Tijd voor iets nieuws
Cor Bruijn heeft voor een revolutie gezorgd in het tellen van bloembollen
en -knollen. Na jaren telmachines te hebben gemaakt, wil hij het stokje
overdragen. Van stoppen met werken is geen sprake. Nu heeft hij wellicht
gelegenheid om zijn ideeën voor machines uit te werken, want volgens hem
is het tijd voor nieuwe technologie.
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De stap gezet
Veel kwekers hebben Cor Bruijn aangespoord om voor
zichzelf te beginnen. Nog voor het faillissement van zijn
toenmalige werkgever telmachinefabrikant Allround,
heeft hij die stap ook daadwerkelijk gezet. Op 1 mei
1980 is Bruyn’s Machine Industrie gestart. Bewust met
een Griekse y, “want buitenlanders kunnen niets met
een ij”, aldus Bruijn. Op sommige momenten had Bruijn
veel meer personeel in dienst om alle orders van telmachines aan te kunnen. Nu heeft hij één werknemer
en stagiairs. Met een leeftijd van 66 jaar is het tijd om
een opvolger te zoeken, maar klaar met werken is hij
zeker nog niet.

E

en halve machine, kartonnen
dozen, bakjes vol schroeven,
een leesband en vooral heel veel
onderdelen. Dat is wat opvalt
bij binnenkomst in de werkplaats van
Bruyn’s Machine Industrie in Hem. Overal
waar je kijkt, staat of ligt wat. Het is een
georganiseerde chaos, want eigenaar
Cor Bruijn verzekert dat hij precies weet
waar alles ligt. Dat blijkt als hij praat over
een groene printplaat en direct de juiste
kartonnen doos opent. De lege, groene
printplaten worden in China gemaakt en
de onderdelen worden in Nederland op de
printplaat gemonteerd. Maar als het moet,
kan hij ze ook zelf maken. Sterker nog: hij
maakt altijd al een deel zelf. De printplaten komen uiteindelijk terecht in een telmachine van Bruyn’s Machine Industrie.
Deze telmachine betekende een compleet
nieuwe manier van bloembollen tellen.
Ongeveer vijf jaar nadat het bedrijf was
opgericht, kwam Bruijn met een licht-

scherm in een telmachine. “Achteraf
gezien had het al eerder gekund, maar
het duurt soms even voordat een idee tot
uitwerking komt.” Voorheen werd geteld
met een lepeltelmachine. Deze had telkanalen. Hierop lagen de bollen in een rij
alvorens ze werden geteld. Deze machines
worden nog gebruikt voor bollen met incourante vormen, zoals anemoon en narcis. In de telmachine van Bruijn vallen de
bollen door een gat onder de kap. Onder
die kap zit een lichtscherm waar de bollen
langs vallen. In die val worden de bollen
geteld. Met een zelfbedacht algoritme was
het mogelijk om zo te tellen.
Bruijn had patent kunnen aanvragen voor
zijn lichtscherm, maar heeft dat bewust
niet gedaan. “Ik kan niet iedereen als
klant hebben. Laat anderen het maar namaken. Dat is ook gedaan. Concurrenten
hebben het overgenomen met een ander
algoritme.” Als hij dat niet had gedaan,
had Bruijn als bedrijf flink kunnen groei-

en. “Maar dan moest ik meer monteurs in
dienst nemen. Zo’n groot bedrijf moet je
passen. Mijn manier van werken vind ik
relaxed. Ik heb geen hekel aan werk. Ik
sleutel liever zelf dan dat ik achter personeel aan moet.”

