
 
 
Schaven aan mijn kennis  
 
De afgelopen maanden mocht ik de eerste stappen zetten in de wereld waar alles draait om 
hout. Wow, wat een belevenissen heb ik achter de rug. Ongemerkt is de tijd 
voorbijgevlogen. Met velen van u maakte ik ondertussen kennis, als rayonverantwoordelijke 
voor de zuidelijke helft van ons prachtige Nederland. Na ruim tien jaar ‘binnen’ diverse 
functies te hebben bekleed kom ik er nu pas achter hoe mooi Nederland echt is. Het 
zogeheten ‘buitenspelen’ brengt dus verschillende voordelen met zich mee.  
 
Jonge hond 
Eerst nog een woord van dank aan de vele (ja zelfs, hopelijk toekomstige) klanten die ik 
ontmoette. Zij vonden het de moeite waard om, vanuit hun passie en enthousiasme, een 
‘jonge hond’ tekst en uitleg te geven over hout op de fronten waar ik nog tekort schoot. Zo 
deed ik het afgelopen halfjaar ongelofelijk veel kennis op. Ik sprak tal van fantastische 
mensen. Dank voor de ruimte en het geduld die ik in het begin nodig had! 
 
Kwaliteitshout  
Hoe gaaf is het als na de kennismaking bij een nieuwe klant de eerste aanvraag en/of order 
komt. Het vertrouwen te krijgen om een product, waar wij voor staan, te mogen leveren en 
dan achteraf te horen dat het ‘een stukje kwaliteitshout’ is. Dat bevestigt mij weer in de 
overtuiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt. De ‘houtwereld’ past bij mij. 
 
Fascinatie 
Al snel na mijn indiensttreding ging ik een aantal dagen op training in de Belgische stad Gent. 
Daar werd ik compleet ondergedompeld in de ‘wondere wereld’ van het hout, met alle 
mogelijkheden, kenmerken en eigenschappen. Om daarna een stuk zekerder terug te 
komen. Ongekend wat een passie je bij jezelf kan losmaken…… door je te verdiepen in iets 
waarvan je nooit had kunnen denken dat het je zo zou gaan fascineren! 
Hierbij hoort ook kennis over verantwoord bosbeheer met alle keurmerken die daarbij 
horen. Naderhand sprak ik verschillende enthousiaste mensen over alle voordelen en het 
belang voor onze toekomst. Het nut van duurzaam bosbeheer gaat hierdoor echt leven. 
Inmiddels heb ik zowel voor- als tegenstanders ontmoet. Maar daarover misschien later 
meer…. 
 
Schaven 
Met Frank trok ik de afgelopen maanden veel op. We bezochten fabrieken waar allerlei 
bewerkingen verzorgd worden, keurden grote partijen hout in de Antwerpse havens en 
bezochten de Bouwbeurs. Ik vind het leuk om ook af en toe mee te kijken op onze locatie in 
Vroomshoop. Te zien hoe de processen ingeregeld zijn om onze klanten zo snel mogelijk 
goed van dienst te kunnen zijn. Daarbij hoort dan ook dat ik zelf graag meehelp bij het zagen 
en schaven. Zo krijg ik op dat vlak ook kennis en ervaring en begrijp ik de wensen van een 
klant steeds beter.  



 
 
 
Immers, als je aan de machine staat krijg je pas echt beeld bij de uitdagingen rondom een 
bepaalde houtsoort. Zo kan ik ook weer ‘schaven’ aan mijn eigen kennis. 
 
Dit is pas het begin van mijn loopbaan in de houtwereld, maar ik hoop dat u begrijpt dat het 
soms voelt alsof ………………………. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kennen wij elkaar nog niet, maar heeft u ook behoefte aan een betrouwbare 
houtleverancier? Laat het weten en hopelijk tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Niels de Waard 
06-27577648 
niels@habrakenhout.nl 
 


