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Rollercoasterjaar

Zelfs als je geen muziekliefhebber bent, of als je
helemaal klaar bent met zaken als de Top 2000, zul
je moeten beamen dat 2020 een rollercoaster was.

Het was een jaar dat voorbijvloog als een rit in
de achtbaan, met wellicht best wat hoogte- maar
vooral veel dieptepunten.
Tekst: Janine verschure | Foto’s: Janine Verschure e.a.
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p het moment dat we dit artikel schrijven, is juist de totale lockdown van kracht
geworden. Wederom worden ondernemers
teruggeworpen in onzekerheid. Een aantal
van hen spraken we net vóór en een aantal
net na de bekendmaking van de historische

toespraak van premier Rutte op maandagavond 14 december.

“Chaos”…

…, zegt Frank de Goey van Ruinemans Aquarium op de vraag
hoe hij 2020 zou omschrijven. “Binnen een bedrijf is het qua
maatregelen en angsten eigenlijk precies zoals in de rest van
de samenleving: sommige mensen zijn voorzichtig, willen
afstand houden en houden zich aan alle regels, terwijl anderen elkaar gewoon zoenen als er iemand jarig is. Daarnaast is
het ontzettend druk. Er is veel vraag, een groot aantal mensen
is juist nu met de aquaristiek begonnen. Om het allemaal
nog wat chaotischer te maken, is de import een probleem:
luchtvrachtruimte wordt soms bij opbod verkocht. Het was

Gestopt met vooruitdenken

VENLO – “Ik ben gestopt met vooruitdenken”, zegt Peggy

lastig dat er in verschillende landen een lockdown kwam, elk

Leurs van Tuincentrum Leurs als we haar – een week voordat

met zijn eigen maatregelen en restricties. In België mochten

de tweede lockdown van kracht werd – vragen hoe ze denkt

dierenspeciaalzaken bijvoorbeeld wel voeding, maar geen vis-

dat 2021 eruit gaat zien. “Iedereen hoopt dat er volgend jaar

sen verkopen. En om de chaos te completeren hebben wij op

gevaccineerd kan worden en dat alles dan weer teruggaat naar

1 oktober het bedrijf Landman Hoevelaken gekocht. Juist: die

het ‘oude normaal’. Maar het afgelopen jaar was zo bizar, dat

van de hondensnacks.”

↑

Bart en
Peggy Leurs

ik nergens meer van uit durf te gaan. Wij hebben besloten om
maar gewoon mee te bewegen met wat er op ons pad komt. Ik
ga er niks meer van vinden, we drijven gewoon maar met de
stroming mee. Niemand weet namelijk wat er gaat komen.”
Peggy vertelt dat haar tuincentrum tijdens de eerste lockdown
zo’n zeventig procent van de omzet inleverde. “Dat duurde
een week of acht”, vertelt ze. “Daarna trok het weer wat aan
tot min dertig. In de zomer was het hier behoorlijk druk. Wij
zijn een bedrijf waar je heen gaat als je een dagje uit wilt,
en afgelopen zomer kon dat weer. Mensen wilden het thuis
gezellig maken voor mens en dier en daarvoor zoeken ze toch

Frank de Goey

vaak een tuincentrum op. In oktober, met de tweede lockdown
vielen we weer terug naar een omzet van soms min vijftig, en
soms min zeventig. Wij hebben een verzorgingsgebied van zo’n

Frank vertelt dat er al lange tijd gesprekken waren tussen

200 kilometer dat voor een belangrijk deel in Duitsland ligt.

Landman en Ruinemans. “Vanwege corona hebben we dat

Klanten uit het buitenland kwamen nauwelijks nog naar onze

even op een laag pitje gezet. Omdat onduidelijk was wat er

winkel. We hielden gelukkig wel een kleine groep over, dat

zou gebeuren, hoe de markt zich zou ontwikkelen. Maar nu is

waren veelal mensen die wonen in een straal van 25 kilometer

de kogel dan toch door de kerk. Landman en Ruinemans blij-

rond ons bedrijf. Die komen weliswaar vaker en ze besteden

ven twee aparte bedrijven en hoewel hondensnacks en aqua-

meer, maar ze konden het verlies niet goedmaken.”

ristiek inderdaad verschillende takken van sport zijn, zijn er
heel veel overeenkomsten en voordelen. Ze hebben dezelfde

