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Voorwoord Inhoud
�0 jaar Logistore...

Toen ik �0 jaar geleden besloot voor mezelf te beginnen, 
had ik niet kunnen vermoeden dat Logistore zou uitgroeien 
tot het bedrijf wat het nu is.
Om ons heen is alles voortdurend aan verandering onder-
hevig maar onze filosofie van marktbenadering en concept-
ontwikkeling is niet gewijzigd.
Dit is voor mij het bewijs dat de filosofie die ik destijds voor 
ogen had, nog steeds een goede is.
Wat is de basis van dit succes?

Het antwoord is: “klanten, concepten en medewerkers”

Klanten: 
Zonder hen geen uitdagingen en opdrachten.

Concepten: 
Telkens ontwikkelen wij concepten van goederen-naar-de-
persoon tot persoon-naar-goederen, waarbij  
efficiency en rendement belangrijk zijn:
•  Méér doen met dezelfde personen, of hetzelfde doen met 

minder personen en
•  Wat is de beste opzet voor de logistieke organisatie?
• Wel of niet verantwoord mechaniseren.
• Hoe gaan we de logistiek aansturen? (ICT-concept)
•  Hoe gaan we de geplande veranderingen invoeren, zonder 

dat de dagelijkse gang van zaken gestoord wordt?

Kortom: Organisatie-Techniek-Aansturing-Implementatie.

Medewerkers: 
Op de eerste plaats uiteraard onze medewerkers die op 
basis van kennis, kunde, ervaring en inzet de filosofie van 
Logistore telkens weer uitdragen en in de praktijk omzetten.
Verder uiteraard de medewerkers van onze klanten; voor 
hen doen we het uiteindelijk allemaal:
“Zorgen dat ze hun werk gemakkelijker, sneller, efficiënter 
en fysisch en mentaal minder belastend kunnen doen.

De kern van ons succes: “De mens centraal”.

Vaak maak ik de vergelijking met muziek. Of je nu compo-
neert, dirigeert, uitvoert of luistert: het gaat erom dat men 
hart en ziel overbrengt en ervaart wat de bedoeling is. 
Dan vind je altijd een luisterend oor en bereik je samen de 
gestelde doelen.

De toekomst?
Wie het weet mag het zeggen maar één ding weet ik zeker er 
zit muziek in logistiek, 
Muziek in magazijnen, muziek in mensen...
Wat mij betreft gaan we nog jaren door met componeren, 
dirigeren, uitvoeren en...
luisteren.

Allemaal geweldig bedankt... geniet er van.

Peter Leerintveld
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Non-nonsense en nuchterheid bij de VeLA

Ruud Rodenburg is gedurende vele jaren bestuurslid 
geweest van de van de brancheorganisatie Vereniging 
van Logistieke Adviseurs, VeLA. Hij was na zijn studie 

in Delft zijn hele werkende leven actief als logistiek adviseur. 
De ingenieur, met als specialiteit verkeer en vervoer, doet het 
nu wat rustiger aan. 
“Ik heb gewerkt voor een reeks bedrijven, zoals DHV, Tebo-
din en Logitech – een dochter van de NS. De laatste jaren ben 
ik als zelfstandig adviseur actief geweest. Dat gaf me ook de 
kans om mijn werk langzaam af te bouwen. Ik ben nou zo 
ongeveer gepensioneerd, maar ik doe wel nog wat dingen die 
ik leuk vind. Er is niemand die me zegt wat ik moet doen en 
niemand die zegt dat ik op moet houden.”
Hoewel Rodenburg sinds kort zijn functie als secretaris van 
de VeLA heeft opgegeven, blijft hij zeker actief bij de VeLA 
betrokken. “Ik ben er na de oprichting eind jaren tachtig bij 
betrokken geweest, als bestuurslid, de meeste tijd als vice-
voorzitter en de laatste jaren dus als secretaris. Alleen niet al-
tijd vanuit hetzelfde bedrijf, maar wel met dezelfde insteek. 
Ook hier ga ik het wat rustiger aan doen, maar ik zal zeker 
nog niet stoppen.”

Lang actief
Een ander die én lang actief is binnen de VeLA én langzaam 
zijn werkzame leven aan het afbouwen is, dat is Peter Leer-
intveld. “Peter is al een jaar of vijftien lid van de VeLA. In het 
begin moesten er nog een paar hobbeltjes genomen worden. 
Peter had namelijk verschillende bedrijven die zich bezig-
hielden met zaken zoals het leveren van logistieke appara-
tuur. Het kenmerk van de VeLA was en is nou juist dat we on-
afhankelijke adviseurs zijn. Peter heeft dat goed opgepakt en 
heeft het ontwerpbureau Logistore juridisch gescheiden van 
zijn andere activiteiten.”
Dat geeft volgens Rodenburg wel aan hoe belangrijk Peter 
Leerintveld het vond om bij de brancheorganisatie betrok-
ken te zijn. “Hij heeft die interesse daarna ook bewezen door 

bestuurslid te worden nadat hij al een lange tijd in de toela-
tingscommissie had gezeten.”

Nuchterheid
Behalve actieve betrokkenheid heeft Peter Leerintveld vol-
gens Ruud Rodenburg altijd een grote mate van nuchter-
heid uitgestraald. Hij staat zogezegd met beide benen op de 
grond, net zoals hij dat doet in het dagelijkse werk. “Je zult 
hem op een beurs dan ook niet in een driedelig kostuum 
aantreffen, maar gewoon in een stofjas. Dat doet hij bewust, 
het is een soort visitekaartje, zo van: ook op de beurs ben ik 
gewoon aan het werk.”
Dat straalt Leerintveld ook uit met Logistore, vindt Roden-
burg. “Zijn oplossingen zijn simpel, praktisch en vooral 
haalbaar. Hij komt daarmee misschien niet in aanmerking 
voor een puur strategische studie van de logistiek van bij-
voorbeeld een groot bedrijf , maar wellicht wel als het gaat 
om de inrichting van het DC van datzelfde bedrijf. Hij en zijn 
mensen weten goed hoe je zo efficiënt mogelijk een rendabel 
draaiende operatie kan neerzetten.”

No-nonsense besluitvorming
De nuchterheid van Peter vertaalt zich bij de VeLA vooral in 
een no-nonsense aanpak van de besluitvorming. “We zijn al 
gauw geneigd om een praat- en overlegclub te worden. Peter 
heeft dan de neiging om op een gegeven moment te zeggen: 
‘Ophouden met het geklets, nou moet er een besluit komen’. 
Hij kan daar heel verhelderend in zijn door aan te geven: ge-
woon doen of niet doen en hij committeert zich er daarna 
ook aan”.
 “Hij lijkt misschien wat eigengereid, maar hij kan dat wel 
heel charmant brengen. Bovendien komt hij altijd met goede 
argumenten om iets wel of niet te doen of te vinden. Als hij 
zegt, ‘ik doe dat’, dan zal hij zich er vervolgens niet aan ont-
trekken. Hij is er de figuur niet voor om het zomaar te laten 
afweten.”

Heel direct is Peter ook als het er om gaat zijn bedrijf te pro-
moten, bijvoorbeeld op beurzen. Als de VeLA dan mee wil 
doen is dat prima. “Hij zal zeggen dat wie dat wil, kan aanha-
ken.” Toch leidt dat volgens Rodenburg niet tot fricties met 
leden die misschien wat moeite hebben met een dergelijke 
opstelling.
Rodenburg heeft wel eens geluisterd naar een andere grote 
liefde van Peter Leerintveld: de Harmonie in Rossum. Hij be-
speelt er de tuba waarmee hij met zware bastonen het gehele 
orkest draagt.
Nu ze allebei aan het afbouwen zijn, zien ze elkaar niet meer 
zo vaak. “Maar ik ben nog wel lid en ik blijf zeker nog bij de 
VeLA betrokken, net zoals Peter, lijkt me. We zien elkaar wel-
licht niet dagelijks, maar toch zeker elke paar maanden.”

Leeftijd: 
Getrouwd/partner: 
Kinderen: 
Opleiding: 
Hobbies: 
Levensmotto: 
Hekel aan: 
Raarste voorval uit je  
werkend leven: 
Grote voorbeeld:

Ins en outs van de 
VeLA
De Vereniging van Logis-
tieke Adviseurs (VeLA), is 
een branchevereniging van 
adviesbureaus die werk-
zaam zijn op het gebied van 
logistiek. De adviesbureaus 
die lid zijn van de VeLA 
werken volgens overeenge-
komen kwaliteitsnormen en 
duidelijke gedragsregels. De 
VeLA is opgericht in 1988 
en is aangesloten bij de 
Stichting Logistica.

Wat doet de VeLA? 
De VeLA stelt zich het 
volgende ten doel:
•  bundelen van het advies-

aanbod op het gebied 
van logistiek in de meest 
uitgebreide zin, bijvoorbeeld 
door het tot stand brengen 
van samenwerkingsvormen; 

•  bekendheid geven aan en 
toegankelijk maken van het 
adviesaanbod, door geza-
menlijke presentaties van 
de leden in het informatie-
boekje en op de website, 
tijdens bijeenkomsten en 
via vakbeurzen; 

•  bevorderen van de kwaliteit 
van het adviesaanbod, 
o.a. door het hanteren van 
gedragsregels; 

•  bevorderen van de logistieke 
bewustwording, door deel te 
nemen aan seminars en het 
uitbrengen van publicaties; 

•  ontwikkelen van bran-
chespecifieke keuren, zoals 
bijvoorbeeld het VeLA-keur 
Bedrijfslogistiek (Arbo); 

•  het behartigen van de 
algemene belangen van de 
leden. 
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wilde daarmee aangeven dat ik een soort helikoptervisie, of 
liever gezegd een ‘ballonview’ van de logistiek had.” 
Op een gegeven moment verdween zijn naam samen met de 
ballon van de bedrijfsuitingen. Het begon naar buiten toe 
duidelijk te worden waar Logistore om draaide: heel praktijk-
gericht, efficiënt inrichten van logistieke bedrijfsprocessen. 
Eenvoudig, to the point, zonder dikke rapporten. ‘Logistiek 
is meer dan logica alleen’, zo stond er op een latere folder 
te lezen, waarmee Leerintveld de praktische manier van wer-
ken onderstreepte die zijn visitekaartje zou worden.

Verscheidenheid van functies
Peter gaf het al aan: voor zijn gevoel is hij vrij laat voor zich-
zelf begonnen. Hij had namelijk al vijftien jaar bij verschil-
lende werkgevers in een verscheidenheid van functies erva-
ring opgebouwd. Als engineer, in sales support.  Technisch, 
commercieel, adviserend, voor transport- en voor opslagsy-
stemen. Centraal stond altijd dat zijn werk iets met logistiek 
of met advies te maken had. 
“Mijn eerste baan was bij VanderLandeIndustries in Veg-
hel”, vertelt Peter. “Daar heb ik echt veel van geleerd. Ik ben 
toen ook in Keldonk bij Veghel gaan wonen. Mijn huidige 
vrouw woonde destijds in Vught en we besloten toen om de 
afstand te delen en in het midden te gaan wonen.”Dat werd 
st. Michielsgestel, waar Peter en zijn vrouw hun eerste huis 
kochten. 
Peter was destijds ook actief bij de fanfare in Rossum, waar 
hij oorspronkelijk vandaan kwam. De dirigent destijds, Had-
de Wiersma, was het hoofd P&O van Benier, een producent 
van bakkerijsystemen. “Ik ben inmiddels �� jaar lid van die 
fanfare. Zo leer je mensen in het dorp toch beter kennen. 
Wiersma vertelde me dat er een baan was als sales-support-
engineer voor de verkoop van interne bakkerijsystemen 
– voor het koelen van broden.”

Hele wereld rond
Peter Leerintveld ging in op de uitnodiging en reisde in de 
jaren die volgden voor zijn gevoel de hele wereld over.  “Het 
was ontzettend leuk werk. Maar op een gegeven moment 
ging ik toch weer enigszins om me heen kijken. Binnen het-
zelfde bedrijf was er toen de mogelijkheid om instore bak-
kerij systemen te gaan verkopen. Daar ben ik mee aan de slag 
gegaan en we hebben zo een aardige afzet opgebouwd in bij-
voorbeeld Engeland, waar supermarktketens zoals Tesco en 
Sainsbury die systemen in hun winkels wilden.”
Hoewel de verkoop goed ging, vond Peter de baan zelf niet 
zo interessant. Uiteindelijk besloot hij om, zoals dat zo mooi 
heet, een nieuwe uitdaging aan te gaan. In dit geval was 
dat Dekker Logistiek, waar hij de afdeling interne logistiek 
mocht gaan uitbouwen. “Dat was destijds een groeimarkt en 
we hebben dat hele gebeuren op poten gezet.”
We zaten destijds vlak naast HIJ Herenmode in Weesp, wat 
tegenwoordig WE heet.  Peter wilde een poging wagen om 
het bedrijf een intern transportsysteem voor kleding te ver-
kopen. Er waren op dat moment concurrenten met eenzelfde 
systeem aan het lobbyen bij HIJ, waaronder  Vincent Weijers 
Machine uit Waalwijk.
“Uiteindelijk wisten wij de order binnen te halen. De direc-
teur,  Dhr. Dunkel,  was daar zo onder de indruk van – dat wij 
er in slaagden de opdracht op basis van relaties, kennis en 
kunde binnen te halen – dat hij mij vroeg om in zijn bedrijf te 
komen werken. Uiteindelijk doel was dat ik dan zijn opvolger 
zou worden.”
Door allerlei omstandigheden verliep het niet zoals dat de 
bedoeling was. De directeur bleef na de afgesproken vijf jaar 
uiteindelijk toch op zijn plek zitten. “Wat mij betreft was er 
dus bij dat bedrijf geen toekomst meer. Toen heb ik uitein-
delijk het besluit genomen om mijn kennis en ervaring voor 
mezelf te gaan gebruiken. Ik werd zelfstandig.”
Peters vrouw werkte destijds en de twee hadden geen kin-
deren. Dat maakte het besluit om de sprong in het diepe te 

Al heel vroeg kwam Peter Leerintveld in aanraking 
met logistieke processen, toen hij als kind wel eens 
met zijn vader mee mocht naar de steenfabriek waar 

Leerintveld senior  werkte. Mede door de bezoeken aan die 
steenfabriek besloot Peter Leerintveld om later technisch te-
kenaar te willen worden. “Mijn liefde voor alles dat met me-
chanisatie te maken heeft, is daar geboren, tussen de gebak-
ken stenen. Daar heb ik in processen leren denken.”

Via veel omwegen leidde de steenfabriek Peter Leerintveld 
tot waar hij nu staat. Hij had al besloten om voor zichzelf te 
beginnen, na jarenlang ervaring te hebben opgedaan met  
de logistieke aspecten van het bedrijfsleven.  Een beetje laat 
misschien, zo in zijn achtendertigste levensjaar, maar de tijd 
was  er rijp voor.  Het leek hem tijd te worden om alle ervaring 
en kennis te gaan gebruiken om er zelf wat mee te doen. Pe-
ter Leerintveld had het bedrijf al in zijn hoofd zitten, nu had 
hij nog een naam nodig.
 “De naam Logistore is bedacht tijdens een brainstormsessie 
met een paar vrienden, onder het genot van een fles Famous 
Grouse whisky. “Wat ik van plan was had te maken met lo-
gistiek, met storage, met logica. Zo kwamen we er uiteinde-
lijk op.  Ik heb toen die naam gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel. Dat was best spannend destijds. Er moest eerst 
onderzocht worden of de bedrijfsnaam niet al in gebruik was. 
Dat was niet het geval en opeens had ik een eigen bedrijf.”

Voldoende bekend
De eerste paar jaar gebruikte Peter overigens nog zijn eigen 
naam in combinatie met Logistore. “Veel mensen kenden 
mij wel, terwijl de naam Logistore nog niet zo bekend was. 
Op een gegeven moment was de bedrijfsnaam ook voldoen-
de bekend, toen heb ik mijn eigen naam weggehaald.”  
Zo is ook het bedrijfslogo in de afgelopen twintig jaar veran-
derd. Op de eerste folder – een soort presentatie van wie Pe-
ter was en waar hij vandaan kwam - stond nog een ballon. “Ik 

Peter Leerintveld: ‘Geef mij maar een probleem,  
zoek ik de oplossing’ 



� �

wagen voor hen allebei iets eenvoudiger. “Vrij laat wellicht, 
maar daar zag ik ook wel de voordelen van in. Ik had ervaring, 
kennis en kunde opgebouwd, samen met een relatienetwerk 
dat ik kon gebruiken om te beginnen als zelfstandig advi-
seur.  Ik ben er heel nuchter ingestapt met een focus puur 
op consultancy. Ik had daar in mijn eerdere functies al aan 
geproefd en het was iets dat ik altijd al fulltime had willen 
doen. Eerst het concept bedenken, dan de apparaten er voor 
vinden. Tot die tijd was het altijd andersom geweest.”

Oplossing of richting
Peters motto nu is nog altijd waar hij twintig jaar geleden me 
de boer op ging: “Geef mij maar een probleem, dan ga ik aan 
de slag om een oplossing te vinden, of in ieder geval de rich-
ting waar in gezocht moet worden. Ik moet dat overigens wel 
meteen zien, al is het maar de richting. Anders gaat het niet 
lukken. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Het is ook niet alsof 
wij nooit fouten maken, maar we leren er wel van.” 
De eerste opdracht volgde al snel, bij private label leveran-
cier General Cosmetics uit Alkmaar, dat onder andere aan de 
Hema leverde. “Op een gegeven moment was die opdracht 
klaar. Ik had me daar volledig op geworpen en de fout ge-
maakt om verder niet aan acquisitie te doen. Dus toen had ik 
opeens geen werk meer om handen.”
Hij vond de oplossing door contact op te nemen met en 
vriend in Duitsland. Die kende wel wat mogelijkheden en 
binnen een week kon Peter bij het bedrijf  Schäfer aan de 
slag als freelance adviseur op de afdeling speciale projecten. 
Daar werden producten ontwikkeld zoals grote silo’s, dak- en 
wanddragende stellingconstructies voor palletopslag.”

Hele wereld over
Het ging wat Peter betrof goed met Leerintveld Logistics, 
hoewel hij nog altijd als eenpitter actief was. Toch stopte hij 
uiteindelijk bij Schäfer, want opnieuw werd hij de hele we-
reld over gestuurd. “Met name in Frankrijk overigens, waar 

er nog een hele markt open lag die door de Duitsers nauwe-
lijks ontgonnen werd. Ik kende die taal goed, dus ik werd op 
Frankrijk gezet.”
Nadat de verkoop in Frankrijk liep, werd Leerintveld ge-
vraagd om mee te helpen bij het opzetten van een dochter 
van Schäfer in Nederland – in Arnhem. Ook hier zorgde hij 
voor de commercieel-technische invulling – het verzorgen 
van de eerste klantcontacten met kennis van zowel de tech-
nische als de verkoopkant van de zaak.
Ondertussen had Peter ook contact gehad met Ronald Man-
tel van de Universiteit van Enschede. Dat was voor hem aan-
leiding om lid te worden van de  VLM,de beroepsvereniging 
van logistiekelingen. Daar zou hij ook en ander aan extra 
bagage oppikken, via allerlei werkgroepen die problemen 
op logistiek gebied onderzochten. Als consultant werd hij 
bovendien gevraagd om lid te worden van de VeLA, de bran-
cheorganisatie van logistiek adviseurs.
Om lid te worden van de VeLA, mag je echter geen werkzaam-
heden als leverancier van logistieke diensten of producten 
hebben. De brancheorganisatie stond op onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid. Peter was echter na zijn werk voor Gene-
ral Cosmetics de Nederlandse verkoopagent geworden voor  
het ook al Duitse Euroroll, leverancier van logistieke- en wa-
rehousing-.componenten.
“Toen had ik opeens ook technische componenten in mijn 
portfolio. En dat kon niet binnen de VeLA. De oplossing 
– op advies van de VeLA - was het oprichten van een aparte 
onderneming: dat werd Logitrade. Wel dezelfde eigenaar, 
maar juridisch gescheiden opererend. Voor Logitrade zou 
Peter uiteindelijk zo’n negen jaar geleden Hans van Doorn 
binnenhalen.

Eerste werknemer
Even terugkerend naar de activiteiten van Logistore: die 
breidden zich ten tijde van de werkzaamheden voor Schäfer 
geleidelijk uit. Via de Universiteit van Enschede kwam Leer-

intveld in contact met een student die een softwarepakket 
ontwikkeld had om logistieke processen beter in kaart te 
brengen: Logitrace. Die student kwam in dienst bij Leerint-
veld, waarmee hij zijn eerste werknemer had.
Verschillende  studenten volgden elkaar op, tot Leerintveld 
uiteindelijk vijf man personeel had voor het toenemend 
aantal logistieke projecten. In zijn tijd bij Schäfer had hij al 
belastingtechnisch voordelig een huis laten zetten, waar hij 
vanaf ���0 ook het kantoor van Logistore had.
“Omdat we uit ons jasje groeiden, huurden we op een gege-
ven moment kantoorruimte in Rosmalen. Dat was ongeveer 
halverwege de jaren negentig. Het was via mijn contact met 
Hans van Doorn in ���� dat ik uiteindelijk het pand tegen-
kwam waar we nu nog steeds zitten.”
Muziek, zoals je zult merken, is in veel gevallen de rode draad 
van Peters verhaal. Het weerspiegelt zijn manier van denken 
en het zorgde voor veel contacten: in dit geval was de eige-
naar van het huidige pand lid van de fanfare. “Hans studeer-
de destijds nog, maar hij had al aangegeven bij mij te willen 
werken. Hij had het pand dat mij perfect leek en we sloten 
een deal. Hij ging werken voor Logitrade en we trokken het 
gebouw in na een flinke verbouwing. Nou, tien jaar later, zit-
ten we hier nog steeds tot aller tevredenheid.”
Het vergt te veel om alle projecten te bespreken die inde 
loop der jaren langs kwamen. De insteek van Peter en van de 
mensen die hij om zich heen verzamelde was echter altijd de-
zelfde: logisch, lean en mean, concepten in de praktijk om-
zetten waarbij er meteen geld verdiend of kosten bespaard 
werd. “De mensen die bij mij werken, moeten tot op zekere 
hoogte dezelfde insteek hebben. Praktisch ingesteld en de 
armen uit de mouwen.”
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Het Centraal Boekhuis, de grootste Nederlandse logistieke dienstverlener op het 
gebied van boeken, is druk bezig met het verder ontwikkelen en uitrollen van een 
baanbrekend RFID-project in samenwerking met Boekhandels Groep Nederland 

(BGN). Het is van de eerste pilots met toepassing van RFID op het gebied van consumen-
tenproducten. Maar er lopen ook andere grote en soms kleinschalige projecten bij de circa 
��� jaar oude onderneming. Zo was Logistore betrokken bij de verbetering van het voor het 
Centraal Boekhuis cruciale proces om de fysieke kenmerken van binnenkomende boeken te 
registeren.

