.V.

2

Voorwoord Directie

Ik heb jullie de vorige Bats beloofd 
dat ik ook de cijfers over 2009 in 
deze Bats bekend zou maken en dat 
ga ik dan ook maar doen.
De omzet over 2009 heeft in totaal  
c 99,3 miljoen bedragen tegen  
c 86,5 miljoen over 2008. Dit is een 
stijging van ongeveer 15%. Dus we 
hebben net de c 100 miljoen grens 
niet bereikt. (Een week later vorst-
verlet en het zou wel zijn gelukt!!).
Ook de winstcijfers zijn gelukkig 
met ongeveer eenzelfde percentage 
meegestegen. Dit ondanks dat we in 
2009 toch drie weken meer vorstver-
let hebben gehad dan in 2008.
De hogere omzet, kostenbeheersing 
en natuurlijk KWALITATIEF goed en 
VEILIG werken zijn de oorzaak van 
de gestegen winstcijfers! Het resul-
taat over 2009 is uitgekomen op  
c 4,3 miljoen tegenover c 3,8 mil-
joen over 2008.
Ik heb jullie allen op ons personeels-
feest op 20 maart jl. al medegedeeld 
wat aan jullie als winstdelingsbedrag 
wordt uitgekeerd.
Eenieder heeft een dezer dagen 
bericht ontvangen met het voor hem 

of haar juiste bedrag van de winstde-
ling. Een en ander natuurlijk conform 
ons winstdelingsreglement.
Datzelfde personeelsfeest waarvan 
jullie allemaal hopelijk genoten heb-
ben en waarop wederom ongeveer 
70% van ons totale personeelsbe-
stand aanwezig was.
Uit deze opkomst blijkt dat jullie 
zo’n feest op prijs stellen en zolang 
deze hoge opkomst blijft, gaan we 
hier dan ook gewoon mee door. Ik 
denk dat we terug mogen kijken op 
een geslaagd feest bij de ‘Pan op de 
Tankenberg’.
Onze nieuwbouw aan de Schutters-
veldstraat 26 schiet aardig op. De 
bedoeling is dat in de maand juni 
de aannemer oplevert en dat we 
dan nog voor de bouwvakantie onze 
interne verhuizing kunnen afronden. 
Dan kan eenieder na de vakantie 
vanaf de nieuwe werkplek weer 
volop aan de slag.

Werkaanbod en crisis??
Op dit moment zitten we nog redelijk 
in het werk. Nieuwbouwaansluitingen 
zullen minder gaan worden! We zijn 

nog steeds bezig om dit werk met 
saneringswerk op te vullen. Omdat 
ook onze opdrachtgevers hiervan de 
noodzaak inzien lukt dit nog steeds.
Ook de F.t.t.h. werkzaamheden 
lopen nog steeds door. Deventer 
zit in de afrondende fase en voor 
Dordrecht zijn we op dit moment in 
onderhandeling over het vervolg. 
Aanvullend op het werk in Deventer 
proberen we een nieuwe klus te 
verwerven. Dit om de overgang zo 
vloeiend mogelijk te laten verlopen.
Dus al met al ziet het er allemaal 
best nog redelijk uit, al sluit ik niet 
uit dat we best hier of daar nog wat 
mee zullen krijgen van deze hele 
zware storm die over economisch 
Nederland heen dendert.
We staan er als Groep echter heel 
goed voor en dat kunnen we natuur-
lijk zo houden als we blijvend zorgen 
voor KWALITEIT en VEILIGHEID op 
onze werken.
Afsluitend wil ik jullie allemaal nog-
maals bedanken voor de inzet en het 
behaalde resultaat over 2009!!
Het toekomende winstdeel is jullie 
van harte gegund. Laten we probe-
ren om ook over 2010, ondanks de 
zeer slechte start i.v.m. de winter, 
weer zo’n mooi resultaat neer te 
zetten!!!
Aan deze slechte weersomstandig-
heden kunnen we niets doen, ech-
ter ik reken wel op jullie allerbeste 
inzet en motivatie om er toch nog 
een redelijk mooi jaar 2010 van te 
maken!!!

Mij rest nog jullie allemaal fijne 
Paasdagen toe te wensen en hope-
lijk een mooi voorjaar met prachtig 
weer.

Tot ziens
Peter Siers

Geachte lezers van deze (Paas) Voorjaars Bats,

Op het moment dat jullie deze Bats lezen, zitten de eerste drie 

maanden van 2010 er alweer op. Van deze drie maanden, waren 

januari en februari echte wintermaanden.

Koning winter had ons land in een ijskoude wurggreep. Vorstverlet en 

daarom de schaatsen weer uit het vet!! Dat is wat ons de eerste twee 

maanden van het jaar heeft bezig gehouden.

Ik hoop dat eenieder er op zijn manier van genoten heeft maar voor 

onze bedrijfsvoering zijn het natuurlijk hopeloos slechte en barre tijden 

geweest. 
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We gaan weer de goede kant op. 
Althans, voor wie een warm lentezon-
netje verkiest boven een pak sneeuw 
en zeker voor wie een tuinstoel fijner 
vindt zitten dan een plek voor de 
open haard. Hoezo hebben we het 
eigenlijk over ‘de goede kant’? Zo 
gek is de winter nu ook weer niet.
Elke seizoen heeft zijn eigen char-
mes, dat is een feit. Maar af en toe 
zit er een venijnig seizoen tussen 
dat van geen wijken wil weten. De 
afgelopen winter dus. Sneeuw en ijs 
deden ons langdurig de das om…
Toch keerde zich uiteindelijk het tij en 
zien we het kwik weer wat graadjes 
omhoog gaan.
Voor de buitenwerkers ligt nu de 
beste tijd in het verschiet. En gewerkt 
wordt er overal weer volop.
Binnenkort gaan we op bezoek bij 

Johan van der Werff en Ron Rebergen 
in Rotterdam om een kijkje te nemen 
bij de vorderingen met de aanleg 
van een middenspanningskabel van 
Rotterdam centrum naar vliegveld 
Zestienhoven.
In déze Bats vragen we aandacht voor 
alles en nog wat. Willy Heijdens ver-
telt over interne opleidingen, Siem 
Kip en Marco Brilman demonstreren 
de onverwoestbare mini-laptop, Bert 
Noeverman en André Roodakker 
blikken terug op 25 jaren bij hun 
baas en algemeen directeur Peter 
Siers vertelt hoe de Siers Groep kou 
en crisis trotseert en gewoon door-
gaat met alles dat gedaan dient te 
worden.
Verder passeren twee bekende 
‘oude’ rubrieken terug. Staan we bin-
nenkort voor een interne verhuizing, 

in ‘Uit de oude doos’ tonen we wat 
gedateerde foto’s van de verhuizing 
van ‘keet naar nieuwbouw’.
Wat de huidige nieuwbouw betreft: 
José oude Lohuis is van meet af aan 
vele keren naar de Schuttersveldstraat 
gegaan om het bouwproces van A 
tot Z vast te leggen. (Zie de foto op 
de voorkant en de fotopagina elders 
in dit nummer). 
En in de serie ‘Vrouwen staan hun 
mannetje’ presenteren zich twee 
dames die zich aardig weten te 
handhaven tussen de heren: Nelly 
Mosterd in Raalte en Aukje van der 
Ven in Twello.
Wie iets aardigs te lezen zoekt kan 
zich wellicht eens verdiepen in het 
boek geschreven door een collega. 
Hans Vos van Tablin schreef een 
spannende thriller.

Elk vogeltje zingt 
zoals het 
gebekt 
is…

En dan melden we nog even een 
klein nieuwtje tot slot: Er wordt voort-
varend gewerkt aan een (als alles 
goed gaat zeer fraaie en volwaar-
dige) update van onze website www.
siersgroep.nl, waar uw Bats straks in 
kleur terug te vinden is.

Prettige Paasdagen                                                                                                     
Annette Bussmann    
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‘En tot supergrote tevredenheid 
van onze opdrachtgevers Joulz en 
Rendo’, aldus Jan Boonstra.
Waar ‘de noordelijke mannen’ van 
Jan Boonstra voor de daadwer-
kelijke uitvoering zorg droegen, 
coördineerde  Johan van der Werff 
de werkzaamheden voor Joulz 
(het infra-bedrijf van Eneco). Jan 

onderhield 
de contac-
ten met het 
noordelijk 
energiebe-
drijf Rendo, 
waarvan 
dochter 
‘Rendo 
Duurzaam’ 

sinds kort eveneens in Steenwijk 
gevestigd is.
In november werd in opdracht 
van Rendo door uitvoerder Marcel 
Hermelink en de ploeg onder lei-

ding van voorman Jans Hilbink een 
start gemaakt met het leggen van 
een kabelroute over 1400 meter 
van het centrum van Steenwijk 
naar de biocentrale. Daarbij was 
over een afstand van 180 meter 
sprake van een gestuurde boring 
onder het Dolderkanaal.
Een deel van het werk omvat-
te de aanleg van een hogedruk 
gasleiding over 700  meter vanaf 
‘de Dyka’. Hier stuurde Dirk Jan 
Bronkhorst aan. 
Het werk werd naar tevredenheid 
verzet door de ploeg van Erik 
Poelarends (deze mannen hebben 
de vrieskou wel moeten trotse-
ren). In de biocentrale zijn vervol-
gens voor Joulz de nodige trafo’s 
aangelegd en aangesloten. Onder 
toeziend oog van Henk Podt vanuit 
de vestiging in De Krim, is tijdens 
de vorstperiode het montagewerk 
verricht door de monteurs Jan 

Nijboer en Bert Noeverman.
‘Door de vorst kregen we te 
maken met tijdsdruk. Samen met 
de bouwer hebben we het werk 
toch goed voor elkaar gebokst. Zo 
hebben de 
jongens 
de boel 
warm kun-
nen hou-
den met 
behulp 
van hete 
luchtkanonnen. In dit soort situa-
ties moet je het met elkaar rooi-
en. Met de ander meedenken en 
ook mee willen werken. Het heeft 
ons van alle zijden complimenten 
opgeleverd. Mooi toch.’
Twee rayonleiders, twee opdracht-
gevers, één klus.

Biocentrale Steenwijk grensoverschrijdende klus

Ondanks de lange winter kon naar omstandigheden voortvarend (want 

lekker warm én onder dak) doorgewerkt worden aan een ‘special 

project’ in Steenwijk: 

De nieuwe biocentrale op het industrieterrein Dolderkanaal.

Het werk in en rond de biocentrale, die in de toekomst naburige bedrijven 

op hetzelfde industrieterrein van groene stroom gaat voorzien, was 

voor Siers Leiding-Montageprojekten van grensoverschrijdende  aard. 

De rayonleiders Jan Boonstra (Noord) en Johan van der Werff (West) 

klaarden de klus in eendrachtige samenwerking.

‘We hebben het 

warm kunnen 

houden met 

behulp van hete 

luchtkanonnen’

‘‘Als Sierscollega’s 

droegen we het 

wij-gevoel hoog 

in het vaandel.’   

Werk in eendrachtige samenwerking uitgevoerd
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Knooppunt Hardenberg’ is een 
goed verzorgd glossy onder-
nemersmagazine dat drie keer 
per jaar verschijnt vóór en ín de 
gemeente Hardenberg.
Op de voorpagina van de laatste 
wintereditie prijken niemand min-
der dan Erik Poelarends en Henk 
Thalen.
Fotograaf en redacteur Max de 
Krijger legde beide heren in 
Dedemsvaart vast op de gevoelige 
plaat bij hun werkzaamheden bin-
nen het uitbreidingsplan Einstein. 
Over het bouwproject, dat bedrij-
ven in combinatie met bedrijfswo-
ningen behelst, wordt gerept in 
genoemde uitgave.
‘Ik vond de heren in de oranje over-
alls zo prachtig kleuren tegen de 
blauwe lucht op de achtergrond’, 
aldus Max de Krijger, die de even 
pauzerende mannen tegenkwam 
tijdens zijn bezoek aan het pro-

ject en ze vervolgens op de 
voorpagina liet belanden. 
Jammer dat de Bats niet 
in full colour wordt afge-
drukt. Maar we willen u 
het mooie plaatje toch 
niet onthouden.
Siers Leiding & Montage 
Projekten is bij het pro-
ject in Dedemsvaart 
verantwoordelijk voor 
de infrastructuur 
ten behoeve van 
de Nutsbedrijven. 
Marcel Hermelink 
is er de uitvoer-
der. 
Overigens: De 
heren op de foto zijn 
óók de mannen die tekenen 
voor de werkzaamheden bij de 
Biocentrale Steenwijk (zie pagina 
hiernaast).

In de overall op de voorpagina…

Links Erik Poelarends, 
rechts Henk Thalen.

Voor de tweede keer in successie 
heeft de Siers Groep Oldenzaal 
BV op maandag 14 december de 
Contractor Safety Award in ont-
vangst mogen nemen.  
Het was de eerste keer dat de 
Award uit naam van Enexis werd 
uitgereikt. De veiligheidsprijs 
wordt jaarlijks uitgereikt aan de 
aannemer die het beste presteert 
op het gebied van veiligheid. Op 
deze wijze onderstreept Enexis 
dat het zeer hoge eisen stelt aan 
veiligheid. Het motto van de net-
beheerder is dan ook: ‘We werken 
veilig, of we werken niet’.
In het juryrapport geeft Enexis aan 
dat Siers de prijs heeft gewonnen 
‘omdat veiligheid bij deze aan-
nemer integraal onderdeel uit-
maakt van de gehele organisatie. 

