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ESVO Campingsport grootste tentdoekverkoper van Nederland

Tentenfabriek

In het Volendams gekleed zijn de dames aan het werk.

90

Een Volendamse achter de naaimachine.

bestaat

ESVO Campingsport B.V., gevestigd
aan de Marconistraat 4, bestaat 90
jaar. De exacte datum is niet echt
bekend, maar men gaat er van uit
dat het jubileum op 1 april was. In
april 1922 begon Evert Schokker, aan de achterzijde van het pand waarin
Foto Zwarthoed gevestigd is aan de Haven, een zeilmakerij. Later verhuisde het bedrijf naar het Havendijkje. Na de Tweede Wereldoorlog werd de
grote zeilmakerij aan het Havendijkje gebouwd. Het pand waarin nu o.a.
Ter Stal gevestigd is. Twintig jaar geleden verhuisde ESVO Campingsport
naar het huidige pand aan de Marconistraat 4, waar sinds 2001 Richard
Schokker de directie voert. Op een verantwoorde manier wordt steeds op
de nieuwste ontwikkelingen ingespeeld. Innovatief worden steeds weer
nieuwe kampeertenten ontwikkeld, wel zo’n 10 à 20 modellen per jaar.
Daarbij staat ESVO aan de top in Nederland. Kwaliteit en flexibiliteit staan
er hoog in het vaandel.

jaar

In de zeilmakerij aan het Havendijkje worden kampeertenten geproduceerd. In de toptijd waren er 45 mensen werkzaam.

sis en eigenlijk viel alles weg.

Rechtstreekse verkoop
Bij ESVO Campingsport B.V. werd gekozen om ook rechtstreeks zelf te gaan verkopen aan de klant. Richard Schokker, die
in 2001 de directie overnam, besloot 8
jaar geleden een webshop te starten. Door
zelf de verkoop in eigen beheer te gaan
doen, werden nieuwe afnemers van de
tenten gevonden. Richard: “Sinds de 60-er
jaren hebben we al met een private label
gedraaid. Als tentenfabriek zijn we eigenlijk in Nederland de laatste der Mohikanen.
In opdracht maken we nu de tenten voor
vouwwagens, de lichte en zwaar katoenen
tenten worden goed verkocht voor de hele
Nederlandse markt. Wij fabriceren nu
kampeertenten van alle gerenommeerde
merken. In het magazijn had ik wat foto’s
gemaakt van stofrollen. Via Marktplaats
werd zo een opruiming gehouden van
tentdoek. Daar kwam zoveel respons op,
dat we de verkoop van tentdoek geïntegreerd hebben in onze webshop www.esvocampingshop.com.
Dat wordt een steeds belangrijkere poot
in het bedrijf. We zijn nu de grootste tentdoekverkoper van Nederland. Ook in de
Directeur Richard Schokker voor het bedrijfspand aan de Marconistraat.
verkoop van tentstokken zitten we aan de
het naaien van kampeertenten. Wil Schok- top. We doen het momenteel zelfs zó goed,
ker had inmiddels de directie overgeno- dat de dealers van kampeertenten, die jamen en de bedrijfsvoering werd toege- ren geleden afhaakten, nu weer terug kospitst op het fabriceren van tenten. Het
was toen een rommelige tijd. Ook werden
in die periode nog handschoenen van jute
en katoen gemaakt voor de medewerkers
van de Hoogovens, zodat zij het warme
staal aan konden pakken. De ESVO
groeide en bloeide in die periode.

Het atelier aan de Marconistraat, waar de tenten gemaakt worden.
men. Zij willen het verschil maken in
kwaliteit. Daarnaast is onze grootste concurrent failliet gegaan en zijn we een belangrijke speler in deze branche geworden. Kwaliteit en flexibiliteit, dat is onze
kracht. We kunnen ook lage aantallen tenten ontwerpen en fabriceren”.

Heel afhankelijk

Richard Schokker tekent tegenwoordig
de modellen tenten bij ESVO Campingsport. Voorheen ging daarin 2 à 3 dagen zitten, nu kan het in één ochtend. Want voor
het ontwerpen, uittekenen en uitsnijden
van de tenten heeft men nu de beschikking over een computergestuurde CADmachine (Computer Aided Design).
Hiermee kan exacter en efficiënter gewerkt worden waardoor ook kleinere aantallen tenten geproduceerd kunnen worden.
Daarnaast
wordt
door
de
CAD-machine het zeildoek uitgesneden

