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BEDRIJFSBELANGENVERENIGING LANDSMEER E.O.

Vrijdag 25 sept. a.s. van 17.30 tot 19.30 uur

Uw gastbedrijf: WimaX administraties

Locatie: Dorpshuis Landsmeer

Calkoenstraat 27, Landsmeer

BUSINESS BORREL

    Dick H. Wichards van WimaX Administraties: 
Van winstmaximalisatie naar benefi et

“Met Merxx had ik ooit een V.O.F.” verklaart hij de naam 

WimaX , die overigens goed in het gehoor ligt. “In 1999 

hebben we de naam gedeponeerd bij een merkenbureau 

en vandaag de dag kan onze naam veel geld opleveren 

omdat Intel aast op onze naam WimaX als duiding voor 

een draadloos internet.”
Voorlopig is dat nog niet zo ver en opereert Dick met zijn 

team van vrouwen, Frieda, Nel en partner Marja onder 

de inmiddels gevestigde bedrijfsnaam. In 1993 begon 

Dick in Zaandam als zelfstandig ondernemer onder de 

naam DW Administraties. Voor die tijd was hij ook in 

Zaandam fi nancieel directeur bij Twin Holland het hui-

dige Twin Filter.

Boekhouder met doorschrijfadministratie

Na de opleiding HEAO Bedrijfseconomie werd Dick 

boekhouder met doorschrijfadminstratie bij de Bank 

Jonas Kruseman BV. Dat boekhoudgebeuren verliep 

vanuit een kaartenbak met grootboekkaarten, waarvan 

de gegevens op een groot vel met kolomdiagrammen 

werden verwerkt en genoteerd. Daarnaast specialiseer-

de hij zich in het aandelen- en obligatiewerk bij deze 

effectenbank. ”Op een gegeven moment werd ik daar systeembeheer-

der en na de overname door Credit Suisse First Boston 

fungeerde ik als Head Operation boekhouden, automa-

tisering. Ik verzorgde een stukje import en deed nog an-

der beheer. Toen mijn fi nancieel directeur naar Vermeer 

James Capel ging, ging ik met hem mee als controller 

en systeembeheerder. Ik hielp tegelijkertijd mijn neef van 

Twin Holland met de administratie en stapte in 1990 

defi nitief over naar zijn bedrijf in de functie van fi nan-

cieel directeur.”

Eigen bedrijf“Na drie jaar ging mijn altijd al sluimerende wens om 

een eigen bedrijf te runnen in vervulling. Ik hield onder 

andere kantoor aan de Klaprozenweg en sinds 1999 

zit ik aan de Johan van Hasseltweg 64 in Amsterdam 

waar ik een breed scala aan klanten variërend van de 

marktkoopman, beleggingsfondsen goed voor zo’n 800 

miljoen, handelsondernemingen, communicatiebureaus 

bij sta met bedrijfsbelastingadviezen en hulp bij admini-

stratieve zaken. In het begin deed ik veel aan acquisitie, 

nam een klein administratiekantoortje over en groeide 

uit tot een leuk bedrijf. Sinds mei van dit jaar heb ik door 

overname ook een vestiging in Santpoort-Noord aan de 

Hagelingerweg 7B, WimaX Santpoort b.v. 

Naast mijn eigen business vind ik het echter leuk om 

activiteiten die ik in het verleden deed weer op te 

pakken. Zo werk ik nog als compliance offi cer, fi nancieel 
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Winstmaximalisatie, wie wil dat niet? 

Voor ondernemers is winstmaximalisatie 

een interessant gegeven. Dick Wichards van 

WimaX administraties vindt deze vertaling 
van zijn bedrijfsnaam wel grappig. 