Hierdoor is veiligheid en veilig wer-
ken een tweede natuur geworden 
voor de medewerkers van Siers.
Het bedrijf Enexis staat met ruim 
3.500 medewerkers voor veilig-
heid, kwaliteit en betrouwbaarheid 
van energielevering. Het hoofd-
kantoor is gevestigd te Rosmalen.

En wederom 
sleept Siers
‘safety award’ 
in de wacht…

De prijs bestaat uit 
een glaskunstwerk 
en een oorkonde.

Langs deze weg dank ik direc-
tie en collega’s voor hun aan-
wezigheid, de cadeaus en de 
felicitaties bij gelegenheid 
van mijn 25-jarig dienstjubi-
leum bij de firma Siers op 25 
november 2009. 
Ook namens mijn vrouw en 
dochter wil ik speciaal alge-
meen directeur Peter Siers 
bedanken voor de rondlei-
ding die hij ons gaf door het 
bedrijf.

Den Ham, Hanny 
en Bert Noeverman

- BEDANKT -
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Tevreden terug op vertrouwde Tablin-nest

Luc van Langen 

‘Ik zie mijzelf niet tot mijn 65ste dag 
in dag uit hetzelfde werk doen.  Ik 
hoef niet van die vastigheid in mijn 
leven. Ik wil ook de dingen kunnen 
doen die ik leuk vind. Het leven is 
te mooi om lang stil te staan.’ Luc 
van Langen heeft de ‘schwung’ 
er weer in. Sinds kort, na een 
onderbreking van meer dan een 
jaar, is de Denekamper die zich 
bezighoudt met landmeetkundige 
activiteiten, weer aan het werk bij 
Tablin. 
Na een ‘Oostenrijks avontuur’ liep 
Luc al weer een tijdje bij de deur. 
‘Ik heb me prima vermaakt hoor, 
maar wil nu wel graag weer aan 
de slag.’ 
In maart 2000 bij Tablin begonnen 

als landmeetkundige gaf Luc in 
2008 de zekerheden van een vaste 
baan vrijwillig op. ‘Bij Tablin hield 
ik me bezig met gasleidingdetec-
tie. De laatste veertien maanden 
was ik werkzaam in Deventer bij 
het glasvezelproject als assistent-
uitvoerder. Maar ik zag dat werk 
niet zo zitten. Kreeg in die periode 
steeds sterker het gevoel dat ik 
iets anders wilde en besloot het 
roer rigoureus om 
te gooien.’
Omdat hij als 
weekendkracht 
ervaring had in de 
horeca ging Luc in 
december 2008 aan de slag in de 
Oostenrijkse aprés-skibar annex 
discotheek ‘De Tiroler’.
Het etablissement in het Tiroler 

Kirchberg wordt er gerund door 
drie van zijn plaatsgenoten. ‘Ik zag 
het werken daar als een mooie 
start op weg naar iets anders. 
Mijn woning in Denekamp heb 
ik gewoon aangehouden. Het 
was hard werken in Oostenrijk. 
Ik was barkeeper en hielp mee 
in de organisatie. Van drie uur ’s 
middags tot vijf uur ’s nachts. ‘s 
Winters is het in Kirchberg erg 
druk, echt gekkenwerk. Ik heb er 
een mooie tijd gehad. Je ontmoet 
veel Nederlanders, maar ook men-
sen uit alle windstreken. Finnen 
waren er goed vertegenwoordigd, 
maar ook Australische backpac-
kers. Die zijn zo gek als een deur. 
Je komt gewoon enorm veel men-
sen tegen en al is het contact dan 
ook oppervlakkig, het is altijd leuk 
om onder de mensen te zijn. 
Van skiën is trouwens niet veel 
terecht gekomen. Ik kon het niet 
en heb geloof ik maar een keer 

of vier, vijf op de 
latten gestaan. Er 
was geen tijd om 
het te leren. 
Tweede helft 
maart keert de 

rust pas weer terug in het dorp. 
Cafés en supermarkten gaan op 
slot. Ik ben teruggekeerd naar 
Nederland en sindsdien kijk ik 
rond naar werk. Ik vind het prettig 
weer terug te zijn bij Tablin. Ik ben 
er ook niet met een slecht gevoel 
vertrokken, vind het leuk de vroe-
gere collega’s weer te ontmoeten. 
Voorlopig ben ik weer aan de slag. 
Voor hoe lang? Dat durf ik niet te 
zeggen.
In de toekomst ga ik toch mis-
schien mijn grenzen weer verleg-
gen. Bezig gaan met filmen. Ik zou 
graag op freelance-basis filmre-
portages maken zoals van bruilof-
ten. Daarnaast zou ik me dan bezig 
willen houden met het digitaliseren 
van oude filmbeelden. Maar dat is 
toekomstmuziek… 

Een baas die zijn personeel langdurig aan zich weet te binden moet 

wel een goeie zijn.

De personeelsstatistieken bij de Siers Groep tonen vele lange 

dienstverbanden. Het is een alom bekend gegeven. Bij Siers-dochter 

Tablin Technisch Adviesburo BV hebben verschillende medewerkers 

toch - al dan niet noodgedwongen – een kijkje in andermans keuken 

genomen om daarna weer terug te keren ‘op het oude nest’.

In dienst. Uit dienst. En vervolgens weer vol tevredenheid terug.

technisch adviesburo b.v.

Luc van Langen bij de Hummer 
van ‘Der Tiroler”
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Jeroen de Vries

Enschedeëer Jeroen de Vries bij-
voorbeeld kwam als 20-jarige na 
zijn MBO-opleiding landmeetkun-
de in 2000 bij Tablin in dienst. 
In 2004, vanwege een geringer 
werkaanbod werd hij vanuit Tablin 
ingehuurd door het Kadaster 
Gelderland. ‘Ik werkte er drieen-
eenhalf jaar. Drie keer over werd 
bij het Kadaster mijn jaarcontract 
verlengd. En toen ik er in vaste 
dienst zou kúnnen komen, kwamen 
ze ineens met de verplichte eis 
tot het volgen van een tweejarige 
opleiding. Terwijl ik het vak al door 
en door uit de praktijk kende. Ik 
werd gelijk geschaard met sol-
licitanten die qua kennis op ‘nul’ 
stonden. In zo’n opleiding had ik 
dus geen zin. In die tijd stond ik 
een keer langs de autobaan te tan-
ken en ontmoette daar twee oud-
collega’s. We raakten erover aan 
de praat. Ik had altijd nog wel een 
lijntje naar Tablin uitstaan, had er 
immers altijd met plezier gewerkt.’
Gevolg was  dat projectleider Paul 
Kiewik contact met hem opnam. 
Zo kon het gebeuren dat Jeroen 

de Vries in april 2008 weer bij zijn 
oude baas in dienst trad. Waar 
het werk van landmeter bij het 
kadaster zich veelal richt op per-
ceelsgrenzen, erfscheidingen lees 
‘burenruzie’s’, zijn het via Tablin 
veelal hoogte- dan wel situatieme-
tingen. 
Jeroen toert nu, meestal zelfstan-
dig, door het hele land. ‘Ik maak 
langere dagen. Tablin is nu een-
maal geen semi-overheid met bij-
voorbeeld lekker lange lunchpau-
zes. Ha, ha. Maar ik vind het niet 
erg, ben blij weer terug op het 
nest te zijn.’

Huyen Nguyen

Gedetacheerd via Tablin bij 
Alliander in Harderwijk is ook 
Huyen Nguyen blij weer terug te 
zijn bij haar vroegere werkgever. 
Bij een personeels-inkrimping 
in 2003, vanwege gebrek aan 
opdrachten, kreeg Huyen na vijfen-
eenhalf jaar werken bij Tablin haar 
ontslag. Huyen ging niet bij de 
pakken neerzitten, maar besloot 
in het centrum van Apeldoorn een 
toko over te nemen in Aziatische 
voedingsmiddelen. Een moeilijke 
periode voor de moeder van twee 
zoons.
‘Het was een eenmanszaak. Ik ver-
kocht er zo’n tweeduizend verschil-
lende artikelen uit onder meer 

China en Vietnam. Ik maakte lange 
dagen. Vijf uur in de ochtend 
begon mijn dag, zeven dagen in 
de week. Tien uur ’s avonds was ik 
pas klaar met mijn werk. Het was 
erg moeilijk en zwaar voor mij.  Ik 
was dan ook erg blij dat ik via mijn 
man Tan Dinh, die ook bij Tablin 
werkt, hoorde dat directeur Harry 
Moek mij graag terug wilde omdat 
er weer veel werk lag. Ik had er 
meteen zin in! Het bevalt mij erg 
goed.’
Ooit begonnen als leerling teke-
naar ontpopte Huyen zich de laat-
ste twee jaar als digitaal specialist. 
‘Ik doe storingswerk, electra, gas, 
laag- en middenspanning. Ik houd 
heel erg veel van mijn werk.’

Sheila Al Azawi

In 1997 begonnen bij Tablin zegde 
Sheila Al Azawi zelf in 2003 haar 
baan op vanwege de komst van 
een baby. Het lukte de Zwolse niet 
een oppas te vinden voor haar 
oudste kind.
‘Ik zou voor mijn werk van Zwolle 
naar Duiven moeten en ik besloot 
te stoppen.’ Als fulltime moeder 
nam ze ook de zorg op zich van 
een tweede kind dat zich aankon-
digde. ‘Ik verhuisde en had eigen-
lijk geen contact meer met oud-
collega’s. Toen ik terug keerde 
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naar Zwolle werd ik toch gebeld 
of ik weer aan het werk wilde. Die 
vraag kwam precies op het goede 
moment! Ik wilde heel erg graag. 
De kinderen gaan inmiddels naar 
school. Als digitaal tekenaar maak 
ik momenteel deel uit van het 
team in Hasselt.’

Mecit Gul

Zijn 
vakan-
tietickets 
kon hij 
retour 
zenden. 
Een 
baan is 
belangrij-
ker. Toen 
Mecit Gul 
gevraagd 
werd 

terug te keren op zijn vroegere 
werkstek bij Tablin hoefde hij geen 
seconde na te denken. ‘Vakantie 
kan altijd nog, werk vind je niet 
zomaar.’
In 2002 ging de Zwollenaar zelf 
op zoek naar ander werk toen hij 
zag dat de projecten afnamen. 
‘Ik ging op zoek en vond ander 
tekenwerk. Maar ik kreeg wel spijt.. 
Ze hadden me voor een jaar werk 
beloofd, maar na vier manden was 
er niets meer te doen en vroegen 
ze me een boek te schrijven met 
werkinstructies voor de fabriek. Ik 
zei: Dat gaat dus niet door. Ik kan 
tekenen, niet schrijven!’
Zo ging Mecit opnieuw op zoek 
naar werk en kon aan de slag bij 
Scania Zwolle. Productie- en mon-
tagewerk. Ik heb werktuigbouw-
kunde gestudeerd, dus dat beviel 
mij wel. Maar mijn echte voorkeur 
gaat uit naar tekenen. In juli 2006, 
na en telefoontje van Tablin, keer-
de hij verheugd terug. ‘Ik heb al 
drie opleidingen voltooid en ga 
binnenkort weer een cursus volgen 
die mij een bepaald software pak-
ket leert voor leidingregistratie. 
Dit is het werk waarin ik mij graag 
verder wil ontwikkelen.’ 

Vervolg: ‘Tevreden terug op 
 vertrouwde Tablin-nest’

   Vlag in top...          ...het schiet aardig op!
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   Vlag in top...          ...het schiet aardig op!

(Zie ook intranet via www.siersgroep.nl)

  
Foto’s: José oude Lohuis
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‘U
it       
 de

       oudedoos’

Nú verhuizen. Toen verhuizen.

De grote verhuizing in 1974
December 1974: de grote verhuizing is volop gaande.
Zojuist verkast vanuit de houten kantoorgebouwtjes, geniet het personeel 
de luxe van een nieuwbouw met alles er op en eraan. Willy Halink bedient 
hier met trots de toetsen van de eerste hypermoderne telefooncentrale. 
‘En je wilt niet weten hoeveel we daar in die tijd wel niet mee konden’, aldus 
Herman Siers, destijds de bedrijfsdirecteur en bezitter van deze foto’s. 
‘Je ziet Willy volop grijnzen aan de splinternieuwe telefoon’, constateert 
Herman Siers. ‘De andere foto’, zo deelt hij mee, ‘is de verhuizing van het 
archief via Molthof Verhuizingen. Het bedrijf was inmiddels tien jaar oud en 
de papierberg was al enorm gegroeid. Dat kwam vooral door het werken 
met carbonpapier. De foto’s kenmerken nog eens de enorme modernisering 
en vergroting die het bedrijf doormaakte. Want we werken tegenwoordig 
toch wel een beetje anders. En Willy Halink weet dat als geen ander…

Willy als telefonist

Het archief 
verhuist mee.

Trainee Hako 
Electronics

Daniël 
Hulsteijn

‘Ik krijg een 
boel te zien!’

