Op visite bij opdrachtgevers
P.L. van Schaik, Harmelen
“Je redt het tegenwoordig niet meer met rekken en erbij blijven”, zegt
Peter van Schaik. Hij laat ons even zien wat zijn opdrachtgever van hem
verwacht. Supergeconcentreerd schuift en veegt hij net zo lang tot er
geen wielspoor meer te zien is. “Zo doen we dat!”
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Betere machinist
Ondanks de glitter en glamour bleef en blijft
Peter een nuchtere Hollander, die zijn voordeel deed met de wedstrijden in Malaga.
Bekend zijn heeft zo zijn voor- en nadelen.
“Iedereen kent je gezicht, maar als ik op een
werk een stukje PVC-pijp kapot trek, moet ik
dat natuurlijk wekenlang horen.”
Zelf vindt hij dat hij er een betere machinist
door is geworden. “Je wordt tijdens die wedstrijden gedwongen om opdrachten slim,
snel, efficiënt en veilig uit te voeren en ik
heb daar veel geleerd van de Nederlandse
demonstrateurs Reinier van der Meent en
Gert Ploeg van Pon Equipment. Die leren je of
je snel of minder snel moet zwenken, hoe je
je bak goed vult en hoe je meer tonnen per
uur maakt. Ook zijn eigen voorbereiding op
de wedstrijden pakte hij ‘op z’n Van Schaiks’
aan. “In 2004 werkte ik op de Moerdijk en daar
draaiden ook dumpers en bulldozers. Aan de
machinisten vroeg ik of ik tussen de middag
een half uurtje mocht sturen. En natuurlijk
heb ik goed geluisterd naar hun goede raad.”
Op zijn zestiende startte hij in het bedrijf van
zijn vader en moeder op een kraan. In de
loop der jaren leerde hij zo heel veel klanten
kennen en zij hem. Acht jaar geleden besloten Peter en zijn ouders dat het verstandig
was dat hij voor zichzelf begon. Mocht hij
ooit het ouderlijk bedrijf willen overnemen,
dan was het belangrijk dat Peter ook van de
administratie en de aanneming wist. “Inzicht
krijg je van thuis mee, maar je leert toch het
meeste in de praktijk”, stelt Peter vast. Dus
nam de jonge ondernemer een gebruikte
Atlas 1404 over van vader, schoof zijn moeder hem wat werk toe en was P.L. van Schaik
vanaf dat moment als verhuurbedrijf actief.
“De jaren vliegen voorbij. Het is de bedoeling
dat ik terug in de zaak kom, maar er is geen

haast bij. Vader en moeder hebben nog geen
plannen om te stoppen en een en ander gaat
in goed overleg met mijn zus Trudy, die thuis
meedraait op de planning.”

Blijven leren
“Ondanks de recessie zijn we gelukkig
lekker druk”, vertelt Peter. Hij spreekt over ‘we’
omdat hij sinds enkele jaren een machinist in
dienst heeft die ook een mobiele Caterpillargraafmachine heeft. Is Van Schaik sinds zijn
kampioenschap min of meer verplicht om
Cats te kopen of om promotie te maken?
Niets is minder waar. Hij begon met een Atlas
en wilde na verloop van tijd de machine
inruilen voor een nieuwe. Toen hij die nieuwe
aandachtig bestudeerde, bleek dat er in tien
jaar tijd nauwelijks iets aan het model was
vernieuwd en daarom richtte hij zijn vizier
op een ander merk. Het werd dus een Cat en
pas daarna kwam de deelname aan het kampioenschap in beeld. “Cat is niet door dik en
dun mijn merk, maar ik heb wel veel schik met
hun mobiele graafmachines”, legt hij uit. En
onderhoud? “Ik doe veel zelf, maar ik heb voor
mijn machines wel onderhoudscontracten.
Dan komt monteur Adrie van Leeuwen een
dag bij me sleutelen en daar leer ik heel veel
van. Je kunt dat toch niet allemaal zelf bijhouden en op deze manier steken we er allebei
iets van op…”
In Maarssen is Peter al weer voor het derde
jaar aan het werk voor KWS, die de infrastructuur voor 700 nieuwbouwwoningen aanlegt.
“Vandaag heb ik een sloot gegraven, morgen
leg ik prefab-balken op hun plek en gisteren
heb ik nog stenen gelegd met de vacuümklem. Ik hou me vooral bezig met zichtwerk en
afwerken, maar een puinbaan is ook welkom”,
aldus Peter. Als er maar afwisseling is, zo lijkt
het als we hem geconcentreerd aan het werk
zien. “Sommige machinisten kunnen draaien
en tegelijkertijd plannen. Als ik aan het werk
ben, ben ik het liefst ook met mijn kop bij het
werk…”

