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“Nederland wordt het Saint Tropez van de toekomst”. Door de klimaatverandering stijgen 
de temperaturen en verandert ons zompige polderlandje langzaam maar zeker in een sub-
tropisch paradijs. Althans, dat verwachten de mannen achter Punt-West. In het Zeeuwse 
Ouddorp lieten ze daarom recentelijk een exclusief ressort neerzetten met luxueuze 
villa’s en een heuse Beach club. Voor Timon Bol een mooie klus. De Accountmanager van 
Conpro Condensor Bescherming was nauw betrokken bij het project. Een logische keuze 
eigenlijk, want Conpro heeft al de nodige ervaring opgebouwd in warmere streken, zoals 
het Caribisch gebied. Het bedrijf weet klanten uit de meest uiteenlopende sectoren aan 
zich te binden; van utiliteit en luxe woningbouw tot de maritieme sector en datacenters. 
Vooral die laatste branche weet het bedrijf uit Dordrecht te vinden: “De klanten zijn 
bereid om extra te betalen voor ontzorging en een langere levensduur van hun instal-
laties. Ze willen vooral geen gezeur.” Conpro biedt een breed dienstenpakket aan; van 
condensorcoating, tot reiniging en upgrading van installaties. 

Internationaal zakendoen
Maar terug naar de Cariben. Wij trekken daar graag naartoe om tot rust te komen. Maar 
voor de installaties ter plekke is het vaak keihard werken, in barre omstandigheden. De 
felle zon, zoute lucht en, lokaal, harde wind doen een ware aanslag op hun levensduur. 
Extra bescherming, zoals Conpro die biedt in de vorm van een coating, mag dus op de 
nodige belangstelling rekenen. Zakendoen in landen als Trinidad & Tobago, Sint Maarten 
en Curaçao is overigens een kunst op zich, heeft Bol gemerkt. “Je moet vooral rustig 
blijven en alle afspraken vastleggen.” Conpro waagde ooit de stap over de landsgrenzen, 
omdat de markt in Nederland al min of meer was verdeeld tussen een aantal spelers. Of 
dat zo zal blijven, is nog maar de vraag. “Bezit en ontwikkeling van kennis worden steeds 
belangrijker, merk ik.” Daardoor veranderen ook de verhoudingen binnen de bouwkolom. 
“Zo komen de engineeringsactiviteiten meer en meer bij ons te liggen. De markt ontwik-
kelt zich verder en wie niet bijblijft, moet vroeg of laat afzwaaien of ziet zijn aandeel 
slinken”, zegt hij nog maar eens met zijn commerciële pet op.

Een TVVL-begunstiger aan het woord

“Ontzorgen 
voorkomt 

gezeur”

Timon Bol – Conpro

Mijn TVVL
Bol wilde ooit beroepsmilitair worden. 
Toen hij tijdens de schoolvakantie een 
bijbaantje zocht, kon hij dankzij zijn 
MTS-achtergrond aan de slag bij Conpro. 
De techneut was op slag verkocht. En 
wonderlijk genoeg bleek het werk ook nog 
wat gemeen te hebben met zijn vroegere 
droombaan. “Een van mijn eerste klussen 
was bij Menken van Grieken. Vanwege de 
hoge urgentie moesten we in één keer fors 
wat uren maken. Erg pittig, maar voor-
tijdig uitklokken zat er, net zoals aan het 
front, niet in.” Door zijn werk bij Conpro 
kreeg Bol meer oog voor de menselijke 
kant achter de techniek. Een onderwerp, 
dat hem nog altijd boeit. Bij TVVL komt 
hij wat dat betreft ruimschoots aan zijn 
trekken, “omdat het een platform is 
om te netwerken en nieuwe kennis op 
te doen”. Hij is tevreden over de koers 
die TVVL nu vaart. Of er verbeteringen 
mogelijk zijn? Hij kan ze niet zomaar uit 
zijn mouw schudden. “Ik vind dat we op de 
goede weg zitten met de nieuwe website, 
de thema’s die worden aangesneden in 
het magazine en de ‘Eindedag-lezingen’. 
Houden zo!”

TM1015_uitgelicht.indd   51 1-10-2015   7:59:05


