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Het ouderwetse
schilderwerk

door Fiona Waddell

B ert Mimpen (47) uit Esch is
nog van het ouderwetse
schilderwerk. Bij hem ko-

men er geen rollers aan te pas,
maar wordt alles met de kwast ge-
daan.
„En van tevoren alles goed schu-
ren. Dat is het belangrijkste van
het schilderwerk. De verf hecht
dan beter. Tegenwoordig wordt
dat niet meer goed gedaan omdat
het tijd kost en dat is jammer,
want dat gaat ten koste van de
kwaliteit van het schilderwerk”,
zegt Mimpen.
Al op 14-jarige leeftijd hielp Mim-
pen na schooltijd en op zaterdag
de schilders uit het dorp. Na jaren
voor een baas te hebben gewerkt,
besloot hij in 1995 voor zichzelf te
beginnen. „Bij de baas voor wie ik
toen werkte, moest ik zelf prijzen
opgeven en voor het materiaal zor-
gen. Dan kan ik net zo goed voor
mezelf werken, dacht ik.”
Volgens Mimpen werken tegen-
woordig steeds meer schilders
voor zichzelf. „Dat is deels nood-
gedwongen, want vroeger kreeg
je meestal een contract voor een
halfjaar en in de winter zat je dan
in de WW. Dat kan tegenwoordig
niet meer.”
Al die zelfstandige schilders zor-
gen voor nogal wat concurrentie.
„Vooral de jonge schilders, want
zij vragen veel minder per uur

dan ik. Dat kan, want zij laten
zich niet verzekeren. Als er iets
met hen gebeurt, maakt dat fi-
nancieel niet veel uit, omdat ze
nog thuis wonen. Ik vraag der-
tig euro per uur, want ik moet
mij wel laten verzekeren, om-
dat ik een gezin moet onder-
houden”, legt Mimpen uit.
In de loop der jaren is er veel
veranderd aan materialen.
„Vroeger had je één soort verf,
tegenwoordig moet de verf
voor binnen op waterbasis zijn
en vanwege het milieu zit er
ook geen lood meer in de verf.
Daar ben ik niet zo tevreden
over, want zowel de glans als
de kleur gaat er daardoor eer-
der af. Vroeger had je om de
tien jaar groot onderhoud,
maar met de verf van tegen-
woordig moet je al na zeven
jaar alles opnieuw laten schil-
deren.”
De klussen die Mimpen heeft,
bestaan voornamelijk uit on-
derhoudswerkzaamheden bij
particulieren thuis. „Nieuw-
bouw is niks voor mij. Wat
daar gebeurt, is een kozijn stof-
fen, verf erop en klaar. Dat
heeft niks met schilderen te
maken. Wat ik doe, is wassen,
schuren, gronden, plamuren
en aflakken. Het leukste vind
ik om kozijnen te schilderen.
Plinten vind ik niet leuk om te
doen. In totaal heb ik ongeveer
vijftig klanten, van wie 34 vas-
te klant zijn. Ik merk wel dat
het crisis is, want de mensen la-
ten niet meer het hele huis in
één keer schilderen, maar in
etappes – of ze doen het zelf.
Gelukkig hebben de meeste
mensen een hekel aan schilde-
ren en dat is mijn voordeel,
want de kozijnen moeten toch
geschilderd worden, anders
moeten er nieuwe in en dat is
nog duurder.”

� Bij het schilderwerk van Bert Mimpen komen geen rollers aan te pas,
maar wordt alles met de kwast gedaan. foto Fiona Waddell

door Petra Dircks

SCHIJNDEL – „Schijndel heeft de
beste sportgrasvelden van de we-
reld.” Het is een uitspraak van
wethouder Bart Eijkemans. Na-
tuurlijk, ietwat overdreven, maar
er zit zeker een kern van waar-
heid in, beamen diverse deskundi-
gen. Via wat Eijkemans de Schijn-
delse methode noemt, worden de
sportgrasvelden met een beproef-
de methode onderhouden. Het ge-
volg: het hele seizoen superstrak-
ke grasmatten, geen knollenvel-
den en chemische bestrijdings-
middelen zijn niet meer nodig.
Donderdag zullen ruim driehon-
derd deskundigen uit het hele
land in Schijndel komen kijken
naar de staat van de sportvelden
en zien en horen hoe het onder-
houd al jaren wordt gedaan. Op
het Zuideindersportpark, op de
velden van voetbalclub RKSV
Schijndel, wordt dan de jaarlijkse
Demodag Sportvelden gehouden.
Wim Bekkers, beleidsmedewer-
ker groen, weg- en waterbouw,
en Frans van den Bergh, opzich-
ter groen, zijn al ruim twintig
jaar in dienst bij de gemeente en
als zodanig verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud van de
sportgrasvelden. Samen hebben
ze min of meer in de loop der ja-
ren die ‘Schijndelse methode’ ont-

