
 
 

Pluimveeslachterij
Wim Bert van Schaik (50) is geen onbekende 
binnen de Landsmeerse- en Ilper gemeen-
schap. Hij was samen met zijn vader eigenaar 
van de voormalige pluimveeslachterij W van 
Schaik & Zonen BV aan Den Ilp 27, waar thans 
de wijk Waterrijk is gelegen. In 2006 werd het 
bedrijf opgeheven en na enige omzwervingen 
startte Wim Bert zo’n 9 jaar geleden zijn eigen 
bedrijf S&A Service Landsmeer in een leegge-
komen winkelpand in het winkelcentrum 
van Landsmeer; een zaak in scooterverkoop, 
inkoop, reparatie en onderhoud.

Liefde voor motoren
Een ‘kippenslachter’ die in scooters gaat?
Wim Bert: “Als jonge jongen sleutelde ik altijd 
al aan brommers en motoren. Achter op het 
terrein van ons bedrijf in Den Ilp was voldoen-

de ruimte om te crossen, maar ook in het oude 
Twiske en op de Ringweg-in-aanbouw schaar-
de ik mij in die tijd onder leeftijdsgenoten die 
net zo fanatiek in het crossen waren als ik. Die 
liefde voor alles wat met motoren te maken 
heeft – of het nu gaat om brommers, auto’s 
of buitenboordmotoren – is altijd gebleven.”
Na de sluiting van het familiebedrijf in Den Ilp 
kreeg Wim Bert de kans zijn grote hobby in 
een ‘verdienmodel’ om te zetten. Hij kwam te 
werken bij een vriend die een scooterzaak in 
Amsterdam had. “ Daar heb ik veel praktijker-
varing opgedaan en ook de benodigde vakcur-
sussen met succes kunnen afronden. Toen Paul 
Plemp mij een tijdje later wees op een vrijge-
komen winkelpand in het Landsmeerse winkel-
centrum was de keus om daar een eenmans-
zaak te beginnen snel gemaakt.”
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De BVL kan er weer een nieuw lid bijschrijven.  

Wim Bert van Schaik van S&A Service aan  

het Zuideinde 45B heeft zich aangemeld en  

zal daarom op 25 augustus de Business Borrel  

voor zijn rekening nemen. Dat gebeurt in  

Café De Drie Zwanen in Den Ilp, min of meer de 

thuishaven voor de rasechte Ilper ondernemer.

Waarom lid geworden van de BVL?

Wim Bert: “Het moest er toch gewoon een keer 

van komen en ik heb me nu dus laten overhalen.”
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BUSINESS BORREL
Vrijdag 25 augustus a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 

Uw gastbedrijf: S&A Service
Gastheer: Wim Bert van Schaik
 Locatie: Café De Drie Zwanen,  

Den Ilp 68, Den Ilp

       Wim Bert van Schaik van  
        S&A Service zette zijn hobby  
    om in een verdienmodel



Forensendorp en markt
Wim Bert was er van overtuigd dat er in Landsmeer een 
markt was voor zijn branche. “ Landsmeer is voor het 
overgrote deel een forensendorp, waar meer bewoners 
dan je denkt gebruik maken van brommers en scooters 
voor vooral het woon-werkverkeer. Die markt wordt 
alleen maar groter als je kijkt naar de toenemende files 
en dure parkeerplaatsen in de stad. Ad Notten van het 
IJzerhuis was toen aan het afbouwen en gemotoriseer-
de tweewielerbezitters waren voornamelijk aangewe-
zen op zaken in Purmerend en Amsterdam.”

Start in winkelcentrum
In juni 2009 werd zijn nieuwe zaak in het 
winkelcentrum geopend. Ondanks de vakan-
tieperiode, was de aanloop direct onverwacht 
hoog en werden in het eerste jaar ook al veel 
brommers en scooters verkocht. “Veel mensen 
denken dat de klantenkring uit voornamelijk 
jongeren bestaat, maar het tegendeel is waar. Het feit 
dat zij eerst een brommerrijbewijs moeten halen en 
daar al veel geld aan kwijt zijn, beperkt de toeloop 
van deze categorie. Ik verkoop weinig brommers aan 
klanten die jonger zijn dan 24 jaar.”