Als we haar vragen wat ze het afgelopen jaar helemaal anders

klanten: dierenspeciaalzaken. Logistiek gezien is de overname

heeft gedaan dan anders, vertelt Peggy: “In het najaar heb-

interessant: de klant krijg één factuur voor één levering. In

ben wij altijd vacatures. Dit jaar hadden we er 35. We hebben

combinatie met onze visvoeders en insecten, kunnen we nu

toen met onze medewerkers overlegd en verteld dat we geen

een breed pakket bieden richting dierenspeciaalzaak. Land-

mensen wilden aannemen. De uren die nodig waren, wilden

man en Ruinemans hebben allebei een magazijn van zo’n

we opvullen door onze eigen medewerkers elders of anders

vierduizend vierkante meter. Dat is in deze tijden, nu aanvoer

inzetten. Toen in oktober de horeca moest sluiten, hadden we

van bijvoorbeeld vissen, maar ook hondensnacks uit Azië een

tachtig restaurantmedewerkers ‘over’. Doordat die in de win-

probleem is, een groot voordeel. Hoe meer voorraad, hoe

kel gingen werken, konden de mensen die in de zomer over-

beter je de fluctuaties kunt dempen. Daar zijn we – ondanks

uren hadden opgebouwd, die uren opnemen. Iedereen had er

de chaos – goed in.”

vrede mee, onze mensen gingen voor baanbehoud.”
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Ed de Bever

Op de vraag wat het diepste punt was

die vijf toch aardig in de buurt! Maar
ik ben nu eenmaal een workaholic, ik

dat haar eigen achtbaan bereikte dit jaar,
vertelt Peggy: “Dat was toen in oktober

werk echt graag en ga elke dag met

de horeca voor de tweede keer dicht

plezier naar mijn bedrijf. Toen mijn

moest. Wij hebben een restaurant met
400 zitplaatsen; als je dat moet sluiten ligt
een enorm onderdeel van je bedrijf op zijn
gat. Los van mijn eigen onzekerheid vond ik het
vooral heel moeilijk om om te gaan met de angst

vrouw Moni ziek werd, ze kreeg borstkanker, werd alles toch wel even anders.
Ze is inmiddels gelukkig genezen, maar
zoiets laat je toch weer even zien wat er
écht belangrijk is.”

van onze medewerkers.”
Wat Ed echt mist, zijn de vakbeurzen. “Wij zijn echte beurstijToch vertelt Peggy dat 2020 ook mooie dingen bracht: “Het heeft

gers en toen dat wegviel, was dat wel even wennen. Gelukkig

me weer eens laten zien hoe geweldig ons team is. Wij hebben

heeft de handel er niet onder geleden, maar ik hoop van harte

300 werknemers en het is hartverwarmend om te zien hoe ieder-

dat we straks weer naar beurzen kunnen, dat er weer wat meer

een bereid is om mee te denken en te helpen: koks die nu samen

contactmomenten zijn. Ik denk dat je, als je werkzaam bent in

met de jongens van de buitenafdeling de verkoop van kerstbo-

deze branche, 2021 vol vertrouwen tegemoet mag zien. Als je

men hebben opgezet; iemand uit de bediening die nu in de shop

maar in jezelf blijft geloven, jezelf niet gek laat maken en altijd

met geurartikelen helemaal op haar plek is. 2020 heeft ervoor

voor ogen houdt dat ‘nee’ ook een antwoord is.”

gezorgd dat we ons bedrijf – noodgedwongen – toekomstproof
hebben gemaakt. In zo’n periode zit er niets anders op dan de
boel dusdanig in te richten dat je klappen kunt opvangen. Flexi-

“Hectisch, goed en met zorgen”

TERBORG – Als we haar vragen welke woorden ze zou gebrui-

bel: als er iets gebeurt, moet je in no-time je koers kunnen bij-

ken om 2020 te beschrijven, zegt Bianca van Amerongen van

stellen. Dat is een kwestie van constant omdenken. Wij hebben

dierenspeciaalzaak Spoorzicht: “Hectisch, goed en met zorgen.

het nu zo voor elkaar dat we het kunnen handelen als de crisis

Qua omzet was het super, het was hier erg druk en we hebben

in 2021 gewoon doorgaat. Maar als alles weer normaal wordt en

geplust. Met name de aquaristiek was een grote speler, dat

het wordt superdruk, dan kunnen we het ook aan.”

draaide echt heel goed. Maar dat neemt niet weg dat we ons

Als we Peggy in de week na de aankondiging van de harde

rondom corona, over bedrijven die wel

lockdown nog even spreken, vertelt ze dat het dieptepunt van

geraakt werden door de crisis, om de

2020 toch helaas met stip deze totale lockdown is, waardoor

gezondheid van mensen.”

veel zorgen hebben gemaakt, over de situatie

Tuincentrum Leurs de deuren moest sluiten. “En dan vooral de
verslagenheid bij iedereen en de onmacht, omdat je weet dat

Op de vraag wat ze dit jaar anders hebben

de maatregelen noodzakelijk zijn. Terwijl je ook weet hoe hoog

gedaan dan voorgaande jaren, zegt Bianca:

je voorraden zijn en hoe machteloos je personeel zich voelt.”