De bedrijfsnaam WimaX is echter het
resultaat van een koppeling van de 

namen Wichards en Merxx. 

door: Tiny Kuiper
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Trouwen, rouwen, kraamreceptieDaar kan men terecht voor trouwen,rouwen, vergaderingen, reünies, kraam-
recepties of baby-showers, vrijgezellen-
party's, verjaardagspartijen en anderebesloten bijeenkomsten of specialearrangementen. Rond de kerst organi-seerde Frans samen met Wim Kip enStal de Vries een lichtjestoer-arrange-ment voor ondermeer de directie vanStork. In de zomermaanden regelt hijvanuit Grietje Tump ook vaartochtendoor het Ilperveld en tochten per koets

en Jan Plezier door het Twiske metbrood-koffietafels of buffet. Voor hos- 
spring en housefeesten en echte bruilof-
ten is men bij Poulain aan het verkeerde
adres. De activiteiten in Museum Grietje
Tump moeten wel in de lijn van dedoelstellingen van het museum zijn.Serviceclubs zoals de Lions, Rotarians,

Zonta weten de weg naar het museum al
te vinden, ook het Herencollectief, deRabobank, bekende Landsmeerse fami-
lies zoals de Goedes, Tumpen en defamilie Duim, vrijwilligers van vereni-
gingen, het IVN, de KVL zijn al ‘tegast’ geweest, zoals Frans dat zegt.Particulieren met speciale wensenkomen ook steeds vaker bij Grietje

In vijfentwintig jaar tijd maakte FransPoulain van een voormalige renteniers-
woning, die toebehoorde aan GrietjeTump een uniek museum. Hij bouwdeeigenhandig in authentieke Waterlands/

Zaanse stijl de rentenierswoning uit. Er
kwam een voorkamer waar de tentoon-
stellingen werden gehouden en een cur-
susruimte annex kleine ontvangstzaal.Omdat de belangstelling voor de neven-
activiteiten van museum Grietje Tump 
– zoals het geven van cursussen, hethouden van thema-tentoonstellingen, het
organiseren van bedrijfsuitjes, recepties,
familiebijeenkomsten – steeds groterwerd investeerde Frans Poulain in eennog grotere verbouwing en uitbreidingvan de rentenierswoning. Recentelijk zijn

de theekoepel, een nieuwe entree en de
grote zaal gereedgekomen. Frans is ertrots op dat hij zonder een cent subsidie
zijn museum-bedrijf heeft kunnen reali-seren. ‘De schoorsteen moet echterwel roken’, stelt hij. Daarom bestaater naast het museumbezoek op dezondagmiddag tussen 14.00 uuren 17.00 uur ook de mogelijk-heid om gebruik te makenvan accommodaties als degrote zaal en de thee-koepel.

Tump langs. Op speciaal verzoek heeft
Frans een keer gekookt voor een jarige
die met een klein gezelschap bij hemkwam. Ik kon toen mijn antieke borden,
tafelzilver en kristallen glaswerk tevoor-
schijn halen om rijk te dekken.
Leefstijl
In museum Grietje Tump krijgt debezoeker een beeld van hoe de Lands-meerders begin van de 20e eeuw leefden. Frans beschikt over een grotecollectie gebruiksvoorwerpen en inter-

ieurstukken uit de periode 1890 totmidden vorige eeuw. Veel oudere Lands-
meerders laten hun inboedel, inventaris,
collecties na aan het museum, omdat het
daar een goede plek krijgt. Zo beschikt
het museum onder meer over de collec-
tie dia's van Timp, die Landsmeer in de
dagen van weleer vastlegde. ‘Ik heb ook
een bijzondere krantenverzamelingvanaf 1872 en krantenknipsels van der-
tig jaar Landsmeers nieuws en een deel
van de verzameling van de Oudheid-kundige Kamer Assendelft, die is opge-
heven’, vertelt Poulain.
HVL
Eigenlijk wil hij graag met de Histo-rische Vereniging Landsmeer samenwer-
ken om het culturele erfgoed van Lands-
meer en Waterland te inventariseren ente behouden. Samen sta je sterk en jekunt elkaar ook helpen. Frans Poulain is

Hij is museumdirecteur van een museum met een ‘zilveren randje’, is drager

van de zilveren zwaan van de gemeente Landsmeer en is sinds januari van dit

jaar BVL-lid. Frans Poulain runt een speciaal bedrijf in Landsmeer. Hij is

namelijk ondernemer en directeur van het enige museum, dat Landsmeer rijk

is ‘Museum Grietje Tump’ aan het Zuideinde 69 in Landsmeer.