Wie kent ze niet: de gele vrachtwagens met het logo in de vorm van een boek er op, afkom-
stig uit Culemborg. Peter Coenen, logistiek manager Centraal Boekhuis, schetst kort wat de 
onderneming zoal laat rondrijden. Het bedrijf, de grootste werkgever van Culemborg met 
drie magazijnen – verwerkt ruim �� miljoen boeken per jaar. Van de �0.000 titels op voorraad 
worden er jaarlijks zo’n ��.000 ververst. Een vrij complexe logistiek, die ooit begonnen is 
vanuit een niet commerciële functie.
“ Die oorspronkelijke functie van Centraal Depot hebben we nog steeds, maar die formule 
met standaard tarieven en voorwaarden wordt steeds kleiner qua belang in vergelijking met 
onze commerciële activiteiten, het distribueren van boeken in opdrachten van derden. Dat 

Centraal Boekhuis wil scherp blijven

Ins en outs Centraal 
Boekhuis
Op 15 april 1871 werd door 
de Vereeniging ter bevorde-
ring van de belangen des 
Boekhandels (VBBB) de 
naamloze vennootschap 
Bestelhuis van den Ne-
derlandschen Boekhandel 
opgericht. In februari 1926 
werden de activiteiten, die 
inmiddels waren uitgebreid 
door onder andere een aan-
tal overnames, voortgezet 
onder de naam Centraal 
Boekhuis (CB).
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vormt nou echt de hoofdmoot. En als de vaste boekenprijs wordt losgelaten, is het maar de 
vraag of de functie als Centraal Depot nog blijft bestaan.”
Een monopolist is Centraal Boekhuis niet, al heeft de onderneming veel boekhandels in 
Nederland en België als klant. Zo zijn Scholtens en Wolters Kluwer  - uitgever met een eigen 
magazijn –  concurrenten die de organisatie scherp houden. Daarnaast stellen de bestaande 
klanten hoge eisen op het gebied van logistieke dienstverlening.  Het logistieke proces moet 
dan ook zo efficiënt mogelijk verlopen en klantgericht blijven. Daarvoor zijn experimenten 
zoals met RFID-tags op boeken van boekwinkelgroep BGN bedoeld. Ook lopen er continu 
projecten om de bedrijfsprocessen te verbeteren en uit te breiden. 

Fysieke kenmerken
Centraal Boekhuis brengt het streven naar optimalisaties verder in de praktijk bij het order 
picken, maar ook bij het begin van het logistieke traject. bij de afdeling binnenkomend goed. 
Daar worden de commerciële en fysieke kenmerken van de boeken geregistreerd. Voor de 
fysieke kenmerken – grootte, gewicht – wordt apparatuur gebruikt  die door Logistore wordt 
geleverd en onderhouden.
“De kenmerken die onder meer met deze apparatuur wordt geregistreerd, zijn medebepa-
lend voor de rest van het logistieke proces”, vertelt Coenen. “Het bepaalt hoeveel boeken er 
op een pallet of in een magazijnbak passen en dat bepaalt het aantal eenheden dat naar ma-
gazijnen gestuurd wordt. Dat zijn er drie: het handmagazijn voor de fijndistributie, van soms 
slechts enkele exemplaren per titel en waar bijna alle titels op voorraad zijn; de hoogbouw, 
voor bulkleveranties van de beter lopende titels; het aanbiedingen/snelloper magazijn, voor 
de echte snellopers uit de top��0.
“Die fijnmazigheid over een breed assortiment maakt het tot een zeer complex logistiek 
proces”, benadrukt Coenen. “maar het biedt ook kansen. Omdat wij zo kleinschalig kunnen 
werken, verzorgen wij ook de boekenverkoop van verschillende webwinkels zoals ook een 
Bol.com.” Hiervoor besteden wij de distributie overigens wel uit aan TNT. Het transport naar 
de winkels en grote afnemers verzorgen we zelf”

Goede registratie cruciaal
De naam Logistore kwam al naar voren bij de registratie van binnenkomend goed. Het bedrijf 
is bij veel klanten bekend van het advies over de inrichting van logistieke processen. Bij Cen-
traal Boekhuis is de samenwerking wat anders van aard, voornamelijk levering en onderhoud 
van meetapparatuur van artikelen. “De goede registratie van binnenkomend goed is cruciaal 
voor onze operatie”, benadrukt Coenen. “Vroeger was de verwerking allemaal handwerk, met 
grote menselijke invloed . Hoe de boeken bijvoorbeeld in de verzendozen verpakt werden was 

een taak van de inpakkers. Maar met  het toenemen van mechanisatie van de verwerkingspro-
cessen  moest ook dit proces nauwkeuriger  worden.” 
De juiste registratie van de fysieke kenmerken is met een geautomatiseerd proces nog veel 
belangrijker. Er zijn veel mutaties. Zelfs per druk kan het gewicht of formaat van een titel 
verschillen. Je kunt dan twee drukken door elkaar krijgen bij leveranties. Hoe los je mogelijke 
problemen in dat geval op? Heel pragmatisch, stelt Coenen, door de nieuwe druk achteraan 
te leggen.
De apparaten die daarbij ondersteunen, kwamen in eerste instantie rechtstreeks van de firma 
KHT. Logistore kwam  in beeld toen zij de vertegenwoordiging in Nederland verwierven van 
deze firma. Dat zorgt wel voor een eenvoudiger en directer contact bij vragen of problemen. 
Ze komen nu minimaal eenmaal per jaar langs voor het beheer en onderhoud. Vaker als er 
wat niet werkt. Maar dat valt mee, het is geen ingewikkelde apparatuur.”

Goed idee
Tot nu toe heeft de samenwerking met Logistore zich beperkt tot de meet- en weegappara-
tuur van het binnenkomend goed. Of daar nog verandering in komt? “Het gaat bij ons in de 
logistiek om één ding: onze bedrijfsprocessen en hoe we die kunnen verbeteren. Als we naar 
een logistieke bedrijfsproces gaan kijken, dan kan Logistore daar zeker bij betrokken zijn. 
Veranderingen beginnen vaak met een goed idee. Als zij goede ideeën hebben, dan luisteren 
we daar graag naar.”
Klinkt leuk, maar vrij vaag. Desgevraagd geeft Coenen daarom nog een concreet voorbeeld. 
Centraal Boekhuis verzorgt nog een belangrijke cross dock stroom voor Boekhandels Groep 
Nederland (BGN), bekend van de Selexyz-formule. Daar worden ook veel van de meet- en wee-
gapparaten  gebruikt die bij de rest van het binnenkomend goed ook gebruikt worden. “BGN 
vraagt wel eens of het nog efficiënter kan. Dat is bijvoorbeeld iets waar we ons concreet mee 
moeten bezig houden.”

Centraal Boekhuis B.V. is 
in 1973 opgericht door de 
Vereeniging ter bevorde-
ring van de belangen des 
Boekhandels (VBBB, later 
Koninklijke Vereniging van 
het Boekenvak, KVB), de 
Koninklijke Nederlandse 
Uitgeversbond (KNUB, 
later opgegaan in NUV) en 
de Nederlandse Boek-
verkopersbond (NBb) en 
gevestigd te Culemborg. 
Centraal Boekhuis B.V. 
bedient ruim 1.800 
Nederlandse en Vlaamse 
(kantoor-) boekhandels en 
500 uitgevers. De Vervoers-
centrale verzorgt het vervoer 
van nagenoeg de gehele 
goederenstroom tussen uit-
gevers, Centraal Boekhuis 
en boekverkopers.
Het Logistiek Diensten 
Centrum (LDC) is de 
jongste activiteit van 
Centraal Boekhuis. Naast 
het transporteren van 
kantoorvakzendingen voor 
bij de Vervoerscentrale 
aangesloten producenten, 
grossiers en inkoopcombi-
naties, wordt door Centraal 
Boekhuis op winkelniveau 
de orderverwerking voor 
kantoorartikelen verzorgd.
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Het leven is de belangrijkste inspiratiebron van de blues. 
Niet de opgewekte, zonnige kant ervan, maar de 
rauwheid en het ongeluk van het alledaagse bestaan. 

Bluesmuziek is ontstaan aan het einde van de negentiende eeuw, 
maar pas in 1910 wordt de term voor het eerst gebruikt. Omdat 
de toon en inhoud van de muziek somber en neerslachtig is, 
wordt ze ‘blues’ genoemd. Met werkliederen, balladen en gos-
pels probeert de zwarte bevolking in het zuiden van de Verenig-
de Staten troost te vinden én hun onderdrukkers uit te schelden 
– zonder dat de bewakers en uitbuiters het merken.

Muziek maken met elkaar of alleen, met of zonder goedkope, 
akoestische instrumenten, was voor de donkere plattelanders 
vaak de enige manier om hun ellende uit te drukken en te ver-
zachten. John Lee Hooker, Robert Johnson en Blind Jemon Jef-
ferson zijn de belangrijkste en succesvolste vertolkers van de 
blues. Jonhson (1911-1938) geldt als de beste bluesartiest aller 
tijden. Zijn dood, op 38-jarige leeftijd, is voor altijd in nevelen 
gehuld, zijn vurige aanpak nog steeds illustratief voor de (plat-
telands-)blues.

Als duizenden zwarten om de Grote Depressie te ontvluchten 
naar steden als Chicago en Detroit in het noorden trekken, krijgt 
de ‘country-blues’ een ‘stedelijker’ geluid, voornamelijk geken-
merkt door het gebruik van elektrisch versterkte instrumenten. 
De meer up-tempo variant van de blues bereidt de weg voor 
rhythm & blues en rock-‘n-roll. 

In de jaren zestig en zeventig leeft de blues weer op doordat 
(blanke) rockmuzikanten als Canned Heat, The Allman Brothers 
Band, Eric Clapton, de Rolling Stones, Led Zeppelin en de Ne-
derlandse Cuby and The Blizzards en pianist Rob Hoeke de blues 
oppikken. Veel donkere jongeren raken dan juist in de ban van 
de funk, nieuwe zwarte muziek. Veteranen als Luther Allison, 
Johnny Copeland, Albert Collins maar ook bluesrockers als Jeff 
Healy en Gary Moore houden de blues levend, al heeft het genre 
het vooral in het begin van de jaren tachtig moeilijk.

Bekende ‘Nederlandse’ namen van de laatste decennia zijn 
Magic Frankie and His Blues Disease, Mike & The Mellontones, 
bluesman Michael De Jong, de onverwoestbare Julian Sas en de 
Drenthse bluestroubadour Daniël Lohues. In de VS wordt de 
blues herontdekt. Nieuwelingen als Jon Spencer en G. Love maar 
ook culthelden als T-Model Ford en R.L. Burnside gaan het oer-
genre met moderne middelen én ouderwetse passie te lijf.

Soul is half zo oud – maar minstens zo emotioneel – als de 
blues, voortgekomen uit de rhythm & blues. De eerste soulstem-
men, zoals Sam Cooke en Ray Charles, laten zich in de jaren vijf-
tig van de vorige eeuw ook door gospelmuziek (spirituals) inspi-
reren. Curtis Mayfield, een geëngageerde zanger, maakt één van 
de eerste klassieke soulplaten met The Impressions. Via sterren 
als Solomon Burke, Wilson Pickett en Aretha Franklin ontdekken 
ook blanke (pop-)liefhebbers in het midden van de jaren zestig 
de soulmuziek. Soul ontstaat, net als de blues, in het zuiden van 
de Verenigde Staten.

Het genre neemt een hoge vlucht als zich verschillende stijlen 
ontwikkelingen, als platenmaatschappijen en –studio’s in de 
dansbehoeften van de jeugd proberen te voorzien. Voor het eerst 
hebben blanke én zwarte jongeren geld om uit te gaan en feest 
te vieren. En de opzwepende muziek uit de stal van Motown 
Records (Motown is de bijnaam van autofabriekenstad Detroit). 
The Supremes (met Diana Ross), The Four Tops, The Temptati-
ons (ook wel The Beatles van de soul genoemd) en Smokey Ro-
binson & The Miracles vullen de dansvloer met hun swingende 
miljoenenhits in de ‘Gouden Eeuw’ van de soul, de jaren zestig 
en zeventig. Behalve de Detroit Soul zijn er vier belangrijke stro-
mingen: de Chicago soul, de Memphis Soul, de New Orleans 
Soul en de Philly Soul uit Philadelphia – elk met eigen ijzersterke 
stemmen en musici.

Rauwere soul van labels als Hi, Brunswick en het Stax-imperium 
waait over naar Europa. In 1967 toert de Stax Soul Revue er, met 
onder anderen Otis Redding, Sam & Dave en Booker T & The 
MG’s. Niet veel later komen de regionale, traditionele stromin-

gen in de verdrukking. Disco rukt op. Soul wordt ‘mainstream’ en 
vooral in studio’s in New York en Los Angeles geproduceerd.

Maar in de jaren tachtig staat een nieuwe garde aan souldiva’s 
op, zoals Whitney Housten, Mariah Carey en Luther Vandross. 
Hun radiovriendelijke materiaal is minder broeierig en zoetge-
vooisder dan de vroegere, opzwepende soul. Aan het einde van 
twintigste eeuw zijn het opnieuw sterke vrouwen die een rol op-
eisen, zoals Lauryn Hill, Erykah Badu, Angie Stone en Macy Gray. 
In 2003 debuteert de Engelse Joss Stone op zestienjarige leeftijd 
met een doorleefd soulalbum. De invloed van Curtis Mayfield 
en van de ‘Godfather of Soul’ James Brown, die op eerste kerst-
dag 2006 overlijdt, op nieuwe artiesten (hiphoppers en dj’s) is 
onverminderd groot. Soul is nog even energiek als zestig jaar 
geleden, bij haar geboorte.

Groot en stoer: drie bluesartiesten
Big Bill Broonzy, Howlin’ Wolf, Hollywood Fats Band

Legendarische stemmen: drie vroeggestorven sterren
Otis Redding, Sam Cooke, Marvin Gaye

De blues 
en de soul: 
het oergenre 
en de dans-
vloer
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Van Enckevort levert hang en sluitwerken gereedschap. Dat doet het bedrijf uit Lim-
burg al sinds ��00, dus enige ervaring kan Van Enckevort niet ontzegd worden. De 
sterke groei zorgde er voor dat de groothandel enkele jaren terug bijna letterlijk het 

oude pand uitgroeide. Nieuwbouw was vereist. Voor de verhuizing werd Logistore in de arm 
genomen.

‘Dicht bij de klant’, is het motto van het directieteam van Van Enckevort - Jos Geusens en 
Francine van Enckevort. Behalve telefonische verkoop via de servicedesk, onderhoudt de 
groothandel bij voorkeur persoonlijk contact. Dan alleen kun je volgens Geusens achterha-
len waar de behoeften liggen en met welke problemen de klanten geconfronteerd worden. 
Vervolgens is het zaak hierop tijdig in te spelen. “Mede dankzij deze filosofie hebben we 
diverse specialismen als meerwaarde ontwikkeld, waaronder een breed assortiment hoog-
waardig hang- en sluitwerk voor de bouw en voor de gevelindustrie. In �00� is hieraan beslag 
voor kunststof deuren en kozijnen toegevoegd. Enkele maanden geleden is het assortiment 
gecompleteerd met beslag voor glazen deuren.”
De tweede specialisatie van Van Enckevort zijn pbm’s: persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals veiligheidsschoenen, - maskers, -helmen en veiligheidsbrillen. De jongste tak van sport 
waarin Van Enckevort zich specialiseert, heeft alles van doen met ‘domotica’. “De elektro-

Van Enckevort en de voordelen van de praktijk

Wie is Geert  
Gommans
 
Leeftijd:58 jaar 
Partner: Nellie 
Kinderen: geen 
Opleiding: MBO 
Hobbies: sporten, schutterij 
en reizen 
Levensmotto: geniet nu, het 
is later als je denkt. 
Hekel aan: leugens 
Raarste voorval uit je 
werkend leven: watersnood 
Blerick, 1993
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nica heeft in de bouw een grote toekomst. Denk aan het elektronisch sluiten en openen van 
ramen en deuren. Daarom leggen wij ons steeds meer toe op verkoop van toegangscontrole-
systemen bijvoorbeeld, inclusief bijbehorende advisering en service.”
Constante scholing van medewerkers is onderdeel van de Van Enckevort-formule, die staat 
voor: de levering van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten op basis en wensen 
van de markt. “Wij willen dat onze afnemers kunnen vertrouwen op deskundige ondersteu-
ning bij de uitvoering van werken en projecten. Op basis van bestek en tekening denkt Van 
Enckevort mee over materialen en oplossingen. Wij zijn bovendien aangesloten bij de sterke 
inkoopcombinatie Ivana-Necomij die door haar grootte een goede prijs en kwaliteit kan 
afdingen.”
Bijblijven, is niet genoeg, aldus het directieteam. “Je moet de ontwikkelingen vóór blijven. 
En dat betekent alert zijn op noviteiten, luisteren naar de klant en hierop anticiperen. Bij ons 
vinden professionals in de bouw- en timmerbranche dan ook geen verkopers, maar gespecia-
liseerde adviseurs die voor en met hem naar een adequate oplossing zoeken.”
 

Aannemers grootste afnemers
“Aannemers zijn onze grootste afnemers”, vertelt logistiek manager Geert Gommans van Van 
Enckevort. “We beleveren behoorlijk wat grote bouwprojecten in Zuid-Oost Nederland.  Een 
groot deel van de artikelen wordt direct afgeleverd op de bouwprojecten . Daarnaast beschikt 
Van Enckevort over acht filialen waarmee heel Zuid-Oost Nederland afdekt wordt.” 
De groei van Van Enckevort zorgde op een gegeven moment ook voor problemen met het 
magazijn. Gommans: “We hebben een terrein van �0.000 vierkante meter, maar een pand 
van �.000 vierkante meter. Bovendien slechts drie meter hoog. In de loop der tijden zijn er 
allemaal stukjes en hoekjes bijgebouwd, waardoor de logica van de indeling op een gegeven 
moment helemaal zoek was. Het was echt niet meer te doen.” 
Uiteindelijk werd er besloten om een vervangend pand direct naast het oude pand te bouwen. 
In de bouwvakvakantie moest binnen een week de complete inboedel en voorraad verhuisd 
worden. Daarnaast moest er een meer logische indeling komen. “We hebben zelf echt wel 
wat kennis in huis om dit te doen”, vertelt Gommans. “Maar het leek ons beter om er toch 
de hulp van experts op dit gebied bij te zoeken. Wij zijn een handelsbedrijf, geen logistieke 
onderneming.” 
Van Enckevort ging met een aantal bedrijven om de tafel zitten, waaronder Logistore. Uitein-
delijk bleek Logistore de beste papieren te hebben. “Zij lieten echt weten de praktijk van de 
werkvloer te kennen en dat mee te kunnen nemen in hun advies. De andere bedrijven, dat 
was toch echt veel meer een tekening van achter het bureau maken. Logistore was heel erg 
praktisch in alles, ook het adviseren bij het invoeren van de logistieke processen. Zo hebben 

we van hen het idee overgenomen van een ��0 graden magazijn: aankomst en vertrek van 
goederen direct naast elkaar.”
 

Binnen een week
Vorig jaar tijdens de bouwvak ging de verhuizing naar het acht meter hoge, ruime nieuwe 
pand van start. Binnen een week stond alles in het nieuwe gebouw en kon Van Enckevort 
weer gewoon werken. In augustus en september werden er nog wat zaken afgerond. 
“We hebben dat eerst helemaal afgerond en weten nu zeker dat alles goed loopt”, vertelt 
Gommans. “Nu is het tijd voor de volgende stap: de vernieuwing van de ondersteunde ERP- 
en WMS-softwaresystemen. “Ook hiervoor gaan we Logistore weer in de arm nemen. Volgend 
jaar gaan we opnieuw rond de tafel zitten. Daarvoor hoeven we nu niet eerst nog andere 
bedrijven uit te nodigen.”

Van Enckevort groothandel 
- adviseurs voor handel, 
bouw en industrie, aldus de 
eigen website - uit Venlo-
Blerick is een handelsbe-
drijf met 8 vestigingen in 
Zuidoost Nederland en 
ca. 100 werknemers. Het 
assortiment is bedoeld voor 
bouw-  en industriebedrijven 
en Doe-Het-Zelf zaken. 
Met merken als Ivana en 
Etop heeft Van Enckevort 
in de afgelopen 100 jaar 
een duidelijke positie in de 
markt verworven.  
Anno 2006 is Hofleve-
rancier Van Enckevort 
met acht vestigingen, een 
uitgekiend assortiment van 
circa 20.000 artikelen een 
toonaangevende partner 
voor de bouw- en timmer-
industrie. Ook keuringen 
volgens NEN 3140 behoren 
bij Van Enckevort tot de 
mogelijkheden. 
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Oud maar fit: Jazz

De in de achttiende eeuw door Franse kolonisten gestichte ha-
venstad New Orleans in Louisiana is de bakermat van de jazz – 
al was er daarvoor (zie boven) al van alles gaande. Maar de stad 
aan de monding van de Mississippi biedt na de afschaffing van 
de slavernij in de Verenigde Staten in (1863) onderdak aan de 
eerste generatie jazzmusici. Uit roeping, of van armoe, spelen de 
ongeschoolde, werkloze plattelanders in hun nieuwe stad straat-
muziek. Algauw staan de eerste harmonieën, fanfares en orkes-
ten op die in de kroegen en bordelen van de rosse buurten en 
havens in de stad spelen en ook op kerkhoven bij begrafenissen 
en tijdens straatparades. Bunk Johson en Freddie Keppard zijn 
twee van de bekendste muzikanten uit die tijd. Jaarlijks keert het 
carnaval in New Orleans (Louisiana, VS) terug onder de naam 
Mardi Gras. Mardi Gras is Frans voor Vette dinsdag, de dag voor 
Aswoensdag. Het is een verkleedfeest en een paradefeest.
De jazz slaat al snel over naar andere steden in Amerika. In 

Chicago ontwikkelt zich een stijl waarbij nog wel wordt geïm-
proviseerd, maar de leden krijgen van de melodiesectie de ge-
legenheid om te soleren. Zo ontstaan twee bijzondere jazzpi-
anostijlen: de ragtime, waarbij bekende melodieën door elkaar 
werden gespeeld en de boogie-woogie, waarbij de akkoorden 
van het bluesschema in de linkerhand een constant ritmisch pa-
troon volgen. In de loop van de jaren twintig verandert de jazz 
doordat Louis Armstrong de nadruk legt op de virtuoze solo-
kunst. De big bands dienen zich aan.