Jezelf niet gek laten maken, in jezelf
geloven en: ‘nee’ is ook een antwoord

“We proberen nog steeds om onze klanten
bij de hand te nemen, ze te begeleiden
en uit te leggen wat hun dier nodig
heeft. Als mensen bij ons in de winkel

“2020 was een tropenjaar”, vertelt Ed de Bever van Lex&Max.

komen met hun nieuwe pup of hun

“Aan de ene kant gaat het geweldig: ik ben opa geworden, vol-

aquariumwater, proberen we nog

gend jaar verwachten we ons tweede kleinkind, we hebben

steeds om alle tijd te nemen om die

Maro Trading verkocht en het was ontzettend druk. Maar

mensen te helpen, maar we merken

natuurlijk was er ook veel ellende het afgelopen jaar. Ik weet

wel dat dat moeilijker wordt. Als er

nog dat begin maart een van onze medewerkers moest hoes-

bij wijze van spreken een rij klanten

ten en het benauwd kreeg. Hij bleek uiteindelijk een longont-

staat te wachten, zul je toch een

steking te hebben – ook een slechte zaak natuurlijk – maar

beetje paal en perk moeten stellen

gelukkig geen corona. Toen we hoorden dat hij naar de huis-

aan de tijd die je per klant besteedt.”

artsenpost was gegaan, was het hier wel even paniek binnen
het bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin ook dacht

Bianca vertelt dat het ook bij haar

dat corona ‘een virusje’ was, maar daar denk ik nu heel anders

in de winkel opvalt dat er het

over. Niemand had deze impact kunnen voorzien.”

afgelopen jaar veel dieren zijn
aangeschaft. “We zien opvallend

Ed vertelt dat de verkoop van Maro Trading, importeur van

veel pups in de winkel, en heel

woningtextiel en het bedrijf waar Lex&Max uit voortkomt, al

veel mensen hebben een kitten

langer op de planning stond. Overigens wordt alleen Maro

gekocht. Die dieren gaan

Trading verkocht – aan het bedrijf Edelman in Reeuwijk. Lex&-

echt wel blijven, ik geloof

Max blijft in handen van Ed. “Ik wilde Maro Trading verkopen

echt niet dat mensen hun

voordat ik 65 was. In januari hoop ik 62 te worden en dan komt

dieren straks massaal naar
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de opvang brengen als corona achter de rug is. Waar ik wel
van schrik, zijn de bedragen die momenteel gevraagd worden voor pups en kittens. Dat zijn echt woekerprijzen.”

“Een pandemie stond simpelweg niet
op mijn lijstje”
LOCHEM – Als we Martienke Broer van Dierenherberg

’t Grote Veld bellen, horen we op de achtergrond honden
blaffen. Dat is een goed teken; het wil zeggen dat er gasten
zijn in haar bedrijf. “We hebben inderdaad gelukkig best
weer wat honden in de dagopvang,” vertelt ze, “maar het
houdt niet over. 2020 was natuurlijk ook voor ons een raar
jaar waarin niets ging zoals je verwachtte. Weet je wat het
is: toen ik vijf jaar geleden dit bedrijf begon hield ik rekening met heel veel scenario’s: er zouden honden kunnen
ontsnappen; in een dierenpension kunnen bijtincidenten
plaatsvinden; wat doen je concurrenten? Ik wist echt wel
wat het ondernemerschap inhoudt, voordat ik voor mezelf
begon werkte ik zestien jaar bij Dierenpension Camping
Kennels. Maar een pandemie, waardoor mensen niet meer
op vakantie zouden kunnen, dat stond simpelweg niet op
mijn lijstje. Nooit aan gedacht, nog geen seconde rekening
mee gehouden dat dit zou kunnen gebeuren.”
Martienke vertelt dat ze gelukkig reserves heeft. Naast de
opvang van honden omvat Dierenherberg ’t Grote Veld ook

hoe hij 2020 zou omschrijven. “Toen corona ons land trof

een paardenpension. Daar staan vaste pensionklanten, dus

hebben wij verschillende toekomstvisies besproken, onszelf

het werk met de paarden ging het hele jaar gewoon door.