Een nieuw gezicht binnen Hako 
Electronics.
Maandag 16 november beleefde 
Daniël Hulsteijn er zijn eerste werk-
dag als trainee. Daniël had meer-
dere kleine baantjes, maar Hako is 
zijn eerste ‘fulltime werkgever’.
De Enschedeër studeerde in april 
2008 af aan de HTS in Arnhem, 
richting elektronica. Na een jaar-
tje van studie aan de Universiteit 
(‘schrijf dat maar niet op, want het 
ging daar toch niet zoals ik wilde’) 
werd hij via een detacheringsbu-
reau op het spoor van Hako gezet. 
‘Na twee sollicitatiegesprekken 
kon ik beginnen’, vertelt hij.
‘Het is de bedoeling dat ik een 
jaar lang alle facetten binnen Hako 
doorloop. Daarna zal blijken welk 
werk het best bij mij past. Het 
bevalt me tot nu toe goed. Ben 
begonnen bij de technische dienst. 
Storingen oplossen en installaties 
plaatsen op nieuwe locaties. Ik 
krijg een boel te zien’, licht Daniël 
toe, terwijl hij in Eindhoven aan het 
werk is onder begeleiding van col-
lega Arnold Kuipers. 
Heeft hij de nodige ervaring 
opgedaan binnen de technische 
dienst, dan is het vervolgens de 
bedoeling dat hij een tijdje mee-
loopt bij het glasvezelproject 
dat gecoördineerd wordt aan de 
Roermondstraat in Deventer. ‘Hoe 
het daarna verder gaat is nog niet 
bekend.’
Daniël is 25 jaar, is nog ‘vrijgezel’ 
en heeft als hobby’s lezen, muziek 
beluisteren en bioscoopbezoek.  
En om niet alleen een ‘boeken-
wurm’ te lijken: hij houdt ook van 
bier drinken/uitgaan en pokeren…    

Even 
voorstellen...
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Al in augustus boog Marcel 
Schallenberg van het Technisch 
Bedrijfsbureau zich op verzoek 
van technisch directeur Wim 
Cobbenhagen over de vraag uit te 
zien naar nieuwe verlichting.
Het aanvragen van offertes, de 
contacten met de leveranciers en 
het bestellen van de materialen 
werd zo gaandeweg zijn pakkie 
an.
Jurgen Loohuis tekende voor de 
uitvoering buiten en de monteurs 
Roy Zwolle en Harold Scharphof 
voorzagen alle nieuwe masten en 
armaturen van nieuwe bekabeling. 
Samen met Benno Benneker wer-
den de masten op hun plek gezet. 
Muller verving binnen de bekabe-
ling en sloten tevens de schemer-
schakelaar aan op alle masten.  
Ook het werkplaatspersoneel was 
volop betrokken bij het ‘lichtpro-
ject’.
Er werd daar weer met succesvolle 
resultaten gebrainstormd over ‘uit-
vindingen’ om problemen bij het 
aanbrengen van de verlichting het 
hoofd te bieden. 
Marcel: ‘Wat ik constateerde was 
dat de monteurs van Siers en 
Muller, de graafploeg en het werk-
plaatspersoneel perfect op elkaar 
inspeelden en samenwerkten. 
Kenmerkend voor Siers. Korte lijn-
tjes en een half woord is bij wijze 
van spreken al genoeg.’

Nieuwe armaturen
Langs het pand van Tablin aan de 
zijde van de fietsenstalling zijn vijf 
nieuwe armaturen geplaatst. In de 
werkplaats zijn daarvoor speciale 
beugels ontworpen om de boel 
stevig te bevestigen.

Bij de groene loods is een oude 
lichtmast vervangen door een 
nieuwe mast met maar liefst drie 
armaturen. De mast zorgt voor een 
belangrijke lichtvoorziening.
‘Bij die operatie was het nodig 
een geul te graven van de werk-
plaats naar de loods’, weet Marcel. 
Hiervoor werd de hulp ingeroepen 
van het niet te scheiden duo Theo 
Bruggeman en Gerwin Bulting. 
Aan de achterzijde van de werk-
plaats is vorig jaar een hek ver-
plaatst en een L-vormige keer-
wand geplaatst om het halve 
meter hoogteverschil tussen twee 

aansluitende terreinen weg te wer-
ken. ‘Laat nou net bij die keerwand 
een tweetal masten gepland zijn. 
Die konden dus met geen moge-
lijkheid diep genoeg de grond 
in. In de werkplaats is een mooie 
constructie bedacht om de mast 
toch goed vast te krijgen aan de 
keerwand.
De lichtopbrengst van de nieuwe 
masten is perfect. In grote arma-
turen zitten lampen van 250 Watt 
en de kleine armaturen 150 Watt  
Spiegels in de lampen zorgen voor 
een gelijkmatige heldere versprei-
ding van het licht, precies waar het 
moet vallen. Dus geen onnodige 
verspilling. Er is bij de aanleg reke-
ning gehouden met drie eventueel 
in de toekomst te plaatsen bewa-
kingscamera’s. ‘Ter plekke is het 
mogelijk dergelijke camera’s van 
voldoende licht te voorzien.’

Méér licht pluspunt
Alle verlichting wordt automatisch 
aangestuurd door één schemer-
schakelaar. De stalen lichtmasten 
zijn van Franse makelij. ‘Ze zijn ver-
zinkt, maar bij het aanbrengen van 
dat laagje is er in de fabriek iets 
mis gegaan, zodat de leverancier 
ons moest laten wachten.’
In maart kon het werk worden 
afgerond. Alleen bij de zij-ingang 
van de nieuwe kantoorflat wordt 
later dit jaar nog verlichting bijge-
plaatst.
Door verschillende chauffeurs en 
gebruikers van aanhangwagens 
is opgetogen gereageerd op de 
nieuwe lampen. ‘Ze geven bij het 
laden en lossen een veel beter 
zicht dan voorheen.’

Nieuwe ‘openbare verlichting’ op de plas

Vooral vanwege de inefficiënte lichtopbrengst is eind vorig jaar het 

besluit genomen alle elementen van de openbare verlichting op het 

binnenterrein van Siers Leiding-Montageprojekten in Oldenzaal te 

vervangen. Het allegaartje van terreinverlichting op de ‘grote plas’ 

tussen Siers L & M en Tablin is weggehaald en de nieuwe, moderne 

verlichting oogt nu als een homogeen geheel van alle dezelfde types 

lichtmasten en armaturen.
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Op 13 december viel de boel stil. 
Pas op 23 februari was iedereen 
binnen de Siers Groep weer aan 
het werk.
Dat dit heel veel geld gekost heeft 
moge duidelijk zijn.

Hoe zit dat nu precies met dat 
vorstverlet en wat voor gevolgen 
heeft de lange winter voor het 
bedrijf?

Algemeen directeur Peter 
Siers:
‘Vroegers stortten werkgevers van 
bedrijven, ressorterend onder de 
bouw-CAO,  het hele jaar door 5 
% van de loonsom van de werk-
nemers in een gezamenlijke pot. 
Viel tussen 1 november en 1 april 
de vorst in, dan werd, na negen 
dagen van eigen risico, vanaf de 
tiende dag het loon betaald uit die 
bij elkaar gespaarde pot. Daarna is 
vorstverlet een jaar of vier geleden 
een werkgevers risico geworden.  
In 2002 zijn wij noodgedwongen 
overgestapt van de bouw-CAO 
naar die van de kleinmetaal.
Voor onze medewerkers geldt 
sindsdien een vorst-ww-regeling. 
Declaraties worden ingediend bij 
het UWV. Dat houdt in dat de 
werkgever 70% van het brutoloon 
van de werknemers ontvangt. 
De resterende dertig procent, 
plus de werkgeverslasten komen 
ook voor rekening van de werk-
gever, die de werknemers 100% 
blijft betalen. Pensioenkosten, 
het wagenpark, de huisvesting, 
directie- en kantoorpersoneel; 
alles loopt in die periode gewoon 
door. 
We maken dus wel kosten, ter-
wijl er geen opbrengsten zijn. De 

omzet is 0, dus het laat zich raden 
dat dat bakken met geld kost’, 
schetst de directeur de situatie in 
maart.
‘En nu we weer aan het werk zijn 
komt er meteen druk op. We moe-
ten verder met het werk waar-
mee we vóór de vorst inviel bezig 
waren. Maar in de twee maanden 
dat de boel stil heeft gelegen is er 
natuurlijk een boel veranderd. De 
opdrachtgever bepaalt uiteindelijk 
welk werk we het eerst op gaan 
pakken.
We zijn vorige week dinsdag (23-
02-2010 red.) weer begonnen. En 
hebben meteen, uiteraard in goed 
overleg met de OR, de vastgestel-
de ADV-dagen gecancelled. Die 
ADV-dagen blijven gewoon voor 
de werknemer staan, maar we heb-
ben gezegd: ‘Neem ze nu liever 
even niet op.’ De meesten willen 
dat ook helemaal niet.
Wie een geboekte vakantie in de 
planning had? OK, niets aan te 
doen, maar voor de rest gaan we 
nu eerst hard aan het werk.
Het lijkt een inhaalslag, maar inha-
len kun je deze schade natuurlijk 
niet.’ 
It’s all in the game.
Onder een bepaalde tempera-
tuur mogen kabels en buizen niet 
verwerkt worden. Het materiaal 
zou kunnen knappen en scheuren. 
Gemeenten vaardigen dan ook  - 
overigens onafhankelijk van elkaar 
- breekverboden uit.’ 

Hoe ziet de directeur de toe-
komst van zijn bedrijf  in verband 
met de economische crisis?
‘Het probleem begint hier bij 
de jonge mensen die graag een 
woning willen kopen. Banken zijn 

voorzichtiger geworden. Projecten 
op Vinex-locaties stagneren. Er 
moet tegenwoordig 70 á 80% ver-
kocht zijn eer nieuwbouw start. 
Vroeger lag dat percentage op 
50%.  Bedenk wel dat 10% van 
de binnenlandse economie gere-
lateerd is aan de bouw. Dan lees 
ik in de krant: er zijn minder files. 
Ja, dat klopt. Minder files, want er 
wordt niet gebouwd. Er worden 
minder materialen ingekocht en 
getransporteerd. Er wordt geen 
gereedschap verkocht om mee te 
bouwen, geen nieuwe busjes om te 
vervoeren…’, aldus de directeur.
 
Was 2008 qua bouw nog een top-
jaar, in 2009 werd er al 17% min-
der gebouwd. Dit jaar en ook de 
komende jaren zal die daling ver-
der doorzetten. Zie daarvoor de 
cijfers van het onderzoeksbureau 
BouwKennis (www.bouwkennis.nl 
red.).
‘We zitten inderdaad in een neer-
gaande spiraal. We houden elkaar 
nog teveel in de wurggreep. Het is 
wachten op een nieuw evenwicht.’

Kou en crisis.. 
Hoe komen we erdoor?

Als de vorst streng regeert valt de wereld van bouw en infra in Nederland 

stil. Dit jaar deed koning winter goed zijn best. Gelukkig was er voor 

verschillende collega’s nog wel een en ander aan werkzaamheden op 

te pakken (lees daarover elders in deze Bats), maar samen met vele 

bouwvakkers in den lande was het weken achtereen voornamelijk 

ongewild nagels bijten.



Als een storm
‘Het is als een zware storm die door
het bos waait. Zieke bomen waaien
snel om. Jammer genoeg leggen
soms ook gezonde bomen ‘t lood-
je. Andere hebben geluk, ze wor-
den bijvoorbeeld door een grote
boom in de buurt beschermd of uit
de wind gehouden. Van sommige
bomen breken dode takken af. De
pruttel moet uit het bos wegge-
haald worden, zodat de gezonde
bomen weer uit kunnen groeien.’
Voor nu houd ik het wat ons bedrijf
betreft graag bij het verhaal van de
eekhoorn. Die is in het najaar druk
bezig met het aanleggen van een
buffer. IJverig verzamelt hij eikels
en beukennootjes om de winter
door te komen. Hij kijkt goed rond
waar hij zijn holletjes maakt. Zodat
hij ze terug kan vinden en zo de
lange winter uit kan zingen.’
Vrij vertaald en in het verlengde

van de door Peter Siers gebezigde legd voorraadje kwijtraken, nog
beeldspraak is de Siers Groep nog niet ten onder gaat.
een blakend gezonde eekhoorn.
Eentje met glanzende vacht en De directeur: ‘We hebben inder-
nog genoeg spek op de botten. daad voldoende buffer. We doen
Eentje die, mocht het een aange- het nog steeds goed.’

Wist U Dat... 
Jeroen Egberink valsspeelt terwijl hij de laatste trend volgt met zijn Dr. Franke dieet?

13
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De drie onderdelen die behandeld 
werden waren:

n Het gasloos blazen zetten. 
(Specifiek was er aandacht voor 
het aanboren van een gietijzeren 
leiding met het zogeheten lam-
brechtaanboortoestel.)

n Het omgaan met de druktest 
memokoffer. Dit is een digita-
le meetkoffer met apparatuur 
waarmee een leiding getest kan 
worden op gasdruk, waarbij de 
sterkte- en de dichtheidsbeproe-
ving gemeten wordt.

n Het omgaan met de affakkel-
installatie. 