In Nederland wordt op 5 mei 1945 de Dutch Swing College Band 
opgericht. Later volgen onder meer de Down Town Jazz band, 
New Orleans Syncopators en de Dixieland Pipers. Aan het eind 
van de tweede wereldoorlog vernieuwt de jazz zich. Saxofonist 
Charlie Parker, trompettist Dizzy Gillespie en drummer Kenny 
Clarke ontwikkelen de bebop, maar de stijl wordt snel verdron-
gen door de cool. Daarin gaat de aandacht vooral uit naar het 
voortbrengen van mooie, instrumentale klanken. Bekende ver-
tolkers van deze stijl zijn de saxofonist Stan Getz en de trompet-
tist Miles Davis. Ook de muziek van Dave Brubeck wordt hiertoe 
gerekend. Andere grote namen die in verband te brengen zijn 
met de ‘cooljazz’ zijn Chet Baker, The Modern Jazz Quartet en in 
Nederland de zangeressen Ann Burton en Rita Reys.

Jazz staat nooit stil. Als reactie op de cooljazz ontstaat de hard 
bop. Doordat de cooljazz aan de westkust van de Verenigde 
Staten aanslaat – vooral in Los Angeles alwaar de filmstudio’s 
waren gevestigd – is er voor de jazzmuzikanten in New York wei-
nig werk. Daarom introduceren ze een emotionelere, extraverte 
jazzstijl. Met eenvoudigere akkoordenschema’s, gespeend op 
de blues, en een stuwende ritmesectie. Belangrijke muzikanten 
zijn onder anderen Art Blakey, Horace Silver, Clifford Brown, Lee 
Morgan, Miles Davis, John Coltrane en Sonny Rollins.

De jazzmuziek mengt zich vanaf de jaren zestig van de twintigste 
eeuw met populaire muziek. De bebop- en swingjazz evolueren. 
Jazz staat inmiddels voor een veel breder scala aan muzieksoor-
ten dan in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Nieuwe 
stijlen dienen zich aan, evenals ontelbare soorten van mengvor-
men met pop, soul, funk en rock. Jazz-fusion en latin-jazz zijn 
daar voorbeelden van. Tegelijk worden de traditionele vormen in 
ere gehouden en als het ware ‘beleden’ door vele (amateur-)mu-
sici. Jazz is populair, in al haar verschijningsvormen.

Een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland is het North 
Sea Jazz Festival, waar gedurende enkele weken de grootste 
jazzmusici optreden en de fans van diverse jazzstijlen hun hart 
kunnen ophalen. Ook hier manifesteren de nieuwkomers zich, 
vaak met nieuwe middelen. Veel clubs en andere uitgaansgele-
genheden draaien lounge en jazz-dance waar klassieke stukken 
jazz in zijn verwerkt (gesampled). Het houdt de oude jazz fit.

Huis van de jazz, drie kwaliteitslabels
Blue Note, Verve, RiversideDe jazz is ontstaan uit duizenden kleine en grote gebeur-

tenissen. De blues geldt als een voorvader van het gen-
re, maar ook de muziek van de indianen, van de blanke 

immigranten en van de slaven in de Verenigde Staten. Uit een 
geleidelijke vermenging van die muzieksoorten met uit Europa 
afkomstige elementen (harmonische tradities en het instrumen-
tarium, denk aan symfonieorkesten en militaire muziekkorpsen) 
ontstaat de eeuwwisseling in het zuidoosten van de ‘States’ de 
vroegste vorm van jazz. Een versmelting van Afrikaanse en Eu-
ropese muziekstijlen op Amerikaanse bodem, kortom. De jazz 
wordt wereldwijd beschouwd als Amerika’s belangrijkste bijdra-
ge aan de muziekgeschiedenis.
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Bij Kolmer Elektromotoren uit Putten zijn ze nog druk bezig met het in de praktijk 
brengen van de aanbevelingen uit het rapport van Logistore. De groothandel wil het 
allemaal in één keer goed doen. Niet de logistieke problemen op de huidige locatie 

oplossen, maar op een nieuwe locatie meteen klaar zijn voor de toekomst.

Kolmer groeit behoorlijk. Dat was de afgelopen jaren al zo en dat lijkt zich in de toekomst 
voort te zetten, vertelt kwaliteitsmanager Jan Schep. Hij is bij Kolmer ook verantwoordelijk 
voor de logistiek en was daarom degene die het project in gaan heeft gezet om samen met 
Logistore de huidige logistieke problematiek aan te pakken.
“We hebben drie externe logistieke stromen”, vertelt Schep. De hoofdstroom bestaan uit 
motoren uit Polen van het merk Cantoni. Daarnaast hebben we een kleinere stroom Chinese 
motoren, waarmee we de onderkant van de markt afdekken. De derde stroom bestaat uit 
drukvaste, explosieveilige motoren, speciaal voor sectoren zoals de chemische industrie en 
tankstations.”
De drie stromen – die uitgeleverd worden aan alle mogelijke sectoren - komen samen in het 
magazijn van Kolmer, waar vandaan het grootste deel via de werkplaats het gebouw weer ver-
laat. “Ongeveer veertig procent van onze verkoop bestaat uit gewone handel”, vertelt Schep. 
“Gewoon standaard motoren waarbij we alleen een groothandelsfunctie naar onze afnemers 

Nieuw jasje voor Kolmer

Sinds 1982 is Kolmer we 
leverancier van elektromo-
toren van de merken Cemp 
en Cantoni Motor. Met 
ruim twintig medewerkers 
levert het bedrijf vanuit 
Putten naast standaard 
elektromotoren ook klant-
specifieke motoren. Kolmer 
werkt landelijk dekkend via 
een netwerk van een kleine 
20 dealers en nog eens zes 
steunpunten.
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toe hebben. Ruim �� procent van onze dagelijks telefoontjes betreffen motoren die dezelfde 
dag het pand verlaten.” 
Het merendeel, ruim zestig procent, wordt dus eerst in de werkplaats omgebouwd. Klant-
specifiek gemaakt, noemt Schep dat. “Dat varieert van een ander kleurtje tot een complete 
ombouw, bijvoorbeeld een aanpassing tot scheepsmotor.” Direct contact met zakelijke eind-
gebruikers is er overigens nauwelijks, vrijwel alle bestellingen komen via de dealers binnen, 
ook het maatwerk. Het transport is uitbesteed aan transporteur van Maanen, die in de hele 
Benelux de motoren van Kolmer aflevert. Verder zijn er ook nog kleinere bestellingen die via 
allerlei koeriersdiensten gaan.

Toegevoegde waarde gegroeid
De toegevoegde waarde van Kolmer is in de afgelopen jaren geleidelijk aan groter geworden. 
Zo zorgt de onderneming er voor dat wanneer klanten langdurig dezelfde soort op maat 
gemaakte motoren willen hebben, dat de leverancier in kwestie dit al in de fabriek van oor-
sprong doet. 
Zo wordt de tijd verkort tussen het moment van bestellen en van afleveren. Kolmer houdt zo 
voldoende capaciteit over om speciale orders uit te voeren, zoals wanneer een schip met een 
kapotte motor een haven binnenloopt. “Wij kunnen dan snel een nieuwe, op maat gemaakte 
motor leveren, want zo’n schip moet snel weer verder kunnen.”
Het grote probleem was dat de toegevoegde waarde dreigde te verzanden in de snelle groei 
van het bedrijf. “We zitten hier op een gehuurde locatie zonder uitbreidingsmogelijkheden. 
We groeiden uit ons jasje en we hadden geen goed overzicht van alle externe en interne logis-
tieke processen. Dat kwam omdat we geleidelijk aan gegroeid zijn en telkens ad hoc aanpas-
singen doorvoerden om de zaak werkbaar te houden.”
Dat bleek uiteindelijk niet meer genoeg te zijn. De grote vraag was echter: hoe nu verder? Er 
was geen duidelijk beeld van wat men nodig had om met voldoende (over)capaciteit de toe-
komst in te gaan. Bovendien waren de softwareprocessen om alles van bestelling en inkoop 
tot uitlevering en facturering te regelen, allesbehalve efficiënt. “ook een gevolg van alle tus-
sentijdse aanpassingen.”

Balletje aan het rollen
Toen liep Schep vorig jaar Robert Kusters van Logistore tegen het lijf op de Nationale Voor-
raaddag. “We raakten in gesprek over onze problematiek en zo kwam het balletje aan het rol-
len. Voor hen zat er ook een uitdaging in. “Normaal worden ze erbij geroepen om in bestaan-
de panden logistieke problemen op te lossen. Wij wilden echter eerst een nieuw pand waarin 
alles meteen goed loopt. Dat maakte het ook voor hen tot een leuk project.”

Inmiddels is het een klein jaar later en is Kolmer druk bezig met het rapport van Logistore: 
over de invulling van het nieuwe pand en over de invulling van de logistieke processen. “Ze 
waren er redelijk snel klaar mee. Logisch ook, ze hebben veel ervaring. Voor ons maakt het in 
ieder geval een wereld van verschil uit. We weten nu waar we naartoe aan het werken zijn. We 
hebben een conceptplan gemaakt voor de invulling van de locatie en zijn met verschillende 
makelaars aan de slag. In de tussentijd hebben we er wat ruimte bij gehuurd om onze opslag 
in ieder geval wat lucht te geven.”
Verder is Kolmer druk bezig met de aanbevelingen van Logistore voor wat betreft de logistie-
ke processen. “Zo kijken e naar of we onze bestaande software laten aanpassen, of dat we met 
een nieuw ERP-systeem gaan werken. We willen in ieder geval een op maat gemaakt systeem 
hebben tegen de tijd dat we naar de nieuwe locatie verhuizen. Het systeem moet zich aan de 
processen kunnen aanpassen, het moet niet andersom zijn. We willen de routing van de mo-
toren en onderdelen van binnenkomst tot uitlevering op orde krijgen, zodat het zo efficiënt 
mogelijk verloopt. Logistiek is voor ons wel een hoofdzaak, maar nu waren we er gewoon te 
veel tijd aan kwijt.”
Kolmer neemt wel de tijd – zeker anderhalf tot twee jaar -  om alles in een keer op orde te 
krijgen, ook al betekent het dat er nou nog even met een te nauw jasje en minder efficiënte 
systemen gewerkt moet worden. Schep: “We kunnen hier ook niet alles tegelijk. We hebben 
beperkte menskracht, we moeten alles er gewoon bij doen. Logistore heeft gelukkig een goed 
plan neergelegd waar we goed mee uit de voeten kunnen. Daarin hebben ze echt hun meer-
waarde voor ons bewezen.”

Wie is Jan Schep:

Leeftijd: 43 jaar 
Getrouwd: ja (met Tan-
neke) 
Kinderen: 2; een zoon van 
15 (Dirk Jan) en dochter van 
12 (Tanja) 
Opleiding: HAVO / MTS 
E en diverse cursussen op 
gebied van kwaliteit en 
logistiek. 
Hobby’s: klussen in en om 
het huis 
Levensmotto: niet echt, 
maar probeer wel alles de 
eerste keer gelijk goed te 
doen, en iedereen in zijn 
waarde laten. 
Hekel aan: regen 
Raarste voorval uit je 
werkend leven: dat tijdens 
een bezoek aan een fabriek 
in China door de directeur 
naar zijn vriend op de 
luchthaven gebeld werd 
om een vliegtuig te laten 
wachten tot onze delegatie 
aan boord was. 
Grote voorbeeld: mijn vader
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Het model van Logistore is te vergelijken met een 
soort ui. Als hij het niet weet, heeft hij de mensen 
om zich heen die extra expertise binnen brengen. 

Afhankelijk van het soort project kan hij daarnaast partners 
tijdelijk binnenhalen als de benodigde kennis niet in huis is. 
“Zo hebben we altijd de juiste kennis in huis. En zo zitten we 
er nu, na twintig jaar, nog altijd in: nuchter, simpel en trans-
parant. Daar hou ik van.”

Blue Storage
Op een gegeven moment sloop er toch weer wat anders het 
advieswerk binnen, iets dat later Blue Storage zou gaan he-
ten, een joint venture met Technisch Bureau West-Brabant 
uit Dorst. “We merkten dat de problemen van ons klanten op 
het gebied van order picking en voorraden vaak vergelijkbaar 
waren. Wat ze in feite nodig hadden was een high perfor-
mance order picking systeem. Wij dachten dat we daar toch 
wel een oplossing voor moesten kunnen bedenken.”
Samen met Ronald Mantel is Peter toen verder gaan zoeken 
naar de invulling van wat nog niet meer dan een idee was. 
Zo gingen ze onder meer naar een beurs in Chicago – omdat 
de VS op logistiek gebied toch wat jaren op Europa vooruit-
loopt. De ideeën die ze daar opdeden, leiden uiteindelijk tot 
de ontwikkeling van de Logistacker (zie ook het artikel over 
TBWB).
“we hebben uiteindelijk besloten om de Logistacker onder te 
brengen in Blue Storage. Het was ook mogelijk geweest om 
het bij Logitrade onder te brengen. Maar dit was een com-
plex apparaat omdat het volkomen geïntegreerd met de rest 
van de omgeving moet werken. Daarom zijn we een samen-
werking aangegaan met TBWB. We willen hoe dan ook geen 
belangenverstrengeling, dus we gaan de Logistacker niet zelf 
verkopen.”
Hoewel er belangstelling is voor het concept, is er twee jaar 
na het allereerste begin nog altijd geen deal gesloten. Leer-
intveld weet dat er wel een en ander aan zit te komen, al duurt 

het wat langer dan verwacht. “Ik ben soms te optimistisch. 
Maar ik weet op basis van de vele projecten die we hebben 
gehad, dat er behoefte is aan een apparaat dat tot acht keer 
sneller dan een miniload producten kan verwerken.”

Richting voor Logistore
Leerintveld komt nou meteen terecht op de richting die hij 
met het bedrijf uit wil gaan. “We blijven natuurlijk kennis 
opdoen waarmee we nieuwe concepten kunnen ontwikkelen 
om problemen eenvoudiger aan te pakken. Een voorbeeld is 
de Tagwatch, die we ontwikkeld hebben om order picking via 
RFID-technologie op eenvoudige manier mogelijk te maken. 
De eerste opdracht hiervoor hebben we bij Nedac Sorbo bin-
nengehaald.” 
Het concept is ontworpen op basis van een vergelijkbaar sy-
steem bij autoproducent BMW. “Wij kwamen het tegen en 
hebben het geschikt gemaakt voor gewoon order picken. In 
ons achterhoofd hadden we vooral het idee dat mensen zo 
sneller kunnen werken en met meer plezier rondlopen dan 
wanneer ze de hele tijd met een handscanner moeten rond-
lopen.”
De tweede opdracht voor implementatie van de Tagwatch is 
net binnen en de derde en vierde komen er aan. De Tagwatch 
is overigens bij Logitrade ondergebracht – en niet in een joint 
venture zoals Blue Storage - omdat het een minder complex 
systeem is dat makkelijk in een WMS onder te brengen is. 
Maar wel weer apart, benadrukt Leerintveld. 
De toekomst zal dus nog meer logistieke concepten bren-
gen. “De toekomstige systemen zullen hoe dan ook altijd 
antwoord moeten geven op de vraag: Wil ik hetzelfde doen 
met minder effort, of wil ik meer bereiken met hetzelfde aan-
tal mensen.” Want Peter is vast van plan om voorlopig nog 
verder te gaan met Logistore. “Ik ben wel langzaam de ope-
rationele zaken aan het afbouwen. Deels zal dat ook worden 
opgevuld met samenwerkingsverbanden zoals met Seacon 
Logistics uit Venlo.  Voor hen zijn wij een denktank en hands 

soort katalysator van bestaande ideeën. Veel kennis over wat 
er aan logistieke verbeteringen mogelijk is, zit vaak al bij 
de bedrijven waar we komen. Als we er in blijven slagen om 
daarmee, samen met onze eigen ideeën, tot een goede oplos-
sing te komen, dan ben ik gelukkig.”
Heeft Peter in alle jaren die nu achter hem liggen, ook iets 
meer over zichzelf geleerd? “Ik weet dat ik soms te snel denk. 
Ik werk zo ook met muziekstukken. Ik ben aan het kijken wat 
ik moet spelen, maar kijk tegelijk al een stuk verder naar wat 
er nog aan zit te komen. Niet iedereen werkt zo en zeker in 
het begin had ik daar wel eens moeite mee. Dan moest ik iets 
nog een keer uitleggen terwijl ik zelf al een stuk verder was 
met mijn gedachten. Ik heb daarmee moeten leren omgaan, 
moeten leren relativeren. Zeker als werkgever is dat belang-
rijk.”

Van steenfabriek tot Logistacker

on leverancier van ondersteuning op het gebied van logistie-
ke processen, we bieden elkaar veel toegevoegde waarde.”

Creatief, innovatief
Minder bezig met het operationele stuk, maar dat betekent 
niet dat Peter minder met het bedrijf bezig zal zijn. “Ik wil 
heel graag creatief en innovatief betrokken blijven bij Lo-
gistore. Zaken zoals de Logistacker en de TagWatch moeten 
we blijven ontwikkelen. En ik blijf natuurlijk ook zelf klant-
contact onderhouden, want het heeft geen zin om nieuwe 
concepten te bedenken als je niet meer de dagelijkse prak-
tijk tegenkomt.”
Ook als andere mensen meer zaken en taken in het bedrijf 
overnemen, verwacht Peter niet dat er veel zal veranderen in 
de manier waarop Logistore werkt. “Wij zijn en blijven een 
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Het grote zwarte pand van Majestic ligt ietwat verborgen tussen een kleurrijke pallet 
van vergelijke gebouwen (groen, blauw, rood, oranje) aan de Shannonweg in Rot-
terdam – Botlek. De gebouwen zijn vorig jaar opgeleverd. De samenwerking met 

Logistore is een van de redenen dat de groothandel in persoonlijke beveiliging daar vanuit 
Hellevoetsluis heen verhuisd is.

Peter Hoendervangers heeft al een paar logistieke veranderingen bij Majestic meegemaakt. 
De warehouse manager werkt sinds ���� bij Majestic, groothandel in persoonlijke bevei-
liging. Ongeveer een kwart van alle producten bestaat uit handschoenen (alles van food hand-
schoenen tot zware industriële en bouwvarianten). In totaal staan er bijna ��.000 producten 
in het magazijn, terwijl er een kleine �0.000 artikelen geleverd kunnen worden. Van hand-
schoenen tot schoenen met metalen neus en van allerlei soorten kleding tot veiligheidsbril-
len
Het hele logistieke proces – van bestelling tot verscheping – wordt via SAP geregeld. “Wij 
waren in ���� de kleinste gebruiker van een SAP-pakket”, vertelt Hoendervangers niet zonder 
trots. “We hebben er zelf op logistiek gebied een en ander aan toegevoegd, zodat we inmid-
dels al andere bedrijven op bezoek hebben gehad die wel eens wilden weten hoe we dat 
gedaan hadden.”

Majestic: in twee stappen naar wereld  
van verschil

Over Majestic
Arbeidsomstandigheden zijn 
een steeds grotere rol gaan 
spelen in het bedrijfsleven. 
Persoonlijke beschermings-
middelen vormen daarin 
vaak een essentieel onder-
deel. Met ruim 20 jarige 
ervaring op dit gebied kent 
Majestic goed het belang 
van deze middelen. 
Het Safety Sign is een teken 
van gecontroleerde kwaliteit 
voor arbeidsomstandighe-
den, -veiligheid en -gezond-
heid. Het Safety Sign mag 
alleen gevoerd worden door 
bedrijven die erkend zijn 
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Zo’n �0% van de producten wordt verkocht aan de tussenhandel, nog eens �0% gaat direct 
naar eindgebruikers. Daarbij ligt de focus in toenemende mate op de tussenhandel. Daarvoor 
heeft de onderneming, die volgend jaar �� jaar oud is, behalve het magazijn aan de Shannon-
weg ook verkoopkantoren in Spijkenisse en in België. Daarnaast zit er nog een dochter met 
aparte magazijnen in de VS.

Logistieke stromen divers
De logistieke stromen zijn heel divers. Een deel ervan komt uit Verre Oosten, een deel van 
Europese leveranciers. Alle producten worden opgeslagen met RF-Labels per pallet. Zo kan 
eenvoudig de locatie van elke pallet achterhaald worden voor het order picking proces. “Geen 
RFID per product dus, zover zal het voorlopig wel niet komen.”
Het transport van de producten is het enige deel dat Majestic uitbesteed heeft. Daarbij is 
DHL verantwoordelijk voor de grote stromen, TNT voor de pakketten aan huis en bodedienst 
Huisman voor lokaal vervoer. “Maar er is een tijd geweest dat we het complete warehousing 
stuk uitbesteed hadden”, aldus Hoendervangers. “En daar komt Logistore ook voor het eerst 
naar voren.”