wikkeld. Het begon zo’n twintig
jaar geleden met de aanschaf van
een nieuwe machine om te
maaien en te verticuteren en het
verwijderen van mos, onkruid en
de viltlaag uit het grasveld.
Van den Bergh moest met de ma-
chine leren werken en probeerde
diverse manieren uit. Met het ver-
ticuteren de mesjes zus, dan weer
zo afstellen. „Niet iedereen durft
te experimenteren. Maar ik pro-
beerde dat wel, samen met tractor-
chauffeur Wout van den Meeren-
donk. We hebben de machine zo
afgesteld dat de mesjes steeds
diepere sleuven maakten. Het zag
er niet uit. Ik weet nog dat Wim
kwam kijken bij een sportveld en
schrok. Zo kaal was het. ‘Komt
goed’, zei ik, zondag wordt er ge-
woon op gespeeld. Inderdaad, het
gras herstelde wonderlijk snel en
goed”, haalt Van den Bergh herin-
neringen op.
Deze ervaring maakte dat de me-
dewerkers van de gemeente
Schijndel meer op deze manier
gingen experimenteren en de
werkwijze steeds meer verfijn-
den. Net zolang totdat het resul-
taat top was. Na een paar jaar ble-
ken de sportvelden er veel beter
bij te liggen. Niet alleen is de gras-
mat dichter gegroeid, ook zitten
er veel minder oneffenheden en
kale plekken in. Bekkers: „Vooral
bij de doelen merk je na verloop
van tijd dat de plekken kaal wor-
den en dat er een kuil ontstaat.
Door het op en neer lopen en
springen van de keeper wordt de
grond als het ware opzijgedrukt
en ontstaat een kuil. Omdat wij
tijdens de reguliere onder-

houdsbeurten op onze manier ver-
ticuteren en maaien, blijft het
veld vlak.”
Sportvelden als biljartlakens die
er na vele malen op spelen nog
vrijwel waterpas bij liggen. Het
klinkt te mooi om waar te zijn,
maar deskundigen in en buiten
Schijndel beamen het. Mensen
van de HAS, de Hogere Agrari-
sche School uit Den Bosch, kwa-
men al eens naar ‘het wonder van
Schijndel’ kijken en waren onder
de indruk.
Bijkomend voordeel is dat deze
werkwijze niets extra’s kost aan
machines of manuren. Het ei van
Columbus dus op sportgrasvel-
dengebied? Bekkers beaamt dat.
Waarom worden inmiddels niet
alle velden in Nederland zo be-
handeld dan? „In het begin had-
den wij niet eens in de gaten dat
we zo bijzonder bezig waren. Dat
weten we nu wel en er zijn ook al
veel gemeenten komen kijken. In
Haaren passen ze dit nu ook toe.”Schijndel heeft de

beste sportgrasvelden
van de wereld
Bart Eijkemans, wethouder

Haarendael

Het college van Haaren presen-
teert zijn behaalde gelijk bij de be-
stuursrechter over het vestigen
van het voorkeursrecht op land-
goed Haarendael als een overwin-
ning. Dan ben je echt de weg
kwijt. Een en ander betekent na-
melijk dat eigenaar Cello Haaren-
dael aan de gemeente zal aanbie-
den voor minimaal 3,25 miljoen
euro, kosten koper. Dan gaat de
teller pas lopen. Naast de koop-
som moet de gemeente minimaal