Met De Bats als super-
leek en toehoorder is 
Willy bereid nog een 
keer te vertellen wat en 
waarom de monteurs 
één en ander voor de 
kiezen kregen.
‘Het zetten van blazen 
waarbij geen gas vrij-
komt is een techniek die 
wordt gebruikt bij het 
maken van doorverbin-
dingen, saneringen of 
bij tijdelijke gas-afsluitingen waarbij 
een T-stuk wordt ingebouwd’, ver-
telt hij om te beginnen.
Dat de insteek ‘veilig werken’ is, 
wordt daarmee meteen al duidelijk.
Een dik Viag-handboek uit de 
kast trekkend legt Willy uit: 
‘Opdrachtgevers als Enexis eisen 
dat wij te werk gaan volgens de 
normen en regels die in dit dikke 
boek omschreven staan. Wie mag 
wat doen en wie wat niet? 

Het Viag-boek handelt over Veilig 
Werken aan Aardgasleidingen. Om 
aan de gestelde eisen te voldoen 
heeft Siers sinds 2005 koffers vol 
kostbaar gereedschap aangeschaft.
‘Een leiding die gevuld is met gas 
moet je aan kunnen boren zónder 
dat er bij die handeling gas ontsnapt. 
In het verleden was dat onmogelijk, 
er kwam altijd gas bij vrij met alle 
explosie-gevaar van dien.’
Willy tovert een tweede boek tevoor-
schijn: een met duidelijke foto’s geïl-
lustreerde handleiding die ook de 
monteurs uitgereikt kregen.
‘Kijk’, licht hij toe: ‘’De meeste jon-
gens kunnen wel een blaas zet-
ten. Sommige doen het dagelijks, 

anderen bijna nooit. 
Bij onze interne 
opleiding ging het er 
om de kleine details 
onder de aandacht 
te brengen, zodat we 
niet voor verrassin-
gen komen te staan. 
Zo hebben we bij-
voorbeeld wel eens 
werk af moeten bla-
zen omdat er geen 
voordrukmeting aan-

wezig was. Pure onwetendheid. Met 
een simpele handeling hadden de 
jongens dat probleem aan de straat 
zelf op kunnen lossen!’
Zien is weten en Willy is niet te 
beroerd de twee koffers met appa-
ratuur voor het gasloos zetten van 
blazen te demonstreren. De demo-
leiding op houten klossen is door-
zichtig zodat we kunnen zien hoe 
het proces in zijn werk gaat. Precies 
als een regenworm draagt de lei-

ding een zadel waarop de appara-
tuur geplaatst gaat worden. 
Cruciale kwesties zijn bijvoorbeeld 
het kiezen van de juiste frees die 
past bij het juiste type leiding. 
Willy pakt een willekeurig boortje: 
‘Want bedenk je wel even dat één 
zo’n boortje eventjes tachtig euro 
kost. Je moet er goed mee omgaan. 
Dat is naast veilig werken ook geld 
besparen!’
Terwijl hij het loodzware aanboor-
toestel aanbrengt, toont hij de blaas 
die straks ingebracht wordt. Het is 
een flexibel, knaloranje foekepot-
achtig en elipsvormig geval met 
een buigzame slang eraan vast. De 
blaas zorgt er straks in opgeblazen 
toestand voor dat er uit de leiding 
geen snufje gas ontsnapt.
‘Het is gemaakt van Keflar, het mate-

Monteurs positief over interne praktijkopleiding

Koffers vol materiaal om veilig te werken

Voorkomen van ergernis door onwetendheid!

Met die ene, veelzeggende slogan verwoordt Willy Heijdens het speciale 

belang van de uit drie onderdelen bestaande interne praktijkopleiding 

die afgelopen januari tijdens de koudeperiode in het eigen werkplaats-

leslokaal aan de Schuttersveldstraat plaatshad.

Monteurs werkzaam in de hoofd- en dienstleidingen kregen daar in één 

dag door cursusleider Willy Heijdens fijne kneepjes voorgeschoteld 

die hen veilig en nauwkeurig leren omgaan met hypermoderne en 

uiterst kostbare apparatuur.

‘De meeste jongens 

kunnen

wel  een blaas 

zetten, maar

het gaat om de 

details’

Willy Heijdens
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Werkvoorbereider Hako Ridderkerk

John 
van Steenis

‘Deze kant 
van com-
municatie is 
voor mij een 
nieuwe uit-
daging’

Bij Hako in Ridderkerk schoof 
op 5 oktober John van Steenis 
aan. De 50-jarige Schiedammer 
heeft al een behoorlijke staat van 
dienst. Laatstelijk was hij gedeta-
cheerd via Rical Automatisering. 
Daarvoor runde hij met een com-
pagnon anderhalf jaar een eigen 
ICT-bedrijf. ‘Maar dat is me aller-
minst bevallen. De klanten, en 
dan bedoel ik de particulieren, 
betalen je gewoonweg niet. Je 
moet constant achter je centen 
aanhollen. Het kwam er uiteindelijk 
op neer dat hij er geld bij moest 
leggen. John volgde na zijn Mavo-
opleiding een Mbo-opleiding aan 
het Haven- en Transportcollege. 
Tijdens zijn stageperiode als zoge-
heten cargadoor ontdekte hij al 
dat hij als schakel in het wereldwij-
de transport van scheepsladingen 
liever niet blijvend werkzaam wilde 
zijn. De start van zijn 27-jarige 
loopbaan in loondienst lag ver-
volgens dan ook bij de PTT, waar 
hij intern de bedrijfsschool kon 
volgen.
Van Steenis was daarna werkzaam 
bij meerdere telecom-aannemers. 
Als laatste bekleedde hij de func-
tie van projectleider in vaste dienst 
bij het kabelbedrijf Ravesteyn. ‘Ik 
leidde er de afdeling Telematica 
waar 32 mensen werkten.’
Na het avontuur ‘eigen baas’ 
besloot hij toch maar weer te 
kiezen voor de zekerheden die 
gepaard gaan met een functie in 
loondienst.
Deze kant van communicatie is 
voor hem een nieuwe uitdaging 
en hij is niet te beroerd om bui-
ten de kantoorwerkzaamheden 

zoals bestellingen, klic, e.d. ook 
wat magazijn en terreinwerkzaam-
heden op te pakken. In het maga-
zijn ligt momenteel een boel werk 
nadat Jan van Doorn hier werd 
‘weggekaapt’ voor het werk in het 
magazijn in Dordrecht.
‘Insteek voor mij is dat de mensen 
die productie werkzaamheden ver-
richten in het veld verder kunnen. 
Genoeg te doen. Zeker als je het 
werk ook ziet liggen.’
John van Steenis woont samen 
met vriendin Saskia en is als co-
ouder verantwoordelijk voor de 
opvoeding van dochter Floor (14). 
Zijn hobby’s zijn voornamelijk van 
digitale aard: repareren, assemble-
ren en werken met computers, het 
beluisteren van mooie muziek uit 
een high end geluidsinstallatie en 
het opsporen daarvan via internet. 
‘Vroeger was dat uren rondsnuffe-
len in een platenwinkeltje, nu hoef 
ik er de deur niet voor uit.’

Even voorstellen...

riaal waarvan ook kogelvrije vesten 
worden gefabriceerd.’
De blaas, met een gaatje aan de 
voor- en achterzijde, wordt vacuüm 
getrokken, er gaat wat siliconen-
spray op als glijmiddel en het geval 
verdwijnt in de leiding. 
Een aangebrachte manometer geeft 
weer hoeveel gasdruk er nog op de 
leiding zit áchter de blaas, richting 
de aangesloten woning.

Memokoffer
Willy sjort vervolgens de met 
opbouwcomponenten gevulde druk-
test memokoffer voor de dag. Hij 
toont een testkop, waarmee je een 
leiding kan vullen en leeg kan laten 
lopen. De apparatuur vraagt aller-
lei basisgegevens, waarna sensoren 
de druk meten. ‘Maar niet alleen 
de druk’’, legt hij uit, ‘de sensoren 
meten  ook de temperatuur.’
Ook de affakkelinstallatie tenslot-
te kent een keur aan op te stel-
len apparaten. ‘Als een gasleiding 

aangelegd is zit 
er lucht in’’, leert 
ons de meester. 
‘Je moet dus gaan 
ontluchten. Maar 
daarbij komt een 
gaswolk vrij en dat 
mag dus niet. Dat 
gas moet ‘afgefak-
keld’ worden. ‘En 
dat gebeurt geheel 
veilig in een brand-
beker hoog op de 
installatie. We kun-
nen daarbij met-
een het methaan-
gehalte in het gas 
meten.’
Alle deelnemers 
ontvingen na de 
instructiedag een 
certificaat.
‘Maar wat ik het 
belangrijkst vind’, 
wil Willy nog even 
kwijt, ‘dat is de 
monteurs bij vra-
gen of problemen 
tijdig aan de bel 
trekken! Daar zijn 
we voor…’

SIERS GROEP 
TENNISTOERNOOI

ZATERDAG 
12 JUNI 2010

Opgave: 
b.bossewinkel@siersgroep.nl
r.huidekooper@siersgroep.nl
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Hobby-fotograaf Michel Bos:

Wachten op die ene unieke foto

Zo rond zijn zestiende ontdekt de 
23-jarige werkvoorbereider op de 
afdeling TBB bij Siers L & M dat 
hij het wel érg grappig vindt om in 
de vakantie wat te experimenteren 
met het simpele fototoestelletje 
van zijn ouders. Niet om de tradi-
tionele familieplaatjes te schieten, 
maar om boven de bloemetjes en 
de bijtjes te hangen. ‘Ik merkte dat 
ik met het toestel leuke dingen 
vast kon leggen.’
‘Daarna groeide de hobby lang-
zaam verder uit. Je gaat je meer 
verdiepen in de mogelijkheden 
met het toestel, je zoekt eens wat 
dingen op.’
Op zijn achttiende schaft Michel 
vervolgens zijn eerste eigen 
camera aan. En schiet plaatjes 
van mooie dingen in de natuur. 
Tafereeltjes die iedere argeloze 
wandelaar finaal voorbijloopt. ‘Het 
is kijken en wachten. Ja, dat kost 
wel wat van je tijd. 
Maar als ik dan iets 
zag dacht ik: Hoe leg 
ik dat nu vast? Hoe zit 
het met de witbalans. 
Welke techniek komt 
er bij kijken om vast 
te leggen wat ik wil? 
Welke sluitertijden 
horen bij een bepaald 
resultaat. En als ik de 
instellingen eens ver-
ander of een andere invalshoek 
neem? Wat gebeurt er dan?’

‘Kennis hebben van je fototoe-
stel is een absolute must’, meent 
Michel, die in Groningen op Hbo-
niveau civiele techniek studeerde.

‘Je moet je niet alleen focussen op 
de automatische functies van je 
camera, maar verschillende opties 
uitproberen. En bekijken wat er 
gebeurt. Dan kan je ineens leuke 
resultaten boeken. Ik probeer 
steeds opnieuw die éne originele 
foto te maken die een ander niet 
maakt. Gewoon omdat ik het op 
een andere manier doe en gebruik 
maak van specialere technieken 
dan andere mensen. Je moet daar-
om wel goed weten wat je camera 
kan, maar ook wat-ie niet kan.’

Sony Alpha
Twee jaar geleden tastte Michel 
wat dieper in zijn geldbuidel en 
schafte een digitale spiegelreflex-
camera aan; de Sony Alpha. Het 
toestel kostte hem duizend euro. 
‘En daar kwam nog zo’n vijfhon-
derd euro bij aan lenzen, statief, 
flitser, accu’s, een tas en geheu-

genkaartjes.’
Vanaf dan trekt hij 
er nog meer met 
de camera op uit. 
Weer het liefst de 
natuur in. Als inwo-
ner van het Drentse 
Klazienaveen heeft hij 
geluk. Een monumen-
tale keur aan flora en 
fauna bevindt zich in 
zijn ‘achtertuin’: het 

Bargerveengebied.
‘Loop daar op een vrije middag 
maar eens rond, dan kom je heel 
wat tegen. Insecten, vlinders, libel-
les. Eigenlijk zou ik wel wat meer  
tijd voor mijn hobby willen heb-
ben, lid worden van een fotoclub 

om van elkaar te leren. We heb-
ben er hier wel eentje in het dorp. 
Misschien dat ik mij daar in de 
toekomst toch maar eens meld.

Achter gesloten deuren belandt de 
camera echter daarom allerminst.
Michel fotografeert zelfs voor zijn 
werk. Bijvoorbeeld de voortgang 
van de werkzaamheden bij de tun-
nelaanleg in Nijverdal. En vorig 
jaar stonden in deze Bats foto’s 
die hij maakte bij het trekken van 
hoogspanningskabels in Hengelo.

Pracht en praal
Maar de natuur is zijn grootste 
inspiratiebron. De kleuren van de 
dieren, de landschappen, de sei-
zoenen, de verstilling. Het obser-
veren van een kleine sluipwesp die 
zich tussen de meeldraden van de 
witte passiebloem tegoed doet 
aan de nectar. Korrels stuifmeel 
bedekken zijn voelspriet en poten. 
Het leverde een prachtige foto 
op. Geschikt voor het biologie-

‘Je moet goed

 weten wat je

 fotocamera

 kán en niet kan’

De lichtval van de zon, het wolkje dat niet voorbij had mogen drijven 

of het bijzondere effect dat zo’n plukje wolk net wél geeft. 