Ruimtegebrek
In ���� verhuisde Majestic naar Hellevoetsluis. Ondanks het feit dat er in ���� een loods bij 
kwam voor de opslag, kwam het bedrijf al snel in de knel door ruimtegebrek. “We hebben 
nog een paar jaar met veel kunst- en vliegwerk alles aan elkaar weten te knopen. In ���� heb-
ben we uiteindelijk besloten om Logistore te benaderen.”
Wat Logistore kort door de bocht deed, was onderzoeken wat voor Majestic een zo effectief 
mogelijk logistiek proces was in het magazijn. Wat was er niet efficiënt, waar waren er ver-
beteringen mogelijk. “Daar hebben we op de locatie in Hellevoetsluis wel een en ander mee 
gedaan, een aantal zaken heringericht.”
In ����/���� implementeerde Majestic zoals al aangegeven SAP voor haar logistieke proces. 
Daarmee bleef het voor een aantal jaren rustig aan de logistieke kant. Maar in �00� vond de 
directie dat het echt beter moest: de magazijnen stonden tot de nok toe vol. Toen werd het 
besluit genomen om het logistieke proces uit te besteden aan een firma. “Dat ging alleen niet 
naar alle tevredenheid. Het bleek toch complexer te zijn om het op deze manier te doen dan 
we dachten. De verwachting en de prestaties liepen uiteen.”

Niet meer toereikend
Uiteindelijk besloot Majestic daarop eind �00� om de logistiek van het warehousedeel weer 
in eigen hand te nemen. Logistore kreeg het verzoek om opnieuw ondersteuning te bieden. 

De keus was vrij simpel: terug naar Hellevoetsluis of een alternatieve locatie. Hoendervan-
gers: “Maar Hellevoetsluis was gewoon echt niet meer toereikend, dus eigenlijk was het al 
duidelijk wat er moest gebeuren.”
Op dat moment werden de hallen aan de Shannonweg opgeleverd. Logistore suggereerde 
toen dat we hierheen konden gaan. Halverwege januari werd de eerste – de zwarte hal opgele-
verd. In de eerste week van april werd de hele boel verhuisd.

Logistiek tot hoofdzaak
“Van te voren hebben we natuurlijk de hele inrichting van de hal bekeken. Logistiek was bij 
ons inmiddels – zeker nu we het warehousing deel hadden teruggenomen - van bij- tot hoofd-
zaak geworden, een USP ten opzichte van de concurrentie. Logistore heeft ons gedurende het 
hele proces begeleidt. Het is basis van de samenspraak met hen dat we gekozen hebben voor 
zaken zoals RF en volautomatische orderpicking in plaats van met papiertjes.”
In het bulkgebied maakt Majestic nu gebruik van dynamic order picking, waarbij twee 
mensen in een beperkt gebied werken. In het kleingoedgebied wordt er wat meer afstand 
afgelegd, waarbij de order pickers wel door het magazijn heen geleid worden. “�0 april �00� 
zijn we live gegaan met dit nieuwe systeem. We gaan daarmee nu helemaal onze eigen weg. 
Alles loopt nu zeer naar verwachting. We hebben nog wel wat meer geautomatiseerd, maar er 
zijn natuurlijk altijd wel verbeterpunten. In vergelijking met Hellevoetsluis is het een wereld 
van verschil.”

door de Stichting Bedrijf-
serkenning voor Veiligheid, 
Gezondheid en Welzijn op 
de werkplek. Majestic is in 
het bezit van het Safety 
Sign certificaat en wordt 
regelmatig geauditeerd. 
Het kwaliteitssysteem van 
Majestic is sinds 1997 door 
Det Norske Veritas gecer-
tificeerd en voldoet aan de 
eisen gesteld in de norm 
NEN-EN-ISO 9001:2000. 
Elk jaar wordt het kwa-
liteitssysteem door Det 
Norske Veritas geauditeerd. 
Tweemaal per jaar vindt 
een interne audit plaats. 

Afzetgebieden
Majestic levert persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan 
een brede klantenkring 
in diverse takken van de 
industrie, waaronder: 
(Petro) chemische industrie 
Laboratoria 
Metaalverwerkende indu-
strie 
Staal- en scheepsbouw 
Transport- en overslagin-
dustrie 
Off-shore industrie 
Voedingsmiddelenindustrie 
Land- en tuinbouwindustrie
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De fanfare is de volksmuziek van de lage landen. Ons 
land telt meer dan tweeduizend fanfare- en harmo-
nieorkesten die vaak in de buitenlucht (in pleinen en 

op straten) optreden. Hoewel sommige fanfares zijn uitge-
groeid tot volwaardige concertorkesten bestaan er niet veel 
beroepsorkesten meer. Niettemin musiceren de Nederlands 
toporkesten op hoog niveau, uit de schaduw vandaan van de 
symfonische blaasorkesten. En natuurlijk klinkt de blaasmuziek 
nog steeds in dorp en stad bij feesten, evenementen en militaire 
gebeurtenissen. 

Van oorsprong is een fanfare een kort muziekstuk dat alleen 
door koperblazers wordt gespeeld. Soms wordt de fanfare in 
één adem genoemd met een harmonie. Laatstgenoemd muz-
iekensemble is echter uitgebreider qua bezetting, vooral door 
toevoeging van houtblazers. Een brassband is een orkest met 
alleen koperen blaasinstrumenten. 

De fanfare en blaasmuziek hebben een lange geschiedenis 
achter zich. Zo lang de mens leeft, moet hij ook hebben ge-
blazen, in groepsverband of alleen. Archeologen hebben 
trompetten gevonden die eeuwen voor Christus gemaakt zijn. 
Deze trompetten lijken in niets op de exemplaren van nu: het 
zijn uitgeboorde hoorns van runderen. Ze zijn waarschijnlijk al-
leen gebruikt om signalen door te geven. 

Rond 1400 voor Christus duiken voor het eerst metalen 
trompetten op. Ze zijn gemaakt door Egyptenaren. De techniek 
om metaal te buigen is ze onbekend. Daardoor is hun trompet 
niet meer dan een lange buis. Als de Romeinen de Egyptische 
manier van bouwen overnemen, ontwikkelen ze een Romeinse 
Tuba. Weer een langwerpig instrument, maar het krijgt een be-
langrijke plaats in de samenleving. Aangevuld met trommelaars 
staan de Romeinen namelijk aan de basis van de eerste ‘mili-
taire kapel’. Ieder leger wordt voorgegaan door een eigen groep 
muzikanten. Legers staan vrijwel altijd aan de wieg van muzi-
kale ontwikkelingen. Muziekinstrumenten spelen namelijk een 
belangrijke rol in de communicatie van militairen. 

Een trompet of trom is immers een uiterst geschikt middel om 
een signaal snel, en over relatief grote afstand door te geven. 

Als de Turken in de vijftiende eeuw Europa binnenvallen, brengt 
dat niet alleen oorlog met zich mee: de Turken blijken al heel 
ver met het musiceren in groepsverband. Ze maken gebruik van 
een melodiesectie die bestaat uit pijperfluiten. Trompetten vor-
men met slagwerk, zoals pauken, de begeleiding. De befaamde 
Zwitserse Infanterie neemt de pijperfluiten en pauken over in 
haar orkesten. En naar Zwitsers voorbeeld verspreiden de instru-
menten zich in razend tempo over Europa.

Zo ontwikkelt de blaasmuziek zich steeds verder. Nieuwe tech-
nieken verbeteren de bestaande instrumenten en maken nieuwe 
toepassingen mogelijk. Daardoor wordt het weer eenvoudiger 
om in groepsverband te spelen. Muziek wordt voor meer mensen 
bereikbaar. In de achttiende eeuw geeft opnieuw het leger een 
belangrijke impuls voor hedendaagse fanfares en harmonieën. 
Ze nemen de saxhoorns en saxofoons op in hun orkesten. Dit 
voorbeeld doet velen volgen: bugels, baritons en allerhande sax-
ofoons drongen ook door in de burgerij. Een bugel is een bij het 
grote publiek vrij onbekend muziekinstrument met een relatief 
zachte, warme klank. De bugel lijkt op het eerste gezicht op een 
trompet, maar de trompet heeft een schellere, hardere klank. De 
uitvinding van de bugel wordt vaak toegeschreven aan Adolphe 
Sax, ook de uitvinder van de saxofoon.
De fanfare past al sinds het einde van de negentiende eeuw (!) 
in het Hollandse straatbeeld. Vooral de opkomst van de blaas-
kapellen zorgt voor de doorbraak van de harmonie in de volks-
muziek. Ze hebben hun ontstaan en voortbestaan vooral te dan-
ken aan de gemeenschap. Al voor 1800 worden op meer dan 
twintig plaatsen – vooral dorpen – amateurharmonieorkesten 
opgericht. De Société d’Harmonie van Sint-Amands geldt als de 
oudste blaaskapel op het platteland. 

Als België in 1830 onafhankelijk wordt, schieten de harmonies 
en fanfares als paddestoelen uit de grond. Dat heeft een grote 
weerslag op de volksmuziek. Het samenspel in een blaas- 

kapel vereist kennis van het muziekschrift. Hierdoor moeten 
dorpsmuzikanten noten leren en schrijven en komen ze in aan-
raking met de beginselen van de klassieke harmonie. Muzikaal 
begaafde jongens kunnen tijdens hun legerdienst terecht in een 
van de regimentskapellen – als volleerde muzikanten keren ze 
terug naar hun dorp, waar ze dansorkesten beginnen. De blaas-
orkesten worden in rap tempo populair.

Vanuit de oorsprong van het fanfarekorps heeft de fanfare zich 
snel ontwikkeld tot een orkesttype met vele mogelijkheden waar-
voor veel originele muziek geschreven wordt. Enkele bekende 
componisten zijn Rob Goorhuis, Jan Van der Roost, Norbert 
Nozy en Henk Badings. Tijdens het vierjaarlijkse Wereldmuz-
iekconcours (WMC) voor blaasmuziekverenigingen in Ker-
krade worden de nieuwste ontwikkelingen op compositiegebied 
getoond. Het WMC is ook, de oorsprong en het bestaansrecht 
van de fanfare indachtig, een volksfeest. Waar niet alleen gedis-
ciplineerd en stijlvol, maar ook op uitbundige wijze wordt ge-
musiceerd.

Blaascomponisten pur sang
Mancini, Rossini, Marchesinied Palace of Sin

Nederland 
fanfareland
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Klein kun je sanitairgroothandel Plieger niet noemen, met een assortiment van zo’n 
��0.000 artikelen, waar nog elke jaar groei in zit. Met �� vestigingen, groot en klein, 
verspreid over Nederland. Complex is de logistieke operatie des te meer. Met diverse 

overnames achter de rug heeft die logistiek weer meer aandacht gekregen. 

Plieger heeft een eigen vrachtwagenpark dat de leveranties verzorgt aan een groot aantal 
afnemers, waaronder �� eigen vestigingen. Vanuit het centrale magazijn in Zaltbommel 
worden �� zogeheten kleinere Express-vestigingen beleverd, evenals �� grotere zb-filialen, 
met een eigen toonzaal en een eigen verkoop binnendienst, vertelt logistiek manager Tony 
Budel. Er zijn �0.000 artikelen op voorraad, maar het totale assortiment bestaat uit ��0.000 
artikelen.
De bulk van de activiteiten bestaat uit de verkoop via eigen vestigingen (aan onder meer 
installateurs en loodgieterbedrijven). Daarnaast wordt er geleverd aan aan de doe-het-zelf 
branche. “Dat loopt van de grotere bouwmarktketens tot de doe-het-zelf zaak om de hoek”, 
voegt algemeen directeur Koos van Geresteyn toe. “De grote groei zit in het eerste blok, zeker 
met die �0.000 huizen die er elk jaar bij komen. Er zit een stuk verzadiging in de DHZ-markt. 
Zeker nu de economie weer aantrekt, worden meer klussen uitbesteed. En badkamers, waar 
wij alles voor leveren, zijn vrij complex om zelf te doen.”

Plieger legt focus weer op logistiek

Ins en outs Plieger
Plieger is groothandel en 
distributeur van bekende 
merken in sanitair, verwar-
ming, technische instal-
latiematerialen, elektra en 
klimaattechniek waaronder 
het eigen merk Plieger. Het 
hoofdkantoor en centraal 
magazijn staan in Zaltbom-
mel. 
Met eigen expeditie en 45 
vestigingen in Nederland le-
vert Plieger een assortiment 
van ruim 150.000 artikelen 
aan installateurs, loodgie-
terbedrijven, detaillisten 
en bouwmarkten. Plieger 
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De logistiek van Plieger lijdt onder dezelfde problemen als elke ander bedrijf met vracht-
wagens op de weg: Nederland slibt dicht. Daarom heeft Plieger de distributie naar de eigen 
vestigingen zo georganiseerd, dat er ’s nachts afgeleverd wordt.  “Wij leveren de producten in 
grote bakken af en pikken de lege bakken op”, vertelt Tony Budel. “Zo omzeilen we de grote 
drukte.” Helaas is dat niet mogelijk voor de leveranties aan retailers, stelt Budel. Dat maakt 
de logistiek best ingewikkeld.
Waarom een eigen wagenpark? Simpel, stelt Van Geresteyn. “Je komt in een zending van 
alles tegen. Van keramiek en spiegels tot verwarmingen. Twee producten die toch een hele 
verschillende handling nodig hebben. Wordt er met de een bij wijze van spreken gesmeten, 
dat moet je met een spiegel niet doen. Onze eigen chauffeurs hebben kennis van zaken, die 
weten hoe je met die uiteenlopende producten om moet gaan.” 
Bovendien, voegt de algemeen directeur nog toe, bouwen eigen chauffeurs een vertrouwens-
relatie op met hun afnemers. “Zo kun je bijvoorbeeld de sleutel krijgen van een ondernemer 
die er niet is, maar wel wil dat je de spullen alvast aflevert. Of je hoeft niet te wachten op een 
bouwterrein tot er iemand tijd voor je heeft, je belt gewoon van te voren op dat je er zo aan-
komt. Dat zorgt ook voor meer efficiency.”

Maar die logistiek blijft complex en meer efficiency is iets wat behalve Plieger zelf ook de 
klanten willen. Geresteyn: “Zo zijn de contacten met Logistore begonnen. Dat was overigens 
voor mijn tijd – ik ben hier vijf jaar als logistiek manager werkzaam geweest – dus ik weet niet 
precies hoe het begonnen is. Maar het waren in ieder geval geen grote ingrepen. Logistore 
had vooral een klankbordfunctie.”
Het grote voordeel dat Logistore met zich meebrengt, is volgens Van Geresteyn de praktijkge-
richte advisering. “Ze kennen de werkvloer. Zo smijten niet met allerlei theoretische verhan-
delingen maar stellen gewoon op een A�tje hoe iets beter zou kunnen. Of niet, als het al goed 
loopt. Want dat zeggen ze ook gewoon. Geen flauwekul, dat waardeer ik wel.”
Bovendien denken de mensen van Logistore ook mee, voegt Budel toe. “Ze komen niet met 
allerlei futuristische oplossingen. Ze kennen ons als bedrijf en als personen, daar houden ze 
rekening mee.”

De samenwerking is sinds enige tijd een stuk intensiever. Op het moment wordt er hard 
gewerkt aan de invoering, per medio �00�, van een zone picking systeem. Budel: “Daarmee 
komen de goederen voortaan naar de mensen, in plaats van dat de mensen naar de goederen 
hoeven te gaan: het verkorten van loopafstanden.”
Met een meer geautomatiseerde order picking kunnen zowel de hele grote als de hele kleine 
klanten goed bediend worden, benadrukt Van Geresteyn. “Wij zijn daar door de jaren heen 

al mee bezig geweest, maar hadden het te druk met andere zaken, zoals de integratie van 
overgenomen bedrijven. Logistore heeft de kennis om al die uiteenlopende order picking 
activiteiten goed over het magazijn te verdelen.”
Overigens wordt er eerst nieuwbouw gepleegd. Er komt �.000 vierkante meter bij. Om de 
verwachte groei in de toekomst op te vangen, stelt Van Geresteyn. “Die nieuwbouw heeft 
prioriteit. Eerst het pand, dan het vernieuwde order picking systeem.” Een groter pand, maar 
het is niet de bedoeling om meer meters per persoon af te leggen. Want elke medewerker kan 
binnen een zone van �� meter alle producten verzamelen die hij moet verzenden.
Volgens Budel wordt ook nog overwogen hoe het order picken verder afgehandeld moet 
worden. “Dat kan via voice picking, via scanning of desnoods nog via papier. Het zone picking 
staat centraal, voice of scanning, dat is slechts een middel. Maar voice order picking heeft wel 
duidelijke voordelen. Logistore zal ons ook op dit punt begeleiden, net als bij de implementa-
tie van het uiteindelijke project.”
Ook na �00� zal Plieger naar Logistore kijken voor vernieuwing van de logistieke structuur. 
Koos van Geresteyn: “We hebben ook assortimenten met producten die te groot of te breek-
baar zijn voor zone picking. We willen ook hier graag kosten en ruimte besparen. Dus dat 
gaan we in de toekomst ook oppakken.”

producten worden in de 
markt verkocht via de eigen 
Plieger distributiecentra 
voor de professionele instal-
lateur en aan DHZ-zaken 
en –bouwmarkten. 
Per 2002 behoren Ther-
moNoord en Thermofrost 
tot Plieger. ThermoNoord 
is een technische groot-
handel, gespecialiseerd in 
warmtetechniek, warm-
watertechniek, klimaat-
techniek, airconditioning 
en sanitair. ThermoFrost is 
een onafhankelijk service 
en onderhoudsbedrijf voor 
koel- en luchttechnische 
installaties.
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De big band is de jazz op zijn grootst én swingendst. Een 
big band is een instrumentaal jazzensemble van elf of 
meer personen. Een standaardbezetting bestaat uit drie 

tot vijf trompetten, twee tot vier trombones, vijf saxofoons en 
een ritmesectie: piano, bas, drums en eventueel gitaar en per-
cussie. De big band-geschiedenis kent pieken en dalen, maar 
dat het genre nog lang niet oud en versleten is, blijkt onder meer 
in Nederland uit de recente populariteit van tal van nieuwerwet-
se big band-varianten.

Maar eerst, terug naar het begin. In 1930 heerst de Swingtime. 
Daarvóór spelen de meeste jazzorkesten in kleine bezettingen. 
De Chicago jazz en de New York jazz voeren de boventoon. Met 
Fletcher Henderson wordt dat anders. Met hem begint de ge-
schiedenis van de big band. Zijn eerste big band bestaat uit tien 
personen; een mini-big band dus vandaag de dag. Maar Hen-
dersons manier van arrangeren en het gebruik van de verschil-
lende blazerssecties, zetten de standaard voor het genre. Later 
wordt Henderson pianist en arrangeur bij Benny Goodman. 

Met Duke Ellington en Count Basie is Goodman boegbeeld van 
de eerste generatie swing- en big band-muzikanten. Ellingtons 
muziek valt op door de sfeer die het uitstraalt en de junglegelui-
den die hij met dempers en verschillende speeltechnieken kan 
nabootsen. Count Basie is trendsetter voor latere big bands. Net 
als Goodman maakt Basie veel gebruik van de ‘riffstijl’, waarvoor 
de blazerssecties een soort vraag- en antwoordspel met meer-
stemmige korte melodieën spelen. De eerste echte Nederlandse 
Big Band wordt in 1934 geformeerd door Melle Weersma. 

In het volgende decennium ontstaat een nieuwe jazzstijl: de ‘be-
bop’. Deze muziek wordt voornamelijk gespeeld door kleinere 
bezettingen. Maar de big band geeft zich niet gewonnen. De 
swing blijft populair, bebop raakt nauwelijks ‘in’. Er kan namelijk 
amper op gedanst worden. Maar desondanks groeit de bebop, 
letterlijk en figuurlijk. Beboptrompettist Dizzy Gillespie grijpt 
zijn kans als hij het orkest van Billy Eckstein kan overnemen. Gil-
lespie, een big band-liefhebber, speelt de bebop op zijn grootst. 

Als eerste voegt hij, geïnspireerd door de Afro-Cubaanse band 
van Machito, bovendien Cubaanse percussie toe aan de bezet-
ting. Vanaf de tijd van de bebop zijn er twee stromingen in de 
big band muziek te ontwaren, namelijk de conventionele en de 
experimentele koers. De bands van de conventionele stroming 
hebben in feite allemaal de swing van de Basie-band als fun-
dament. Rond 1950 is dit Maynard Ferguson met zijn ‘Dream 
Band’. Deze voormalige leadtrompettist van Stan Kenton om-
ringt zich met zeer goede spelers. Hij speelt bluesachtige jazz. 
Quincy Jones is een big band leider die rond 1960 furore maakt. 
Hij perfectioneert het Basie-geluid. Bekende Nederlandse big 
bands in de sixties zijn radio-orkesten als The Skymasters, het 
KRO-Dansorkest en De Rambles. 

Nieuwe geluiden zijn er onder meer te horen bij de band van Gil 
Evans. Deze probeert de sfeer van het spel van trompettist Miles 
Davis te transformeren naar big band-muziek. Behalve dat hij 
het gebruik van ‘secties’ loslaat, is het resultaat van zijn band, 
evenals het trompetgeluid van Davis, ongepolijst. Een voorbeeld 
hiervan is het ‘Birth of the Cool’-project (1949-1950) met Miles 
Davis.

De tijdsgeest laat in de jaren zestig zijn sporen na op de jazz 
– en andersom. Er ontstaat een nieuwe stroming: free jazz, de 
vrije jazz. Ook in de big band wereld staan vrije big bands op. 
Eén van de meeste aansprekende en innoverende exponenten is 
de band van bassist Charles Mingus. Nog een stap verder gaat 
Sun Ra, die met zijn Cosmic Arkestra een ‘buitenaardse’ soort 
muziek ten gehore probeert te brengen. In Nederland vallen het 
Willem Breuker Collectief en Mischa Mengelberg’s tentet op 
met hun experimenteerdrift en eigenwijze interpretaties. 