Business Borrel vrijdag 25 februari 2005: Uw gastheer: Frans Poulain. 

Locatie: Museum Grietje Tump, Zuideinde 69, Landsmeer van 17.30 uur tot 19.30 uur.

7e jaargang nr. 44 - Editie februari 2005

Frans Poulain’s Grietje Tump, museum met
zilveren randje

Door Tiny Kuiper
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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.
vrijdag 28 september 2012 van 17.30 –19.30 uur

gastbedrijf: Eetcafé Juffrouw Tok Tok
locatie: Eetcafé Juffrouw Tok Tok

Zuideinde 48 Landsmeer

BusinEss BorrEl

niEuWsfliTs

Beste leden, voor u ligt  
                 onze jubileumflits 2012

door: Tiny Kuiper
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Dit jaar heeft de BVL wat te vieren. In mei 

was ons 35-jarig jubileum, en nu de 100ste 

Nieuwsflits. Het 1ste exemplaar nog in 

zwart-wit werd uitgegeven op 21 januari 

2000. De primeur als eerste ondernemer 

was voor Patrick Brugman van Brugman 

Fournisseurs des Decorateurs. Zijn bekende 

uitspraak was toen: het meest onbekende 

en vreemdste bedrijf in Landsmeer.  

Na ruim 12 jaar is dat denk ik wel 

veranderd. We zullen het hem vragen op 

de eerst komende BVL businessborrel.

Leuk en fijn is het dat een aantal oud voorzitters bereid 
geweest zijn om voor deze jubileumflits een stichtelijk 
dan wel een vrolijke noot te schrijven. Waarvoor dank.

In hetzelfde jaar 2000 werd het initiatief genomen om 
elke 2 jaar de verkiezing van Ondernemer van het Jaar 
op te zetten. Een succesformule die nog steeds door de 
BVL wordt gehanteerd.
In januari 2013 tijdens onze traditionele nieuwjaars
receptie zal de ondernemer/onderneming 2012 weer 
bekend gemaakt worden.

In al die jaren is de nieuwsflits ook geprofessio
naliseerd. Van zwart/wit exemplaar naar een full  
colour. Als BVL prijzen we ons gelukkig dat we alle 
oude exemplaren nog hebben. Voor de liefhebbers, 
kunt u straks de website bekijken waarin een colla
ge kunt zien van ondernemers die de revue tijdens 
businessborrels hebben gepasseerd.

De komende jaren wil de BVL zich steeds verder 
professionaliseren. Beleidsnota voor de komende 
jaren zal worden uitgewerkt. Onafhankelijke sa

menwerking wordt gezocht met de VEBAN (Vereniging 
van Bedrijven Amsterdam Noord).
Als bestuur van de BVL zijn wij ons bewust, dat wij als 
bestuur hardwerkende ondernemers zijn die niet altijd 
de volle 100% aandacht en tijd kunnen besteden aan 
de BVL. Daarom werken we samen met andere orga
nisaties zoals MKB, KvK, en Veban. Graag zoeken wij 
ook partners binnen ons ledenbestand die mede kun
nen zorgdragen voor, ideëen, hulp bij seminars of work
shops voor de leden.
Eind september starten we weer met onze business

Fons Huijerman (r) in gesprek.
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borrels, en het bestuur hoopt dat u na een goed uit
geruste vakantie deze massaal zal bezoeken om te 
netwerken en voor de gezellige conversaties.

Dick Wolff
Wie BVL zegt, denkt automatisch aan Dick Wolff.  
Hij was niet de eerste voorzitter, maar wel de langst 
zittende. Hij zat bij de oprichting van de BVL op 15  
februari 1977 wel al in het bestuur. Hij nam de voor
zittershamer over van wijlen Piet Goede en droeg  
deze 17 jaar later over aan Aart Goede. De verdiensten 
van Dick Wolff werden alom gewaardeerd, hij werd  
in 2003 tot Ridder in de orde van Oranje Nassau  
benoemd, kreeg de Zilveren Zwaan van de Gemeente 
Landsmeer en er werd een zaal in de ICL naar hem  
vernoemd.
Onder zijn voorzitterschap kwamen de volgende 
BVLinitiatieven van de grond: Op Locatie Middag, 
Ondernemer van het Jaarverkiezing, de Nieuwsflits,  
Gemeenteoverleg en de Business Borrel. De eerste 
Borrel, gegeven door notaris Mieke Hazenberg in de 
Eierkorf, trok welgeteld 9 bezoekers! Tijden veranderen! 
De beste herinnering heeft Dick echter aan het tot  