Geluk en toeval zijn bij fotograferen onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden en van invloed. Voor hobby-fotograaf Michel Bos staat dat 

buiten kijf.

‘Maar belangrijkst is: je moet er vooral plezier aan beleven je creativiteit 

laten spreken. Maken wat jij mooi vindt. Want bij alles geldt: ‘De één 

vindt dit mooi en de ander dat.’
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leerboek, of geschikt om mee te 
exposeren. 
Het is maar één van de foto’s op 
posterformaat die Michel uit een 
koker tevoorschijn tovert. Vijf tot 
zeven keer met de lens uitvergroot 
zijn bloem en wesp van adem-
benemende schoonheid. Michel 
toont de peperdure lens die het 
plaatje mogelijk maakte. ‘Het is 
een lens waarmee ik niet inzoom, 
maar puur dichterbij kan halen wat 
ik zien.’
Of neem de foto van de ondergaan-
de zon in het Bargerveengebied. 
‘De roodgele kleuren, de spiege-
ling in het meer…’

Met het voorjaar in aantocht komt 
Michel straks weer volop aan zijn 
trekken. ‘Als ik nu in de winter 
eens een mooie zonsondergang 
zie, dan zit ik meestal nog hier 
op kantoor. Dan kan ik er niets 
mee. Maar de dagen worden weer 
langer, ik zal straks weer van alles 
tegenkomen…

Volle geheugenkaartjes

Zijn we al jarenlang gewend aan 
de fotocollages die José oude 
Lohuis bij allerlei gelegenheden 
in elkaar zet, dit jaar op het per-
soneelsfeest was ze verhinderd. 
Het was een mooie kans voor 
Michel om met zijn camera de 
rondes te maken door de feest-
zalen van ‘Pan de Tankenberg’.
‘Ik houd van mensen, maar ik 
fotografeer ze maar weinig. 
Maar ik vond het wel leuk om 
eens te proberen.’
In datzelfde weekend van 20 
maart fotografeerde hij op de 
zaterdag en de zondag ook 
nog eens twee dansshows. 
‘Mijn vriendin Samantha geeft 
les aan jazzballetgroepen. Daar 
heb ik wel eens vaker foto’s 
van gemaakt. Het weekend van 
de 20ste dus ook  Met het 
Siersfeest erbij is het al met 
al wel op en top het weekend 
van de volle geheugenkaartjes 
geworden…. 

(Michels foto’s van het perso-
neelsfeest zijn via Intraweb te 
bekijken en te downloaden!)
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Inhakend op de steeds maar voort-
schrijdende automatisering van het 
aansluitproces zoals dat bij onze 
opdrachtgevers op dit moment 
speelt, ging Siers L & M  onlangs 
over tot de aanschaf van twee van 
die apparaten. De vanuit de vesti-
ging Twello opererende assistent 
uitvoerder Siem Kip en monteur 
Marco Brilman werden door hun 
rayonleider Harold Bonte als proef-
konijnen aangewezen. 
Een pilot-project was 
geboren.
GOconnectIT heet het 
uitgebreide pakket 
van diensten op het 
gebied van automa-
tisering en infratech-
niek voor bedrijven 
en projectorganisaties 
die betrokken zijn bij 
het ontwerp, aanleg, 
beheer, onderhoud en 
bedrijfsvoering van kabel- en lei-
dingnetten. 
Harold legt uit: ‘Het digitaliseren 
van de werkzaamheden van Siem 
en Marco dient een dubbel doel. 
Enerzijds is het een vereenvou-
diging van administratieve taken, 
waardoor de werkdruk afneemt, 
anderzijds wordt met het wer-
ken op deze manier de foutkans 
verkleind. Uiteindelijk werken we 
daardoor efficiënter en goedkoper. 
Het mes snijdt aan alle kanten. De 
eerste bevindingen van de twee 
collega’s zijn ook positief’, weet 
Bonte. Hij geeft aan dat Siers met 
deze pilot mede voorop loopt wat 
betreft automatiseringsactiviteiten 
binnen de branche.
Het proces begint al bij het combi-
overleg met opdrachtgevers als bij-
voorbeeld Liander, Vitens en KPN, 
waar Siem Kip de werkmapjes inle-
vert. De nieuw aan te sluiten adres-
sen worden in IPS (Internet Portal 
Siers) gezet. ‘Op de IT-afdeling 
krijgt Jeroen Kloppers een seintje 
om de adressen door te geven aan 

GOconnectIT.
Daarna belanden de gegevens bij 
mij in het systeem’, demonstreert 
Siem.
Na op een maandag zijn telefonisch 
spreekuur te hebben afgerond, 
gaat Siem vervolgens ‘schouwen’.
Dat wil zeggen: hij gaat ter plekke 
checken of er inderdaad aange-
sloten kan worden. Is het tracé 
vrij, voldoet de meterkast aan de 

norm? Om welk type 
aansluiting gaat het? 
Hoeveel ampére? Is 
het een bouw- of een 
afname-aansluiting? 
Wat is de diameter van 
de leiding, welke kabels 
horen daarbij en welke 
zadels? Is er een mid-
denspanningskabel 
aanwezig? Etc. Er zijn 
verplichte en vrije vel-
den in te vullen. 

Op het beeldscherm verschijnen 
alle denkbare vragen. Ook bijvoor-
beeld of er wegboring aanwezig is. 
Is die met staal of met een losse 
raket gemaakt. Hoe is de weg-
verharding? Is er extra materiaal 
nodig? 
Met zijn pennetje tipt Siem de ant-
woorden in. Daarna maakt hij een 
situatieschets. Ook dat gebeurt 
digitaal. De standaardmodellen 
kan hij zo oproepen en bewerken.
De schets is bedoeld voor monteur 
Marco. Hij gaat de maten invullen, 
van de weg naar de bebouwing. 
De ligging van de hoofdkabel en 
de aansluitkabel, de lengte van de 
kabels. En ook Marco tipt vlot met 
het pennetje de antwoorden in op 
de vragen die hem als monteur 
worden gesteld. 
Marco is gewend aan tekeningen 
in mappen. ‘Zo’n tekening moet je 
eerst helemaal uitvouwen. En het 
is niet het enige papier in de auto. 
Ook de clikmeldingen heb ik op 
papier van A3 formaat bij me.’
Op de computer voert ook Marco 

de gegevens in. Het is echt handig. 
Bovendien zie ik op de tekening van 
Siem ook nog eens meteen welke 
richting hij op wil. Alhoewel ik er nu 
nog niet echt van kan profiteren, 
omdat ik voor dit pilot-project de 
gegevens nu dubbel verwerk.
‘Zaken onder de grond die Siem 
niet kan zien verander ik’, legt 
Marco uit. ‘Zo kwam ik laatst een 
ondergrondse waterput tegen. Dat 
kan Siem niet weten. Ik pas de 
schets dan aan.’
Zijn alle verplichte en vrije vel-
den ingevuld, dan stuurt Marco de 
bevindingen naar het magazijn en 
via de server naar GoconnectIT. Een 
tekenaar van Tablin doet nog een 
laatste controle om een eventueel 
‘missend maatje’ toe te voegen en 
de boel kan overgezet worden naar 
bijvoorbeeld Liander. 
Siem en Marco zijn enthousiast. 
Marco: ‘Het is even wennen, maar 
het werkt netjes, het beeldscherm 
kun je makkelijk omdraaien, zodat 
je een soort kladblok krijgt. Ik heb 
meerdere klussen op een dag en 
kan hem dan gewoon aan laten 
staan. Ik wacht met smart op een 
oplaadpunt in de bus, dan hoef ik 
thuis niet meer te laden…’

Pilot-project met kleine computers voor leidingregistratie

Papierwinkel de das om met GOconnectIT

Ze zijn robuust en waterdicht. Bestendig ook tegen scheppen zand of ander ongerief. Zelfs de wielen van een 

vrachtwagen kunnen geen kwaad aanrichten. We hebben het hier niet over een paar werkschoenen met stalen 

neuzen, maar over een computer van het formaat mini-laptop: de tabloid computer voor GOconnectIT. 



19

Monteurs die zich in het veld bezig houden met het maken van aanslui-
tingen hebben in januari hun kennis opgevijzeld tijdens een ‘instructie-
dag dienstleidingen’. Nadat er al eens dergelijke dagen georganiseerd 
waren met aandacht voor zaken op elektragebied, stond deze keer het 
werken met gas centraal.
Op 14 januari verzamelden zich zestien monteurs in Twello, op 18 
januari was het aantreden voor evenveel monteurs in Raalte. Naast de 
bespreking van algemene zaken werd beide dagen de nadruk gelegd 
op het voorkomen van schades, dan wel het voorkomen van storingen. 
In Twello informeerde op uitnodiging van Siers een medewerker van 
Liander over veel voorkomende storingen, in Raalte was als gastspreker 
een medewerker van Enexis aanwezig.
Op beide dagen maakte werkplaatsmonteur Willy Heijdens van de 
gelegenheid gebruik instructies door te geven over het omgaan met 
verschillende soorten hoofdleidingmaterialen. Dit in combinatie met 
plaatselijke zadels die om de hoofdleiding gefabriceerd moeten worden 
eer wordt overgegaan tot het aanboren van een gasleiding.  
Al met al waren het voor de monteurs leerzame dagen.

Hoe gaan we storingen te lijf?

Leerzame instructiedagen 
voor monteurs

Zadels om de 
hoofdleiding. Het 
‘oefenmateriaal’ bleef 
als stille getuige in het 
leslokaal achter.

Assistent 
materiaal-
inkoper

Thijs 
Westerbeek

Driemaal is 
scheepsrecht

Met een aardige kantoorbaan 
in de transportwereld zat Thijs 
Westerbeek met zijn 25 lentes al 
twee keer op een plek waar de 
klappen vielen. Na zijn afgeronde 
HBO-studie bedrijfseconomie, 
profiel Logistiek en Management, 
bekleedde hij bij het Oldenzaalse 
transportbedrijf Beijer anderhalf 
jaar de functie van logistiek team-
leider. Het verplaatsen van de 
modemerken Streetone en Cecil 
terug naar Duitsland maakte er zijn 
functie overbodig. Ook de admini-
stratieve baan die hij daarna had 
bij het transportbedrijf HST raakte 
hij als gevolg van de economische 
crisis na een jaar weer kwijt. ‘Teveel 
mensen voor het werk. Ik heb wat 
dat betreft inderdaad een beetje 
pech gehad’, zegt de Oldenzaler, 
die sinds november via het uit-
zendbureau als assistent inkoper 
kantoorruimte deelt met inkoper 
Ronald Huidekooper. Die maakt 
hem wegwijs in het inkoopwereld-
je dat binnen de Siers-organisatie 
op zichzelf staat en, zo heeft Thijs 
al ontdekt, ‘logistiek heel anders 
in elkaar steekt dan in een trans-
portbedrijf.’
‘Ik heb het hier heel erg naar mijn 
zin’, haast hij zich te zeggen. De 
functie van Thijs bestaat uit het 
inkopen van materialen voor de 
locaties. ‘Daarnaast houd ik mij 
in verband met de Wet Keten 
Aansprakelijkheid bezig met het 
opvragen van de nodige gege-
vens bij leveranciers, onderaanne-
mers en ZZP’ers. Zij moeten voor 
hun loonheffingen en belastingen 
gedekt zijn. Mijn contacten met 
bijvoorbeeld de leveranciers lopen 
via de telefoon, de fax en de mail. 

Even 
voorstellen...