De big band staat al met al, net als dixieland en bebop, wel
degelijk open voor pop- en rockinvloeden. Ook de funk en soul 
drukken hun stempel op het genre. De stromingen ‘fuseren’ als 
het ware en de ‘fusion’ is geboren – een stroming die het com-
mercieel gezien veel beter doet dan de vrije jazz. Zo laat bandlei-
der Don Ellis Indiase muziek weerklinken in zijn big band. Ellis 

schroomt niet ongebruikelijke maatsoorten en ritmes te gebrui-
ken. Thad Jones en Mel Lewis durven ook. Zij integreren de ou-
derwetse swing en de modieuze avant-garde in hun big band.
In de jaren tachtig geldt de Toshiko Akiyoshi-Lew Tabakin Big 
Band vooral in de Verenigde Staten als één van de invloedrijkste 
bands. De sound van deze band wordt gemaakt door de harmo-
nisch rijke composities en arrangementen van de bandleidster 
Toshiko Akiyoshi. De band leunt op het gebruik van traditionele 
Japanse instrumenten en melodieën, maar klinkt evengoed fris 
en sprankelend. Een Europese big band die zich kan meten met 
de Amerikaanse bands is de formatie van Peter Herbolzheimer, 
opgericht halverwege de jaren zeventig. In deze band spelen di-
verse Nederlandse musici mee.

Een nieuwe ster aan de horizon is de New Cool Collective Big 
Band onder leiding van saxofonist Benjamin Herman. De big 
band-stijl is tegenwoordig weer ‘big’. Al houden de orkesten zich 
minder aan de wetten van het klassieke genre, jazzartiesten la-
ten festivals en andere podia swingen met popgeoriënteerde en 
progressieve big band.

De vernieuwers: Stan Kenton, Gil Evans, Dizzy Gillespie

Big 
bands 
The bigger, 
the better
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S&H Productfulfilment is actief in de logistiek, maar dan net even anders. Het bedrijf 
doet naar eigen zeggen aan productfulfilment: het uit handen nemen van de logistieke-
keten van orderontvangst tot klantenservice zodat hun klanten die niet zelf hoeven uit 

te voeren.

Dat kan veel betekenen, vertelt directeur Hans Elshout: van voorraadbeheer en uitleveren 
van producten – wat een gemiddelde logistieke ondernemer ook doet - tot en met data entry 
en call center afhandeling. “We kunnen zelfs de complete back-office voor onze rekening ne-
men, vertelt Elshout. “In feite kunnen we het complete logistieke en administratieve traject 
afhandelen. Alles behalve de verkoop en de marketing.”
In de VS is productfulfilment al decennia een begrip, in Nederland is het een concept dat pas 
de laatste jaren in opkomst is. “Wij hebben het tien jaar geleden zo’n beetje geïntroduceerd 
in Nederland en zijn er nog steeds marktleider mee.”

De voornaamste werkgebieden van S&H zijn:
•  Direct marketing logistiek: wanneer klanten bepaalde responsegerelateerde acties houden, 

verzorgt S&H de complete uitvoering ervan, inclusief de responsverwerking.
•  Internet webshop fulfilment: logistiek op basis van internetverkoop vereist een hele 

S&H: ��0 graden product fulfilment

Hans Elshout, directeur 
S&H Productfulfilment 
: “Bij alles dat we doen, 
willen we de klant het 
gevoel geven dat wij 
onderscheidend zijn. Maar 
de klant moet dan ook 
wat doen. Ze moeten met 
reden voor ons kiezen. Zo 
maken we geen offerte als 
een potentiële klant niet 
minstens een bezoek aan 
Moerdijk heeft gebracht.”
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speciale vorm van logistiek. Er wordt gewerkt met over het algemeen kleine orders en veel 
nieuwe klanten. Sommige bedrijven hebben een hele goede hoofdlogistiek, maar besteden 
het internetdeel liever uit omdat dit meestal niet binnen die op grotere orders gebaseerde 
logistiek is in te passen.

•  Business process outsourcing: bevoorrading van niet kern-producten, bijvoorbeeld koffie, 
thee en toiletpapier, relatiegeschenken of drukwerk. Alle zaken die niet in de hoofdstroom 
van een onderneming passen, maar wel van belang zijn voor het reilen en zeilen van de 
organisatie. 

•  Groeimarkten: nieuwe markten, bedrijven die bezig zijn met producten waarvoor de markt 
nog niet ontwikkeld is. Zulke bedrijven willen dan nog niet veel geld investeren in logistiek, 
omdat onduidelijk is of het zichzelf zal terugbetalen.  Dat kan ook heel groot worden. We 
hebben een klant die inmiddels een enorme goederenstroom via ons laat lopen, maar ooit 
met een paar producten begonnen is.

Hoge mate efficiency
S&H is inmiddels tien jaar actief en werkt nog altijd voornamelijk vanuit de  hoofdvestiging, 
met wat bulkmagazijnen her en der binnen de regio verspreid. “Bij het opzetten van onze 
hoofdvestiging kwam Logistore om de hoek kijken. Voor onze vorm van logistiek, zeker de 
weblogistiek,  is een hoge mate van efficiency vereist, waaronder een zo efficiënt mogelijke 
voorraad en goederenstroom. Efficiency en procesbeheersing zijn twee kernbegrippen waar 
zowel Logistore als S&H mee werken.”
Logistore heeft, aldus Elshout, de complete logistieke in- en output van S&H in kaart ge-
bracht. Het doel was daarbij de interne goederenstroom te optimaliseren en er voor te zorgen 
dat producten zo kort mogelijk aanwezig zijn. “Daarbij moet je niet denken aan cross-doc-
king. De gemiddelde doorlooptijd van producten ligt bij ons tussen de � en � weken.  Ze 
komen als pallets of omverpakkingen binnen en gaan op stuksniveau weer naar buiten.”

Knelpunten voorkomen
De voornaamste taak van Logistore was om te voorkomen dat de inkomende en uitgaande 
goederenstromen elkaar ergens kruisen, om zo knelpunten te voorkomen. “De stromen 
komen elkaar letterlijk nergens tegen. Bij de meeste bedrijven gaan de goederen er aan de 
voorkant in en komen ze er aan de andere kant weer uit. Bij ons maken ze een complete cir-
kel, een ��0 graden. . Dat concept komt volledig uit de koker van Logistore. Het wordt nog vrij 
zelden toegepast, maar het werkt – in ieder geval bij ons – perfect.” 
S&H, vertelt Elshout, heeft er ooit zelfs een nominatie voor een logistiek prijs mee in de wacht 
gesleept. “Uiteindelijk kregen we de prijs niet omdat de combinatie waarmee we werkten 

weliswaar uniek was, maar alle afzonderlijke onderdelen niet. Tja, da klopt, maar het gaat er 
natuurlijk wel om dat het geheel meer is dan alleen de som der delen.  Wij kunnen complexe 
logistiek uitvoeren tegen een aanvaardbare prijs.”

E-fulfilment, de meest complexe tak van sport voor S&H, omvat in feite alles dat te maken 
heeft met e-logistiek, dus daar valt ook alles onder dat met bijvoorbeeld EDI-verkeer te ma-
ken heeft. In de praktijk wordt het echter gelijk gesteld met webshops.  EDI is ook digitaal, 
maar betreft enorme goederenstromen en is  meer gestandaardiseerd, dus minder complex.
Overigens kent ook e-fulfilment zijn grenzen. Het is bedoeld om  kleine, complexe orders 
winstgevend te houden en niet bedoeld voor grote pallet orders. “Zo hebben wij een klant die 
graag bij ons wil blijven, maar waarmee wij de samenwerking moeten beëindigen. Het is een 
klant die per internet ook producten zoals koelkasten en �0” beeldschermen verkoopt. Dat 
vergt weer een hele andere vorm van logistiek.”
Inmiddels heeft zelfs de Europese Commissie zich op e-fulfilment geworpen. Er is een aparte 
denktank op gezet, vertelt Elshout. “Dit met het idee dat e-fulfilment de hoogste vorm van 
efficiency kent. Als je dat kunt, kun je ook alle ander vormen van logistiek uitvoeren. Wij zijn 
daartoe al in staat, dus ik denk dat we in de toekomst nog wel zullen bij blijven met mogelijke 
concurrenten.”

Constant in ontwikkeling
Er is nog altijd contact met Logistore om er voor te zorgen dat het fulfilment concept van S&H 
up to date blijft. “ We hebben tussentijds continu aanpassingen doorgevoerd. Ons bedrijf is 
constant in ontwikkeling. Elk onderdeel is minstens al één keer vernieuwd.  Deels doen we 
dat zelf, deels samen met Logistore. Wij hebben toch een bepaalde vorm van bedrijfsblind-
heid die Logistore niet heeft.”
Bovendien, stelt Elshout,  is wat voor Logistore een kerntaak is – de markt voor efficiency in 
logistiek - voor S&H alleen onderdeel van de bedrijfsvoering. “Logistore is dus gewoon beter 
op de hoogte van hun werkgebied. We hebben nog geen grootschalig project gehad om onze 
bedrijfsvoering te vernieuwen. Maar de ontwikkelingen, ook op het gebied van de techniek, 
gaan gewoon door. We zullen dus zeker opnieuw bij hen aankloppen.” 

Ins en outs S&H
S&H is de Nederlandse 
marktleider op het gebied 
van productfulfilment 
naar B-to-B, B-to-C en 
B-to-E eindgebruikers. Het 
bedrijf was in 1996 de Ne-
derlandse pionier in e-com-
merce logistiek. 
S&H zegt te staan voor 
hoogwaardige fulfilment op-
lossingen, afgestemd op de 
specifieke behoeften van de 
opdrachtgevers: ongeacht 
of het om recht-toe-recht-
aan orders gaat of om het 
verzorgen van complexe 
multimediale, meertalige 
één-op-één responseverwer-
king en klantenservice.
Tekening S&H Distributie-
model

Wie is Hans van 
Elshout
Leeftijd:  49  
Getrouwd/partner: 28 jaar 
getrouwd        
Kinderen:  4 kinderen en 3 
kleinkinderen  
Opleiding:  o.a. Bedrijfs-
kunde  
Hobbies:  gezin, geloof, 
psychologie, IT   
Levensmotto: als je iets 
doet, moet je het goed 
doen.   

2 afbeeldingen:
Wat doet S&H 
Hoe ziet het 360 graden magazijn er in de praktijk uit:
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Druk, actief, praktisch, snelle denker. Peter Leerint-
veld heeft niet alleen zijn stempel op Logistore ge-
drukt, maar ook op zijn omgeving. Hoe, dat vertellen 

de mensen om hem heen: zijn vrouw, zijn werknemers, zijn 
eerste werkgever.

Bernadette, Peters vrouw
Nuchter, maar soms een erg snelle denker, zo omschrijft 
Bernadette haar man. “Ik ben vaak nog ergens over na aan 
het denken, terwijl hij al met het uitvoeren bezig is.” Er aan 
wennen hoeft ze niet meer. Ze kennen elkaar al vanaf school, 
hoewel de vonk pas later oversloeg: tijdens een feest ter ere 
van het �0-jarig jubileum van de fanfare van Rossum – Peters 
andere liefde. 
Hoewel Peter een snelle denker is, is Bernadette blij dat hij 
eerst ervaring en kennis bij andere bedrijven heeft opge-
bouwd. “Hij was ��, �� toen hij afstudeerde. Je kunt dan be-
ter eerst nog je netwerk op gaan bouwen dan dat je meteen in 
het diepe springt. Daardoor was hij beter in staat op te bou-
wen wat hij nu heeft.”

Wat hij heeft opgebouwd, dat neemt hij ook meestal mee naar 
huis. “Thuis en vaak ook op vakantie is hij vaak nog met het 
werk bezig. Niet dat hij elke avond voor de computer duikt, 
maar gewoon in zijn hoofd. Of dat hij opeens die en die nog 
belt. Dat krijg je waarschijnlijk als ondernemer. Soms heeft 
hij weken dat hij wel wat doordraaft, maar gelukkig weet hij 
dat wel af te wisselen met weken dat hij meer aandacht aan 
zijn privéleven besteedt.”
Blijft er dan nog wel tijd voor elkaar over? “Ach, soms schiet 
dat er wel een beetje tussen door. Hij is gewoon ontzettend 
gedreven. In zijn werk, maar ook met zijn hobby’s. De fan-
fare, dat was echt een passie, waar hij veel tijd in stopte. Ik 
denk dat het nu ook meer en hobby geworden is. Hij heeft 
het toch erg druk met zijn werk. Maar hij blijft muziek ma-
ken echt geweldig vinden.”
Die hobby’s, Peter heeft ze nodig om zijn batterij weer op te 
laden. Soms loopt dat niet helemaal goed. “ Hij is een tijdje 
terug behoorlijk met zijn motor gevallen. Het is gelukkig 
goed afgelopen, maar ik hield wel mijn hart vast. Ik denk dat 
hij het weer gaat proberen, hij is een doorzetter. En hij heeft 
het ook nodig. Maar dat soort zaken zet je af en toe wel weer 
met beide benen op de grond.”

De werknemers
Een zakenman. Joviaal. Een netwerker. Iemand met Fin-
gerspritzengefühl. Zo omschrijven de mensen die voor Lo-
gistore werken Peter Leerintveld in het kort. En of ze er nu 
een jaar werken of al negen jaar bij Peter zijn, kriebels heeft 
nog niemand. 

Wilton Scheerder doet vooral logistieke projecten, zoals zijn 
meeste collega’s, maar daarnaast ook wat systeembeheer. 
“Ik hou me veel bezig met nieuwe logistieke concepten, zo-
als de TagWatch. Ik ben hier terecht gekomen via een zwager 
van Peter. Ik wilde weg waar ik zat en hier hadden ze nieuwe 
mensen nodig, dus dat kwam goed uit. Ik zit hier nou ruim 

De mensen om Peter Leerintveld
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zeven jaar en heb nog steeds geen last van kriebels om ergens 
anders heen te gaan.”
René van Veen, is ‘gewoon’ logistiek adviseur en naar eigen 
zeggen een fijne collega voor de rest – wat enig welgemeend 
gelach aan de rest van zijn collega’s ontlokt. “Ik was eerst lo-
gistiek manager bij Bruna, waar ik een project gedaan heb 
met Peter. Van het een kwam het ander en inmiddels zit ik 
hier al een kleine acht jaar. Wat me het meest hier bevalt is de 
afwisseling, de diversiteit in het soort projecten. Geen enkele 
klus is hetzelfde. Ook hebben we hier veel vrijheid. ” 
Hans van Doorn, projectondersteuning, verder vooral de an-
dere dochter, Logitrade. “Ik verkoop eigenlijk alleen dingen. 
Dat doe ik al negen jaar. Ik voel me geen vreemde eend in de 
bijt met Logitrade, we hebben toch allemaal wel dezelfde in-
steek hier. Maar ik heb een werktuigbouwtechnische achter-
grond, dus techniek spreekt me wat meer aan dan het pure 
advieswerk. Dat doe ik overigens ook wel, je hebt hier een 
duidelijke kruisbestuiving.” En de vrijheid die ik hier heb, ik 
geloof niet dat ik die ergens anders terug zou krijgen.”
Robert Kusters, is vooral actief op het gebied van business 
development en advieswerk voor Logistore. Hij werkt er nu 
twee jaar en is afkomstig van een ander adviesbureau. “Het 
vorige adviesbureau paste niet echt bij mij. De warehousing 
wereld is een geweldige wereld, maar niet als je er alleen in 
staat. Hier bij Logistore is het werk veel inspirerender, je 
wordt hier echt gemotiveerd om je kennis met de anderen te 
delen. Ik voel me hier ook veel meer thuis omdat het bedrijf 
en de mensen dezelfde inslag hebben als ik die heb: gewoon 
praktisch. Dat is ook gebruikelijk in de logistiek. Gewoon je 
werk doen, geen dure kretologie.”
Peter drukt duidelijk zijn stempel op hoe Logistore werkt. 
“Logisch, het is zijn bedrijf. Maar hoewel we allemaal dezelf-
de inslag hebben, zijn er natuurlijk ook onderlinge verschil-
len in hoe we werken. En dat mag gewoon naar voren komen, 
wordt zelfs aangemoedigd. Dat maakt het ook leuk om hier 
te werken.”

Hans van Sonsbeek, logistiek adviseur, voelt zich een beetje 
de benjamin, bijna een jaar nu in dienst. Ook hem spreekt 
het afwisselende en het praktijkgerichte in het werk  bij Lo-
gistore aan. “De grote verscheidenheid aan projecten maakt 
het interessant.  En we draaien elk project met twee per-
sonen, zodat je altijd een back-up hebt als er iemand ziek 
wordt. Bovendien krijg je zo meer logistieke kennis omdat je 
op de achtergrond bij andere projecten meedraait.”
Of Peter ooit ophoudt? Hij zegt ten slotte aan het afbou-
wen te zijn. Wilton zegt er aan te twijfelen of dat afbouwen 
snel zal gaan. “Hij heeft een schat aan kennis om nog te 
gebruiken.”En het netwerk erbij, voegt René er aan toe. “Hij 
is nog veel bezig met het denkwerk, wij met de praktische in-
vulling. Dat zal voorlopig zo blijven denk ik. En dat is maar 
goed ook, want we kunnen nog veel van hem leren.”

De vriend: Gerard Juin
Gerard Juin kent Peter in alle opzichten. “Vroeger had ik 
naast een taxibedrijf een fietsenzaak met een benzinepomp. 
Peter wilde graag geld bijverdienen en heeft dat ook jaren-
lang gedaan, totdat hij ging studeren.  Wat ik bij hem vooral 
merkte, al heel vroeg, was dat hij veel zakelijk inzicht had. Hij 
wekte daarmee ook veel vertrouwen. In feite was hij al vanaf 
zijn vijftiende een soort ad hoc bedrijfsleider voor de fietsen-
zaak wanneer wij op vakantie gingen.”
Ook nadat Peter ging studeren, bleven hij en de Juins contact 
met elkaar houden. “Hij kwam regelmatig langs om te vertel-
len waar hij mee bezig was. Hij heeft ook een tijd tegenover 
onze dochter gewoond, waardoor we hem ook vaak zagen. 
We zijn nu allebei een stuk ouder, ik ben al gepensioneerd, 
maar we zien elkaar nog steeds met enige regelmaat. Peter 
heeft me wel eens verteld dat hij bij mij de grondbeginselen 
geleerd heeft van het zaken doen. Ik ben daar best trots op. 
Ik heb zelf altijd een hoge pet van hem opgehad. Hij zag altijd 
al heel snel ontwikkelingen die er nog niet waren, maar die 
er aan zaten te komen. Nog altijd trouwens. Hij heeft vaak 

een visie op zaken waarmee hij zijn tijd vooruit is. En wat ook 
goed is: als hij zijn richting eenmaal bepaald had, dan week 
hij daar ook niet meer van af.”
Juin kan zich slechts één anekdote herinneren waarbij Peter 
hem voor een verrassing wist te plaatsen. “Toen wij een keer 
op vakantie waren, kwam er iemand langs met �00 Bic-pen-
nen, die wij zouden hebben besteld. Peter tekende ervoor, 
zodat wij voor onze fietsenzaak opeens �00 pennen hadden 
toen we terugkwamen. We zijn ze uiteindelijk wel kwijtge-
raakt hoor, maar het is iets wat me altijd is bijgebleven.”
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Seacon uit Venlo is wereldwijd actief: met het transport, de opslag en verwerking van 
zeecontainers. Van bulktransport tot en met de fijnmazige verwerking van consumen-
tenproducten voor direct sales. Een ontmoeting met het qua cultuur gelijkgestemde 

Logistore leidde uiteindelijk tot het besluit om structureel samen te werken waar men elkaar 
kan aanvullen.

De naam geeft al aan waar Seacon Logistics actief in is: overzees transport van zeecontainers. 
Daarbij hanteert Seacon sinds de oprichting in ���� een speciaal concept: inland terminals. 
Kort door de bocht komt het er volgens concern controler Maarten Theulen op neer dat 
Seacon op de locaties in Venlo, Duisburg en Born de zeecontainers leegt en weer opvult.
“Zo’n terminal is niets anders dan een opstaplocatie, waar de containers via de weg, het water 
of per trein terecht komen. Voor dat laatste hebben we een eigen shuttledienst. Wij zijn er 
verantwoordelijk voor dat de producten van onze klanten op- of overgeslagen worden.” Een 
van de samenwerkingsverbanden die Seacon heeft, is met terminalexploiteur ECT. “Zij behe-
ren de terminal, wij maken er gebruik van.”
Het grootste voordeel van een inland terminal is volgens Theulen dat de containervracht veel 
later ‘opgebroken’ wordt. “In plaats van dat je dat rondom Rotterdam doet, waar er in feite te 
weinig verwerkingscapaciteit is. Zo ontstaan er lange wachttijden voor de schepen en voor de 

Seacon en Logistore slaan handen ineen

Van ontmoeting tot 
continuïteit
Hai Berden ontmoette 
Peter Leerintveld een jaar 
of zes terug bij een project 
voor een gezamenlijke 
klant, Henzo. Seacon was 
daar als logistiek dienst-
verlener bezig met het 
invullen van de logistiek 
infrastructuur op het gebied 
van overslag en transport. 
Logistore gaf Henzo advies 
over de optimalisering van 
de interne logistiek. “Peters 
praktische inslag sprak 
ons toen al aan”, vertelt 
Berden. “Wat me ook opviel 
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transporteurs. Aan de files kunnen we niks doen, maar door het verwerken van de containers 
in het achterland, besparen we de klanten tijd.”

Geen verlader
Wereldwijd verzorgen zeventig agenten de lokale transporten – waarbij Seacon dat op weder-
zijdse basis doet voor Noord-West-Europa. “We zijn een logistieke dienstverlener”, benadrukt 
Theulen, “geen verlader. Het is aan ons om de containers vol te krijgen, het transport wordt 
voor het merendeel door ingehuurde vervoerders verzorgd.”
Hoewel Seacon naar zeggen van Theulen in een niche actief is, is het een behoorlijke grote 
niche. Alleen al in Venlo heeft Seacon vijf grote hallen waar de producten van hun klanten 
verwerkt worden. Dat loopt uiteen van simpele bulkopslag tot de complete pick-to-pack pro-
cessen voor concerns zoals Amway (VS). “We hebben in totaal zo’n �00 klanten, waaronder 
hele grote zoals Amway, Océ, Edeka in Duitsland (waar de terminal in Duisburg voor opgezet 
is, MK), spellenleverancier Jumbo. Maar ook ad hoc of hele kleine klanten. Zoals een rozen-
kweker die naar Canada is geëmigreerd en twee keer per jaar een geconditioneerde container 
met stekjes laat overkomen.”

