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Pieper op het nachtkastje
Tien vragen aan Co Klein

De 44-jarige Co Klein is
getrouwd met de
Wieringse Cindy van den
Brink en samen hebben
ze twee kinderen, zoon
Daan (13) en dochter Lisa
(11). Het gezin Klein
woont in een vrijstaande
woning in Oosterland. Co
is daar samen met zijn
vader Albert eigenaar
van Autobedrijf Klein.
Daarnaast is hij
postcommandant bij de
brandweer Den Oever.
Paula Seijbel

H

et ondernemerschap zit
hem in het bloed, aangezien hij uit een ondernemersfamilie stamt. Zijn opa Cor Klein
startte in 1951 het autobedrijf en in de loop
der tijd is het bedrijf welgeteld twintig meter
verplaatst. Waar het oorspronkelijk stond is
nu parkeergelegenheid. Vader Albert kwam
in 1974 in het bedrijf en nam in 1980 het roer
over. Sinds 1996 werkt Co in het bedrijf en
inmiddels samen met zijn vader eigenaar.
,,In principe doen we beiden alle voorkomende werkzaamheden. In de praktijk richt
mijn vader zich meer op de verkoop en ben
ik meer in de werkplaats te vinden.” Zijn
moeder Annemiek overleed al in 1997. ,,Ook
zij kwam uit een ondernemersfamilie. Haar
vader, Piet de Haan, had een transportbedrijf dat kolen, olie en drank vervoerde.”
Co is opgegroeid op Wieringen en woonde
tot zijn zevende aan de Van Hengelstraat in
Hippolytushoef. Daarna verhuisde het gezin
naar Oosterland. ,,Als het aan mij ligt blijf ik
mijn hele leven hier wonen,” lacht Co. Sinds
zijn vader hertrouwde met Ineke Visser heeft
hij naast zijn jongere zus Elvira nog twee
stiefbroers. Ook zij wonen op Wieringen.
,,We blijven Wieringen trouw. Het eilandgevoel, de rust en het feit dat je zo over de dijk
naar Texel kunt kijken; waar vind je het?”

GEMIS Terugkijkend op zijn jeugd concludeert Co dat hij het thuis heel fijn en gezellig
heeft gehad. ,,Ik kom uit een warm nest waar
mijn ouders altijd voor ons klaarstonden.
Als ik uit school kwam, was mijn moeder er.
Het gemis om haar is er, na al die jaren, nog
steeds.”
BEDRIJF Autobedrijf Klein verricht alle
voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. ,,Onze ervaren monteurs

volgen daarvoor diverse cursussen en
trainingen om de nieuwste ontwikkelingen
bij te houden en verdieping te krijgen in de
werkzaamheden. Doordat we een specialisatie op het gebied van Toyota hebben, worden
daar aanvullende cursussen voor gevolgd.”
Naast onderhoud en reparatie verkoopt Klein
zowel gebruikte als nieuwe auto’s. ,,Voor alle
merken kan men hier terecht,” aldus Co. Enige jaren geleden is door uitbreiding van het
pand de showroom gemoderniseerd. Naast
Co en Albert heeft het bedrijf drie monteurs,
een spuiter/plaatwerker, een poetser en twee
administratief medewerkers in dienst. Het
bedrijf heeft een prettige werksfeer. ,,We
hebben zeer weinig verloop in personeel.
Twee van onze medewerkers zijn al langer
dan twintig jaar in dienst. Doordat mijn vader en ik meewerken op de werkvloer weet je
precies wat er speelt en kun je daar direct op
inspelen,” vindt Co. Autobedrijf Klein is altijd
sportief gezind geweest. ,,We sponsoren het
eerste elftal van de voetbalvereniging Wiron
en hebben jarenlang een wielerploeg gehad.
Als ondernemer vind ik het belangrijk lokale
sportverenigingen te sponsoren.”
FOTOGRAFIE Sinds drie jaar is fotografie zijn
nieuwste hobby. ,,Ik ben vaak in de natuur te
vinden om mooie foto’s te maken. Macrofotografie - een vorm van fotograferen op korte
afstand van onderdelen van mensen, dieren,
planten of voorwerpen, met de bedoeling
ze zo groot mogelijk af te beelden waarbij
details zichtbaar worden die met het blote
oog moeilijk of niet waarneembaar zijn spreekt mij erg aan.” Daarnaast speelt hij in
het tweede van voetbalvereniging Wiron.
,,Voetballen doe ik al sinds mijn twaalfde.
Een leuke teamsport.”
BRANDWEER Behalve dat zit Co sinds 1996 bij
de vrijwillige brandweer in Den Oever. ,,Als

