
Welgeteld 644 (!) afrasterings
hekken, aggregaten, chemische 
toiletten, heftrucks, portofoons 
voor de organisatie van 

Truckstar, vijftien vrachten staal en rijplaten, 
meubilair voor het beursplein, stage barriers in 
de TT Hall voor het muziekpodium… de lijst is te 
lang om alles op te noemen. 
Evenementenservice.nl uit Assen weet wat er 
allemaal komt kijken bij een evenement zoals het 
Truckstar Festival, dat in iets meer dan twee 
dagen wordt opgebouwd. Eventmanager Wim 
Bloeming (39) had dit jaar voor de tiende keer 
het grootste truckfeest van Europa onder zijn 
hoede en was, uiteraard, heel het weekend 
aanwezig. Hij loste waar nodig storingen op en 
zorgde ervoor dat alles goed verliep. ,,Het zijn 
vaak problemen met stroom”, zegt hij. ,,In de 
nacht van vrijdag op zaterdag had het geregend. 
Er zijn altijd mensen die hun haspels met 
stekkers erin dan toch buiten laten liggen. Dat is 
vragen om moeilijkheden.”

Bij evenementenservice.nl weten ze hoe ze bij een feest voor de dag te 
komen. De stoere zwarte Scania R450, met oranje accenten, trekt 
zonder meer bekijks. 

Met de zelfgemaakte beunen is het sneller 
laden en lossen.

Mooi speelgoed, die Hiab autolaadkraan. En je 
komt nog eens ergens.

LADEN EN LOSSEN DUURT SOMS 
LANGER DAN IN HET NORMALE 
TRANSPORT…

Wim Bloeming is tijdens feesten vooral druk met het oplossen van storingen.

ALLESKUNNER 
MET KRAAN

Autolaadkraan
Trouwerijen, bevrijdingsfeesten, 
sportwedstrijden of muziek
festivals, Evenementenservice.nl is 
erbij. ,,En vergeet het wielrennen 
niet”, zegt chauffeur Patrick Zwaan 
(44) als ik in Assen in zijn Scania 
stap. Zwaan laadt juist twee lege 
containers bij de European Junior 
Cyclingtour waar honderden 
jeugdige wielrenners aan 
mee deden. Hoewel, 
chauffeur? Patrick omschrijft 
zich meer als een manusjevanalles. ,,Ik ben 
invalchauffeur. Eén dag op de vrachtwagen vind 
ik leuk. Twee dagen ook nog, maar veel langer 

De Scania is een jaar oud en heeft 
slechts 37.000 kilometer op de teller.
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VEEL KILOMETERS MAAK JE NIET
IN HET EVENEMENTENWERK
terwijl hij de steunpoten uitdraait en de 
afstandsbediening pakt.

Stuk zwaarder  
Hoe verder de kraan uitschuift, des te meer 
hefvermogen hij inlevert. Helemaal uitgeschoven 
tot 15,4 meter tilt hij ‘slechts’ 2.160 kilo. Als de 
chauffeur alleen de voorste drie meter gebruikt, 
is dat gemakkelijk 12 ton. Zo veel hoeft niet met 
de lege containers en ook niet met de retour
vracht van drie vlaggenmasten. ,,Vergis je niet 
hoor. Ik heb ook weleens een volle lading 
aggregaten geladen voor de TT Assen. Dan is hij 
een stuk zwaarder.” Soms moet Patrick achteruit 
het terrein af met zijn Scania. Is dat moeilijk als 
je zo weinig rijdt? ,,Och, je steekt eens een 
keertje extra”, lacht hij.
Evenementenservice.nl is vooral actief in het 
noorden van Nederland, maar dat verandert. 
,,Met onze feestverlichting komen we in heel 

moet het niet duren”, lacht hij. Dat vele zitten in 
de cabine gaat hem op den duur tegenstaan 
maar de ‘echte’ vrachtwagenchauffeur van 
Evenementenservice.nl nam afgelopen zomer 
ontslag. Ben je als chauffeur op zoek naar een 
baan? Je kunt er zó beginnen. Ervaring met een 
autolaadkraan is wel vereist, net als de bereid
heid om je handen uit de mouwen te steken op 
de plekken waar evenementen plaatsvinden. 
Laden en lossen kan iets langer duren dan in het 
‘normale’ transport, maar veel kilometers rijden 
doe je niet: op de teller van de één jaar oude 
Scania staan er 37.000.

Veel variatie
Dat deert Patrick juist niet. ,,Ik vind de variatie 
juist zo leuk aan mijn werk”, zegt hij. Twee 
rechterhanden zijn wel erg handig, want mede
werkers knutselen geregeld in de loods aan zelf 
ontworpen bouw of dranghekbeunen die 
gemakkelijker te laden en te lossen zijn op de 
plaats van bestemming dan normale  
exem plaren. ,,Ik heb geregeld buitendienst”, zegt 
hij. ,,Ik plaats feestverlichting in winkelstraten of 
ik haal met een heftruck op locatie de hekken 
weg na afloop van een hardloopevenement.”  
Ja, want die hekken kunnen niet blijven staan en 
daarom werkt Patrick ook vaak in de weekenden. 
,,De maan en vrijdagen, net na en voor het 
weekend, zijn bij ons de drukste dagen. Een 
normale werkdag voor mij is van 07.00 tot 16.00 
uur, maar gisteravond was ik pas om 19.00 uur 
klaar. Gewoon een kwestie van doorgaan.” De 
nieuwe chauffeur moet dus flexibel zijn. Zeker in 
de zomermaanden heeft Evenementenservice.nl 
(vijftien personeelsleden) het enorm druk met 
evenementen. Vandaag, een dinsdag begin 
augustus, is Patrick redelijk rustig. Hij ‘lost’ de 
twee containers met de Hiab autolaadkraan bij 
een depot in Assen. ,,Mooi speelgoed”, zegt hij 

Nederland”, vertelt directeureigenaar Lodewijk 
Doorenbos. ,,Tot in de Kalverstraat.” 

Zomer en winter
De evene menten en de feestverlichting 
versterken elkaar, zegt Lodewijk. Evenementen in 
de zomer en feestverlichting in de winter? Ook 
die grens vervaagt. ,,De evenementen gaan 
steeds langer door”, zegt Lodewijk. ,,En vroeger 
hingen we feestverlichting op in week 44, nu 
doen we dat al in week 40.”
De toekomstige chauffeur bij dit bedrijf weet dus 
wat hem of haar te doen staat. Maar tot die tijd… 
De kans is zeer groot dat eventmanager Wim 
Bloeming zich straks meldt bij het chauffeurs
gilde.  In septem ber gaat hij lessen op de truck 
en later ook voor E achter C. ,,Maar alleen als 
vliegende keep hé”, lacht hij. 

SJAAK VAN DE GROEP

Chauffeur gezocht voor deze truck. Moet wel iets van kranen afweten.

Hiermee kom je niet aan je gewicht.

Invalchauffeur Patrick:  gewoon doorgaan.

‘Ik moet weleens een keertje extra steken.’
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