Wat me bij mijn komst meteen 
opviel was de collegiale werksfeer. 
Ik vind het bovendien interessant 
werk, dat straks vast nog interes-
santer wordt als ik op de locaties 
ga kijken om een goede indruk te 
krijgen van hoe en waar er met de 
materialen gewerkt wordt.’
Hij zag graag dat zijn derde baan 
hem na een half jaar via het uit-
zendbureau een contract bij Siers 
oplevert.
Thijs is vrijgezel en woonachtig in 
Oldenzaal. Daarnaast is hij fan van 

PSV. En dat laatste is volgens een 
meesmuilende én meeluisterende 
Ronald Huidekooper ‘nu nét per se 
de verkeerde club’. Ha, ha.
De voetbalfan speelt het spel ook 
zelf. Op zaterdag op het veld in 
het vijftiende van Quick en in de 
zaal bij FC ’t Hoekje. Bovendien 
was hij vier jaar actief als trainer 
van de F’jes bij Quick. In de winter-
maanden houdt Thijs zijn conditie 
op peil met twee tot drie keer per 
week hardlopen. 
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Een kalender met blote tieten op 
kantoor? ‘Ik ben er niet in geïnte-
resseerd, maar het shockeert me 
ook niet.’ Nelly Mosterd heeft er 
geen last van dat ze op haar post 
in Raalte louter tussen de mannen 
vertoeft. ‘Ik haat winkelen’ en ik 
verzeker je: mannen kunnen ook 
enorm beppen!’
En schuine moppen? ‘Die hoef je 
toch niet serieus te nemen? Ik voel 
me er in ieder geval niet ongemak-
kelijk bij. Ik vind het juist wel een 
voordeel dat ik vrouw ben. We zijn 
gewoon allemaal mensen met rare 
nukken en onzekerheden.’ 
Een avontuurlijk gestel brengt 
Nelly Mosterd al haar 
leven lang van de ene 
baan naar de andere, 
maar ook van het ene 
verre land naar het 
andere. Haar baan bij 
Siers in Raalte, waar ze 
in 2007 aantrad, is haar 
eerste op administratief gebied. 
‘Ik ben vijftien jaar werkzaam 
geweest als programmeur in de 
ICT. Een zwaar maar mooi vak. Met 
een zware hobby in de geluids-
ploeg bij poppodium Gigant 
ernaast heeft me dat op een 
gegeven moment wel een beetje 
genekt.’
Al na het behalen van haar VWO 
diploma vond Nelly zichzelf te 
onrustig om een studie op te pak-
ken en ging ze op reis. ‘Vijf jaar trok 

ik rond in Europa, het Verre Oosten 
en wat Arabische landen. Later 
ook in Zuid- en Midden Amerika. 
Als het geld op was kwam ik even 
terug om te sparen via een uit-
zendbaantje. Fabriekswerk of in 
de horeca. Ik vond het prachtig, 
al had mijn familie er een zware 
dobber aan. Tot mijn 26ste kwam 
en ging ik. Het leek me echt ver-
schrikkelijk eng om je hele leven bij 
eenzelfde bedrijf te blijven. Toch 
heb ik via een baan bij een groot 
metaalbedrijf de kans gekregen 
een studie in de automatisering 
te volgen op HBO-niveau. Werken 
en leren. Het levensavontuur zat in 

die periode voor mij 
toen helemaal in dat 
werk. In de IT-wereld 
werkten trouwens in 
de jaren tachtig nog 
maar weinig vrouwen.’
Door faillissement 
van het bedrijf piep-

te Nelly er weer een half jaar-
tje tussenuit om te reizen, waarna 
ze weer terugkeerde in ‘de IT’. 
‘Scripts schrijven als programmeur 
voor een Amsterdams markton-
derzoeksbureau. Een leuk maar 
hectisch bedrijf door constante 
deadlines en een chronisch tekort 
aan programmeurs. Ik leidde men-
sen op en als ze het kunstje kenden 
vertrokken ze weer. Dat alles en het 
toch al zware vak als programmeur 
hoefde voor mij niet meer.’

Van heel andere orde was vervol-
gens haar baan als orderpikker op 
Schiphol: Veel beweging, en veel 
vrijheid door mogelijke eigen tijds-
indeling maar op de lange termijn 
fysiek wel heel zwaar.
Toen ze via het uitzendbureau werd 
geattendeerd op een administra-
tieve baan in de magazijnwereld 
bij Siers in Twello, zag ze dat als 
een mooi vervolg. ‘Die baan kreeg 
Aukje, maar mijn interesse bleef.’
Blij was ze dus ook met het tele-
foontje van Tobi Smits, die vond 
dat Nelly wel in het Raalter clubje 
paste.
En zo kon ze daar tot haar volle 
tevredenheid neerstrijken. ‘Admini-
stratief werk ligt me goed en het 
takenpakket is in de loop van tijd 
behoorlijk uitgebreid en divers. 
Flexibiliteit en zelfstandigheid wor-
den hier zeer gewaardeerd.’
Nelly boekt materiaaluitgifte, 
verricht tekenwerk, doet Klic-
aanvragen en zorgt voor de digi-
tale aan- en oplevering van de 
werkmappen voor de monteurs, 
verwerkt aanvragen in de planning 
en maakt afrekenstaten.
‘Ik ben me nu wat meer gaan hech-
ten, merk het niet eens meer dat ik 
in een mannenwereld verkeer. Ik 
kan hier gewoon mezelf zijn, ben 
ook wel eens uit mijn vel gespron-
gen. Hier gebeurt alles. Het is de 
wereld in een notendop…’

‘Mannen kunnen 

ook enorm beppen’

Vrouwen 
  staan hun 
   mannetje De zuiverende werking van twee ‘stoere tantes’…

Naam : Nelly Mosterd, 
  administratief medewerker Siers Raalte
Geboren : 23-10-1961
Woonplaats : Deventer
Burgerlijke staat : Ongehuwd
Hobby’s : Reizen. Kunst. Alternatieve muziek als base, dance, 
  metal, new wave, leuke mixjes maken. Vrije expressieve 
  dans, het zogeheten Vijf Ritmes Dansen. 
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Mannen kunnen af en toe bot zijn, 
vindt Aukje van de Ven. 
‘Maar áls ze een botte uitspraak 
doen, dan moet je die niet meteen 
op jezelf betrekken. Bijvoorbeeld 
als het over het werk gaat. 
‘Wat je nu doet is fout’, zeggen ze 
kortweg. ‘Ze bedoelen dat je het 
werk niet goed gedaan hebt, het 
betekent niet dat je zélf fout ben.
Aukje heeft geen enkele moei-
te met zulk ‘recht voor z’n raap’-
gedrag.
‘Ik moet trouwens wel voorop stel-
len dat ik twee jaar geleden op 
zoek was naar een baan, niet naar 
een mannenwereld! Maar ik vind 
het gezellig werken. Soms moet ik 
hier ad rem zijn en soms wijselijk 
mijn mond houden of een afwach-
tende houding aannemen. Als er 
grapjes de ronde doen, waar ik 
niet bij betrokken wil raken, dan 
houd ik mij afzijdig en denk: ‘Nou 
OK, ga jullie gang. Dit is even niet 
voor mij bestemd.’
Theo Cents, één van Aukjes man-
nelijke collega’s, heeft zich trou-
wens eens laten ontvallen dat het 
taalgebruik binnen de Twellose 
vestigingsmuren veranderd is sinds 
haar aanwezigheid
Aukje: ‘Er gaan minder vleeswaren 
over de tafel en er wordt minder 
gevloekt. Het lijkt erop dat Theo 
vindt dat ik een zuiverende wer-
king heb.’

Toen de Deventerse twee jaar 
geleden bij Siers begon was ze 
niet de Aukje van de vele jaren 
daarvoor. Door een levensbedrei-
gende ziekte raakte ze tijdelijk let-
terlijk uit balans.
‘Ik was zóó’’, wijst ze een behoor-
lijke omvang aan. ‘Nogal fors dus, 
met kort stekeltjeshaar en ik droeg 
donkere kleding. Ik was zeker geen 
‘meisje-meisje’, terwijl ik dat vroe-
ger eigenlijk wel was. Haar col-
lega’s verklapten haar later dat ze 
bij het rondje voorstellen dachten: 
‘Daar hebben we Sugar 
Lee Hooper’.
Maar ik had vanwe-
ge borstkanker vele 
bestralingen én een 
chemo-kuur achter de 
rug…
Tobi Smits en Jan 
Leferink op Reinink 
zagen het wel zitten met mij. Vooral 
van  Jan heb ik dat enorm geres-
pecteerd, omdat hij zijn vrouw aan 
dezelfde ziekte verloor.
Zij waren dus in het begin wel 
blij met mij, maar ik raakte door 
de baan thuis in de problemen, 
doordat ik de oppas voor de kin-
deren niet rond kon krijgen. Ik was 
enthousiast, blij dat ik een baan 
had gevonden, maar ik kon ’s och-
tends vroeg geen oppas krijgen’, 
blikt ze terug.
Tobi Smits en Jan Leferink stel-
den zich zeer vrouwvriendelijk op. 

Aukje kon haar twintig uren werk 
gaan verrichten binnen de school-
tijden.
En zo zet ze sindsdien de magazijn-
voorraad in het computersysteem 
IPS, regelt ze de controles van de 
meters richting Nuon, doet archief-
werk en terugmeldingen, kortom, 
regelt veel en zoekt uit wat op haar 
pad komt. En hoewel het manusje-
van-alles zelf vindt dat ze met haar 
uitvoerende taak onderaan de lad-
der staat is ze tevreden. Ze volgde 
vroeger een secretaresse-oplei-

ding en is speciaal 
thuis in het werk van 
medisch secretaresse. 
‘Maar ik had in het 
verleden andere korte 
administratieve banen, 
zoals die bij een groot-
handel in staalproduk-
ten. ‘Ik droeg meer 

verantwoordelijkheid, was gewend 
aan sturende taken. Hier in Twello 
zochten ze een stoere tante. En dat 
was ik nu ook. Terwijl ik ooit het 
type was van de chique colbertjes, 
sjaaltjes en lange oorbellen.
Ik heb het naar de zin, heb leuke 
collega’s. Je moet hier overal niet 
te zwaar aan tillen, jezelf niet op 
een eilandje zetten en vooral niet 
moeilijk doen. Ik houd wel van de 
humor, een beetje zelfspot is mij 
niet vreemd. Je moet gewoon lek-
ker meedoen.’        

‘Er gaan hier 

minder vleeswaren 

over de tafel’

De zuiverende werking van twee ‘stoere tantes’…

Naam : Aukje van der Ven, 
  administratief medewerker Siers Twello
Geboren : 30-03-1968
Woonplaats : Deventer
Burgerlijke staat : Partner van René, moeder van Belle (16), Lars (10) 
  en Robin (6)
Hobby’s : Softbal, tennis, knutselen, kleding maken, 
  tekenen, schilderen. ‘Ik vind zoveel leuk.’
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Wist u dat er dagelijks in totaal 
meer dan 10.000 stuks aan gereed-
schap en materialen in gebruik zijn 
en rouleren onder Sierscollega’s?

Wist u dat een gemiddelde voor-
man al gauw anderhalf A-viertje 
vol kan pennen met alle spullen 
van de baas waarvoor hij verant-
woordelijkheid draagt?

Wist u dat dat gaat van een water-
pomptang tot een onverwoestbare 
mini-computer en van een haspel-
wagen tot een zeecontainer? 

Wist u dat het dus om klein en 
groot gaat?

Wist u dat klein óók erg duur kan 
zijn?

Wist u dat bijvoorbeeld één boor-
tje uit de koffer ‘gasloos blazen 
zetten’ tachtig euro kost?

Wist u dat goed omgaan met de 
materialen en goed grip hebben 
en houden op alle spullen van 
groot belang zijn voor het bedrijf?

Wist u dat iedereen in het bedrijf 
dat eigenlijk allemaal wel weet, 
maar er niet altijd naar handelt?

Ergo…
Bij tijd en wijle is het van belang de 
boel weer eens goed door te spit-
ten en fouten te corrigeren. Is alles 
dat we in bezit zeggen  te hebben 
ook daadwerkelijk daar waar het 
hoort te zijn? 
Wie zijn oor te luister legt bij ‘de 
grote bewaker’ binnen het bedrijf, 
krijgt te horen dat er bij de buiten-
vestigingen al een tijdje sprake is 
van ‘een ratjetoe’ .
Dat één en ander weer eens 
opnieuw geïnventariseerd dien-
de te worden stond hoog geno-
teerd op de wensenlijst van de 
verantwoordelijke directeuren 
Herman oude Lohuis en Wim 
Cobbenhagen. Een mooie klus om 
ter hand te nemen tijdens de afge-
lopen vorstperiode. 
Vanaf 1 januari heeft de techni-
sche dienst, samen met trainee 
Paul Bulthuis, een ronde gemaakt 
langs de vestigingen om alle spul-
len opnieuw in kaart te brengen. 
Check, en doublecheck.
Want na invoering van de bevin-
dingen in de computer moest een 
tweede rondgang duidelijk maken 
of de gegevens op de lijsten nu 
wél kloppen. Zo zijn er behoorlijk 
wat ‘fouten’ opgespoord en recht-
gezet. 

Bij het samenstellen van het nieu-
we materieelbeheerssysteem is 
gebruik gemaakt van de gegevens 
in de oude database. Iedereen 
kan in de nabije toekomst in een 
handomdraai via intranet inzien 
wat hij aan spullen op zijn naam 
heeft staan.
In theorie zou het ratjetoe van 
eind vorig jaar dus straks veran-
derd moeten zijn in een overzich-
telijk en voor iedereen toegankelijk 
beheerssysteem.

Vermiste zeecontainer
Het voorbeeldje dat Wim 
Cobbenhagen daarbij schetst van 
‘de vermiste zeecontainer’ zou dus 
nooit meer voor mogen komen… 
‘Bij de laatste controle kwamen 
we er achter dat zeecontainer 6, 
volgens de papieren ooit geclaimd 

en in gebruik genomen bij een 
van onze uitvoerders ergens in het 
land, domweg van het toneel is 
verdwenen.
De betrokken collega roept dood-
leuk: ‘Nee, die heb ik hier al lang 
niet meer in gebruik. En ik heb ook 
geen idee waar hij nu is.’ Dan is er 
dus duidelijk iets fout gegaan.’

