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SCHADEHERSTEL
Nieuws van de Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Dick Bathoorn heeft alle vertrouwen
in ‘zijn’ wedstrijdschadehersteller:

“Marco heeft aanleg, is supergemoti-
veerd, leergierig en niet bang om

fouten te maken.”

Bestemming Japan

Half november pakken twee autospuiters en twee schadeherstellers het vliegtuig naar

Japan. Ze nemen deel aan de Worldskills. Dat is een internationale beroepenwedstrijd,

vergelijkbaar met de Olympische Spelen. Hoe kom je zover? Wat moet je er voor kun-

nen? En waar leer je dat? De komende maanden bezoeken we de vier ‘topatleten’, om

ze die vragen te stellen. We beginnen in Roden bij schadehersteller Marco Bazuin.

“Spuiten en voorbewerken kan ik
beter”, dacht Henk Bathoorn in
1968. Hij verliet het schildersbe-
drijf van zijn vader en begon zijn
eigen schadeherstelbedrijf in Ro-
derwolde. Het bedrijf groeide en
vond meer ruimte in Roden. Na
dertig jaar was het tijd voor opvol-
ging. Zoon Dick Bathoorn stu-
deerde af als bedrijfseconoom,
maar zag in 1998 volop uitdaging
in de schadeherstelbranche:
“Markt in beweging, nieuwe op-
drachtgevers, begin van de scha-
desturing.” Dus nam Bathoorn
junior het bedrijf over van vader
Henk.
De jonge econoom had het goed
gezien. De markt was booming.
Een jaar na de overname kocht hij
het bedrijf van zijn buurman en
bouwde beide bedrijfspanden aan
elkaar vast. Dat gaf hem de be-
schikking over 1600 m2 bedrijfs-
ruimte. Inmiddels herstellen de 21
medewerkers van Schadenet Bat-
hoorn 45 auto’s per week. Binnen-
kort worden dat er nog meer.
Bathoorn staat op het punt om een
nieuw schadebedrijf op te starten
in Leeuwarden. Waarom? “Je hebt
volume nodig om te kunnen inves-
teren in werkplaatsequipment en
opleiding. En alleen als je dat doet

blijf je bij. Het nieuwe bedrijf geeft
ons extra volume.”

“Marco, je hebt potentie!”
Marco Bazuin voelt zich uitstekend
op zijn plaats in het schadeherstel-
bedrijf van de ambitieuze Bat-
hoorn. Zeven jaar geleden kwam
hij binnen als 16-jarige en Dick
Bathhoorn had meteen vertrouwen
in hem: “Marco heeft aanleg, is su-
pergemotiveerd, leergierig en niet
bang om fouten te maken. En hij
kon toen al heel goed sleutelen. In-

middels is hij ook een topper in het
plaatwerk.”
Die progressie dankt Bazuin mede
aan zijn opleiding 2e en 1e Schade-
hersteller aan het Noorderpoort
College in Groningen. De praktijk-
examens voor die opleiding vinden
plaats bij de VOC in Assen. Eind
2004 zei één van de leraren daar
tegen hem: “Hé Marco, je hebt po-
tentie, wil je deelnemen aan de
voorronde voor de Worldskills in
Helsinki?”
Marco wilde wel en ontdekte dat

Marco Bazuin
gaat voor goud

Worldskills-finalist Marco Bazuin: 
“Eigenlijk train ik iedere dag. Ik pak
de lastige klussen, zoals deze dorpel
hier, leg mezelf tijdsdruk op, en
gaan!”  

Mooie publiekstrekker op de 
AutovakRAI, de selectiewedstrijden

voor de Worldskills. 
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de voorbereiding op de Worldskills
een serieuze aangelegenheid is:
“We trainden een half jaar lang
één dag in de week in het regio-
naal opleidingscentrum van de
VOC in Assen.” En dat was alleen
nog maar de technische training.
Bij topsport hoort ook ‘mental trai-
ning’: “We zijn zes weekeinden op
stap geweest met voetbaltrainer
Frans Körver. Echt avontuur. Wan-
delen, mountainbiken, kanovaren
door de Ardennen en de Biesbosch.
Rugzak mee en slapen in een
tentje. Leuk, leerzaam, maar ook
loodzwaar. We hadden veel slecht
weer en dan leer je echt omgaan
met tegenslag. En je leert je af te
sluiten. Dat is belangrijk tijdens de
wedstrijd, als er voortdurend men-

sen langslopen die jou vertellen
hoe het moet.”