KLEMSTRIP
De werkplaats is zo’n 550 m2 groot.
Ondanks het compacte formaat van de
schuur is er ruimte voor een ponsmachine, een plaatschaar van 3 meter lang en
een spuiterij. Op het moment liggen daar
zo’n veertig paar klemstrips die vers zwart
zijn gespoten. Deze zijn zelf geknipt,
gebogen, geponst en nu dus gespoten.
“Hiermee kunnen we weer een jaar vooruit”, laat Bruijn weten. Deze klemstrips
komen op het glas van het lichtscherm.
Werknemer Rob Muntjewerf zet de nieuwe telmachines in elkaar. Deze machines
zijn nog exact hetzelfde als in de begindagen, inclusief een mooi gelakte houten
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honderd telmachines per jaar. Nu zijn
dat er nog zo’n dertig. “In de afgelopen
jaren zijn er veel telmachines gemaakt.
Reparatie is niet duur en ze worden volop
tweedehands verkocht.” Nieuw is dat er
vandaag de dag steeds meer telmachines
worden gehuurd. “Bollentelers willen
er in de piek een of twee bij. De eerste is
alweer besteld.”
De uitvinding heeft Bruijn goedgedaan. Hij
had allang kunnen stoppen met werken.
Voor het geld hoeft hij het niet te doen. En
dat doet hij ook niet. Bruijn heeft zichtbaar plezier in zijn werk. Daarnaast heeft
hij volop ideeën: “Het is hoog tijd voor
nieuwe technologie. Daar zou ik graag
met anderen over brainstormen.” Zo is

Bruijn ervan overtuigd dat de leesband –
die hij zelf ook maakt – zijn langste tijd
heeft gehad. “Daar moet een nieuwe machine voor komen. Een machine die zelf
de kwaliteit van de bollen controleert, de
bollen uitzoekt en telt. Dat maakt andere
machines overbodig. Nu kan in de leesband een trilzeef worden gezet. Dat helpt
al deels met het uitzoekwerk van platte
bollen, maar er kunnen meer functies bij,
zoals pellen en sorteren. Dit idee zit al langer in mijn hoofd en ik ben ermee aan het
puzzelen. Misschien kan mijn opvolger
hierbij helpen.”
Bruijn is op zoek naar een opvolger om
meerdere redenen. Dat hij 66 jaar is, heeft
ermee te maken maar hij is zeker niet van

plan om volledig te stoppen met werk.
“Er is altijd werk. Aan het eind van de dag
moet het werk gedaan zijn. Die verantwoordelijkheid wil ik overdragen. De
mogelijkheid hebben om een keer een dag
vrij te nemen, dat zou ik willen.” Een potentiële opvolger wordt niet in het diepe
gegooid. Bruijn staat klaar om te helpen
met het inwerken en om alle kennis over
de telmachine over te brengen. Voor de
opvolger is volgens Bruijn voldoende
werk: “De combinatie tussen nieuwe machines bouwen en onderhoud en reparatie
is prettig. Zo is er altijd werk, ook als de
bollentelers eens een jaar de hand op de
knip houden.”

LICHTKNOPJE
De machinebouwer staat al jaren bekend
om de kwaliteit van de machines en zijn
werkwijze. ‘Ik weet in elke schuur het
lichtknopje te vinden”, licht hij lachend
toe. Als er iets gerepareerd moest worden,
deed hij dat. Hoe laat het ook was. “Het
contact met de klant vind ik belangrijk en
dat maakt het werk leuk.” Het overdragen
van zijn klantenkring hoort ook bij de
overname en dat vindt Bruin duidelijk een
belangrijk punt. “De meeste bedrijven die
stoppen, gaan failliet of worden overgenomen door een bedrijf. Dan worden er
geen onderdelen meer gemaakt en kennis
verdwijnt. Ik wil dat mijn bedrijf goed
overgenomen wordt, zodat de service voor
mijn klanten doorgaat.”
In zijn werkzame jaren heeft hij vaak
genoeg gezien dat na een overname de
service niet doorging of verwaterde.
Daarom maakt hij zich er nu sterk voor.
Voor het bedrijf is al belangstelling, maar
er zijn nog geen concrete plannen. Bruijn
ziet graag een opvolger die passie heeft
voor machines en elektronica. “Het is
een specifiek bedrijf, dat moet iemand
aanspreken.”
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