Michel uw Fietsenmaker
Ondernemer aan het woord!

Michel van der Vliet van Michel uw Fietsenmaker in de
Stationsstraat in Pijnacker wist als kind al dat hij fietsenmaker
wilde worden. Toen hij in 2016 de kans kreeg om zijn eigen
fietsreparatiebedrijf te beginnen greep hij die kans met beide
handen aan.
“Voor mij was het een mooie kans
natuurlijk, omdat ik kon beginnen
met een redelijk vaste klantenkring, veel klanten kenden mij als
de reparateur van Fietsenwinkel
Visser en zij wilden graag dat ik
hun fiets zou blijven repareren.
Ik kon zelfs in hetzelfde pand blijven zitten. Eigenlijk wilde ik alleen
fietsen repareren en geen fietsen
verkopen,” vertelt Michel, “maar
voor mijn zaak openging viel ik
drie weken in bij een fietsenmaker in Aalsmeer. Ik heb daar heel
veel geleerd en de eigenaar zei al:
‘mensen gaan ook fietsen bij je
kopen, let maar op,’.” De Aalsmeerder kreeg gelijk, want enthousiaste
klanten gingen uit zichzelf vragen
of Michel ook fietsen verkocht.

“Dus dat doen we nu ook,” lacht
hij. “Fietsreparatie is onze hoofdzaak, maar de merken Rih en Aldo
hebben we hier staan om uit te
proberen, andere merken kunnen
we bestellen. Daarnaast verkopen
we ook gebruikte fietsen.”
Michel was op zijn twaalfde al in
de schuur aan brommers aan het
sleutelen. “Ik houd daarvan,” legt
hij uit. “Dingen repareren, oplossingen verzinnen, iets weer aan de
praat krijgen. Ik vind het ook mooi
om dat voor klanten te kunnen
doen. Wij proberen altijd onderdelen te repareren en niet gelijk
nieuwe te bestellen, wat tegenwoordig meestal gangbaar is. Iets
repareren is vaak goedkoper en
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natuurlijk ook duurzamer dan het
maar te vervangen.”
In het begin draaide Michel de
zaak in zijn eentje, maar dat was
niet te doen vertelt hij. “Dan was ik
overdag klanten aan het helpen en
’s avonds was ik aan het repareren
en de administratie aan het doen,
dat houd je niet vol. Dus moest ik
er iemand bij zoeken.” Na wat wisselende medewerkers, werkt hij
tegenwoordig heel prettig samen
met Vincent en Floris. “Vincent is
een oud-collega met wie ik vroeger al samengewerkt heb. Floris
is fietsenmaker in opleiding, hij
houdt ook van het vak. Met fietsenmaken is het vaak het ligt je of
het ligt je niet.”
Michel wil nog wel een lans breken
voor het beroepsonderwijs. “Fietsenmakers worden steeds schaarser net als vele andere vakmensen
die met hun handen kunnen werken. Ouders willen allemaal dat
hun kind een zo hoog mogelijke
opleiding doet. Maar goede vakmensen zijn en blijven heel hard
nodig. En er is niets zo mooi als
vakwerk afleveren.”
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