Gebruik van expertise
Seacon heeft in de loop der jaren verschillende belangen genomen. Daaronder in een leve-
rancier van flexpersoneel en sinds een paar jaar in Logistore. Verder dan vijftig procent wil 
Seacon niet gaan, vertelt Theulen. “We moeten van elkaars sterke punten profiteren, dus het 
blijven zelfstandige ondernemingen die op hun eigen markten actief zijn. Wij maken van 
hun expertise gebruik wanneer we dat nodig hebben.”
In het geval van Logistore betreft dat samenwerking op het gebied van wat Seacon Logistical 
Engineering noemt. Deze afdeling valt onder Corné Geerts, die als directeur  verantwoorde-
lijk is voor de logistieke poot van Seacon (andere poten zijn vastgoed en deelnemingen). 
“Een van de kernactiviteiten van Seacon is engineering en ICT”, vertelt Geerts. “We heb-
ben daarvoor een eigen afdeling.” Die afdeling logistical engineering, waar Theulen al aan 
refereerde, heeft te maken met behoorlijke pieken en dalen. “Voor de dagelijkse werkzaam-
heden, beheer en onderhoud van interne logistieke processen, zijn ze goed uitgerust. Maar 
wanneer er projecten bij komen, voor nieuwe of bestaande klanten, dan kan het zijn dat ze 
tijdelijk extra capaciteit voor nodig hebben.”

Logistore welkom
Het is hier dat de expertise en extra capaciteit van Logistore welkom was. “Zij en wij gaan op 
zich onze eigen gang, maar we kunnen en beroep op hen doen wanneer we extra kennis of 

mensen nodig hebben om de logistieke en warehouse processen in te vullen.”
Een van de meest recente voorbeelden is de opstart van de operatie in Duisburg, waar Seacon 
foodretailer Edeka als klant binnenhaalde. “We hebben daar een complete hal van ��.000 
vierkante meter neergezet. Die moest volledig ingericht worden, met een zo efficiënt moge-
lijk indeling van de beschikbare ruimte. Logistore heeft het stuk engineering en inrichting 
samen met ons gedaan. Hoe je de loods moest indelen, de voor de producten van Edeka 
meest efficiënte pickingsystemen. Je merkt dan dat zij geen typische consultants zijn. Ze 
kijken heel pragmatisch naar wat er nodig is en komen dan met de mogelijkheden.”
Hoewel de samenwerking met Logistore projectafhankelijk is, ziet Geerts genoeg mogelijk-
heden om die samenwerking te verdiepen. “We zijn nu bezig de hele logistieke operatie voor 
onze klant Amway in Rusland in te vullen, met locaties in Moskou en Rostov. Wanneer we 
weer voor dezelfde vragen staan, bijvoorbeeld welke pickingsystemen hier het meest efficiënt 
zijn, kunnen e weer in Rossum aankloppen.”
Belangrijk vindt Geerts behalve de goede werkrelatie dat er ook een duidelijke ‘klik’ tussen 
beide partijen is. “Ik vind een goede persoonlijke relatie voor een regelmatige samenwerking 
erg belangrijk. Dat geldt hier zeker, zowel met Peter als met zijn mensen.”

is dat hij een erg authen-
tieke persoon is. Hij brengt 
humor en creativiteit mee 
in zijn werk.”
Berden ziet Seacon vooral 
als logistieke ketenregisseur.  
Veel klanten vragen om hele 
diverse vormen van dienst-
verlening in hun logistieke 
processen. De interne afde-
ling Logistical engineering is 
mede daarom opgezet. “Je 
moet creatief zijn in het op 
maat maken van oplossin-
gen voor interne logistiek. 
Je komt meestal ergens 
binnen waar er grote, laten 
we zeggen uitdagingen zijn. 
Je moet dan in staat zijn 
om je klant en die proces-
sen waar het om gaat heel 
ontspannen tegemoet te 
treden. Peter doet dat ook 
op deze manier. Dat was 
waar Logistore en wij elkaar 
vonden.”
Het grote verschil is natuur-
lijk dat Seacons afdeling 
logistical engineering zich 
vooral richt op de eigen 
klanten, terwijl Logistore 
veel breder actief is. “Zij 
hebben op dat gebied een 
bredere kijk, komen wel-
licht met  ideeën waar wij 
niet bij stil stonden. Mede 

daarom hebben we besloten 
om daar waar het nodig is 
met elkaar samen te werken. 
Ook op het gebied van extra 
capaciteit natuurlijk.”
Berden denkt overigens 
dat Logistore ook van de 
samenwerking profiteert. “Al-
lereerst financieel, door onze 
deelneming van 50 procent. 

Daarmee geven we ook een 
soort verplichting aan elkaar, 
terwijl Logistore er financieel 
natuurlijk op vooruit gaat. 
Het is een soort waarborg 
voor de continutiteit van 
Logistore. Bovendien kunnen 
zij ook weer van onze busines 
cases leren.” 
Als voorbeeld voor dat laatste 

wijst Berden op de enorme hal 
waar Seacon het complete 
pick to pack-proces (op basis 
van een pick to light systeem) 
voor het Amerikaanse concern 
Amray verzorgt. Amway is 
mondiaal actief op het gebied 
van direct sales van producten 
via een fijnmazig netwerk van 
verkoopagenten (denk aan 

Tupperware).  “Dat is een heel 
complexe, grotendeels geauto-
matiseerde en deels gerobo-
tiseerd proces dat je niet veel 
bij logistieke dienstverleners 
zult zien.”
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Populair, 
populairder, 
popmuziek

Sinds popmuziek de harten veroverde, is het niet meer weg 
te denken uit het moderne leven. Ze doet haar naam eer 
aan, want popmuziek is populairder, grootser en com-

merciëler dan ooit tevoren. Het is alom vertegenwoordigd, een 
belangrijk cultureel, sociaal en economisch fenomeen verpakt 
in liedjes van drie minuten. Pop kan ons verheffen. Pop heeft 
politieke kracht. Pop is ook een banaal consumptiemiddel. Maar 
pop is ook stijl. Want je bent wat je luistert.

Popmuziek is een verzamelnaam voor tal van stijlen in de mu-
ziek. Muziek voor de massa. Tegenwoordig is de pop er inder-
daad voor iedereen, maar als de term kort na de Tweede Wereld-
oorlog opduikt, is het voor het eerst dat muziek voor iedereen 
bereikbaar is. Voor 1945 is het kopen van of luisteren naar mu-
ziek vaak voorbehouden aan mensen die dat konden betalen.

De term ‘popmuziek’ is nauw verbonden met termen als jeugd-
cultuur, massacultuur en commercie. Popmuziek is te zien als 
één van de verworvenheden van de nieuwe cultuurbeleving na 
de Tweede Wereldoorlog, waarin cultuur gemeengoed wordt 
voor iedereen, veroorzaakt door verbetering en beschikbaarheid 
van de technologie. Verder geeft de economische impuls die in 
de jaren vijftig ontstaat jongeren de gelegenheid consument te 
worden. In de eerste jaren van de popmuziek wordt zij dan ook 
steeds meer de uitingsvorm voor jongeren. Muziekinstrumen-
ten die in de popmuziek worden gebruikt zijn hoofdzakelijk de 
elektrische gitaar, de basgitaar, drums en de synthesizer.

Na de jazz en blues als mainstreamvarianten ontstaat in de 
jaren vijftig de rock-‘n-roll, als Chuck Berry de blues ‘versnelt’. 
Navolgers zijn Buddy Holly, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley. Een 
hoogtepunt in de popmuziek werd zichtbaar in de carrière van 
Presley, die voor het eerst het medium televisie gebruikt als een 
verlengde van het traditionele podium. Zijn bekendheid en po-
pulariteit namen voor die tijd ongekende vormen aan. Het be-
grip popidool is geboren.

De hausse van Elvis gaat naadloos over in de populariteit van 
The Beatles, waarmee het zwaartepunt van de popmuziek zich 
ook verplaatst van de Verenigde Staten naar Groot-Brittannië. 
In de Verenigde Staten wordt gesproken over een Britse Invasie, 
een golf van Britse muziek die Amerikaanse bands en artiesten 
overschaduwt. De enige Amerikaanse band die tegen het tij in 
alsmaar populairder werd, waren the Beach Boys, die The Beat-
les en de Rolling Stones (even) in populariteit evenaren. Tussen 
de twee bands ontstaat vanaf 1965 een creatieve concurrentie-
strijd waarbij The Beatles het album ‘Rubber Soul’ uitbrengen 
en The Beach Boys reageren met ‘Pet Sounds’. Met deze albums 
wordt een nieuwe richting in de popmuziek ingeslagen; popmu-
ziek wordt een kunstvorm waarin de mogelijkheden van de stu-
dio steeds meer werden benut en waarin albums in het vervolg 
meer waren dan verzamelingen liedjes. Het is het begin van een 
experiment dat nooit lijkt op te houden.

Popmuziek wordt als een kameleon. Het instrumentarium 
schept meer en meer mogelijkheden. Popmuzikanten gaan 
op zoek naar extremen, in stijl (uitdossingen) en in levensstijl 
(drugs). Een populair voorbeeld daarvan is The Velvet Under-
ground. Er ontstaat een hausse aan singer-songwriters. Som-
migen, zoals Bob Dylan, hebben veertig jaar allen maar aan zeg-
gingskracht gewonnen. 

Eind jaren zestig groeit ook de rock. De stamboom van het gen-
re kent een halve eeuw later veel (extreme) vertakkingen, zoals 
in de jaren zeventig de glam- en glitterrock en, een primitievere 
variant, de hardrock. Rock wordt herhaaldelijk in de verdomhoek 
gedrukt, maar het genre wortelt zich in de samenleving. Zelfs 
de disco en dance kunnen, als de synthesizer de nieuwe gitaar 
is geworden, daar niets tegen doen. De punk is wél een korter 
leven beschoren, al begint dat genre in het tweede millennium 
aan een tweede leven – zoals elke afgeschreven popmuzieksoort 
vroeg of later weer opduikt, herontdekt en opnieuw wordt uitge-
vonden. Pop kan innovatief zijn, maar ook nostalgisch.

De disco evolueert tot nieuwe dansmuziekstijlen, zoals house. 
De zware techno beat, een enorm volume en drugs staan model 
voor tal van stijlen die in de jaren erna ontstaan. Ook de gitaar 
herleeft in de grunge, vooral door de opkomst van Sonic Youth 
en de Pixies. Alternatieve stromingen, zoals rap en metal, rukken 
op naar de voorgrond. De eerste generatie, volwassen geworden 
popliefhebbers verlangt inmiddels terug naar de muziek uit hun 
tienerjaren – ‘toen muziek nog van vlees en bloed was en met 
échte instrumenten werd gemaakt’. De jaren zestig en zeventig 
zijn springlevend. Er zijn revivals en reünies. Er wordt teruggeblikt 
met heruitgaven, concerten en overzichten. The show goes on.

Drie sterke popvrouwen
Diana Ross, Madonna, Anouk
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Nedac Sorbo in Duiven heeft te maken met complexe logistieke stromen. Als toeleve-
rancier van vooral non-foodproducten aan supermarkten en bouwmarkten, doet het 
voormalige familiebedrijf alles van minimale tot maximale logistieke dienstverle-

ning – dus van groothandelsfunctie en category management tot het volledig bijhouden van 
het schap in de winkel.
Hoewel vooral bekend van de schoonmaakmiddelen (Wie kent niet meer ‘Sorbo is uw hulp in 
huis’?) heeft Nedac Sorbo nog veel meer in huis, vertelt logistiek directeur John Jansen. Het is 
tegenwoordig meer van Sorbo is uw hulp in én om huis.

“We leveren nu in totaal zo’n �.�00 producten, alles van schoonmaak, wenskaarten, dierbe-
nodigdheden en – voer, disposables, zelfzorgmedicatie, speelgoed, huishoudelijke artikelen, 
bij elkaar zo’n �0 artikelgroepen. Voor al deze groepen worden passende service merchandi-
sing concepten aangeboden. Onze service merchandisers zorgen in heel veel supermarkten 
voor het beheer van de betreffende artikelgroepen in het schap.”
Service merchandising, dat doet Nedac Sorbo ook voor Verstegen Spices & Sauces. “Dat is 
eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. De wijze waarop Nedac Sorbo zich op de winkelvloer 
presenteert, sprak Verstegen erg aan. Vandaar de vraag voor samenwerking en de integratie 
van hun artikelen in de bestaande werkwijze bij Nedac Sorbo. Inmiddels is die samenwerking 

Kop????????????????????

John Jansen
Functie: logistiek directeur 
Nedac Sorbo
Leeftijd: 52 
Getrouwd/partner: Sinds 
1978 met Anki 
Kinderen: Geen 
Opleiding: Hbo logistiek 
Hobbies: koken, motor-
rijden 
Levensmotto: Blijf jezelf 
Hekel aan: Moeilijk doen 
Raarste voorval uit je wer-
kend leven: Moet hopelijk 
nog komen 
Grote voorbeeld: Geen. Wel 
mensen die me inspireren
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zeer succesvol gebleken en verzorgen we nog altijd tot volle tevredenheid ook de schappen 
van Verstegen.”
Er zitten een grote verscheidenheid in de diverse logistieke stromen van Nedac Sorbo, vertelt 
Jansen. Tussen de langzaam- en snellopers, tussen bulk en kleine hoeveelheden, tussen 
producten met allerlei vormen – zoals huishoudelijke apparaten met steel. “Ook de wensen 
van onze klanten worden steeds veeleisender. En dan heb ik het nog niet over de dagelijkse 
problematiek die de groeiende files met zich meebrengen.”
Door groei van assortimenten zitten de dc’s van Nedac Sorbo inmiddels tot de nok toe vol. 
Niet voor niets is er nieuwbouw gepland op de huidige locatie, op te leveren in april �00�. 
Maar enkele jaren geleden was er al sprake van toenemende krapte. Jansen, die al negen jaar 
bij Nedac Sorbo werkte, kende Peter Leerintveld al van voor die tijd. “Ik kwam hem regelma-
tig tegen. Toen we besloten om een pand aan de andere kant van de A�� bij Duiven te huren, 
heb ik hem gevraagd ons daarin te ondersteunen. Er moest aardig wat gebeuren: een deel van 
het assortiment moest verhuizen, de inrichting moest goed zijn, de kosten laag blijven over 
zaken zoals order picking moest nog besloten worden.”
Logistore analyseerde het assortiment van Nedac Sorbo, keek naar welk deel er verhuisd 
moest worden en kwam toen met het concept. Daar paste een heel nieuwe techniek voor or-
derpicking, TagWatch, heel goed bij. “TagWatch is een vorm van R(adio)F(requency)scannin
g, maar dan met een licht apparaatje gewoon om de pols, als lezer en de picklocaties voorzien 
van RF-tags, de locatie aanduiders. De TagWatch is niet zo’n ding dat je de hele tijd in je hand 
moet houden, maar zit het apparaatje om je pols als een horloge. Het weegt niet meer dan 
een mobiele telefoon. Dit wordt met orderdata via RF uit SAP gevoed.Het systeem is gekop-
peld aan SAP-LES. Momenteel wordt de TagWatch alleen gebruikt op de gehuurde locatie. 
Waarom? “Dat is een andere ICT-omgeving. We werken met een ERP-systeem van SAP. Het 
grootste deel van het magazijn op de hoofdvestiging draait onder ons WMS van Witron, waar-
mee we de operationele processen van inkoop tot en met verkoop ondersteunen. Er was geen 
belangstelling voor een andere systematiek. Pas toen we gingen verhuizen, gingen we over 
andere opties nadenken. Als we er hier straks �.�00 vierkante meter bij krijgen, dan gaat de 
boel hier ook op de schop. Het deel van het magazijn dat nu gebruikt wordt voor bulkopslag, 
krijgt er een flink stuk bij voor pallet picking, dan ook met TagWatch, wellicht gekoppeld aan 
het huidige WMS.”
Is er binnen het huidige dc geen efficiëntere logistiek mogelijk? Het huidige dc is echt ge-
maakt voor service merchandising, vertelt Jansen. “Onze specialisatie is het uit elkaar halen 
van bulkpallets en compleet nieuwe zendingen op C(onsument)E(enheden)-niveau per klant 
van maken. Die klant heeft geen voorraadrisico, geen ruimtebeslag, geen inkoop, kortom, 
geen sores, dat lost Sorbo allemaal op. Nu bestaat bijna �0 procent uit pallet picking. We wil-

len de flexibiliteit hebben om daar in mee te kunnen groeien, maar ook om beter en sneller te 
combineren en wie weet wat de toekomst ons nog brengt. We bouwen dus voor de toekomst, 
meer bewegingsruimte, meer reactiesnelheid.” 
Volgens Jansen is Nedac Sorbo als kleine onderneming toch innovatief bezig. In ���� was 
de onderneming een van de eersten die een Dynamic Picking System (Dv van het Duitse Wit-
ron) in gebruik nam.
“We kunnen ons niet permitteren stil zitten. Ik spreek Peter regelmatig. Soms zijn we dan be-
zig met luchtfietserij, maar kunnen af en toe ook op kleine, eenvoudige en geheel eigen wijze 
onze stempel op de logistieke sector duwen. De TagWatch kwam op ons pad op het moment 
we midden in het verhuisproces zaten. Soms heb je dat soort toeval nodig.”

Nedac Sorbo heeft twee 
vestigingen in de Benelux. 
Het hoofdkantoor inclusief 
centraal magazijn bevindt 
zich in Duiven (NL). De 
dochteronderneming Nedac 
Sorbo Belux is gevestigd in 
Breendonk (B).
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Nederlands: 
Pop uit de 
polder

Hitlijsten hebben ze nooit aangevoerd. En toch worden 
hun teksten nog steeds (mee-)gezongen en gedrukt. 
Predikant Petrus Datheen en politicus Filips van Mar-

nix, heer van Sint Aldegonde hebben populaire muziek in hun 
moerstaal gemaakt, zoals Jan Smit en Marco Borsato dat vijf-
honderd jaar later met veel succes doen. Datheen is verantwoor-
delijk voor de eerste Nederlandse psalmenberijmingen, één van 
de belangrijkste kerkliederen van ons land. Aan Marnix, een as-
sistent van Willem van Oranje, wordt het Nederlandse volkslied 
toegeschreven, het Wilhelmus. 

Liederen met eeuwigheidswaarde dus, uit een tijd ver vóór de ra-
dio en grammofoonspeler. Als muziek op papier wordt verspreid 
en, belangrijker, van mond-tot-mond. Hoe anders gaat het in het 
volgende millennium met meezingers van Smit en Borsato, die 
als digitale bestanden van hand tot hand gaan en worden beluis-
terd op de radio en televisie maar ook achter de computer. Mu-
ziekspelers zo groot als kleine zakagenda en mobiele telefoons 
zijn de walkmans (voor privé-gebruik) én de gettoblasters (voor 
plezier op straat) van het nieuwe millennium. 

Populaire Nederlandse en Nederlandstalige muziek, kortweg 
pop, heeft kortom een lange weg afgelegd. De liedcultuur neemt 
vooral in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw een 
grote vlucht, met dank aan de allereerste geluidsdragers.

De bekendste Nederlandse artiesten in die tijd zijn de cabaretier 
Jean-Louis Puisuisse en revueartiesten als Louis Davids, Willy 
Derby, Lou Bandy en Frans van Schaik. Belangrijkste vertegen-
woordigers van de jazzcultuur zijn The Ramblers en het Miller 
Sextet. Opmerkelijk is de populariteit van de hawaiianmuziek, 
die in de jaren twintig wordt geïntroduceerd door verlofgangers 
uit Indië en Indische Nederlanders. In de zomer van 1945, als 
heel Nederland feest viert, ontketenen de Kilima Hawaiians, 
een ware hawaiian-rage.  Van popmuziek is pas sprake wanneer 
zich binnen die populaire muziek een aparte muziekcultuur 
voor jongeren aftekent. In Nederland gebeurt dat in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de jaren vijftig krijgen  

jongeren, voor het eerst in de geschiedenis, een eigen besteed-
baar budget. Dat gaat op aan bromfietsen, nylons, sigaretten, 
snacks en… muzieksingles.

De eerste Nederlandse artiest die veel platen verkoopt is Eddy 
Christiani. De gitarist, zanger en componist is één van de pio-
niers van de Nederlandse popmuziek. In 2007, meer dan zestig 
jaar nadat hij als eerste muzikant uit Nederland een elektrische 
gitaarsolo heeft opgenomen, begint Christiani op 89-jarige leef-
tijd aan zijn afscheidstournee.

Aan échte pop wagen zich na de oorlog nog maar weinigen. Het 
duurt tot het einde van de jaren vijftig voordat de eerste pop-
muzikanten van eigen bodem durven wat Elvis Presley en Little 
Richard doen. Hollandse muzikanten proberen de Amerikaanse 
sterren na te apen. Christiani en Willy Alberti bewandelden de 
omgekeerde weg, want zij scoren ook in de Verenigde Staten. 
Pas in 1960 verschijnt de eerste echte Nederlandse rockplaat: 
‘Kom Van Dat Dak Af’ van Peter en zijn Rockets.  Wegbereiders 
van de Nederlandse pop- en rockmuziek zijn de Indische groe-
pen, die veel instrumentale nummers spelen, zoals The Tielman 
Brothers, René and his Alligators en, naar voorbeeld van The 
Shadows, The Jumping Jewels.