stand komen van het bedrijvenverzamelterrein (waar 
oa. Adriaan Goede BV en Stijl & Kok zijn gevestigd).  
Dit project heeft een periode van 9 jaar in beslag  
genomen, voordat alle besluiten waren genomen en  
er tot bouw kon worden overgegaan.
Dick heeft inmiddels zijn werkterrein verlegd naar het 
zonnige Spanje en wenst de BVL veel succes met haar 
activiteiten.

Aart Goede
“Gaarne voldoe ik aan het verzoek enkele zaken te  
schrijven over de jaren dat ik voorzitter was van de  
BVL. De BVL betekent voor mij een zeer go de herinne
ring aan de vele jaren dat ik voorzitter mocht zijn 
van deze eminente club. Er werd mij gevraagd 
om een anekdote te schrijven over die periode.
 
De meest belangrijke periode uit mijn tijd was 
het tot stand komen van de afslag van de A10. 
De politiek van zowel Landsmeer als wel van de 
deelraad Amsterdam was tegen het aanbren
gen van de afslag, later bekend als S117.
Ik zie nog de toenmalig wethouder boven op 
de ringweg staan, en wees op de enorme hoop 
blik wat daar zou komen, en de daarbij grote 
problemen voor Lands meer.
Beste mensen het is toch niet te bedenken wat  
het voor het bedrijfsleven zou betekenen als er geen  
afslag zou zijn gekomen. Al het verkeer voor de  
bedrijven door AmsterdamNoord, via de Kadoelen
weg. Gelukkig door grote inmenging in de discussies 
van zowel BVL, Kamer van Koophandel en het toen
malig AMC, is er zo’n 13 jaar geleden toch een afslag 
gekomen.  Wie kan zich nu nog voorstellen dat die er 
niet was gekomen?? En wat te denken over de bus
sluis die nog altijd aan wezig is. Helaas is het ons toen 
niet gelukt om dit onding te verwijderen, zelfs niet 

met de tussenkomst van  
de Raad van State. Ik ben 
nog steeds van mening 
dat die bussluis moet  
verdwijnen. De bussluis is 
er alleen gekomen door
dat er enkele leden van 
de deelraad Amsterdam
Noord die woonde, en 
misschien nog wel wo
nen aan de Kadoelen
weg. Met dit onding is 
geen enkele burger en 
zeker geen enkel bedrijf 
gediend.

Ik kan nog veel zaken omschrijven maar een ding is 
voor mij zeker, ik ben blij dat wij en dan bedoel ik met 
wij, Oud burgemeester Martini, Wouter van der Kolk 
(KvK) P.D. Goede, Braspenning een BVL hebben opge
richt waarvan ik vanaf het begin lid ben geweest.
Ik sta nog steeds achter de BVL, waarmee we een goed 
tegenwicht hebben tegen de politieke beslissingen als 
boven om schreven. Ik zou nog vele zaken kunnen  
beschrijven, maar ik eindig dit stukje met de wens uit 
sprekend. “BVL GA ZO DOOR” en om een spreuk uit 
mijn vak gebied aan te halen, “ALS DE BOER(POLITIEK) 
ZIJN PASSIE PREEKT BOER (BVL) PAS OP UW KIP
PEN)  Oud voorzitter Aart Goede.