Keuring
Groot en klein materiaal moet 
bovendien van tijd tot tijd gekeurd 
worden. Veel keuringen geschie-
den in eigen beheer door de ser-
vice-monteur technische dienst  
Tonnie Klein Gunnewiek. Hij toert 
met de speciale keuringsbus door 
het land.
KIWA-stickers zijn heilig. De grote 
apparatuur wordt door service-
monteur mobiele werkplaats Albert 
Jaspers onder handen genomen.  
Bij de laatste rondgang is iedereen 
ook nog eens extra geattendeerd 
op het regelmatig controleren van 
de stickers, als teken dat de ver-
eiste keuring ook daadwerkelijk 
verricht is. Want voor behoud van 
de certificering zijn de keuringen 
van cruciaal belang.
‘Alles met een snoer moet één keer 
per jaar gekeurd, de keuring van al 
het andere gereedschap bepalen 
we zelf’, legt Wim uit. Het spreekt 
voor zich dat instrumentarium 
waarmee gasdruk wordt gemeten 
of gaslekken worden opgespoord 
regelmatig streng gekeurd dient 
te worden.

Iedereen kan straks online ‘bezit’ controleren

Orde in ratjetoe van gereedschap

Henk Mombarg, Jan Tuenter en Tonnie Klein Gunnewiek 
buiten in Zevenaar.

Albert Jaspers en Johan Geverink 
in het magazijn in Zevenaar.
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Iedereen kan straks online ‘bezit’ controleren

Orde in ratjetoe van gereedschap

Afgestudeerd aan de Heao kwam 
Oldenzaler Paul Bulthuis (25) 
half oktober als trainee/uitvoer-
der in dienst bij Siers Leiding-
Montageprojekten. Een Heao’er in 
de uitvoering?

‘Ja, waarom niet? Het bevalt mij 
uitstekend. Gaandeweg mijn oplei-
ding kreeg ik al het gevoel dat ik 
misschien tóch een andere kant 
op wilde. Ik ben toch doorgegaan 
en heb de opleiding afgemaakt. 
Want voor veel functies wordt 
vaak een HBO-denk- en werkni-
veau gevraagd en niet specifiek 
een opleiding. Dus toen ik na mijn 
afstuderen eens rond ging kijken 
op de arbeidsmarkt kwam ik via, 
via aan de praat met mensen die 
mij wezen op de mogelijkheid van 
trainee bij Siers. Op de website 
van Siers vond ik de vacature. Ik 
vind het geweldig dat ik nu door 
middel van het traineeschap de 
kans krijg een jaar lang in het vak 
mee te lopen. Ik ben begonnen bij 
Rob Voogd in Harbrinkhoek bij de 
aanleg van een hoofdleiding gas 
en water.’
Een week voor de kerstvakantie 

stapte Paul over naar het werk 
rond de tunnelaanleg in Nijverdal. 
Martijn Worm is er zijn leermees-
ter. Als we Paul spreken in januari 
is hij bezig met materieelbeheer. 
‘Vanwege het vorstverlet werken 
we nu de gereedschapslijsten bij. 
Ik heb het erg naar mijn zin bij Siers 
en hoop dat het over en weer blijft 
bevallen.’
Paul Bulthuis spreekt vooral de 
combinatie aan van het buitenwerk 
in de uitvoering en de bijkomende 
administratieve verwerking bin-
nen.
De Oldenzaler woont nog thuis 
bij zijn ouders. Zijn conditie houdt 
hij op peil met mountainbiken en 
squashen. Verder is hij gek op 
skiën. Eind januari gaan de lange 
latten weer een weekje onder. ‘Als 
het een beetje meezit ga ik een 
paar keer per jaar op wintersport.’

Trainee 
uitvoerder 
Siers L & M

Paul Bulthuis

‘Geweldig 
dat ik een 
jaar lang mee 
kan lopen’

Even 
voorstellen...

Zoals te doen gebruikelijk was de 
Siers Groep ook dit jaar vertegen-
woordigd op 2, 3 en 4 februari op 
de Infra-beurs in Hardenberg. Deze 
vakbeurs voor de grond-, weg- en 
waterbouwsector biedt ons bedrijf 
elk jaar weer een unieke gelegen-
heid om potentiële relaties op een 
prettige en verzorgde manier te 
ontmoeten.
Zo konden deze dit jaar kennis 
nemen van een ‘vinding uit eigen 
keuken’. Het ging om de appa-
ratuur waarmee op veilige wijze 
stadsverwarmingsleidingen leeg-
gepompt kunnen worden. Het 
aftapsysteem dat uitvoerder Erwin 
Hamer bedacht heeft landelijke 
navolging gekregen. In de werk-
plaats in Oldenzaal maakte ‘mede-
uitvinder’ Willy Heijdens daarom 
een demo van de apparatuur om 
in Hardenberg ‘de grande truc’ te 
demonstreren.
De Twentsche Courant Tubantia 
besteedde trouwens in de rubriek 
‘De Vinding’ de nodige aandacht 
aan het sublieme systeem (zie 
krantenfoto).

‘De Vinding’ 
van Erwin 
op de beurs
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Naam: Bert Noeverman

Geboren: 09-12-1963

Gehuwd met: Hanny      

In dienst bij Siers sinds: 19-11-1984

Huidige functie: All round elektromonteur

Leukste TV programma: Ik ben een zapper…

Lievelingseten: Lasagna, spaghetti

Eet per se geen: Witlof met ham en kaas

Favoriete artiest of groep: Jaren tachtig muziek

Mooiste vakantieland: Oostenrijk, in de zomer al jaren vaste prik

Heb een grote hekel aan: Mensen die zich anders voordoen dan ze in 

werkelijkheid zijn

Zou graag een avondje stappen met: Hanny

Hobby’s: De paarden en de tuin

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

Ik heb trouwens wel een eigen kof-
fie-apparaat en waterkoker, maar 
ik moet zeggen: als ik alleen ben 
neem ik nooit lang pauze.’
De zilveren jubilaris Bert 
Noeverman, die op 25 novem-
ber zijn jubileumreceptie vierde 
in de Oldenzaalse bedrijfskantine, 
bezoeken we in de eerste week 
van januari in Den Ham als hij van-
wege ijs en vooral teveel sneeuw 
thuis verblijft.
In die week kon de all round 
monteur in alle rust zijn vakken-
nis overbrengen op een groep 
Rotterdamse jongens in opleiding. 
Bert: ‘Gisteren heb ik hen in Raalte 
cursus gegeven. Oefenen met de 
kabels. Technieken bijbrengen die 

nog niet zo goed gaan, dingen die 
op het examen worden gevraagd. 
De jongens volgen een theore-
tische opleiding, ik leer ze puur 
praktische zaken. Op verzoek van 
Herman oude Lohuis of Johan van 
der Werff doe ik dat op gezette 
tijden al jarenlang.’
Zelf leerde Bert ook veel in de 
praktijk. Met een mavo-diploma 
op zak en een half afgemaakte 
opleiding aan de landbouwschool 
pakte de gewezen melkmonster-
nemer van boeren komaf in novem-
ber 1984 de telefoon en  belde 
naar het woonhuis van Herman 
Siers. ‘Gerrit Soepenberg zette mij 
op het spoor. Ik zou de volgende 
dag terug gebeld worden. Dat 

gebeurde door Henny Wolbert. Of 
ik maandag meteen kon beginnen 
als grondwerker. Er was werk bij 
de aanleg van persrioleringen. Al 
snel kon ik met Jan Knol mee voor 
saneringswerk en het plaatsen van 
lichtmasten. ‘Wil je niet voor mon-
teur leren?’, hield Herman Siers 
hem na een tijdje voor. Na een 
periode ‘met zeven man achter 
elkaar aan de schop’ had Bert 
daar wel oren naar. En zo kwam 
hij toch ook weer in de schoolban-
ken terecht . Om de vakdiploma’s 
laag- en middenspanning en het 
papiertje ‘distributietechniek gas’ 
te gaan halen. ‘Ik had nog nooit 
een las gemaakt toen ik voor Jan 
Brinks op pad ging. ‘Dan moe-
ten we eerst maar een paar keer 
oefenen’, zei Jan. Bij de PGEM in 
Winterswijk heb ik vervolgens het 
echte vak geleerd.’

Huize Weijdeblik
Terwijl Bert koffie en koeken ser-
veert en vertelt over zijn werk, 
werpt hij een ‘weidse blik’ uit 
het keukenraam. Daar, over de 
nog begaanbare weg, door het 
besneeuwde landschap, komt zijn 
echtgenote Hanny aanrijden. Het 
huis dat de Noevermans sinds 
2005 bewonen doet zijn naam 
‘Weijdeblik’ alle eer aan.
‘Het is hier mieters wonen’, meent 
ook Hanny die even later aan-
schuift aan de keukentafel. Dichtbij 
zijn huidige woonstek in deze ‘mid-

Monteur Bert Noeverman woont op ‘mieterse plek’

Zijn planningslijst hangt aan de kast op kantoor in De Krim. Henk 

Podt is er zijn aanspreekpunt. De multi-inzetbare elektromonteur 

zwerft vandaaruit ‘all round’. Bert Noeverman is zo vrij als een vogel 

en klaart tussen Rotterdam naar Deventer op afroep zijn binnen- en 

buitenklussen. ‘Juist die afwisseling spreekt me enorm aan. Als ik wat 

langer op een plek moet zijn begint het me al gauw te vervelen. Ik ga 

en sta overal, heb in het hele land mijn koffie-adresjes.
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‘We hebben er nog een feest van formaat 
bij. Heel Denekamp is verplicht om mee te 

doen. Het dorp staat vol met caravans, 
dus je zou denken dat het kermis is. 

Maar nee, we vieren eerst nog 
carnaval… Mannen in oran-

je overalls zetten overal 
parkoersen uit die 

met moeite door 
de mensen 
genomen wor-
den. En als je 
denkt eindelijk 
de juiste weg 
gevonden te 
hebben, blijkt 
die ook weer 

versierd met dranghekken. Het lijkt voor 
de burger lukraak te gebeuren. Zie je 
ineens een kraan aankomen die spontaan 
begint te graven. Dit gaat zo al een groot 
aantal weken en niemand snapt er nog iets 
van. Denk je dat ze zijn geweest en heb je 
net je tuin weer in orde, staan ze er alweer: 
‘Mogen we nog één keer graven?’’

Siers (maar trouwens ook Negam)  is nogal actief in het dorp Denekamp. 

Wegversperringen, opgebroken trottoirs, het werk blijft voor de inwoners van het 

Oldenzaalse buurdorp niet onopgemerkt. In de plaatselijke carnavalskrant verscheen 

in februari onderstaand artikel:

dle of nowhere’ weet Bert ook 
zijn geboortegrond. Met een fer-
vent paardrijdende dochter hoef-
den Bert en Hanny niet lang na 
te denken toen het huis aan de 
Hammerflier tussen Vroomshoop 

en Den Ham te koop kwam te 
staan. Hanny: ‘Mensen zeggen wel 
eens: ‘Voelen jullie je hier niet een-
zaam?’ Dan zeg ik: ‘Kijk naar ons! 
Zijn wij eenzaam?’
Bert en Hanny en ook dochter 

Marjolein (14) hebben het erg naar 
hun zin. ‘Het is hier een oase van 
rust als je terugkomt van je werk. 
Behalve als de ganzen of zwanen 
overvliegen’, lacht Hanny, die drie 
dagen in een modezaak werkt. 
Zojuist nog zag ze een ineen 
gedoken reiger en een over de 
besneeuwde maïsstoppels sprin-
gende haas.
In een schuur achter de woning 
staan twee paarden op stal. Iedere 
avond brengt Bert Marjolein met 
haar viervoeter naar de manege 
om te rijden.
‘Ze rijdt op de concoursen al niet 
meer voor de bekers, maar voor 
het prijzengeld,’ zegt Bert, die 
overweegt ook zelf, net als vroe-
ger, weer te gaan paardrijden.
Hij is er nog jong genoeg voor.
In galop dan maar op weg naar 
een volgend dienstjubileum bij zijn 
werkgever.

‘Mogen we nog één keer graven…’
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Is André als monteur vaak verant-
woordelijk voor het elektriciteits-
gebeuren, ‘in feite pak ik van alles 
aan. Ik ben ook gas- en water fit-
ter. Een beetje KPN en CAI doen 
we er ook nog bij. Vroeger had 
je een monteur voor het gas en 
een aparte voor de elektriciteit. 
Tegenwoordig moet één persoon 
alles kunnen. Het maakt het werk 
afwisselend. En het werken in de 
hoogbouw dat ik al 2,5 jaar doe 
bevalt me goed. Je bent wat lan-
ger op één plek. Daar moest ik in 

het begin aan wennen, maar nu 
vind ik het juist mooi.’
Als timmerman in opleiding maak-
te de zoon van oud-Sierswerk-
nemer Jan Roodakker de school 
niet af, toen hij vernam dat hij zich 
via Siers intern verder kon laten 
bijscholen. ‘Ze zochten mensen 
en ik kon meteen met monteur 
Benny Willemsen in Groenlo mee 
op pad. Van hem en ook van 
Herman Meijerman heb ik veel 
geleerd. Na een paar jaar kreeg 
ik samen met Tonny van Onna 

mooi werk te doen: het slopen 
van het bovengronds netwerk in 
de Achterhoek.
‘Mooi, ruw werk. Er hoefde niets 
heel te blijven. Met een oude 
legerjeep trokken we de palen uit 
de grond. Binnen Siers zijn vier, 
vijf ploegen daar jarenlang mee 
bezig geweest.’
Waarna André zijn officiële oplei-
ding elektra en ook gas- en water 
oppakte en zijn diploma’s haalde. 
In die tijd leerde hij als monteur 
in Eerbeek veel van Geert van 
Boxtel. 

