
Alwin van Veenschoten is 18 jaar en is 2 jaar in dienst 
bij Van den Brink Montage uit Kootwijkerbroek.

Ik wilde eigenlijk lasser worden, maar dat kon niet bij 
het bedrijfje waar ik werkte. Via school hoorde ik dat 
Van den Brink Montage lassers zocht. Daarom heb ik 
met het bedrijf contact gezocht. Mijnheer Van den Brink 
zei tegen mij: ‘je bent jong, je ziet eruit alsof je wil 
werken, ga maar gewoon de montage in’. Toen heb ik 
drie dagen met de wandmontage meegelopen, maar ik 
vond dat niet zo leuk. Het ging allemaal erg traag naar 
mijn idee. Daarna ben ik een poosje met de ploeg mee 
geweest die de dakbeplating aanbrengt. Bij ons bedrijf 
heb je drie soorten ploegen: een ploeg staalbouw, een 
ploeg dakbeplating en een ploeg wandbeplating. Het 
leggen van dakpanelen vond ik in het begin erg leuk, 
want er zit tempo in. Ik moest aanpakken en overal 
invliegen. Maar als je elke dag loopt te rennen, word je 
het op een gegeven moment wel zat. Tegenwoordig zit 
ik weer in de wanden. In de wanden is het net iets 
rustiger, niet zo gehaast. Nu vind ik dat weer prettiger.

We maken van alles. Meestal schuren en bedrijfshallen. 
Ik zit in een leuke ploeg en dat is belangrijk. We zijn met 
z’n drieën. Op het ogenblik ben ik de tweede man. 
Gisteren was ik om half 6 bij de zaak om naar Obdam te 
gaan. Daar aangekomen nemen we altijd eerst een 
bakkie koffie en dan zegt de voorman wat we gaan doen. 
We begonnen met het monteren van damwandplaten. 
Toen heb ik windveren afgetekend, ingeknipt en gesmet. 

Daarna hebben wij een kilgoot gemaakt. Ook moest er 
nog een bok aan de staalconstructie worden vastge-
maakt en daarvoor heb ik 18 gaten geboord.

Het werk is van alles wat. Dat vind ik juist leuk. Boven-
dien zitten we door het hele land. Als het werk ver weg, 
is gaan we in de kost in, een hotel of een vakantiehuisje. 
Dat vind ik eigenlijk wel prima, ook omdat het net iets 
beter verdient. Ik vind wel lekker om meters te maken. 
Een recht stuk doorstraten met panelen of platen is 
geweldig. Het maken van ramen vind ik minder leuk, dat 
kost tijd. Maar het hoort erbij. Het moet allemaal wel 
waterdicht zijn. Dat soort dingen leer je in de opleiding. 
Je moet kwaliteit leveren, anders lopen de klanten weg.

Als je de montage ingaat, is deze opleiding zeker 
handig. In de opleiding heb ik dingen geleerd die ik 
anders niet had geweten. Hier moet je alles netjes en 
nauwkeurig met de winkelhaak aftekenen. Op het werk 
leer je vaak de verkorte methode. De opleiding is niet 
moeilijk. Het wordt allemaal goed uitgelegd. Ook vakken 
als tekening lezen en maatvoering vind ik niet moeilijk. 
Je krijgt wel theorievakken, maar het is allemaal 
praktisch.

Ik heb het naar mijn zin in dit werk. Ik zou alleen iets 
anders gaan doen, als ik daarbij veel meer geld zou 
krijgen. Anders blijf ik gewoon hier werken.

Alwin van Veenschoten, 
Van den Brink Montage
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