Nico Perdaan
In het voorjaar van 2000 kwam ik in het bestuur van 
de BVL en in 2002 mocht ik de voorzittershamer van 
Dick Wolff overnemen. Eind 2007 trad ik terug uit het 
bestuur. Terugdenkend aan deze mooie periode, kan 
ik niet anders dan vaststellen dat we niet alleen veel 
bereikt hebben, maar ook veel gelachen. Humor is 
toch wel het mooiste wapen om je doelen te bereiken!  
In 2002 bestond de BVL 25 jaar. Na een stevige dis
cussie in het bestuur, werd besloten geen galaavond 
te houden, maar een themaavond (back to the 70’s). 
Het bestuur ging optreden als The Village People.  
Met het hele bestuur naar een feestkledingverhuur
winkel leverde een foute invasie op in de ogen van  
de uitbater, helemaal toen Ingrid Visser op de vraag 
“Wat komen jullie doen???” antwoordde: “Wij komen 
een nieuwe keuken kopen!”, onder het motto: stomme 
vraag, stom antwoord! Nou, we mochten onmiddellijk 
vertrekken. Na lang op de man in te praten mochten 
we toch onze kleding uitzoeken. Er volgde natuurlijk 
een hilarische verkleedpartij, waarbij Leo Plemp toch 
van rol wilde wijzigen, toen hij begreep waar de term 
“rugridder” voor stond. Maar feit blijft, het leren pak 
met opening aan de achterzijde stond hem geweldig!!!

100
editieAart Goede (l) in zijn functie als jury-voorzitter van de BVL-Ondernemersprijs.

Nico Perdaan (r) kookt met ondernemers.
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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.
vrijdag 27 april 2012 17.30-19.30 uur

gastheer: René van Dongen
locatie: Het Dorpshuis

Calkoenstraat 27, Landsmeer

BusinEss BorrEl

niEuWsfliTs

TBK Installatietechniek is een toonaangevend loodgie
ters en installatiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd 
in renovatie, nieuwbouw en onderhoud. TBK werd ruim 
43 jaar geleden opgericht door Jan T. Kuijpers. Door de 
jaren heen is TBK uitgegroeid tot een erkend installa
tiebedrijf waar vakbekwaamheid en klantgerichte ser
vice hoog in het vaandel staan. Rogier Kerstel is al ruim 
10 jaar mede verantwoordelijk voor de interne bedrijfs
voering. In 2011 nam hij het bedrijf over. “Ambitie en 
liefde voor het vak staan centraal in onze bedrijfsfilo
sofie en daar zijn we trots op”, laten de ondernemers 
weten. Wil Jaring, partner van Jan Kuijpers en moeder 
van Rogier Kerstel, is al jaren de inspirerende en drij
vende kracht achter TBK Installatietechniek b.v. 

De service die het bedrijf verleent  
bestaat uit: 
•	 24/7	Bereikbaar
•	 Geen	voorrijkosten
•	 Kwaliteit	gegarandeerd
•	 Gecertificeerd	installateur
•	 Allround	loodgietersbedrijf

TBK is aangesloten bij SEI, Stichting Erkend Installa
teur, de ondernemersorganisatie voor de installatie

branche en de technische detailhandel. Tevens is TBK 
VCA gecertificeerd, dit geeft extra garantie op kwali
teit en veiligheid. Alle medewerkers zijn gediplomeerd 
en in het bezit van een veiligheidscertificaat. 

Van het een komt het ander
Hij is volgens de jongere garde de man van de ouder
wetse manier van zaken doen. Jan Theodorus Kuijpers, 
‘Jan Dak’ volgens ingewijden, runt al meer dan veertig 
jaar met veel succes en enthousiasme zijn bedrijf TBK 
Installatietechniek b.v. Als alles volgens plan verloopt, 
neemt zoon Rogier Kerstel het roer van hem over. “We 
blijven dan gewoon TBK omdat Rogiers achternaam 
ook met een K begint. Dat TBK is uitgegroeid tot het 
succesvolle bedrijf dat het nu is, is voor een groot deel 
te danken aan feit dat Wil uit een familie van onderne
mers komt die het zaken doen met de paplepel inge
goten heeft gekregen. Van Wils’ vader Wouter Jaring, 
maar ook van mijn boekhouder Franklin Monteban al 
meer dan 40 jaar heb ik heel veel goede adviezen in 
zaken doen gekregen”, vertelt de ondernemer. “Ik ge
loof nog altijd in het business to business model, de 
contacten onderling, toevallige ontmoetingen en van 
het gegeven dat van het een het ander komt.” 