postcommandant ben ik het aanspreekpunt
voor inwoners, de veiligheidsregio en de
vrijwilligers. Daarnaast ben ik bevelvoerder; in die functie geef ik leiding aan de
ploeg tijdens een uitruk. Iedere week wordt
er met de ploeg geoefend. Dit jaar zijn we
circa 45 keer uitgerukt. De oorzaken waren
zeer divers. Van branden en ongevallen tot
problemen met gevaarlijke stoffen.”
In vijf woorden omschrijft Co zichzelf als
bedachtzaam, een streber, sportief, gezellig
en trouw.
Wat verwacht je van 2019? ,,Ik hoop dat 2019
hetzelfde mooie jaar mag worden als afgelopen jaar. Zowel privé als bedrijfsmatig had
ik niets te klagen. Dit jaar hoop ik wel meer
tijd voor mijn gezin vrij te maken. Het volgen
van een fotografiecursus staat wellicht voor
dit jaar in de planning.”
Waarom heb je laatst heel hard gelachen?

,,Om Cindy. Zij zag het programma ‘Praat
Nederlands met me’ op tv en moest door
een bepaald fragment erg lachen. Door haar
schaterende lach werd ik aangestoken. Haar
reactie was ook zo komisch!”
Wat is je mooiste jeugdherinnering? ,,In
mijn jeugd deed mijn vader aan wielrennen.
Naar al zijn wedstrijden ging ik met hem
mee en ik moedigde hem langs de zijlijn
aan. De wedstrijden vonden hoofdzakelijk
in de Kop van Noord-Holland plaats. Aan
deze vader-zoonmomenten bewaar ik goede
herinneringen. Of mijn vader geregeld in de
prijzen viel, kan ik mij niet herinneren.”
Welke prijzen heb je gewonnen? ,,In 2004
werden wij Nederlands kampioen met onze
brandweerploeg in de klasse lage druk. Ik
was bevelvoerder en ben trots op de prestatie die onze ploeg heeft neergezet.”
Hoe houd je werk en privé gescheiden?

,,Helaas lukt mij dat moeilijk. Dat heeft verschillende oorzaken, aangezien we dichtbij
de zaak wonen en Cindy ook werkzaam is
binnen het bedrijf. Werk en privé lopen bij
ons in elkaar over, maar gelukkig maken we
daar beiden geen probleem van.”
Wie zou je graag nog eens ontmoeten?

,,Mijn moeder. Ik zou haar graag willen laten
zien hoe het met ons gaat. Onze kinderen,
die zij helaas niet heeft mogen kennen, aan
haar voorstellen. Wat zou ze gek op Daan en
Lisa zijn geweest! Gelukkig heeft ze Cindy
wel gekend en weet ze met wie ik door het
leven ga.”
Wat is je favoriete vakantiebestemming? ,,Ik
ben niet echt een vakantieliefhebber. Een
week per jaar eropuit is voor mij voldoende.
Onze vakantiebestemming is wel ieder jaar
een andere plek. Inmiddels hebben we veel
van Nederland gezien. Vorig jaar hebben we
Oost-Duitsland en Berlijn bezocht. Berlijn
met een fascinerende geschiedenis is nu
een moderne wereldstad. Alle toeristische
bezienswaardigheden hebben we gezien.”
Wat staat op je bucketlist? ,,Helemaal niets.
Ik ben een zeer tevreden man. Soms moet je
dingen nemen zoals ze zijn en daarop anticiperen. Het leven kan in een seconde totaal
anders zijn.”
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Waar voor mogen ze je wakker maken?

pp Co Klein: ,,We blijven Wieringen trouw. Het eilandgevoel, de rust en het feit dat je zo over de dijk naar Texel kunt kijken; waar vind je het?"

,,Wakker worden gemaakt, dat gebeurt
regelmatig. De pieper van de brandweer ligt
op mijn nachtkastje. Als die afgaat gaat je
hartslag van 60 naar 150 per minuut. Tussen
het moment dat de pieper gaat en wij uit de
kazerne rijden zit vier minuten. Snelheid is
geboden voor mensen in nood.”
Hoe kom je tot rust? ,,Door te fotograferen.
Lekker eropuit trekken in de natuur en de
gedachten op nul.”