de vraag gesteld waar dit heen zou kunnen gaan. Daarbij

“Dit jaar hebben we het aantal stallen uitgebreid van 25 naar
33. Hoewel we daar duidelijk minder omzet uithalen dan uit

het ging compleet de andere kant op. In het begin was
het vooral diervoeding die gehamsterd werd, maar sinds

ling. Het personeel en de stagiairs zijn er toch, en die kun-

mensen ook massaal benodigdheden gingen aanschaffen, is

nen ook voor de paarden zorgen. Ik vond het fijn om bezig te

onze omzet met dertig procent gegroeid. Er zijn ontzettend

zijn met de stallen. Door je bedrijf lopen en die lege kennels

veel nieuwe huisdieren aangeschaft, en voor hun pup of kit-

zien, dat was echt vreselijk. Het was fijn om de zinnen

ten hebben die nieuwe eigenaren allemaal een basispakket

even te verzetten; niet meer sikkeneuren, maar stallen

nodig. We merken dat er een run is op basisproducten die

dat we financieel de mogelijkheid hadden om die
investering te doen.”

je nodig hebt na de aanschaf van een dier, van puppyren tot
knaagdierenverblijf, maar we zien ook dat snacks opvallend
goed lopen. Mensen zijn meer thuis en verwennen hun huisdieren meer. Een nieuw hondenkussen nodig? Over de prijs

Als we haar vragen of haar achtbaan dieptepunten kende zegt Martienke: “Eigenlijk niet.

is geen discussie; wij zien duidelijk een verschuiving naar de
bovenkant van de markt.”

Gelukkig heb ik altijd de moed er wel in kunnen houden. Dan liep ik ’s avonds de laatste

Jacco vertelt dat het vooral een uitdaging is om de voorraad

ronde langs de honden, waarbij ik altijd

op peil te houden. “Toen corona uitbrak hebben we even

voor elke hond een koekje meeneem. Ik

een pas op de plaats gemaakt om te zien wat er zou gebeu-

vulde gedachteloos een bak tot de rand

ren”, vertelt hij, “en toen zijn we gaan opschalen. Wat je ziet

vol met hondenkoekjes, en herinnerde

en zag is dat een aantal leveranciers uit het Verre Oosten

me vervolgens dat er maar drie hon-

niet kon leveren, maar gelukkig hebben wij goede banden

den in het pension zaten. Daar kun je

met onze leveranciers. Ze zijn loyaal en wij kregen gewoon

verdrietig van worden, maar beter kun je
erom lachen. Je verandert het toch niet.”

“Het ging compleet de
andere kant op”

WAALWIJK – “Een idioot jaar”, zegt Jacco

Buijs van Beeztees als we hem vragen

Martienke Broer van
Dierenherberg ’t Grote
Veld

hielden we vooral rekening met negatieve scenario’s, maar

de opvang van honden, was het nu wel een welkome aanvul-

bouwen; je op de toekomst richten. We hadden de luxe

↑

voorraad. We hoefden niet met de handen in het haar te zitten, maar komende maanden wordt het toch weer spannend.
De kosten van een container zijn inmiddels verdrievoudigd,
dat zijn zaken waar veel collega’s tegenaan lopen.”

“De kosten
van een
container
zijn inmid
dels verdrie
voudigd, dat
zijn zaken
waar veel
collega’s
tegenaan
lopen.”

Ook bij Beeztees waren er diepte- en hoogtepunten in 2020.
Jacco vertelt dat collega’s en familieleden van collega’s
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een hondenuitlaatservice zou zijn. Dat sloeg wel in. Klanten die
belden en zeiden: ‘Ik werk thuis, maar kom de hond maar halen’.
Of iemand van wie de hond jarig was, en die hond kreeg dan
een cadeaubon voor een extra uitlaatbeurt. Vandaag nog had ik
een aantal klanten die zeiden: ‘Wat er ook gebeurt, of je nu mag
uitlaten of niet; stuur maar gewoon een factuur. Dat is hartverwarmend hoor, ik schiet gewoon vol als ik het vertel.”