Contactinformatie
T: +31 (0)20 6484539 
M: +31 (0)6 54673040 
F: +31 (0)20 6570919 
E: info@tbk.nl

Secretariaat: 
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2329 • Fax: 020 4821743
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www.bvl-landsmeer.nl 

Ouderwets en modern  
   zaken doen houdt TBK sterk 

TBK staat voor Technisch Buro 

Kuijpers en wordt gerund door Jan 

Kuijpers en Rogier Kerstel.  

TBK houdt zich bezig met Bouw en 

Architectuur in de breedste zin van 

het woord. 

door: Tiny Kuiper
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Via via
In de loop der jaren heeft het ‘viavia gebeuren’ bij TBK 
een belangrijke rol gespeeld. “Dat de jeugd anders 
opereert en zakelijk anders denkt en zweert bij andere 
en nieuwere tactieken en technieken vind ik prima”, 
zegt Jan Kuijpers. “Ik hoop wel dat ze niet uit het oog 
verliezen hoe belangrijk de basis is die door ons ou
dere ondernemers gelegd is. Hiermee wil ik ook naar 
mijn onderwijs op de ambachtsschool, de technische 
school verwijzen. In mijn tijd leerde je daar nog echt 
een vak. Ik heb er dingen geleerd, die ik nog steeds 
gebruik in mijn werk en leven. Naast techniek kreeg ik 
op de ambachtsschool in Amstelveen ook maatschap
pijleer, muziek, gym, geschiedenis en Engels, een breed 
pakket met voor later waardevolle toepasbare kennis.”

Watersnood in Tuindorp
Jan Kuijpers vertelt van z’n 16e tot z’n 28e slechts één 
werkgever te hebben gehad. ”Ik werkte twaalf jaar bij 
Hoenson, de grootste firma in Nederland voor lokale 
verwarming. In die tijd plaatste en onderhield ik kolen
kachels, oliekachels en gashaarden. Op m’n 18e kreeg 
ik een bijzondere klus. Omdat TuindorpOostzaan door 
de watersnood onder water was komen te staan, werd 
ik daar ingezet om de kolen en oliekachels weer ge
bruiksklaar te maken en andere apparaten van ons 
bedrijf gratis te repareren.”

Demonstreren
“Na deze klus mocht ik voor mijn baas DRU verwar
mingsapparaten (kachels) aan de man brengen tijdens 
demonstratieverkopen door het hele land. Ik werd 
voor de leeuwen gegooid en sprak in Krasnapolsky 
in Amsterdam, Musi Sacrum in Arnhem en overal in 
het land, zalen met zo’n 150 potentiële kopers toe 
en dat soms 4 keer per dag. We hadden soms bran
dende kachels staan, iets wat je je met de veiligheids
voorschriften van nu niet meer kunt voorstellen. Door 
problemen met oliegestookte voorzetkachels, die 
te zijner tijd vervangen zouden worden door gasge
stookte voorzetkachels, kwam het bedrijf waarvoor ik 
werkte in de problemen. Het bedrijf ging failliet en ik 
was mijn baan kwijt. In de Jordaan huurde ik toen in 
de Laurierstraat een pandje en begon een zaak in ver
warmings en huishoudelijke artikelen. Ik ging er wat 

bij leren en startte mijn Technisch Buro Kuijpers. Mijn 
eerste klant kreeg ik via het Sociaal Agogisch Centrum 
in Landsmeer waar ik voor de familie Lakeman op Zon
nehof de verwarming en warmwatervoorziening moest 
aanpassen omdat men van twee woningen een wo
ning maakte. Puur toeval was het dat ik later de broer 
van Lakeman tegenkwam tijdens een tenniswedstrijd 
in Amstelveen, die mij vroeg op Schiphol waar hij als 
technisch uitvoerder werkte om de brandslangen op te 
hangen bij de luchthaven.” 