Driemaal Europees kampioen
In 2005, 2006 en 2007 sleepte Peter van
Schaik ondanks stevige concurrentie overtuigend de eerste prijs van de Europese
machinistenkampioenschappen van Caterpillar in de wacht. In 2004 en 2008 eindigde
hij respectievelijk als achtste en als derde.
Dat alles leverde hem naast de titel veel
bekendheid en een paar leuke reisjes op,
een aanbod voor een baan als demonstrateur bij Caterpillar en zelfs een figurantenrol in een speelfilm. Bovendien vroeg
Peter tijdens de prijsuitreiking in 2007 zijn
vriendin Gabriëlle ten huwelijk. Binnenkort
verwachten ze hun eerste kindje.
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32 jaar geleden stond de wieg van Peter van
Schaik op het cumelabedrijf van zijn vader en
moeder, Nico en Greet van Schaik in Harmelen.
Een bedrijf met veertien werknemers, actief in
alle soorten en maten van grondverzet- en
infrawerk en met een sterke drive om een
goed stuk werk te leveren. “Ik heb van alle
machinisten in het bedrijf van mijn vader
geleerd om netjes te werken”, zegt Peter daarover. Als mannetje van zes jaar oud klom hij
natuurlijk al wel eens op machines en waar
dat toe heeft geleid, weet grondverzettend
Nederland inmiddels. Van Schaik schopte het
namelijk driemaal tot Europees kampioen
bij de Caterpillar-machinistenwedstrijd in
Malaga.

Multitasker
Peter houdt van mooie klussen en als het
moet zit hij ook ’s nachts op zijn kraan om
bijvoorbeeld een kleine fietspadspreider met
warm asfalt te vullen. En dan kan het zijn dat
hij de volgende morgen om zeven uur direct
ergens anders heen moet voor een klus. En
hoe kun je je nog meer onderscheiden, naast
vakwerk, flexibiliteit en alles aanpakken?
“Je moet goed met mensen kunnen omgaan
en een goed team willen vormen met
uitvoerders en grondwerkers. Ik ben toch
GRONDIG - Augustus 2010

37

vaak de ‘multitasker’ op de bouw en word overal
bijgehaald.”

Net uiterlijk
Van Schaik heeft nu anderhalf jaar een Cat
M315D mobiele graafmachine. “Gekocht, niet
geleast! Eerst verdienen voordat we iets kopen.
Dat doet mijn vader ook!”
Met de vorige M315 draaide hij in vijf jaar tijd
bijna 11.000 uur en deze nieuwe kocht hij als
jonge demomachine nadat hij er nota bene zelf
mee had gedemonstreerd voor personeel van
Caterpillar in Duitsland. Van Schaik gaat op pad
met een compleet arsenaal uitrustingsstukken,
zoals als een sorteergrijper, een trilblok, een
stenenklem, diverse bakken (60 en 100 centimeter, puinbak en brede bak), een schuifframe
voor het egaliseren van puin- en zandbanen en
een draaikantelstuk met een klem voor palen
en buizen. Hij heeft ook een handige jib om
lantaarnpalen te kunnen plaatsen of zelfs om
met vacuüm glas te kunnen plaatsen in gevelopeningen. “Wat ik verder nodig heb, bouw ik
regelmatig zelf, want ik wil alles kunnen en heb
er een hekel aan om nee te zeggen”, zegt Peter.
De Cat heeft een verstelgiek en op de onderwagen zitten een schuifblad en stempels.
‘Stempels maken de machine anderhalve ton
zwaarder, maar je tilt dan wel met gemak drie
ton over de zijkant, met gestrekte giek.”
De Cat is verder voorzien van een op afstand
bedienbare vacuümpomp voor een bandenklem en hij staat op brede Trelleborg-banden
met trekkerprofiel. Van Schaik bouwde er
zelf grote spatborden op om de machine
schoon te houden. “Het moet er altijd netjes
uitzien. Je bent toch een beetje op visite bij je
opdrachtgever.”

Alles kunnen, dus ook
betonelementen voor
een trap nauwkeurig
plaatsen met een
hulpgiek, in goed
overleg met de
grondwerkers.

Met alleen rekken en
erbij blijven red je het
dan misschien niet in
moeilijke economische
tijden, maar het helpt
als je kunt ‘multitasken’,
zoals bijvoorbeeld met
het zetten van glas.

Tekst: Michiel Pouwels
Foto’s: Peter van Schaik en Michiel Pouwels
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Precieze klussen
langs en in het water.
Hier komt het aan op
machinebeheersing: niet
alleen graven, maar ook
goed aanvoelen hoe
stabiel je staat en wat
je kunt.

Tekening mee
“Omdat ik van huis uit meegekregen heb om ook
mee te denken op een werk, komen ze nog wel
eens met de vraag hoe ik iets zou aanpakken.
Daarom heb ik ook meestal een tekening van het
werk in mijn kraan. ‘Begin daar maar’, zeggen ze
soms, maar dan kijk ik goed op de tekening en dan
stel ik voor om aan de andere kant te beginnen.
Met zo’n draaikantelstuk bijvoorbeeld ben je heel
flexibel en zit je er altijd goed voor.”
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