
Coatings

W
at raar eigenlijk,
datwemet eenpot
natte verf naar een
klant gaanomdeze
inweer enwindop

deurenenkozijnen te smeren.Metdeze
gedachte liepTonVisker, dederde in een
lijn vanBrabantse schilders, al een tijdje
rond toenhij in 2004 eenheldermoment
had.Wat als je onder geconditioneer-
deomstandighedeneenkant-en-klare
coatingmaakt van verf enbindmiddel,
die je daarnabij deklant op eendeur of
kozijnplakt?Danben jeniet alleen van
deweersomstandighedenaf,maarheb
je ook eenproduct dat twaalf jaarmee-
gaat inplaats van zes. Bovendienben
je in éénkeer klaar, aangezien je geen
grondverf nodighebt, enookniet hoeft
te lakkenof af te lakken.

Als leekkun je je afvragenwaarom
huisschilders dit bindmiddel niet allang
gebruiken.Dit komt, zo legt de 51-ja-
rigeBrabanderuit, doordat het alleen
industrieel kanworden verwerkt.De
ingrediënten vanhetmiddel,waaronder
polyurethaan, kunnennietworden toe-
gepast in kwastbare verf.Daaromwas
het alleengeschikt voorde industrie. Tot
vier jaar geleden, toenCoatcontrol in
productie ging.

De zoektocht diedaaraan voorafging,
duurde tien jaar.MaarVisker is er altijd
zeker vangeweest dat het zou lukken.
Dat dankthij aandeKamer vanKoop-

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand over
een beslissend moment
in zijn of haar loopbaan.
Deze week: Ton Visker
(51). Hij ontwikkelde
zelfklevende verfrollen
die een kwast overbodig
maken.

Grieteke Meerman

Ton Visker was tien jaar bezigmet de ontwikkeling van zijn product. FOTO: FRISOKEURISVOORHRTFD

l In 2015 ging Coat-
control in productie.
De eerste grote op-
dracht volgde in 2017.
De Woningstichting uit
Wageningen besloot
het product van Visker
toe te passen op gevel-
panelen en deuren van
vijfhonderd flatwoningen.
Sinds 2017 verzorgt de
Schildersvakopleiding
OnderhoudNL van het
roc in Breda en Tilburg
een introductiecursus
voor zowel beginnende
als ervaren schilders.

handel.Daagsna zijn ingeving in2004
kreeghij een telefoontje van eenmede-
werkster diemethemover innoveren
wildepraten.Hij zettehoutje-touwtje
eenprototype in elkaar, om tijdensde
afspraak te ontdekkendathet over IT-
innovatie ging.Diezelfdeweekkwam
haar collega vanproductontwikkelingop
bezoek. ‘Diemanzei: ik denkdat jehier
echt iets inhandenhebt.Hij heeft ervoor
gezorgddatwij dit vanbegin af aanheel
serieushebbenaangepakt.’

Met ‘wij’ bedoelt Visker zichzelf en
zijn vrouw Ingrid, die ookaanwezig is
bij het interview. Zij stondhembij inhet
proces van ideenaar product.Het begon
met een retourtje Finland, naar eengrote
verfleverancierwaarmeehet echtpaar
vanuit hun verfhandel inBreda eenkort
lijntje had.De tickets betaalden ze zelf.
Doodnerveuswashij voor zijnpitch. ‘Het
was voormij allemaal nieuw.Tot dan toe
had ikdekerktoren vanBreda altijd kun-
nen zien.Maar ikhadwel deovertuiging
van: kommaarop.’

Bij deFinsefirmakwamenzeuit-
eindelijkniet verder. Enookniet bij de
Nederlandsemultinationalwaarmee ze
daarnaprobeerden tot een samenwer-
king te komen.De redenwasniet onwil,
maar organisatorischonvermogen, zo
concludeerdeVisker. ‘Verffabrikanten
zijn gewendomverf in eenpotje te doen.
Alleswat daarvanafwijkt, krijgen zeniet
georganiseerd. Alsmensen lang in een

bepaalde industrie zitten, gaan ze aan-
namendoen.Denken ze al snel: dat kan
niet.’

Bij eenDuits chemieconcern trof hij
de juisteman. Zekwameneenheel eind,
totdat bleekdat er geenmachine te vin-
denwasdiehet goede formaat rollen
konproduceren. Er bleefmaar éénoptie
over: zelfmachinesbouwen.Die zijnnu
vier jaar in gebruik voordeonderhoud-
smarkt.Daarnaast is er sindskort ook
eennieuweproductielijn voorde indus-
trie, zoals fabrikanten vankozijnenen
gevelpanelen.Daarwordt de coating
machinaal aangebracht. Sneller dan
spuitenmet verf, omdathet droogproces
wegvalt. Coatcontrol voor particulieren
isnog toekomstmuziek, zegt Visker.Het
plakken vande verfrollen is een vakdat
jeniet zomaarbeheerst.

Met klanten inDuitsland,België en
Frankrijk begintCoatcontrol zichnuook
internationaal te ontwikkelen.Maar gro-
terworden isniet Viskers drijfveer. ‘Als
wehet voorhet geldhaddengedaan, dan
haddenwe vijf jaar geledenal kunnen
stoppen.Danhaddenweook in zeekun-
nengaanmetde investeerders die langs
zijn gekomen.Maar ik geloof in een suc-
cesvolle ontwikkeling als ikmijn eigen
capaciteiten vrijelijk kan inzetten, soms
aangevuldmetdie vananderen.’

Grieteke Meerman is
freelancejournalist.‘‘FABRIKANTEN ZĲNGEWEND AAN VERF IN

EEN POTJE. ALS JE
DAARVAN AFWĲKT,
DENKEN ZE: KAN NIET’

Gevels en deuren

‘Verf hoeft
niet in
een potje
te zitten’
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