Ambachtelijke kwaliteiten
De ruimte (45m2) in het winkelcentrum werd al snel 
te klein. Vier jaar geleden week Wim Bert uit naar 
het Zuideinde waar hij 120 m2 tot zijn beschikking 
kreeg. Een goede keus ook want de perfecte ligging 
deed zijn klantenkring ook verder toenemen. Wie het 
bedrijf binnenloopt (op de deur prijken drie verschil-
lende RDW-erkenningen) zal ervaren dat de ‘ambach-
telijke kwaliteiten’ van Wim Bert direct meer aanspre-

ken dan de uitstraling een ‘gelikte’ showroom met de 
mooiste modellen. Die mooie scooters staan er zeker 
en alle modellen zijn verkrijgbaar, maar de ruimte 
binnen draagt de sfeer van een praktisch geordende 
zaak zonder fratsen, met voor de klant ook een direc-
te kijk op de werkplaats waar verschillende brommers 
en scooters vakkundig aan onderzoek en reparatie 
worden onderworpen. ’s Morgens gebracht, is dezelf-
de dag ook klaar, weten de klanten uit ervaring.

Klantvriendelijkheid
Het gesprek wordt regelmatig onderbroken door 
binnenlopende klanten van allerlei pluimage. Wim 
Bert neemt alle tijd om  allerlei soortige vragen te 
beantwoorden. Als vanzelfsprekend neemt hij ook 
de moeite om meer technische mogelijkheden en 
onmogelijkheden uit te leggen totdat ze het begrij-
pen. Zo ook aan een moeder die met haar zoon 
binnenkomt en vraagt of hij ook brommers opvoert. 
Als verwoed motorliefhebber, die net als anderen 
vroeger ook zoveel mogelijk uit zijn gemotoriseerde 
tweewieler probeerde te halen, moet hij natuurlijk 
meteen eerst even grijnzen. Maar daarna wijst hij 
haar direct op de enorme risico’s, gevaren en vooral 
ook de kosten die om de hoek komen kijken als haar 

zoon ‘gepakt’ wordt. En die pakkans is heel groot, 
zo blijkt uit zijn woorden, en gaat ook ten koste van 
eventuele punten op het rijbewijs.

Creatief en autodidact
“Dit is Wim Bert nou ten voeten uit”, zegt Clemens, 
een gepensioneerde Amsterdamse Stadhuis ambte-
naar die vaak over de vloer komt: “Ik mag dat sfeer-
tje hier wel, gedreven mensen, de nog ambachtelijke 
benadering van de technische werking, en de soort 

ondernemer die creatief en autodidact zich 
als het ware alle kennis tot op het laatste 
schroefje heeft eigen gemaakt. Die precies 
weet waarover hij spreekt en dat desge-
vraagd ook naar de klant toe onderbouwt. 
Waar vind je dat nog in een tijd waarin 
verkopers nauwelijks meer weten wat zich 
daadwerkelijk in en rond de motor afspeelt.” 
“Maar onderschat ook zeker zijn zakelijke 

kant niet hoor, want Wim Bert is echt niet gek”, 
vervolgt Clemens. “Ze kopen hier ook heel slim en 
scherp hun onderdelen in en weten zo hun repara-
tie-/serviceprijs marktconcurrerend te drukken. En 
soms kan ik hem met mijn inzicht helpen op gebied 
van wet en regelgeving, want de brij aan nieuwe 
Europese regels werkt ook door tot in de showroom 
en werkplaats aan het Zuideinde.”

Euro 4 brommers
Wim Bert: ”Er komen naast techniek ook zoveel 
andere zaken bij kijken die ik mij eigen moet maken 
om op tijd en op de juiste trend in te kunnen sprin-
gen. Zo mogen we vanaf volgend jaar alleen nog 
maar Euro-4 brommers verkopen die aan bepaalde 
milieueisen voldoen en waarvoor ik nu al cursussen 
bij de importeurs volg. Dat is ook de reden dat ik mijn 
voorraad relatief klein houd”.

Milieuzone Amsterdam
Een andere belangrijke ontwikkeling is het besluit 
van Amsterdam om per 1 januari volgend jaar voor 
brommers een milieuzone in te voeren, “die hier bij 
het Ringwegviaduct al begint”, vervolgt Wim Bert. 
“Hoewel er nog veel onduidelijk is rond de handha-
vingsmogelijkheden en overgangsperiode, moet ik 
wel rekening houden met een toeloop van klanten 
die hun brommer moeten laten schouwen om precies 
te weten waar ze aan toe zijn.”

Effect Noord-Zuidlijn
“En wat te denken van de Noord-Zuidlijn die volgend 
jaar gaat rijden. Ik voorzie in dat verband een toena-
me van gebruik en dus verkoop van bromfietsen. 
Iemand uit bijvoorbeeld Ilpendam zal de afstand naar 
Noord steeds vaker met een brommer overbruggen. 
Niet alleen omdat het goedkoper is dan openbaar 
vervoer, maar vooral ook omdat je mobieler bent en 
zelf kunt bepalen wanneer je gaat rijden.” 

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

‘Veel mensen denken dat  
de klantenkring uit  

voornamelijk jongeren  
bestaat, maar het  
tegendeel is waar’