900.000 euro uitgeven aan acuut
achterstallig onderhoud. Voorts
volgen nog: rente (5 procent op
jaarbasis), energiekosten (160.000
euro per jaar), onderhoudslasten
(50.000 euro per jaar), verzeke-
ringspremies en beheerskosten
(100.000 euro per jaar), totdat het
object kan worden doorverkocht.
En dan hebben we het nog niet
over advieskosten en ambtelijke
kosten, die vele honderdduizen-
den euro’s zullen belopen.
Gelet op het door Cello opgelegde
antispeculatiebeding, dat ook
Wim Vugts heeft geaccepteerd,
zal de gemeente het de eerste vier
jaar niet kunnen verkopen aan
een derde, van wie het college de
illusie heeft dat die Haarendael
zou kunnen herontwikkelen. Te-
gen de tijd dat dat wel kan, zal de
gemeente Haaren minimaal 6 à
6,5 miljoen euro hebben geïnves-
teerd in dit project. Tot op heden

schermt het Haarense college met
kandidaat- kopers, maar geen en-
kele naam is genoemd. De vraag
is of er wel een kandidaat is met
een acceptabel plan die dat ook
kan realiseren. Niet voor niets
heeft zich de afgelopen jaren geen
andere serieuze koper dan Vugts
bij Cello gemeld.
Het heeft er alle schijn van dat
het college een persoonlijke vete
met Vugts over de rug van de bur-
gers wil uitvechten, met als enige
resultaat een financieel debacle.
De nieuwe burgervader toont nog
weinig initiatief om het tij te ke-
ren. En de raad toont te weinig ge-
zond boerenverstand. Juist dat
moet ervoor zorgen dat Haaren
zo’n financieel debacle wordt be-
spaard. Zeker daar waar, zoals bij
Haarendael, een deugdelijk alter-
natief voorhanden is.

Jan Kemps
Helvoirt

Lezersbrieven
Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan de redactie, postbus
235, 5201 HB Den Bosch of
email: redactie.meierij@b.nl

� Op de velden van RKSV Schijndel
wordt donderdag de landelijke
Demodag Sportvelden gehouden.

� Deze dag wordt voor de zevende
keer gehouden en is op touw ge-
zet door vakbladen Fieldmanager
en Greenkeeper.

� Het is voor het eerst dat deze
demodag in Schijndel is.

� De gemeente Schijndel geldt
landelijk als voorbeeld voor
onderhoud van sportvelden.

� Vooral door zonder chemische
bestrijdingsmiddelen te werken.

� Er komen ruim driehonderd
vakmensen naar Schijndel om
de sportvelden te bekijken.

De sportgrasvelden in
Schijndel zijn zo mooi dat
heel Nederland komt kijken.

zzp’er

DEMODAG SPORTVELDEN

SPORTGRASVELDEN

“ � Wim Bekkers en Frans van den
Bergh bij de verticuteermachine
waarmee Schijndel de sportvelden
onderhoudt. foto Clemens Le Blanc

Voorbeeld aan
Schijndels gras
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Bij jongerencentrum Bizzi
aan de Steeg in Schijndel, be-
gint vanavond vandaag
(19.00 uur) een workshop
‘Kom luisteren’. Deze duurt
vier dinsdagavonden.
Deelnemers leren er hun ei-
gen verhaal vorm te geven
en uiteindelijk ook te vertel-
len. De bijeenkomsten zijn
voor jongeren van 11 tot 14
jaar. Opgeven kan via mail:
info@bizzi.nl.

In grand café De Hopbel in
Schijndel is tweede paasdag,
een minifestival met twee
bigbands. Vanaf 15.00 uur
treedt eerst de Born to be
Big Band op en daarna de
Big Band. Zangeres Lotte
van der Heijden zorgt voor
de vocale noot. Het reper-
toire is divers, van klassieke
werken tot aan popklassie-
kers.

Saxofoon, koffie en koek.
Klank&Co houdt komende
vrijdag (20.00 uur) in het
bloemenkerkje van Woud-
stra Architecten in Schijndel
een concert met de saxofoon
in de hoofdrol. Het saxofoon-
ensemble Sax4fun begint en
na de pauze speelt het nieu-
we saxofoonkwartet The
Sunny Side up. Zij laten mu-
ziek horen waarbij improvi-
satie een grote rol speelt.

Sjaak Pijnenburg, al 26 jaar be-
stuurslid van RKSV W.E.C., is bij-
zonder complimenteus over het
onderhoud van de twee natuur-
velden. „Ze liggen er uitstekend
bij. Mooi glad, kort geschoren
waardoor voetballen heerlijk snel
gaat. Bezoekers hier verbazen
zich over ons biljartlaken, zoals ze
het noemen. Aan het einde van
het seizoen is de doelmond over-
al net een zandbak. Hier niet. Ik
geef het een 9 hoor.”

