Ondernemen als topsport
Gebr. Van Eijck uit Alphen Europees kampioen tractor pulling
Toen de pro stock Mud Patrol op het EK tractor pulling in Alphen Europees kampioen werd,
oogstte Gebr. Van Eijck brede waardering voor deze prestatie. Het resultaat van passie en
volhouden. Woorden die zeker ook bij de bedrijfsvoering passen, want daar is er eenzelfde
natuurlijke drive om dingen beter te doen om de landbouw en omgeving vooruit te helpen.
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9 september 2018, het EK tractor pulling is in Alphen neer
gestreken, met in de pro stock-klasse de zeventien beste
teams van Europa aan de start. Heel verrassend zit de Ame
rikaan Brent Payne achter het stuur van de Mud Patrol, ge
bouwd door het team van loonbedrijf Van Eijck uit dezelf
de plaats. Payne wordt door teamcaptain Ton van Eijck als
tegenprestatie voor zijn diensten en inzet de rijdersplek ge
gund. De spanning stijgt op het terrein als de circa 3000 pk
sterke 8,3-liter-John Deere-motor tot zo’n 5500 toeren wordt
opgetoerd en Payne in de finale meteen het goede spoor
weet te kiezen. De Mud Patrol gaat hangen op het motor
koppel, zoals een pullingmachine moet hangen. Onder de
kap klinkt er geen klap verkeerd en met maximaal koppel op
de krukas komt Mud Patrol ruim drie meter voorbij de leiden
de afstand. De vuist gaat triomfantelijk omhoog. Het (lokale)
publiek en de gasten op de Mud Patrol-vip-tribune gaan he
lemaal los: Europees kampioen op de eigen thuiswedstijd.
Het regent appjes, felicitaties en schouderklopjes. Glunde
rend staan de teamleden en de jongens van Van Eijck bij hun
machine. Het team beseft dat dit een unicum is, een verhaal
uit een jongensboek waarvan je alleen maar kunt dromen.

Zien doet veel
Ton van Eijck blikt er twee maanden later als teamcaptain
nog steeds supertrots op terug. “Voor je relaties en klanten
kampioen worden, dat pakken ze ons nooit meer af”, zegt
hij. Waardevol vond hij dat de directe omgeving kon zien dat
de pro stock-klasse op het hoogste niveau echte topsport is.
“Je kunt het tien keer uitleggen, maar het besef komt pas als
mensen de machine van dichtbij bekijken en het een keer
echt beleven.”
Het team heeft er enorm veel energie in gestoken om dit te
bereiken. “Wij hebben een team met specialisten die er net
als in de Formule 1 heel veel tijd in stoppen om alles op en
top te krijgen, alleen doen wij het in onze vrije tijd. Daarbij
moet je dingen beter doen dan de sterke concurrenten. In de
werkplaats wordt hard gewerkt, het is zeker geen hangplek
voor vertier.”
Niets ging het team daarbij te ver. Ton is bijvoorbeeld jaren
geleden al naar Amerika afgereisd om de fijne kneepjes van
de techniek te ontdekken en connecties op te doen. Daar
kwam hij ook in contact met Brent Payne van Gene’s Machi
ne Shop. Samen hebben ze een plan ontwikkeld om het an
ders en beter te doen (voor de techneuten: zonder intercoo
ler) dan de rest. Het kostte met vallen en opstaan en vooral
volhardend doorzetten vijf jaar om het voor elkaar te krijgen.
Dat ging zover dat de motor vorig najaar naar A
 merika werd
gestuurd om die daar voor de dynamometer te testen. Een
onderdeel in het totaalplaatje van goede mensen in het
team, een netwerk met pr en een budget om de machine
succesvol te maken. En met succes, glimlacht Ton. “In Alphen
viel alles op zijn plek.”