Schiphol–Oost en Maison de Tonnelier
“Hier begon mijn business op Schiphol Oost. Van het 
een kwam het ander. Na de brandslangen mocht ik 
toiletpotten gaan vernieuwen. Daarna kwam het ver
zoek om daklekkages op de luchthaven te verhelpen. 
Cees Renes van het grootste loodgietersbedrijf van 
Utrecht ging mij een dag per week helpen met deze 
voor mij nieuwe klus. In de Brainbox van het oude res
taurant van de terminal vroeg Henk Norder mij door 
het dak heen een openhaardafvoer aan te leggen 
waaromheen hij de van de KLM gekregen vliegtuig
stoelen wilde groeperen. Van hem kreeg ik de naam 
‘Jan Dak’, waarschijnlijk omdat ik vaak met klussen 
aan het dak bezig was. In die tijd deed ik er nog wat 
andere leuke dingen bij. Zo ging ik in de wijnen met 
mijn eigen wijnhuis Wijnhandel Maison de Tonnelier. Ik 
haalde de heerlijkste Sanserres naar Nederland. Men 
vond op Schiphol echter dat ik als technisch bedrijf 
niet in een Maison de Tonnelier bus kon rondrijden. 
Om die reden en het feit dat de wijnhandel toch wel 
erg arbeidsintensief was, ben ik maar gestopt, alhoe
wel ze op Schiphol de wijnen echt wel lekker vonden.” 

Eiffel en de driehoekconstructie 
“Van de dak lekkageklussen belandde ik in het staal
constructiewerk van satellietschotels. Ruim 80 % van 
de antennes, ook de hoogste op de luchthaven, zijn 
door mij ontworpen en gedeeltelijk geconstrueerd. 
Ik heb me laten inspireren door Gustav Eiffel die de 
Eiffeltoren bouwde. Het werken met de driehoek, die 
een sterke constructie garandeert, was mijn insteek. 
Twintig jaar geleden kwam de satelliet in de mode 
als communicatiemiddel voor mobiele telefoons, een 
nieuwe business voor mij, naast het onderhoud van 

de brandslangen op de luchthaven. Die brandslangen 
onderhouden doe ik nu al zo’n 30 jaar.”

Van vetput naar satelliet en rioolcamera
“Rogier liet ik al op z’n 14e assisteren bij het werk 
op de luchthaven. Hij begon met het handmatig leeg
halen van de vetputten van de restaurants, een sme
rig baantje waar hij liever vandaag dan morgen mee 
wilde stoppen. Doorgaan was mijn advies. Onderaan 
beginnen en verder opklimmen. Na de vetpotten ver
leende hij handen spandiensten bij de loodgieters van 
de luchthaven. Hij behaalde zijn diploma international 
business en kwam bij mij in dienst. Door zijn komst 
zijn er nieuwe disciplines gekomen en veranderingen 
doorgevoerd binnen het bedrijf. We ontstoppen nu ook 
riolen met bijzondere apparatuur, hogedrukapparaten, 
rioolcamera’s etc. Er zijn contracten afgesloten met 
hoofdaannemers op Schiphol. Tele2, Heymans, Corus, 
Global, BAM, Siemens en Cofely zijn klanten van ons. 
We doen eigenlijk alles waarbij het technisch aspect 
een rol speelt, dit varieert van dakbedekkingwerk
zaamheden tot pompen en werken aan het riool.” 

Sponsor
“Als bedrijf denken we ook aan onze medemens, die 
het minder goed heeft. We sponsoren via onze officieel 
geregistreerde Stichting/Foundation projecten op Bali, 
in Nepal, Zambia. Je moet dan denken aan de bouw 
van scholen, medische hulp e.a. Ook in Spanje helpen 
we mensen aan het werk. Dichterbij huis sponsoren 
we zwembad De Breek. Met grote korting hebben we 
bijvoorbeeld pompen kunnen regelen voor het zwem
bad. Samen met andere ondernemers waaronder Leo 
Plemp van C1000 hebben we een nieuwe zitmaai
machine kunnen aanschaffen via onze hofleverancier 
firma Notten. Bij TBK zijn er zo’n 12 man vast in dienst 
waaronder verschillende Landsmeerders, zo nodig 
aangevuld met 6 à 7 uitzendkrachten. De combinatie 
van ouderwets en modern zaken doen werkt bij TBK.” 