Foutjes
Uit die periode bij Evert Hazelberg 
herinnert André zich nog een niet 
zo’n fris ‘foutje’ dat hij maakte bij 
het plaatsen van nieuwe gasme-
ters. ‘De riool- en gasleiding had-
den dezelfde kleur en diameter. 
We boorden de hoofdleiding aan 
en sloten per ongeluk de riool-
leiding aan, zodat het persriool de 
woning binnen liep.’
En zo liep hij pasgeleden in 
Hellendoorn nog een kliedernat 
pak op toen hem bij een bouw-
aansluiting een schuifkraan plots 
uit handen schoot. ‘De straal 
spoot wel zes meter omhoog. Dan 
begin je niets meer. We hebben 
gauw Vitens gebeld. Gelukkig heb 

Naam: André Roodakker

Geboren: 15-02-1966

Gehuwd met: Gerjo (40)

Vader van: Ramona (20) en Kelly (17)

In dienst bij Siers sinds: 18-03-1985

Huidige functie: Allround monteur, gas- en waterfitter

Collega die een pluim verdient: Mijn maten Jan van der Weij 
en Nico Klein Bleumink

Leukste TV programma: Ik kijk niet vaak TV, maar ik zie graag Discovery 

channel, 

Lievelingseten: Chinees, pasta’s, boerenkool, ik vind alles lekker 

Eet per se geen: Spruitjes, dat zijn vieze stinkdingen

Favoriete artiest of groep: Hollandstalige muziek

Mooiste vakantieland: Italië, elk jaar weer

Heb een grote hekel aan: Mensen die de boel bedonderen

Zou graag een avondje stappen met: Tatjana 

Hobby’s: Thuiswedstrijden van de Graafschap bezoeken, carnaval 
(lid van de Umdraejers), mijn 30 koi-karpers.

DE JUBILARIS 
ONDER DE 

LOEP

Zilveren jubilaris André Roodakker 

‘Met een legerjeep rukten we de palen uit de grond’

Buiten is het snijdend koud. Binnen in de keet stookt André 

Roodakker het kacheltje wat hoger op. Op de Grote Markt in het hart 

van het kleine Nieuw Leusen heeft hij net een punt gezet achter een 

hoogbouwproject:  ‘Veertien nieuwe appartementen en drie winkels 

hebben we aangesloten’, meldt de allround monteur en gas- en 

waterfitter, die tijdens een gezellig samenzijn op 18 maart in kleine 

kring het feit vierde dat hij 25 jaar geleden precies op die dag bij Siers 

aan de slag ging. Een paar dagen daarvoor bezoeken we hem op de 

valreep op zijn werkstek in Nieuw Leusen.
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ik altijd een droog stel kleren bij 
me.’ 
Vanaf zijn Eerbeekse periode 
werkt André zelfstandig. Isoleren 
van stadsverwarming, een peri-
ode van werken in Nijmegen. Hij 
kwam overal en deed van alles. 
Tegenwoordig werkt hij alweer 
2,5 jaar samen met kraanmachinist 
Jan van der Weij en ZZP’er Nico 
Klein Bleumink.  Raalte is zijn uit-
valsbasis, Nico Horstman en Rob 
Voogd zijn uitvoerders.
Eenzaam voelt André zich aller-
minst. Hij ziet uit naar het per-
soneelsfeest in Oldenzaal, waar 
hij ieder jaar weer ‘een boel jon-
gens ontmoet’. Met een groep 
van zeker veertig man komen ze 
vanuit de Achterhoek per bus naar 
het feest. ‘Altijd gezellig, genoeg 
te praten, én goeie muziek.’
Als tijdens ons bezoekje de boel 
op de Grote Markt in Nieuw 
Leusen weer netjes in orde is 
gemaakt, haakt André zijn pipo-
wagen achter de bus en zet hij 

koers richting Nijverdal waar hem 
de volgende klus wacht.
‘We hebben nog genoeg appar-
tementen aan te sluiten, zeker nog 
zo’n driehonderd stuks.’ 

Geboren:

Fleur Rianne, 
dochter van Margot en Robin 
Blokhuis, geboren op 7 
december 2009 te Oldenzaal.

Laureen, 
dochter van Martin en Corina 
Verschoor, geboren op 31 
januari 2010 te Haarle.

Overleden:

Jan Kuipers, 
oud-werknemer Siers L & M, 
overleden op 5 december 2009 
op de leeftijd van 73 jaar te 
Rossum

Hendrikus Bouwhuis, 
oud-werknemer Siers L & M, 
overleden op 24 december 
2009 op de leeftijd van 89 jaar 
te Hellendoorn.

Personalia

In kleine kring heb ik op don-
derdag 18 maart in Raalte het 
feit gevierd dat ik 25 jaar bij 
de firma Siers in dienst ben. 
Bij deze dank ik de directie 
en mijn naaste collega’s voor 
hun blijken van belangstelling. 
Met name dank voor de bloe-
men en de cadeaus. Ik kijk 
met plezier op mijn jubileum 
terug.
                                                                        

Doetinchem, 
André Roodakker

- BEDANKT -

Op maandag 08-03-2010 heb 
ik samen met mijn naaste 
collega’s van de financiële 
administratie mijn 12,5 jarig 
jubileum bij de Siers Groep 
Oldenzaal gevierd.
Onder het genot van een 
bak koffie en gebak heb ik 
van Peter Siers de gebruike-
lijke cadeaus in ontvangst 
mogen nemen. Daarnaast heb-
ben mijn andere collega’s mij 
blij verrast met een aantal 
zeer bruikbare cadeaus, waar-
onder een home made oranje 
Siers-Wuppie muts.
Zeer gepast en nuttig voor de 
komende wintersporten.
Ik wil graag Peter en alle ande-
re collega’s hartelijk danken 
voor de plezierige samenwer-
king in de afgelopen 12,5 jaar. 
En niet te vergeten: bedankt 
voor de mooie cadeaus die ik 
gekregen heb. 
 
Oldenzaal, Bart Bossewinkel

- BEDANKT -André Roodakker tussen zijn maten Nico Klein Bleumink (links) en Jan van der Weij (rechts). 
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‘Verdrongen pijn’ spannende thriller

Debuutroman Hans Vos goed ontvangen

Op de middelbare school weet Hans Vos, manager Geodesie en GIS bij 

Tablin, zijn cijfer voor Nederlands steevast op te krikken met opstellen 

schrijven. Als hoofdredacteur van het vaktijdschrift GIS-magazine en 

als redacteur van het blad Geodesia brengt hij in zijn latere leven zijn 

schrijftalenten op een hoger plan.

Onlangs verscheen bij uitgeverij Boekscout onder het pseudoniem 

Foeks zijn debuutroman ‘Verdrongen pijn’. Een spannende thriller.

Hans Vos met ‘Verdrongen pijn’.

Hoe kom je op het idee een boek 
te schrijven?
‘Onderweg in de auto hoorde ik op 
de radio eens een nieuwsbericht 
over DNA. Het zette me aan het 
denken: Er is een moord gepleegd 
en jouw DNA wordt daarbij aange-
troffen. Dan heb je een probleem. 
Jij moet de moord wel gepleegd 
hebben. En als je dan een iden-
tieke tweelingbroer zou hebben…. 
Gaandeweg ontspon zich in mijn 
hoofd een idee voor een verhaal. 
Ik schreef een reminder en heb die 
later uitgewerkt.
Maar dan heb je nog geen boek.
Toch ging ik verder. Ik beschreef 
de film in mijn hoofd. Zo kwam er 
lijn in het verhaal en ik deelde het 
in blokken op. Er ontstond een 
plot. ‘Zou dit een boek kunnen 
worden’, vroeg ik mezelf vervol-
gens af. ‘Is dit goed genoeg?’

Heb je er lang over gedaan?
‘Een paar jaar. Te lang. Ik vind 
eigenlijk dat je niet te lang over 
een boek moet doen. Maar op 
een gegeven moment had ik er 
toch een manuscript liggen. Ik 
stuurde het in 2008 naar uitgeverij 
Anthos. Daar ligt de lat vrij hoog. 
Een paar weken later kreeg ik het 
terug met de mededeling dat het 
niet in hun genre paste. Een nette 
manier dus om te zeggen: je bent 
te onbekend. En ik weet zelf ook 
wel dat er op dit moment in heel 
ons land tezamen 100.000 mensen 
bezig zijn met het schrijven van 
een boek…
Het manuscript verdween weer in 
de kast.
Op een reünie met oude buurt-
kinderen afgelopen oktober in 

Nijmegen hoorde ik over uitge-
verij Boekscout. Zij maken het uit-
geven van een eigen boek voor 
beginnende schrijvers toeganke-
lijk. Ik stuurde mijn manuscript op 
en daarmee raakte alles in een 
stroomversnelling. Ze vonden het 
een leuk verhaal en wilden het 
uitgeven.

Een grote investering?
‘De uitgave bij Boekscout is voor 
jezelf in principe kosteloos. Ik heb 
35 euro betaald aan correctie-
kosten. Er wordt niet in oplage 
gedrukt maar op aanvraag. Wat 
die correcties betreft: daar had 
ik wel veel hogere verwachtingen 
van. Maar die bal ligt bij jezelf. 
Er zijn foutjes ingeslopen die niet 
opgemerkt zijn.’

Wie hebben het manuscript 
vooraf gelezen?
‘Mijn vrouw en mijn dochter. Vooral 
met de tips van mijn dochter kon ik 
veel doen. Onder andere over het 
verwerken van flash backs. 

Is het goed ontvangen?
‘Ja. In november is het boek ver-
schenen. Er zijn momenteel (14-

01-2010 red.) 66 exemplaren ver-
kocht. Ik heb al veel leuke reacties 
gehad. Zoals van een vriend die 
leraar Engels is. Hij zag het boek 
als een spannende film voor zich. 
Hij kent mij goed en haalde een 
aantal pakkende passages aan die 
volgens hem geschreven zijn in 
een stijl die helemaal bij mij past. 
Ik vind trouwens zelf dat ik in het 
derde en laatste deel veel details 

Het gaat over Victor Bender. Deze 
vertegenwoordiger in horecapro-
ducten leidt ogenschijnlijk een 
keurig gezinsleven. Getrouwd 
met Fleur, vader van twee puber-
dochters raakt hij, gedreven 
door een innerlijke drang om 
de nooit opgeloste verdwijning 
van zijn identieke tweelingbroer 
Vincent op te lossen, verstrikt in 

de wereld van vrouwenhandel, 
seks en drugs.
Bestellen kan online via  
www.boekscout.nl of via de 
reguliere boekhandel.
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Nieuwsgierig geworden naar het verhaal?
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Marian Schaepers: 
‘In één ruk 
uitgelezen…’
‘Toen ik van Hans hoorde dat hij 
bezig was met het schrijven van een 
boek heb ik tegen hem gezegd: als 
het ooit uitgegeven wordt schaf ik 
meteen een exemplaar aan. Zet mij 
maar op de lijst! Twee weken voor de 
kerstvakantie had ik het in bezit.
Dat kwam mooi uit, want dan had ik 
voor de vrije dagen leuk wat leesvoer 
in huis. Ik begon er op een zaterdag 
in te lezen en ’s maandags had ik 
het al uit. In sneltreinvaart gelezen. 
Daar houd ik juist van. Je blijft steeds 
nieuwsgierig naar hoe het verder zal 
gaan. Dat zegt wel iets. Voor een 
debuut vond ik het een goed boek. 
Het leest makkelijk en ik vind het 
knap hoe hij alle feiten tot een span-
nend verhaal aaneen weet te breien. 
En dan dat einde… sneu.  
Hans moet in ieder geval blijven 
schrijven, vind ik..
Ik kijk nu al uit naar een volgend 
boek van hem.’

heb beschreven. Dat heeft nog 
niemand opgemerkt. Ik sta open 
voor alle reacties. Want ik leer er 
enorm van.’

Is alles fictief of ook autobiogra-
fisch?
‘Alles is fictie. Maar er zit wel een 
deel in uit mijn eigen beleving. Het 
gaat over een trip naar Italië. Dat 
is autobiografisch. Zelfs de men-
sen die we daar ontmoeten heb 
ik echt ontmoet. Verder zit er wel 
wat van mijn eigen karakter in de 
hoofdpersoon Victor. Als ik voor 
een kwestie kom te staan die ik 
volstrekt afkeur, dan sta ik niet in 
voor mijn reactie, voor mijn daden. 
Zou je niet van me denken hé…!
Degene die me dat geflikt heeft 
neem ik te grazen.
Zoiets….Maar ik ga niet alles ver-
klappen…
Ik ben alweer volop aan het naden-
ken over een thema voor een vol-
gend boek.

Gespot op 
het carnaval 2010
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Daar hebben we de puzzel weer terug op de vertrouwde plek. Een woordzoeker dit 
keer. Streep de gevraagde woorden weg en er resteert iets dat niemand graag over 
zichzelf gezegd wil hebben… 

BATS PUZZELRUBRIEK

De oplossing ontvangen we graag 
vóór 1 juni op het postadres of via 
e-mail zoals te vinden rechts onder 
in het colofon. De winnaar mag zich 
verheugen op een cadeaubon van 
twintig euro.