Dezelfde drive
Ton, Ronald en Simon van Eijck runnen vanuit eenzelfde
drive het bedrijf. Hun filosofie: zonder concessies met goed
materiaal en werkmethoden opdrachten uitvoeren. De

broers en neef zijn daar helder in. “Je moet je nek blijven
uitsteken om het beter te doen, anders word je ingehaald”,
zeggen ze. De mannen geven daarbij klip en klaar aan dat
ze dit ook uitstralen naar hun medewerkers en dat ze men
sen aan het werk willen hebben die daarbij passen. In de
bedrijfsvoering betekent dit meer dan alleen zorgen voor
goede machines. Er is de laatste jaren geïnvesteerd in mede
werkers en voorlichting en advies, omdat het niveau van de
klanten en de regelgeving daarom vragen. “Het is voor ons
de kunst om de juiste mix te vinden tussen innoveren en het
beste willen hebben en tegelijk de kosten in de hand te hou
den. Ook hier geldt namelijk: als je stil zit, raak je achterop, en
als je te gek doet, barst het. Het moet net als bij Mud Patrol
op zijn scherpst in balans zijn.”
Ton zit dankzij hun innovatieve ondernemerschap in een
internationaal forum van John Deere Europa. “Daar kom je
in contact met allerlei mensen en collega’s uit heel Europa
en daarbuiten. Daar leer je van en het geeft je inzichten in
hoe zaken zich nationaal en internationaal ontwikkelen. Die
neem je mee in de bedrijfsvoering”, aldus Ton. De tijd en
ruimte die dat vraagt, nemen ze, met altijd wel een zakelijke
onderbouwing vanuit het nut voor de bedrijfsvoering. “De
bomen groeien niet tot in de hemel. De landbouw heeft het
moeilijk en als de klanten het moeilijk hebben, merk je dat
altijd”, zegt Ton. Andersom heeft die deelname er toe geleid
dat ‘Mannheim’ meeleeft en Mud Patrol zelfs op reclameuitingen en folders van John Deere is verschenen.

Mestvergisting als stimulans
Een ander heel langdurig project dat nu door passie en vol
harding los komt, is de in aanbouw zijnde mono-mestver
gister op het bedrijf. Een miljoenenproject, waar het bedrijf
al zo’n dertien jaar mee bezig is. De vergister wordt hoofd
zakelijk gebouwd omdat ze al lang op zoek waren naar een
nieuwe bedrijfstak die goed past bij de huidige. Het geeft
continuïteit en het maken van groengas uit mest is duur
zaam. Ton: “Daarnaast zijn we minder seizoensafhankelijk

Gebr. Van Eijck, Alphen
Ton, Ronald en Simon van Eijck runnen runnen een veelzijdig cumelabedrijf,
waarbij de landbouw de grootste tak is. Daarnaast runnen ze een aparte transportbedrijf, mestdistributietak en een grondverzet/infratak met een eigen uitvoerder. Het bedrijf heeft een eigen akkerbouwtak, met een eigen ‘fieldman’.
Gebr. Van Eijck heeft twee jaar geleden samen met twee collega’s Groeikracht
regio Zuid opgericht. Binnenkort komt daar de mestvergisting met de productie
van groengas bij. Het bedrijf telt circa 50 medewerkers.
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(vanwege het mestuitrijdseizoen; red.) en kunnen we de
producent zekerheid bieden voor de afzet van de mest.”
De vestigingsvergunning hebben ze al jaren, maar de plan
nen zijn tot voor kort altijd gestrand, mede omdat ze cover
gisting niet zagen zitten. Ze wilden werken met een pure
mono-mestvergister en dat betekende dat Van Eijck het no
dige werk moest verzetten om het rond te krijgen. “Uitein
delijk hebben we het resterende bedrag van ruim 1,1 miljoen
euro via crowdfunding bij elkaar gekregen. In twee weken
was het rond. Blijkbaar hebben mensen in de streek toch
vertrouwen in ons”, constateren de trotse ondernemers.
De mesttak zal daarbij geheel apart als fabriek met eigen
kantoor en bemensing gaan draaien. Van Eijck hoopt straks
met de productie van 2,3 miljoen kuub gas circa 1600 wonin
gen in Alphen van energie te voorzien.

