
In de Alkmaarse binnenstad rijden nog talloze decennia-oude 
Gazelles rond met stickers van fi etsenwinkel Theo Schilder op het 
spatbord. Inmiddels leidt Emiel Schilder - de ‘zoon van’ en die 
is zelf ook weer ‘de zoon van’, enzovoorts - dit state-of-the-art 
Alkmaars bedrijf, waarvan de oorsprong ligt bij een boerenzoon 
uit de omgeving.

Hoeveel mensen werken hier eigenlijk?
“Dat wisselt, maar we hebben zestien vaste mensen in dienst. Als 
het storm loopt, hebben we naast onze vier stagiaires nog een 
ploeg van vijf of zes mensen extra die komen helpen. Het is hier 
altijd druk. Er wordt gesleuteld, er worden fi etsen afgesteld en 
servicebeurten uitgevoerd. Daarnaast lopen er altijd veel klanten 
binnen, die op zoek zijn naar een van de 2500 fi etsen die we per 
jaar verkopen. Met name e-bikes zijn niet aan te slepen. Vandaar 
dat we weer met 50% gaan uitbreiden, van 1350 m2 naar 2250 m2 

vloeroppervlak.”

Je kwam net uit de werkplaats lopen, heb je een tekort aan 
monteurs of zo?
“Ik ben nog steeds gek van de techniek, dus ik steek graag mijn 
handen uit de mouwen. Als ‘baas’ doe ik natuurlijk nog veel meer 
dan dat, maar het klopt: goede vaklui zijn heel moeilijk te vinden.
Toen mijn opa in 1948 een brommerzaak opende aan de 
Lindegracht, werd mijn vader Theo Schilder als vanzelf zijn 

opvolger. Ik had meer iets met sport en was super-
actief in de BMX-wedstrijden. Door mijn eigen 

crossfi etsen te onderhouden en te repareren, 
leerde ik natuurlijk vanzelf alles over de 

techniek. Toen ik in 1996 de zaak van 
mijn vader kon overnemen, was ik 

al helemaal verslingerd aan dit 
beroep. Maar terugkomend op 
je vraag: onze topverkopers in 
de winkel zijn ook de meiden 
en jongens die zelf het meeste 

over de techniek weten. Zij 
kunnen daarom de klant het best 

helpen. De top-vaktechnici doen 
dat beter dan mensen met een 

sales-opleiding.”

Dus je bent wel blij met onze PCC-praktijkstages techniek?
“Ja, zeker! Ik ben ook blij dat zowel PCC Oosterhout als het 
Horizon College vinden dat jongens en meiden die bij ons komen, 
ál hun vmbo- én mbo-stages ook bij ons moeten kunnen volgen. 
Zo leren zij ons bedrijf goed kennen en bereiden we ze echt op-
en-top voor op werken bij Theo Schilder Alkmaar of elders in de 
fi etsenbranche. In echt gemotiveerde leerlingen investeren we 
graag bakken energie!”

Denk je dat we als school alle technische vernieuwingen 
goed kunnen volgen?
“De ontwikkelingen gaan snel, dat is zo; we verkopen meer dan 
70% elektrisch. Dus moet je - naast het sleutelen en afstellen - 
alles weten over accu’s, elektrische motoren, draadloos uitlezen, 
software. Maar dat leren we ze hier. Wij gaan overigens komend 
jaar technieklessen geven op PCC Oosterhout; een paar van onze 
zeer ervaren vaklui willen graag hun kennis en enthousiasme 
overdragen aan jullie techniekleerlingen. Op die manier blijft 
Vakcollege Techniek vooraan staan bij alle vernieuwingen. Een 
deel van jullie werkplaats van Mobiliteit en Transport is door ons 
bedrijf ontworpen en beschikbaar gesteld, dus ook op die manier 
investeren we in de technische opleiding van leerlingen die moge-
lijk later bij ons bedrijf komen werken. Mooi toch?”

Hoe komt het toch dat het hier zo gezellig is?
“Ten eerste is het leuk werk en we hebben altijd tevreden klan-
ten. Maar wat het gezellig maakt, is dat je hier in de winkel ook 
meteen een-kijkje-in-de-keuken kunt nemen van onze werkplaats. 
Je ziet als klant dat onze vaklui top zijn. Net zoals in een fi jn 
restaurant met een ‘open keuken’, dan krijg je al trek omdat 

je de koks bezig ziet. Eigenlijk ‘serveren’ 
wij dus fi etsen! We kopen in, bereiden voor, 
stellen alles af op de smaak van de klant. Onze 
klanten kochten hier 25 jaar geleden een fi ets 
voor zichzelf, hebben hier voor hun kinderen een 
fi ets gekocht en kijken nu alweer verlekkerd in onze 
winkel naar een e-bike. Zo gaat dat.” 

Bedrijf in het kort:
Opgericht: 1948, 16 vaste medewerkers, 5-6 extra voor drukke tijden.

Een echte ‘service-winkel’ met (binnenkort) 2250m2 vloeroppervlak. 

Verkoop van (elektrische) fi etsen, moutainbikes, racefi etsen, scooters, 

accessoires, helmen, fi etskleding, fi etsschoenen, fi etstassen & technische 

benodigdheden. 

Tweewielermerken: Alpina, Cortina, Flyer, Gazelle, Giant, Honda, Koga, 

Kymco, LIV, Loekie, Merida, Peugeot, Piaggio, Sparta, Urban Arrow, Vespa.

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-
bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 

stages of toekomstige banen. 
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