De opkomst van de zeezender Radio Veronica en de interna-
tionale opmars van The Beatles leidt tot een stroom aan ‘Ne-
derbeat’. Van Golden Earring(-s) tot Q65, van The Outsiders tot 
The Shoes. Joop Visser en Boudewijn de Groot brengen met de 
akoestische gitaar Nederlandstalige liedjes in een stijl die het 
midden houdt tussen de Franse chanson en de Amerikaanse 
folk. Nederlandstalige beat is er van Het, Armand en Karin Kent, 
terwijl de Nederlandse liedcultuur hoog wordt gehouden door 
de cabaretiers Toon Hermans en Wim Sonneveld. Annie M.G. 
Schmidt en Harry Bannink schrijven geschiedenis met de televi-
siemusical Ja Zuster Nee Zuster. 

Begin jaren zeventig manifesteren de eerste ‘elpeegroepen’ zich. 
De eerste hitparadeartiesten staan op, onder wie opvallend veel 

duo’s. Zij verkiezen commercieel succes boven artistieke in-
houd. Peter Koelewijn is een invloedrijke producer geworden. De 
albumrock en de hitparadepop van Nederlandse makelij oogs-
ten succes in binnen- en buitenland, maar het zijn de palingpop 
(de Volendamse groepen The Cats en BZN, die eerst met rock 
en daarna met liefdesliedjes van 1976 tot 2007 applaus en hits 
scoren) en de smartlappen (Vader Abraham, Corry en de Rekels) 
die de hitlijsten domineren. 

Als de vrije zeezenders de nek wordt omgedraaid, is het ook 
met veel artiesten afgelopen. Nederland gaat rocken, live-bands 
(Herman Boord & his Wild Romance, Vitesse) timmeren aan 
de weg. Maar in de hitparade zegeviert de disco. Langzaamaan 
staat er nieuwe generatie Nederlandstalige artiesten op. De Ach-
terhoekse boerenrockgroep Normaal wordt groot tot buiten de 
grenzen van zijn streek. Veel ‘Hollandser’ zijn bands als Doe 
Maar, Toontje Lager, Het Goede Doel en De Dijk. Nederlandse 
punk-, new wave- en hardgroep-groepen vallen op maar kunnen 
zelden doorbreken. Het lot van de vertegenwoordigers van het 
levenslied ligt vooral in de handen van de piratenzenders.
Dat verandert in de jaren negentig. Pop van eigen bodem wordt 
populairder en populairder en verkoopt goed. Dat geldt voor 
dance-artiesten (Junkie XL, Tiesto), rockers (Kane, Anouk), 
smartlappenvertolkers (André Hazes, Frans Bauer). Nederland-
se pop leeft. En herleeft, want in 1999 is Doe Maar toe aan een 
reünie die een overweldigend succes wordt. Nederlandse bands 
en artiesten domineren hun eigen hitparade, al gaat het berg-
afwaarts met de verkoop van cd’s. Dat het publiek in de ban is 
van de artiesten uit eigen land, bewijzen de talentenwedstrijden. 
Na de Soundmixshow worden voor het eerst sterren ‘klaarge-
stoomd’ in programma’s als Starmaker, Idols en X-factor. Ne-
derpop is gerijpt en volwassen.

Drie liedjes met een zachte ‘g’
Abel – Onderweg
Frank Boeijen – Kronenburg Park
Guus Meeuwis – Het is een nacht
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Op een kastje in de vergaderzaal staat een ingelijste voorpagina van de Telegraaf, 
met daarin groot de kop: ‘TBWB �0 jaar oud’. Al drie decennia actief, en volgens 
oprichter Henk Friederichs is Technisch Bureau West-Brabant nog steeds druk 

bezig met het zoeken van nieuwe grenzen. Wat te denken van een logistieke joint venture met 
Logistore?

TBWB komt voort uit een faillissement, vertelt Henk Friederichs, oprichter en algemeen di-
recteur van de onderneming in industriële automatisering. “het bedrijf waar ik voor werkte, 
ging kopje onder. Maar er liepen nog enkele projecten. Die ben ik toen met een paar mensen 
gaan overnemen om ze goed af te ronden. Zo is TBWB ontstaan.”
In eerste instantie bestonden de werkzaamheden van TBWB uit Dorst vooral uit het verzor-
gen van een controle- en besturingslaag voor industriële machines, productielijnen, logistie-
ke apparaten. “In de afgelopen �� jaar is het onderdeel dat te maken heeft met logistieke data 
– client server applicaties -  wel groter geworden.  We verzorgen inmiddels in veel gevallen en 
combinatie van controls en data voor onze klanten.”

Blikveld verbreed
TBWB werkt ook veel samen met leveranciers van industriële apparatuur. Na een dipje in 

TBWB: samen werken, samen brainstormen

Wie is Henk  
Friederichs
Leeftijd: 58 
Getrouwd/partner:  
Getrouwd met Corry Maas 
53 jaar 
Kinderen: 4 kinderen meisje, 
jongen, jongen, meisje resp. 
32,30,27,25 jaar. 
Opleiding: MBO+ Auto-
didact 
Hobbies: Koken, Motorrij-
den, Oude VW T1 bus, Fo-
tograferen, Golfen, Reizen 
Levensmotto: Leer van gis-
teren, leef vandaag, droom 
over morgen 
Hekel aan: Mensen die niet 
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de omzet enkele jaren geleden heeft de onderneming bovendien het blikveld verbreed door 
systeemintegratie op te nemen in de portfolio. We leveren inmiddels alles tussen de ERP- en 
WMS-systemen aan de bovenkant en de robots en andere apparatuur aan de onderkant. “
Een voorbeeld hiervan is de boekensorteermachine van het Centraal Boekhuis. “Daar hebben 
we van de grond af een complete sorteeromgeving inclusief controlelaag gerealiseerd met 
behulp van zelf ontwikkelde software. We hebben alles bedacht, ingebracht en met de rest 
van het logistieke proces geïntegreerd.”
Met het voorbeeld wil Friederichs duidelijk maken dat het gaat om volledige logistieke pro-
cessen, met beheerssoftware uit eigen stal, op maat gemaakt. “We zien onszelf een beetje als 
een kleermaker voor de logistieke wereld.”
TBWB werkt zowel regionaal als landelijk. Onder z’n grotere klanten mag het bedrijf onder 
meer Audax, Centraal Boekhuis, Sandd  en De Telegraaf rekenen – waar voor TBWB de mail-
room geautomatiseerd heeft). “Zei ik landelijk?”, voegt Friederichs toe: “We leveren ook aan 
bedrijven in China en Thailand. Zo wilde supermarktketen Tesco voor z’n Thaise activiteiten 
Nederlandse beheerssoftware op z’n Nederlandse sorteermachines.”

Nieuwe vinding
De relatie met Logistore ontstond zo’n twee jaar geleden. TBWB stond destijds op een regio-
nale beurs in Den Bosch om klanten wat dichterbij te zoeken. Peter Leerintveld was daar met 
Logistore aanwezig, om een nieuwe vinding onder de aandacht te brengen.” Die vinding, dat 
was de Logistacker, een concept bedoeld voor zogeheten high performance orderpicking. 
“Heel kort door de bocht kun je daarmee acht maal sneller dan gebruikelijk mee het ma-
gazijn in brengen en er weer uit halen, ongeveer achtmaal sneller dan met de gebruikelijke 
systemen. Peter had nog geen system integrator die het concept samen met hem kon wegzet-
ten. Dat werden wij dus uiteindelijk.”
De uitkomst van een reeks onderhandelingen was de joint venture Blue Storage, gevestigd 
op hetzelfde adres als TBWB. “We zijn er samen mee aan de slag gegaan, hebben een aantal 
leads uitgezet, er draait een pilot in Duitsland.  We verwachten de eerste systemen binnen 
een tot twee jaar daadwerkelijk weg te zetten.  Bij Centraal Boekhuis hadden we dat al bijna 
gedaan, maar het plafond bleek net te laag voor de Logistacker. Die heeft extra ruimte bo-
venop  de stellingen nodig.”
Het systeem is echt bedoeld voor snellopers en grotere logistieke processen, benadrukt Frie-
derichs. “Hij doet ��00 bakken per uur. Vanaf een vulgraad van �0 tot �0 procent wordt het 
rendabel. We zijn bijvoorbeeld druk bezig met Nedac Sorbo om te kijken of dit voor hen een 
goed systeem is.”

Echte kruisbestuiving
Het is logisch, stelt Friederichs, dat TBWB en Logistore ook op andere gebieden van elkaars 
kennis en specialiteiten profiteren. “Zij zijn goed in het opzetten van  logistieke processen, 
wij goed in het invullen er van. We houden regelmatig brainstormsessies met soms hele 
interessante uitkomsten. Een echte kruisbestuiving. We zeggen allebei wel eens dat het jam-
mer is dat we elkaar niet veel eerder zijn tegen gekomen. Wie weet wat er dan allemaal uit 
gekomen was. “
Zowel Peter Leerintveld als Friederichs zijn langzaam aan het afbouwen, zo vertelt de alge-
meen directeur. “Zo krijgen we wat meer tijd voor hobbies zoals motorrijden. Maar ik denk 
dat we daarnaast voorlopig nog wel blijven brainstormen.”
In de tussentijd vindt Friederichs het ook belangrijk dat Logistore en TBWB elkaar alle vrij-
heid gunnen om buiten de joint venture Blue Storage en buiten de brainstormsessies om elk 
hun eigen weg te gaan. “We werken samen wanneer dat een meerwaarde biedt, maar met 
voldoende ruimte om  ook eigen zaken uit te werken. Dat is heel prettig.”

doen wat ze zeggen en niet 
zeggen wat ze doen 
Raarste voorval uit je 
werkend leven: Dat zijn er 
velen, maar een leuke is wel 
dat ik door een schakelfout 
ooit een rgv beladen met 
een pallet van 1000kg het 
dames toilet heb binnenge-
reden (door een muur wel 
te verstaan) er zat gelukkig 
niemand op. 
Grote voorbeeld: geen groot 
voorbeeld, wel een uitspraak 
van mijn vader:  “Kan-ik-
niet ligt op het kerkhof en 
wil-ik-niet ligt er naast.”
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Muziek en werk kun je bij Peter Leerintveld niet los 
van elkaar zien. Al zegt hij duidelijk onderscheid 
te kunnen maken tussen zijn privépet, zijn zake-

lijke pet en zijn sociale pet, beïnvloeding over en weer is er 
genoeg geweest. “Ik doe nu steeds meer vooral nog wat ik 
leuk vindt.”

Hij heeft het al eerder gezegd: muziek vormt ook een rode 
draad in zijn werkende bestaan. Veel contacten, zelfs banen, 
heeft Peter Leerintveld te danken aan zijn liefde voor de mu-
ziek. Bovendien, zo stelde hij eerder: zijn manier van denken 
en doen in zijn werk heeft veel raakvlakken met hoe hij mu-
ziek maakt:  “Ik speel het ene gedeelte maar kijk al vooruit 
naar het volgende gedeelte dat ik moet spelen.”
Muziek is ook een van zijn grote liefdes, al heeft hij er door de 
drukte van zijn werk niet altijd meer de tijd voor gehad die hij 
er vroeger in stopte.  In elke gemeente waar hij ging wonen, 
sloot hij zich aan bij de plaatselijke harmonie of fanfare, al 
is hij altijd het meest actief geweest in de fanfare van zijn ge-
boorteplaats Rossum. 
“Ik was twaalf jaar toen ik lid werd. Ik ben daarna nooit 
echt meer weggegaan. Ik heb er ook nooit spijt van gehad 
dat ik er zo veel tijd in gestopt heb, misschien zelfs een 
beetje mijn stempel gedrukt heb op de ontwikkeling van de 
fanfare.”Stempel? Ja, want Peter heeft reeksen van functies 
gehad, waaronder die van voorzitter – een positie die hij acht-
tien jaar heeft ingevuld.

Drijvende kracht
Zo lang als hij zich al kan herinneren speelt hij de Bariton 
Euphonium, een kleinere variant van de tuba. “Ik hou ook 
meer van gespeelde muziek dan van gezongen muziek. En 
dan vooral de wat modernere soorten: jazz, big band, brass 
band.” Muzieksoorten waar de Rossumse fanfare zich ook 
meer op is gaan richten in de loop der jaren, destijds mede 
onder invloed van Leerintvelds drijvende kracht.

Hoewel Peter nog in Rossum werkt, woont hij inmiddels met 
zijn vrouw in Lith. Ook daar is hij lid geworden van de plaat-
selijke fanfare. Niet alleen vanwege zijn passie voor muziek, 
ook omdat het volgens hem een goede manier is om in een 
nieuwe gemeenschap te integreren.  En natuurlijk is het een 
goede manier om zijn hoofd even te legen.
“Het gaat er niet zozeer om of het een hobby of een passie 
is. Waar het vooral om gaat, is dat ik op zijn tijd even moet 
terugschakelen. Dat kan door het maken van muziek, maar 
dat kan ook door te gaan hardlopen, te fitnessen, of door een 
tijdje in de sauna te gaan zitten, of door een stuk op de motor 
te gaan rijden. Zo kan ik mijn hoofd helemaal legen en even 
bijtanken. Af en toe moet iedereen de batterij even opladen, 
ook ik.”

Spelend lid
In Rossum is Peter nu nog voornamelijk spelend lid van de 
fanfare. “Ik ben heel lang betrokken geweest bij het reilen en 
zeilen van de vereniging. Met het voorzitterschap, de muzi-
kale richting, met het organiseren van reizen zoals naar Oos-
tenrijk en Duitsland. Ik leidde mijn bedrijf zo ongeveer zoals 
ik in de vereniging actief was. Je moet goed kunnen delege-
ren en motiveren. Als je alles zelf doet, wordt je gek.”
Hij ziet meer parallellen tussen zijn werk en de muziek. “Na 
zo’n �� jaar ga je ook op routine werken. Je kunt er dus meer 
dingen bij doen omdat je over de basis niet meer hoeft na te 
denken. En je moet zowel in je werk als bij muziek maken 
verbeelding en creativiteit hebben om je boodschap goed 
over te kunnen brengen.” 

Dirigent geworden
Even mijmert Peter over wat hij gedaan zou hebben als hij 
Logistore niet had opgericht. “Het is natuurlijk niet aan de 
orde, maar wie weet was ik dan wel dirigent geworden. Als 
ik stop met werken, dan ga ik misschien nog een cursus in 
die richting volgen, maar nu niet. Een dag heeft maar �� uur, 

Muziek, de rode draad
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Nieuwe Trombone collectief
Peter Leerintveld ondersteunt 
en draagt vanuit zijn passie 
voor muziek het Nieuwe 
Trombone Collectief ook een 
warm hart toe. Het Nieuw 
Trombone Collectief bestaat 
uit negen trombonisten van 
dezelfde generatie, die aan het 
Rotterdams conservatorium 
zijn afgestudeerd en na hun 
studie vrienden zijn gebleven. 
Allen hebben in de afgelopen 
jaren op hun eigen manier 
een succesvolle carrière op-
gebouwd bij gerenommeerde 
orkesten en ensembles, zoals 
het Koninklijk Concertge-
bouworkest, het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest, 
Orkest de Volharding en het 
Nederlands Blazers Ensemble. 
Naast de vriendschap bleef 
na de studie ook de behoefte 
om samen te spelen en te wer-
ken. Uit deze behoefte is het 
Nieuw Trombone Collectief 
(NTC) ontstaan. 
Het doel van het NTC is de 
verdere emancipatie van de 
trombone in solo- en kamer-
muziek. De trombone heeft 
zeer sterk het imago van een 
orkestinstrument, waardoor 
weinig mensen het instrument 
associëren met kamermuziek 
en de grote mogelijkheden 
van het instrument kennen. 
Hiernaast is het repertoire 

voor trombone in kamermu-
ziek beperkt. Daarom zet het 
NTC componisten ertoe aan 
dit repertoire uit te breiden. 
Alle leden van het NTC zijn 
zeer actief in de Nederlandse 
muziekpraktijk en hebben 
hierdoor veel kennis van en 
ervaring in de uitvoerings-
praktijk van zowel nieuwe als 
klassieke muziek. Met behulp 
van deze kennis en ervaring 
wil het NTC zijn doelstelling 
realiseren; 
Door middel van variabele 
bezettingen - onder andere in 
samenwerking met andere en-
sembles -, nieuwe composities 
en nieuwe concert- en presen-
tatievormen laat het NTC zijn 

ik kan niet alles tegelijk. Maar ik doe inmiddels wel gewoon 
vooral wat ik leuk vindt.”
Als Peter terugkijkt, is dat met enige tevredenheid. “Ik denk 
niet dat ik arrogant ben als ik zeg dat ik toch wel een stem-
pel gedrukt heb op de fanfare, in positieve zin dan. We heb-
ben �� jaar geleden een dirigent aangenomen die er nu nog 
steeds zit. Daarmee wil ik mezelf niet op de borst slaan, maar 
alleen aangeven dat het er vooral om gaat dat mensen het 
leuk vinden om bij de fanfare te zitten. Daar richt ik mezelf 
nu ook steeds meer op. Ik wil het gewoon leuk vinden wat ik 
doe. En muziek maken, dat vind ik mooi.”

publiek kennis maken met de 
verrassende mogelijkheden 
van de trombone in al haar 
facetten. 
Het NTC is een collectief op-
gericht door de musici zelf en 
vanuit een sterke onderlinge 
betrokkenheid bepalen zij zelf 
wat er gebeurt. Het is een 
werkplaats waar ieder lid ar-
tistieke ideeën kan ventileren 
en uitvoeren, waarvoor in de 
normale beroepspraktijk soms 
minder ruimte is. 
www.newtrombonecollective.
com
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Country, 
stem van 
het volk
Countrymuziek of folk is de verzamelnaam voor verschil-

lende muziekstijlen van Amerikaanse muziek, die ontstaat 
op het platteland in het zuidelijke deel van de Verenigde 

Staten en zijn wortels in de Amerikaanse volksmuziek heeft. Het 
is met de blues de belangrijkste invloedbron van de rock-‘n-roll. 
In den beginne wordt country met minimale middelen gemaakt. 
Meer dan een stem die wordt begeleid door eenvoudige, dikwijls 
zelfgemaakte instrumenten (akoestische gitaar, banjo, viool) is 
er niet voor nodig. Tegenwoordig worden ook elektrische gitaar 
en drums gebruikt.

De oervorm van het genre ontstaat in de jaren twintig van de 
twintigste eeuw in de Appalachen en de Ozarks in de zuidelijk-
ste staten van Noord-Amerika. Afgezonderd van de buitenwe-
reld bieden dans en muziek het enige vermaak voor de besloten 
gemeenschappen van Ierse en Schotse immigranten. Live-op-
tredens van regionale (dans-)orkesten en ‘stringbands’ bezorgen 
het genre zijn eerste bekendheid als hun muziek door radiopro-
gramma’s wordt verspreid.

De eerste aanzet tot de hedendaagse countrymuziek wordt toe-
geschreven aan de jodelende Jimmie Rodgers. In 1927 maakt hij 

als voor Rodgers is de carrière van Hank Williams kort maar roe-
rig. Williams overlijdt op Nieuwjaarsdag 1953 op de achterbank 
van de auto die hem naar een Nieuwjaarsconcert zou brengen. 
Langzaamaan doet de invloed van de rock-‘n-roll zich gelden, al 
schakelen ook veel rockers over op de country. Jerry Jee Lewis 
is één van hen en ook rockabillyartiest Cash ‘bekeert’ zich tot 
de folk. In de jaren zestig en zeventig gelden Dolly Parton en 
Tammy Wynette als de grootste sterren.

Countrymuziek is tot het midden van de vorige eeuw vooral een 
Noord-Amerikaanse aangelegenheid, al maakt het publiek in de 
rest van de Verenigde Staten en in Europa via de ‘zingende cow-
boys’ (westernhelden Roy Rogers en Gene Audry) ook kennis 
met het genre. Het is pas dankzij de optredens en opnamen 
van de Vlaamse Bobbejaan Schoepen, zanger, gitarist en kunst-
fluiter, dat de arbeidersmuziek voet aan de grond krijgt in de 
lage landen. Countrymuziek raakt ingeburgerd en het traditio-
nele folkgeluid wordt verbasterd door pop- en rockgroepen en 
-artiesten zoals The Eagles, The Byrds, Neil Young en Lisa Ron-
stadt. De geïdealiseerde eerlijkheid van het plattelandsleven en 
het uiten van ‘echte’ emoties en levenservaringen passen goed 
bij de tijdgeest van de jaren zestig en zeventig. De vaak conser-

vatieve teksten van de originele country worden vervangen door 
teksten die beter passen bij de idealen van de nieuwe generatie 
singer-songwriters. 

Halverwege de jaren tachtig blazen jonge groepen uit het alter-
natieve circuit de country(-rock) nieuw leven in. Oudegedienden 
als Emmylou Harris en Chris Hillman krijgen (weer) de geest 
en Ricky Slaggs en The Judds forceren een commerciële door-
braak. Hierdoor krijgen andere onbekende artiesten en talenten 
kansen, zoals Steve Earle en Dwight Yoakam. Nog veel populair-
der worden in de jaren negentig Gareth Brooks, John Michael 
Montgomery en Alice Krauss, die met haar aan Dolly Parton her-
innerende stemgeluid een miljoenenpubliek aan zich bindt. De 
authentiek-frivole Dixie Chicks en de soundtrack van de film ‘O 
brother, where art thou?’ (met folk- en bluegrassmuziek) zorgen 
voor hernieuwde interesse voor het genre.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er veel nieuwe 
artiesten bijgekomen die (alternatieve) rock combineren met 
authentieke countryelementen. Onder invloed van Wilco, Will 
Oldham en Lucinda Williams wordt zelfs een nieuw (sub-)genre 
geboren, de Americana, dat ook veel popliefhebbers aantrekt. 
Veteraan Cash maakt een onwaarschijnlijke comeback met vijf 
sobere maar ontoerende platen over leven en liefde, waarvan 
de laatste postuum verschijnt. In de herfst van zijn artistieke 
carriere is Cash openhartiger en eigenzinniger dan ooit, door op 
aangrijpende wijze eigen werk, bekende popnummers en coun-
tryklassiekers (van onder anderen Hank Williams) uit te voeren. 
De meester is dood, maar zijn ziel leeft voort.