Terechte trots
“Als je in Amerika op de National Farm Machinery Show bent,
openen ze met prachtige beelden om te laten zien hoe trots
ze op hun landbouw zijn’, vertelt Ton. “Voedsel van eigen bo
dem geldt als een premium. Via het internationale John Dee
re-netwerk krijg ik alleen maar waardering en complimenten
voor de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbedrijven,
onze landbouwproducten en de cumelabedrijven. Dat zou
hier ook zo moeten zijn”, zegt hij. De mannen vinden het
triest dat diverse van deze prachtige goede familiebedrijven
er nu letterlijk aan onderdoor gaan. De Van Eijcks hopen dat
het zien en uitgelegd krijgen van de groengas-mestvergister
voor de omgeving een vergelijkbare positieve uitwerking zal
hebben op de beeldvorming op de landbouw als de wed
strijd in Alphen. “Die waardering verdient de landbouw. We
bedrijven met z’n allen topsport, waar we trots op zijn en
graag voor werken.”
TEKST: Gert Vreemann
FOTO’S: Anjo de Haan, Stephan Görtz
De winnende run op het EK, waarbij de leidersvlag in stijl werd gepasseerd.

ONDERNEMERSKRACHT
Wat is de beste ondernemersbeslissing van de
laatste vijf jaar?
“Niet alleen investeren in de juiste machines, maar ook
in kennis en advies. Goede mensen in de organisatie, dus
medewerkers met een goed denkniveau op kantoor en in
het veld, omdat het niveau van de klanten stijgt en omdat de
steeds complexere regelgeving dat vraagt.”

Waar had je achteraf gezien niet moeten
doen?
“De landbouw is en blijft onze hoofdmoot, maar het wordt
steeds lastiger dat goed rendabel rond te zetten. Als we sterker hadden geïnvesteerd in andere sectoren, hadden we de
arbeid beter kunnen spreiden.”

Wat ga je volgend jaar absoluut anders doen?
“Daar heb ik zo geen antwoord op.”

Wat is de kracht van jullie als personen?
“We hebben alle drie een sterke drive om dingen beter te
doen. We overleggen daarbij veel samen en geven niet snel
op.”

Waar dacht je tien jaar geleden anders over?
“Dat we vooral een landbouwloonbedrijf moesten blijven.
Dat is onze core business en dus is het een logische keuze ons
daar primair op te richten.”

Waar moet de cumelasector meer zijn kracht
tonen?
“De politieke lobby is veel te zwak, met als gevolg dat te veel
zaken niet goed of onvolledig zijn geregeld. Tegelijk verdient
het imago van de landbouw en dat van onze cumelasector
een flinke boost.”

Hoe kunnen we als sector beter laten zien hoe
belangrijk we zijn voor de omgeving?
“Mensen ontvangen en laten zien wat we allemaal doen en
uitleggen hoe belangrijk de landbouw is, wij produceren
voedsel van topkwaliteit. Vorig jaar hebben we hiervoor het
college van burgemeester en wethouder en de Commissaris
van de Koning in Noord-Brabant op onsbedrijf ontvangen.

Hoe sta je zelf in de lokale omgeving?
“Wij komen tweemaal per jaar op de basisschool met als
doel landbouwmachines in het verkeer te laten zien. Ook
ondersteunen we vele lokale initiatievenen, waaronder de
Stichting Trekker-Trek Alphen, scouting, voetbalclubs, trucktours en carnavalsverenigingen. Ook vervullen we enkele
bestuursfuncties. Nu zijn we als bedrijf genomineerd voor de
Cittaslow-ondernemersaward vanuit de gemeente AlphenChaam.”
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