“Wie de voorraad heeft, heeft de pot”
We spreken Wim van Bennekom van Gebr. de Boon op de

tweede dag van de totale lockdown, op woensdag 16 december.
“Wanneer je op maandagavond niet zeker weet of je winkel dinsdagochtend open mag, dan ben je niet blij! Natuurlijk maakten
winkeliers zich zorgen. Wij kregen maandagmiddag al telefoontjes van klanten, of wij wisten wat er zou gaan gebeuren. Helaas
moest ik ze dan vertellen dat ik nu eenmaal niet in Den Haag
zit, maar ik begrijp de onrust en de zorgen. Hoewel wij zakelijk
gezien absoluut niet mogen klagen, hoop ik van harte dat op 19
januari alles weer bij het oude is. Het afgelopen jaar moesten
getroffen werden door corona, maar dat hij vooral onder de

we veel schakelen, het was hectisch, bizar en soms ook echt wel

indruk was van de saamhorigheid binnen Beeztees. “Iedereen

spannend, maar het is goed afgelopen. Zeg nou eens eerlijk: als

springt bij, op zaterdag staan we met een hele groep mensen in

ik in januari van dit jaar tegen een van onze medewerkers had

het magazijn te werken; dat is mooi. En het feit dat de klanten

gezegd dat we hier in december allemaal met mondkapjes zou-

alle begrip hebben voor de logistieke situatie en de drukte.”

den rondlopen, dan had diegene toch gevraagd of het wel goed
met me ging? ‘Wim, moet jij opgenomen worden of zo?’”

Jacco vertelt dat Beeztees het afgelopen jaar geen nieuwe
klanten heeft toegevoegd aan het klantenbestand. “Wij willen

Wim vertelt dat half maart de handel een beetje inzakte: “Men-

voorraad hebben voor klanten die al jaren bij ons kopen. Nieu-

sen hadden hun voer gehamsterd en kwamen minder in de

we spelers houden we daarom noodgedwongen even af. Wat dat

dierenspeciaalzaak. Maar in april ging het los en werd het heel

betreft staan we daar hetzelfde in als onze eigen leveranciers:

druk. We hebben alles op alles gezet om de uitleveringsgraad op

loyaal zijn aan je klanten.”

peil te houden en dat is gelukt. Ken je de uitdrukking: ‘Wie de

“Hartverwarmend, ik schiet vol als ik
het vertel”

voorraad heeft, heeft de pot’? Daar hebben we bij Gebr. de Boon
naar geleefd. We zeiden: ‘We hebben de middelen en de ruimte
om spullen op te slaan: we gaan inkopen.’ En toen de drukte

PAPENDRECHT – “Bizar, hectisch, onoverzichtelijk, onzeker”, zegt

bleef duren, konden wij blijven uitleveren. Er waren klanten die

Sandra Blom van Hondenuitlaatservice Olijke Vriendjes. We

ons een bloemetje stuurden, of

spreken haar op 14 december, in de middag juist voordat Rutte

een doos chocolade om ons

vertelt dat de harde lockdown een feit wordt. “Ik heb zojuist nog

te bedanken, mooi toch? En

gebeld met Dibevo, in de hoop dat zij al wat wisten, maar helaas

als we het dan toch hebben

konden ze nog geen uitsluitsel geven over de nieuwe maatre-

over mooie dingen van het

gelen. Logisch natuurlijk: de toespraak van Rutte is vanavond

afgelopen jaar, dan wil ik ook

pas, maar ik hoopte dat er al wat bekend was. Die onrust en

ons team even noemen. De

onzekerheid, dat vind ik echt ontzettend moeilijk om mee om

saamhorigheid onder onze

te gaan.”

medewerkers, dat was prach-

Sandra vertelt dat de bedrijfsresultaten de vier weken voor deze

zaterdag kwamen meehelpen

tig. Vertegenwoordigers die op
laatste lockdown erg meevielen. “We hebben net de facturatie

in het magazijn, mensen die

gedaan en dat pakte verrassend goed uit. Maar alle periodes

zeiden: ‘Natuurlijk joh, we

daarvoor waren slecht hoor. Onze inkomsten daalden met onge-

zijn er’. Natuurlijk was 2020

veer een derde, maar de afgelopen periode zag er weer bemoe-

een uitdagend jaar, maar dat

digend uit. Hoewel het natuurlijk maar zeer de vraag is, wat er

zijn dingen waar ik met een

gaat gebeuren als er nu weer een lockdown komt.”
Gelukkig waren er het afgelopen jaar ook genoeg momenten
dat Sandra vrolijk werd. “Van onze klanten! Hartverwarmend
hoe die omgingen met de situatie. Afgelopen voorjaar hebben
wij iedereen een mail gestuurd waarin we de situatie uitlegden:
dat als iedereen zijn hond zou weghalen omdat er thuisgewerkt
ging worden, het maar de vraag was of er na de lockdown nog
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goed gevoel op terugkijk.” ←