Americana en de mijlpalen van de countryrock
Uncle Tupelo – An Anthology
Gram Parsons – Safe at home
The Flying Burrito Brothers – The Gilded Palace of Sin

zijn eerste plaatopname voor Victor Records in Bristol, Virginia. 
In 1933 is de carrière van Rodgers al voorbij, als hij overlijdt aan 
tuberculose. De man heeft dan al een heleboel invloedrijke suc-
cesnummers op zijn naam staan. Tegelijk met Rodgers debuteert 
de Carter Family. Het religieuze trio (A.P. en Sara Carter en hun 
schoonzus Maybelle Varter-Addington) wordt legendarisch door 
in veertien jaar meer dan 250 nummers op te nemen. Dochterlief 
June Carter zet de vocale traditie voort. Later trouwt ze met de 
grootste countryartiest aller tijden, Johnny Cash. In de jaren der-
tig en veertig neemt de populariteit van de countrymuziek toe. 
Zanger, violist en mandolinespeler Bob Wills vindt een nieuwe 
soort, dansbare country uit, als hij bluesgrass en jazzmuziek ver-
mengt tot western swing.

Na de Tweede Wereldoorlog begint de country uit het zuidwes-
ten te overheersen. Hashille wordt het (commerciële) brandpunt 
van de stroming. De instrumenten worden elektrisch versterkt, 
wat leidt tot het ontstaan van de honky tonk. Het is een verwij-
zing naar de lawaaierige kroegen waar arbeiders in de olie-indu-
strie in Texas vertier zoeken. Hank Williams en Ernest Tub ma-
ken furore. Williams schrijft over het lot van de (hard-)werkende 
man. De zeggingskracht van zijn materiaal is onverslijtbaar. Net 
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Tennant uit Uden, producent van veeg- en schrobmachines, heeft een langdurige rela-
tie met Logistore.  Hoewel de kennis van Logistore van grote waarde is geweest voor 
Tennant, was het toch vooral de spiegelfunctie waarmee het bedrijf van Peter Leerint-

veld zich wist te onderscheiden

Zo oud als de Amerikaanse moederorganisatie – opgericht in ���0 - is Tennant uit Uden niet. 
Maar de producent van veeg- en schrobmachines heeft sinds de oprichting in ���0 toch een 
aardige hoeveelheid kennis en ervaring met de Nederlandse en Europese markt opgebouwd. 
“We dekken zo’n beetje de hele keten af”, vertelt directeur Piet van Kessel, “van metaal tot 
montage.”
Tennant, dat met een apart dc ook alle onderdelen levert voor onderhoud en beheer van 
geleverde machines in EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika), heeft twee kernactiviteiten. 
Allereerst worden er grote industriële machines geleverd aan de industriële en logistieke 
sector, voor het schoonmaken van productielocaties en magazijnen bijvoorbeeld. “Maar we 
mogen in Nederland ook de NS, de Koninklijke Luchtmacht en Schiphol tot onze klanten 
rekenen.”
De tweede tak van sport bij Tennant zijn de zogeheten BSE’s, vertelt logistiek manager Trevor 
Burnett. “Dat zijn de grote schoonmaakorganisaties die bijvoorbeeld werken voor super-

Tennant: ‘Spiegelfunctie Logistore voor ons 
grootste waarde’

Wie is Tony Budel
Tony Budel  
Leeftijd:  40 jaar         
Getrouwd/partner: ge-
trouwd         
Kinderen:  2, jongen/meisje 
Opleiding: MBO                 
Hobbies: Wielrennen/Sport 
in het algemeen 
Levensmotto: probeer het 
simpel te houden. 
Hekel aan:  rode kool 
Raarste voorval uit je wer-
kend leven: Een consultant 
die de algemeen directeur 
op de gang terecht wijst.
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marktorganisaties zoals Carrefour in Frankrijk en Sainsbury’s in Engeland. Dat zijn relatief 
kleine schoonmaakmachines, tot stofzuigers aan toe.”
De verhouding in afzet ligt sterk ten gunste van de commerciële machines, circa �0 versus �0 
procent voor de industriële machines. Maar dat is puur in units, in omzet ligt de verhouding 
heel anders natuurlijk. Die grote machines zijn toch wat duurder.”
Hoewel Tennant zelf de montage van de machines verzorgt, evenals servicecontracten voor 
onderhoud en beheer, is het transport uitbesteed aan carriers. “We hebben veel kennis van 
zaken, maar een eigen vrachtwagenvloot, dat behoort niet tot onze kernactiviteiten.”
Het concern is mondiaal, dus ook in Europa, bezig met verbreding van de activiteiten. Zo is er 
onlangs een overname geweest van een grote producent van straatveegmachines. “Die gaan 
we nu integreren”, vertelt Van Kessel. “Onze Amerikaanse moederorganisatie zoekt ondertus-
sen verder naar overnamekandidaten die in ons portfolio passen.”

Langdurige samenwerking
Bij zoiets als een integratie van een andere onderneming komen er ook vaak verschillende 
logistieke processen bij elkaar. De kans is aanwezig dat Logistore hier ook om de hoek komt 
kijken, want Tennant en Logistore werken al een jaar of acht samen, vertelt Van Kessel.
“Ik kende Peter al van school af aan, we hebben vroeger veel samen opgetrokken. Ik wist dat 
hij in de logistiek was gegaan. Zo’n acht jaar geleden wilden we ons oude magazijn reorga-
niseren. Met de groei die we hadden, kregen we de interne logistiek niet meer voor elkaar. 
Niemand bij ons had de oplossing. Toen dacht ik aan Peter en Logistore, met het idee dat hij 
ons toegevoegde waarde kon bieden door ons een spiegel voor te houden.”
Hoewel Van Kessel de eerste contacten heeft gelegd, is hij verder slechts zijdelings betrokken 
geweest bij die eerste samenwerking met Logistore. “Ik weet dat er uiteindelijk op basis van 
de adviezen van Logistore een aantal aanpassingen heeft plaatsgevonden in het magazijn, 
waaronder een ander order picking system.” 

Op de schop
Inmiddels, zo vertelt Van Kessel, is er sprake van nieuwbouw voor de magazijnfunctie. Gezien 
het succes van de eerdere samenwerking werd daarbij weer aan Logistore gedacht. “Het 
logistieke proces moest op de schop. Peter heeft toen een aantal onderzoeken gedaan om te 
kijken wat we konden verbeteren of vernieuwen. Dit keer was er meer sprake van begeleiding 
en advisering dan van daadwerkelijke ondersteuning van de implementatie. Maar dat was 
ook wat we nu nodig hadden.”
 Burnett beaamt het nut van de spiegelfunctie die Logistore had. “Dat werkte erg goed. Zo 
kreeg je een heel ander perspectief.  Uiteindelijk zijn er gezamenlijke ideeën uit gekomen 

waarvan we er toch veel ontwikkeld hebben. Het uiteindelijke resultaat was behoorlijk anders 
dan wanneer we alleen zelf hadden nagedacht over wat we nodig hadden in de nieuwbouw.”

Ideeën losgelaten
Burnett geeft een paar voorbeelden. “We zaten te twijfelen of we voor het interne transport 
een lift of een transportband zouden gebruiken, omdat we in het nieuwe magazijn met een 
tussenvloer werkten. Peter heeft daar een aantal ideeën op losgelaten om te kijken naar de 
praktische toepasbaarheid. Op basis daarvan hebben we uiteindelijk voor een lift gekozen.”
 Een tweede discussie ging over het gebruik van een brede gang – voor transport via heftrucks 
– of een narrow isle toepassing. “Dat is toch heel erg afhankelijk van het soort producten dat 
je hebt. Wij hadden daar zelf wel een aantal gedachten over. Die hebben we aan Logistore 
voorgelegd en gezegd: schiet er maar op. En dat hebben ze dan ook gedaan.”
Van Kessel benadrukt nog eens de grootste waarde die Logistore Tennant heeft geboden. Dat 
was niet eens zozeer de kennis, hoewel die ook van groot belang was. “Ik denk dat je het beste 
kunt zeggen dat Peter ons hele andere mogelijkheden heeft laten zien vanuit zijn kennis van 
logistieke processen. Elk bedrijf heeft toch zijn eigen richting, die vaak tegen beter in wordt 
aangehouden. Door Logistore zijn we op een andere manier over die richting gaan denken.”

Wie is Koos van  
Geresteyn 
Leeftijd: 43 
Getrouwd/partner:    
getrouwd 
Kinderen: 1 dochter en 1 
zoon 
Opleiding:  Midd. Detail-
handels School + aanvul-
lende avondstudies 
Hobbies: voetbal, darts, 
spelletjes doen 
Levensmotto: doe wat je 
zegt en zeg wat je doet 
Hekel aan: prietpraat  
Raarste voorval uit je wer-
kend leven: bij een klant een 
koffiemelkcupje verkeerd 
openen op een keurig zwart 
bureau 
Grote voorbeeld: geen. Ieder 
mens is uniek in zijn doen 
en laten.
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Klassieke 
muziek, 
een kunst-
vorm

Met klassieke muziek wordt in de westerse betekenis 
meestal bedoeld: muziek die als kunstvorm is gecom-
poneerd. Klassieke muziek is geen gebruiksmuziek 

en er wordt in concertzalen in stilte naar geluisterd. Vaak dateert 
de componist van vóór 1900. Voor de instrumentatie gebruikt 
men traditionele orkestinstrumenten. De middeleeuwse muziek 
is de westerse klassieke muziek uit de periode 1000-1450. De 
belangrijkste vernieuwing in dat tijdperk, is de polyfonie (meer-
stemmigheid).

De muziek uit de Middeleeuwen is voor een belangrijk deel ge-
zongen muziek. In de vroege Middeleeuwen is de ontwikkeling 
van de klassieke muziek gebonden aan de ontwikkeling van de 
kerkmuziek. De in de kerk gezongen melodieën zijn voornameli-
jk uit Azië afkomstig. Deze melodieën ondergaan een verander-
ing: zij worden ontdaan van hun versieringen, zodat slechts de 
belangrijkste tonen overblijven. Deze kerkgezangen zijn vanaf 
de zesde eeuw verzameld en gecodificeerd op last van paus 
Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). Deze verzameling 
staat sindsdien bekend als Gregoriaanse muziek: het zijn alle 
eenstemmige gezangen. 

Buiten de muren van de kerken, kloosters en kathedralen zingt 
men troubadours- en pelgrimsliederen, hoofse chansons en 
ballades. Minstrelen en troubadours trekken zingend, dansend 
en verhalen vertellend van kasteel naar kasteel. De muziek 
bestaat, evenals de kerkelijke muziek, uit een enkele melodie. 
Een verschil: de muziek is sneller en vertolkt in de plaatselijke 
taal. Verder wordt de zang begeleid door snaar- of percussie-
instrumenten. In de kerk wordt het orgel gebruikt, op straat de 
viool en de lier. Als percussie-instrumenten doen kleine drums 
en bellen dienst.

Naast de liederen van de troubadours ontstaan volksliederen 
die, zoals de naam al suggereert, door iedereen (en samen) 
gezongen konden worden. De volksliederen – strijdliederen, 

liefdesliederen, drinkliederen en ballades  – hebben een simpele 
melodie en eenvoudig ritme en werden met allerlei instrumenten 
begeleid. Veel instrumentale dansmuziek uit de Middeleeuwen  
is bewaard gebleven. Belangrijke componisten van middeleeu-
wse muziek zijn De Machaut en Landini.

Ook de muziek uit de Renaissance is hoofdzakelijk gezongen 
muziek. Toch is er in deze periode ook al veel instrumentale 
speelmuziek beschikbaar, die de mensen thuis voor hun plezier 
spelen. Instrumentale renaissancemuziek is vaak voor groepjes 
van dezelfde instrumenten. Belangrijke componisten van renais-
sancemuziek zijn Gabrieli en Monteverdi.

De muziek uit de Barok is heel geschikt voor be-
ginnende muziekleerlingen. Zowel in kamermuz-
iekensembles als in orkesten kunnen zij al snel 
meespelen en ook eenvoudige solostukken zijn er 
voldoende te vinden. In barokmuziek kan men zich 
ook verregaand specialiseren, bijvoorbeeld in de or-
namentiek (versieringsleer) en in het zogenaamde 
basso-continuospel (vooral nuttig voor akkoordin-
strumenten zoals piano, orgel, luit en harp). Bek-
ende componisten uit het baroktijdperk zijn Vivaldi, 
Purcell, Bach en Händel. Voor barokmuziek zijn de 
meeste instrumenten te gebruiken, maar vooral geschikt zijn 
blokfluit, dwarsfluit, hobo, fagot, harp en luit (ook gitaar en 
mandoline), viool, altviool en cello, kerkorgel, klavecimbel (pia-
no), hoorn, trompet en trombone en natuurlijk zang.

De muziek uit de tijd van Haydn en Mozart geldt als de klass-
ieke muziek bij uitstek. Dat komt doordat de kunst zich in deze 
tijd (1750-1800) opnieuw erg richt op de voorbeelden uit de 
klassieke oudheid. Omdat we onder het begrip klassieke muz-
iek gaandeweg alle belangrijke muziek uit bet verleden zijn 
gaan verstaan, spreken we ook vaak van de Weense School als 
we de muziek uit de tweede helft van de achttiende eeuw be-

doelen. Ook deze muziek kun kan in allerlei verbanden worden 
beoefend. Voor solisten zijn er bijvoorbeeld pianosonates van 
Clementi, Haydn en Mozart, voor ensembles en orkesten stri-
jkkwartetten pianotrio’s, symfonieën en ouvertures. De muziek 
uit de negentiende en de vroege twintigste eeuw is eigenlijk 
een soort voortzetting van de klassieke muziek uit de tijd van 
Haydn en Mozart. De muziek klinkt nu wel heel anders, maar 
in hoofdzaak worden dezelfde instrumenten gebruikt die Haydn 
en Mozart gebruikten. Hier en daar komen er wel nieuwe in-
strumenten bij, maar die zijn afgeleid van bestaande instru-
menten, zoals de piccolo, de basklarinet en de contrafagot.  
Een geval apart is de saxofoon. Dit instrument is wel helemaal 

nieuw. Het doet zijn intrede in de klassieke muziek 
aan het einde van de negentiende eeuw als solo- en 
orkestinstrument. Belangrijke romantische com-
ponisten zijn Beethoven, Schubert, Schumann, 
Liszt, Chopin en Mahler. Componisten uit de tijd 
van het Impressionisme zijn Ravel en Debussy. 
Belangrijke vertegenwoordigers van het Expres-
sionisme zijn Bartok, Schönberg en Strawinsky. 
Na 1945 ontstaan in de klassieke muziek een 
groot aantal heel verschillende stijlen, die elk 
een zeer beperkte groep beoefenaren en geïn-
teresseerden kennen. Stromingen zijn bijvoor-

beeld minimal music, seriële muziek, elektronische muziek 
en computermuziek, toevalsmuziek en vrije improvisatie. 
Vaak gaan deze eigentijdse stijlen samen met stromingen uit 
de lichte muziek, zoals bij de free jazz of synthesizermuziek.  
Voor bijna alle instrumenten is het mogelijk deze wereld van de 
eigentijdse muziek te verkennen. Veel componisten schrijven 
bewust weer voor ouderwetse muziekinstrumenten als blokfluit 
of klavecimbel, terwijl ook de computer- en synthesizerfreak aan 
zijn trekken komt.

Van vroeg tot laat: drie grootheden van de klassieke muziek
Guillaume de Machaut, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt
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Tomcio Paluch: klein duimpje in het Pools. Het is geen 
kinderboek, maar een project dat John Jansen na aan 
het hart ligt. De logistiek directeur is al sinds de jaren 

tachtig betrokken bij Tomcio Paluch, dat op kleine schaal 
hulp biedt aan Poolse kindertehuizen. Binnenkort neemt 
Jansen ook Peter Leerintveld mee op een van de reizen door 
Polen.

“Dit project is echt een van mijn kindjes”, vertelt John Jansen. 
“Het is eigenlijk gegroeid uit kennismaking met vergelijk-
bare projecten, waar ik in de jaren tachtig mee in aanraking 
kwam. Ik werkte destijds bij farmaceutische groothandel 
OPG. Er waren in die tijd veel stichtingen bezig met projec-
ten zoals hulp aan Polen, destijds nog onderdeel van het 
Oostblok.”

Omdat veel van die stichtingen ook bij OPG aanklopten, werd 
hij er veel mee geconfronteerd. “Zo kwam ik ook in aanra-
king met een stichting uit Utrecht, die nog mensen konden 
gebruiken. Onder meer voor het leveren van goederen aan 
Poolse ziekenhuizen. Ik heb lange tijd ‘nee’ gezegd, maar 
uiteindelijk ben ik toch omgegaan en mee gaan reizen.” Ook 
heb ik enkele grote transporten in ���� en ’�� vanuit Arn-
hem mee mogen organiseren. Het was, zo zegt Jansen, een 
hele belevenis. “Af en toe zag je taferelen waar je gewoon van 
moest janken. Heel indrukwekkend.”

Interessante tijd
In eerste instantie was het allemaal nogal los vast, maar op 
gegeven moment besloot men het gestructureerder aan te 
pakken. “Er was al een aantal kinderhuizen waar we inmid-
dels mee samenwerkten en waar we dat ook wel op meer 
structurele wijze mee wilden doen. Een aantal gelijkgestem-
den voor kleinschalige maar structurele hulp hebben toen de 
Stichting Tomcio Paluch opgericht” Sinds die tijd heeft Jan-

sen zo ongeveer heel Polen doorgereden, zowel voor als na 
de val van het communistisch bewind. Een hele interessante 
tijd, noemt hij dat.
Klein Duimpje – Tomcio Paluch – werkt nog altijd op dezelf-
de kleinschalige manier als destijds. “Daar is bewust voor 
gekozen, niet voor niets hebben we de naam Klein Duimpje 
uitgezocht. Wat wij doen, is niet te vergelijken met de groot-
schalige hulpstromen waarover je vaak in de kranten leest. 
Als wij er niet komen, zal er geen kind overlijden.“
Maar Jansen denkt wel dat ze het leven wat aangenamer kun-
nen maken met de levensmiddelen en andere producten 
die Klein Duimpje tweemaal per jaar naar elk tehuis brengt. 
Het zijn niet uitsluitend de materiële zaken die van belang 
zijn, de reikende hand en getoonde interesse spelen ook een 
belangrijke rol. In het huidige Polen is er meer verschil ge-
komen tussen arm en rijk, hoewel het langzaam beter gaat. 
Ik denk dat elk klein beetje helpt, en ik ben ook voorstander 
van kleinschalige hulp. Dat is overzichtelijker, je kunt er grip 
op houden. Kijk maar eens naar de hulp na de tsunami eind 
�00�, wat is er eigenlijk met al dat geld gebeurd?”

Niet alles
Er zijn ook ergere plekken dan Polen, weet Jansen. “maar je 
kunt niet alles doen. Het is soms al moeilijk genoeg om wat 
wij doen voor elkaar te krijgen. Zo hadden we een paar jaar 
geleden de keuze tussen ophouden, of een nieuwe bestelbus 
aanschaffen. Daarvoor was geld nodig. Gelukkig kon ik toen 
ook bij Peter aankloppen en zoals altijd, niet tevergeefs.”
Binnenkort gaat Peter Leerintveld mee op een trip naar Po-
len. De motoren nemen ze niet mee, al zijn zowel Leerintveld 
als Jansen motorrijders.  “Ik wil Peter eens laten zien wat we 
nou eigenlijk doen. Dat kan alleen als je mee gaat. Je leert het 
meeste kennen door het zelf me te maken.”

De Stichting Tomcio Paluch 
werd op 1 december 1986 op-
gericht door een kleine groep 
mensen die al sinds jaren 
actief hulp boden aan polen. 
Tijdens diverse bezoeken aan 
Polen was het opgevallen dat 
de nood voor de kinderen in 
kindertehuizen heel groot 
was. Besloten werd dat de 
Stichting zich in het bijzonder 
op die kinderen zou gaan rich-
ten. Omdat de stichting met 
name kinderen wilden helpen 
en bovendien een kleine orga-
nisatie is, kozen men voor de 
naam Tomcio Paluch, ofwel 
Klein Duimpje 

Kindertehuizen 
In Polen wordt jaarlijks een 
groot aantal kinderen gebo-
ren, die door omstandigheden 
in Kindertehuizen worden op-
genomen. In de 5 kinderhui-
zen die Tomcio Paluch helpt 
wonen kinderen in de leeftijd 
van 4-21 jaar. Sinds een paar 
jaar zijn er ook gezinsvervan-
gende tehuizen. Hier woont 
een echtpaar met ongeveer 
10 kinderen. Aan twee van 
dit soort huizen biedt Tomcio 
Paluch ook hulp. 

Ziekenhuis 
Daarnaast zijn is de stichting 
in 1993 gestart met hulp aan 
de kinderafdeling van een 

ziekenhuis. In al deze huizen 
bestaan nog steeds grote 
tekorten aan vele zaken. In-
middels is in Polen wel alles te 
koop, maar veel prijzen zijn in 
vergelijking met de inkomens 
erg hoog. Levensmiddelen, 
toiletmiddelen, verband, 
handdoeken et cetera worden 
ingezameld. Tevens is er grote 
behoefte aan kleine medische 
apparatuur, zoals injectie-
naalden en spuiten, bloed-
drukmeters, stethoscopen, 
koortsthermometers. Ook 
zijn er regelmatig acties op 
scholen waarbij kinderen iets 
meebrengen voor de kinderen 
in Polen.

Transporten 
Per jaar vinden er minimaal 
8 transporten plaats. Hierbij 
worden de kinderhuizen en 
het ziekenhuis bevoorraad. Ze 
liggen in de volgende plaat-
sen: Bialochowa, Gniewkowo, 
Gorzno, Grudziadz, Trziemiet-
owo, Torun en Chmielowice. 
Tezamen wonen er in deze 
huizen ongeveer 300 kinderen. 
Het ziekenhuis is in Lesko, dit 
stadje ligt in zuidoost Polen 
tegen de grens met de Oekra-
ine, één van de armste streken 
van Polen.

Met Klein Duimpje naar Polen

Beeld?
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