Rollen tentdoek die veel via de webshop www.esvocampingshop.
com verkocht worden.
en dit werkt heel nauwkeurig zodat er 5%
minder tentdoek verloren gaat. Steeds
wordt er op de nieuwste ontwikkelingen
ingesprongen en dit op een verantwoorde
manier. Bij ESVO Campingsport zijn momenteel 12 personen werkzaam. Jaarlijks
worden 10 à 20 nieuwe modellen kampeertenten op de markt gebracht. Veel
wordt gewerkt aan de vouwwagens en de
tunneltenten, daar zijn de verwachtingen
hoog van gespannen. Tevens is er een
nieuw soort tent ontwikkeld, die er futuristisch uitziet. Na 90 jaar timmert ESVO
nog volop aan de weg. “Maar waar we
over 5 of 10 jaar staan, dat is heel moeilijk
te zeggen. In onze branche zijn we heel
afhankelijk en spelen veel zaken een belangrijke rol”, stelde Richard, die als
derde generatie de directie over ESVO
Campingsport voert, en met succes.
Tentstokken levert ESVO door het gehele
land en zijn zeer gewild.

Nu op naar de honderd!

In de toptijd werkten 45
mensen bij de ESVO

In de hal dit tegeltableau van de oprichter
Evert en Griet Schokker.

Van dekzeilen naar kampeertentenspecialist
Begonnen als zeilmakerij, maakte ESVO
na de Tweede Wereldoorlog een grote
groei door. Na de oorlog werd de grote
zeilmakerij met bovenwoning aan het Havendijkje gebouwd. Dit pand staat nu op
de nominatie om gesloopt te worden. In
het begin was het nog een zeilmakerij. Na
de oorlog wilden de Geallieerden dat de
dekzeilen van de legervoertuigen een andere bestemming zouden krijgen. De Canadezen kregen de opdracht hier een oplossing voor te bedenken. Zij wilden de
grote hoeveelheden dekzeil echter niet
naar Canada transporteren. Ze werden op
veilingen verkocht.
Zodoende begon Evert Schokker met de
handel in dekzeilen. De opgekochte dekzeilen van de voertuigen werden in Volendam gerepareerd en daarna weer verkocht. Met de opbrengst van die handel
kon men de zeilmakerij aan het Havendijkje verbouwen en vergroten. Maar
eind vijftiger jaren kwam er minder
vraag naar de dekzeilen omdat de containers in zwang raakten. De business in de
levering van dekzeilen voor wagens en
laadbakken bloedde dood.
Men moest op zoek naar een nieuwe bron
van inkomsten om het bedrijf draaiende
te houden. Rond 1960 werd begonnen met

Creatief en flexibel was ESVO zeer succesvol als fabrikant van kampeertenten.
Er waren grote afnemers, zoals Vroom &
Dreesmann en later ook Perry Sport, die
de ESVO-tenten in grote getale verkochten in hun warenhuizen. In die periode
waren er soms wel 45 mensen aan het
werk bij ESVO.
Er werden ook eigen tenten ontworpen,
o.a. door Piet Visser die toen bedrijfsleider was bij ESVO. Er was op een gegeven
moment zoveel vraag naar de topkwaliteit
ESVO-tenten, dat het allemaal te druk
werd. Het ontwerpen van de tenten werd
toen overgenomen door Wijnand Zwarthoed, die zeer verdienstelijk kon tekenen
en ontwerpen. Wijnand was naast ontwerper ook de financiële man bij de ESVO en
in 1995 trad hij toe tot de directie. Om de
groei aan te kunnen had Wil Schokker in
Tsjecho-Slowakije een goede tentenfabriek weten te vinden die een deel van de
productie over nam. Ook kwam er toen
handel in bungalowtenten en schuur- en
windschermen.
Er zat echter weinig provisie op de tenten
die geleverd werden. In Volendam werd
volop productie gedraaid. Maar als er
maar iets mis ging in de productie, was
het weinig lonend. Er is ontzettend veel
werk verzet. De grote klanten kozen ervoor om de tenten te laten maken in de
lagelonenlanden. Om door te kunnen
draaien werd een keuze gemaakt om de
levering van tenten aan het grootwinkelbedrijf minder te laten worden en te kiezen voor kwaliteitswinkels. Toen viel wel
de massaproductie weg, maar ESVO kon
met 20 man aan het werk blijven. Uiteindelijk lieten ook de dealers van de kwaliteitswinkels ESVO vallen.
Ze waren zeer lovend over de topkwaliteit, maar als de kampeertenten in China
gemaakt worden wordt er meer verdiend.
Mindere kwaliteit nam men zo voor lief.
Voor de ESVO was er toen een heftige cri-

Met de CAD-machine wordt tentdoek uitgetekend en -gesneden.

Een deel van het personeel van ESVO Campingsport in het atelier waar de kampeertenten gemaakt worden.

Boven staan verschillende tenten van ESVO in de showroom.

Windschermen van ESVO zijn van topkwaliteit.

In deze showroom staan de lichtgewicht tenten opgesteld.