Wil de Laat is al 38 jaar betrokken
bij SV Avanti’31 in Schijndel. Als
geen ander weet hij hoe ‘zijn’ vel-
den erbij liggen: pico bello. „Daar
heb ik maar één woord voor no-
dig”, aldus De Laat. Hij weet dat
alle spelers de velden uitstekend
vinden. Mooi glad en geweldig
om op te spelen. Ook andere
clubs kijken hun ogen uit. „En de
velden zijn bijna nooit te nat als
het fiks geregend heeft, de afvoer
is perfect. Ik geef een dikke 9.”

Minifestival met
twee bigbands

Saxofoon, koffie
en koek in kerkje

Woningbouwstichting Huis
& Erf uit Schijndel heeft de
eerste huurwoning met zon-
nepanelen verhuurd. Aan de
Gerstakker kregen de heer
Meulenbroek en mevrouw
Van Vooren de sleutels van
de huurwoning met zonne-
panelen op het dak. Huis &
Erf gaat de komende tijd
meer woningen verhuren
met zonnepanelen. Dit past
in het nieuwe beleid.

door Willem Geurts

SINT-MICHIELSGESTEL – Vijftig jaar
terug, bij de oprichting van tennis-
vereniging Thadia, moet de wijk
Theereheide een nog maar schaars
bebouwd gebied aan de ‘overzijde’
van de Dommel zijn geweest. Vol-
op ruimte om er tegen het bos aan
de Eikenlaan het complex van de
eerste Gestelse tennisclub te laten
vestigen.

„Het initiatief lag bij drie mannen
die voor de oprichtingsvergade-
ring mensen naar de vergader-
ruimte van de Hervormde Kerk
lieten komen. Daarna ging het
ontzettend snel”, zegt Thadia-
erelid Gerry Straalman. Een halve
eeuw later, bij het officiële en

blijkbaar zeer geslaagde feest, was
te zien hoe krachtig de vereniging
er nog steeds voor staat. „Voor de
oprichtingsvergadering was er
een enquête. Die gaf aan hoeveel
animo er was voor een ten-
nisclub”, herinnert Gerry Straal-
man zich goed.
Een onstuimige groei volgde, aan-
vankelijk onder voorzitterschap
van Joost Willekens, van 120 le-
den tot jaren later zelfs ruim 800.
Ontevredenheid over wachtlijs-

ten bij Thadia leidde dan ook tot
de oprichting van zustervereni-
ging De Beek. In de Gestelse
volksmond bleef Thadia vooral de
club voor de ‘elite’. Een elite overi-
gens waarbij een fiks aantal rol-
stoelers zich zeer thuis voelt.
Twee banen zijn ’s woensdags ge-
reserveerd voor deze tennisdoel-
groep. Thadiabestuurslid en rol-
stoeler Riens van Raaij is er trots
op. „Van de acht verenigingen in
het land zijn wij de grootste, en
er zit nog groei in.” Uit een straal
van dertig kilometer komen de 26
spelers voor trainingen en wed-
strijden.
De in totaal 550 Thadia-leden be-
spelen tien banen. Veel jeugd ook.
„De ruim tweehonderd jeugdspe-
lers zijn belangrijk voor ons”, al-

dus voorzitter Richard Jouvenaar.
„Zij krijgen veel aandacht, met on-
der meer een jeugdkamp. Het
mooie is dat we de landelijk dalen-
de tendens hier niet zien. Thadia
is stabiel.” Minder stabiel bleek
de eerste, uit hout opgetrokken ac-
commodatie. „Het complex brand-
de tot de grond toe af. Wat resteer-
de was de bel, die nog boven de
bar hangt”, zegt Straalman.
Fier richt Thadia de blik op de toe-
komst. De club is bezig met de
aanleg van opnieuw twee onder-
houdsvriendelijke smashcourtba-
nen. „De vier traditionele gravel-
banen blijven, maar om ook in de
winter te kunnen spelen, hebben
we dan zes smashcourtbanen met
nagenoeg dezelfde ondergrond”,
aldus Jouvenaar.

Eerste huurders
met zonnepanelen

‘Kom luisteren’ voor
jeugd van 11 tot 14

De club is bezig met de
aanleg van opnieuw twee
onderhoudsvriendelijke
smashcourtbanen

‘Fraai is nog te
min uitgedrukt’

‘De velden zijn
echt pico bello’

�

� Sjaak Pijnenburg van RKSV W.E.C.
foto Clemens Le Blanc

� Wil de Laat van SV Avanti’31
foto Piet van Vorstenbosch
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Tennisclub Thadia is stabiel, tegen de trend in
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