Beitelgleufreparatie
Ondanks de goede voorbereiding
haalde Bazuin Finland niet: “Ik
werd derde op het NK in Nieuwe-
gein. Alleen de eerste twee gingen
door.”
Eind vorig jaar kreeg Marco Bazuin
een nieuwe kans. Hij werd geselec-
teerd voor het  Skill Traject dat op-
leidt voor de Worldskills in Japan
in november 2007. 
En om de druk bij de deelnemers
nog wat verder op te voeren was de
kwalificatiewedstrijd deze keer op
de AutovakRAI. Drie dagen lang
moest Marco Bazuin daar bewijzen
bij de beste twee schadeherstellers

te horen. Hij slaagde. Het werk
waar in totaal 27 uur voor stond
klaarde Bazuin binnen 20 uur. In
die tijd richtte hij een auto, her-
stelde hij een langsbalk, hing hij
deuren af, laste hij een deel van
een binnenscherm, een tussenpa-
neel en een zijpaneel in, en deed
hij als klap op de vuurpijl een bei-
telgleufreparatie: “Daarvoor neemt
de organisatie een hamer en een
beitel en slaat een scheur van 15
cm in het zijpaneel dat je net zo
keurig ingelast hebt. Twee jaar ge-
leden heb ik het daar op verloren.
Nu heb ik er eindeloos op getraind
en gelukkig zat deze opdracht er
opnieuw in. Zo’n beitelgleuf is een
heel lastige reparatie maar hij ging
perfect.”

Op naar Japan!
Daarmee heeft Bazuin Japan ge-
haald. Dat is mooi, maar niet ge-
noeg: “Er gaan twee schadeher-
stellers naar Japan, één als deelne-
mer en één als reserve. Natuurlijk
is het prachtig om een weekje rond
te kijken in Japan, maar ik wil toch
echt aan de wedstrijd deelnemen.”
Om dat doel te halen moet Marco
begin juli in de ‘play-off’ zijn di-
recte concurrent Johan van Dijk
verslaan. Een uitdaging, want op
de AutovakRAI moest Marco de
schadehersteller van ABS Been uit
Groningen nog voor zich dulden. 
Toch heeft Bazuin er alle vertrou-
wen in: “Eigenlijk train ik iedere
dag. Ik pak de lastige klussen, zoals
deze dorpel hier, leg mezelf tijds-
druk op, en gaan!”  
Door alle voorbereiding en wedstrij-
den moet Schadenet Bathoorn zijn
topper regelmatig missen. “Dat is
het mij wel waard”, zegt Dick Bat-
hoorn. “Wij zijn een echt leerbe-
drijf. We hebben altijd leerlingen
en altijd stagiaires. Bij het voorbe-
reidingstraject voor de Worldskills
werkt een docent met een klein
groepje gemotiveerde jongens.
Bijna één op één. Daar heeft Marco
veel geleerd. Dat is goed voor hem
en goed voor ons bedrijf. Inmiddels
heb ik een talentvolle collega van
Marco opgegeven voor een vergelijk-
baar opleidingstraject van de VOC.
En wat dat missen betreft. Straks in
november ga ik met Marco mee
naar Japan. En maak je geen zor-
gen, ook dan draait ons bedrijf ge-
woon door.” �

Erwin den Hoed

Olympische Spelen 
voor vakmensen
De Worldskills worden gehouden van 14 tot 21 november in Shi-
zuoka Japan. Daarmee is deze tweejaarlijkse beroepenwedstrijd al
aan zijn 39e editie toe. In Shizuoka staan 850 jonge vakmensen uit
45 verschillende landen aan de start in 47 verschillende beroepen-
wedstrijden. Net als op de Olympische spelen ligt er voor de win-
naar van iedere wedstrijd een gouden medaille klaar. Wie tweede
wordt gaat met zilver naar huis en de derde plaats levert brons op.
Meer weten? Kijk op www.worldskills.org of op www.vocar.nl. �
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