
Wie met ons open koelsysteem op
een koud buffet of in z’n koude
keuken werkt, wil niet meer an-
ders.”
„Een nadeel is wel dat ik op deze
leeftijd te weinig vrije tijd heb. Ik
zou eigenlijk vijf jaar jonger moe-
ten zijn. Dan was mijn boot nu ook
een maatje groter geweest (lacht)!

Problemen met klanten of met
personeel horen nu eenmaal bij
ondernemen. Als er eens iets tegen-
zit, dan moet je daarvan leren.”

Bijkomstigheid
„Weet je wat trouwens een leuke
bijkomstigheid is van werken in de
horeca? Ik kom in de meest gewel-
dige restaurants en hotels. Dan eet
ik natuurlijk graag een hapje mee!
Da’s toch een stuk leuker dan in de
transportsector, waar ik vooral in
garages en op industrieterreinen
kwam.”

Krijg je loon naar werken?
„In de opstartfase heb ik het nodi-
ge kapitaal geïnvesteerd. En ook
nu gaat de winst terug het bedrijf
in. Als je wilt groeien, moet je de
winst in de zaak stoppen en niet in
je zak. Ze zien me al aankomen bij
de bank met zoiets nieuws, onbe-
kends en op mijn leeftijd. Dat
werkt niet. Inmiddels weten we dat
het product aanslaat. We maken er
dit jaar zo’n vijftig tot zestig. Nu is
het van groot belang om alles zo

Hoe kwam je in dit werk
terecht?
„Van oorsprong ben ik werktuig-
bouwkundige. In de eerste jaren
van mijn loopbaan werkte ik in de
metaalconstructie. Later ben ik
overgestapt naar airconditioning
en koeltechniek waar we veel de-
den met mobiele koeltechniek,
auto-airco en luchtfiltering. Dan
heb je het over transport en werk-
materieel en zo. Na de verkoop van
dat bedrijf ben ik opnieuw begon-
nen.”
„Een brasserie, een klant van mij,
had een probleem in de keuken
met het koel houden van verswa-
ren bij het voorbereiden; de mise-
en-place. We zijn gaan experimen-
teren met klimaatbeheersingscon-
cepten. Daaruit is een nieuw sys-
teem ontwikkeld: Cool-Spot. De
combinatie van bestaande technie-
ken is nieuw en in 2013 gepaten-
teerd. En nu is Cool-Spot een zelf-
standig bedrijf. Inmiddels hebben
we vijf man in loondienst.”

Waarom past dit werk bij jou?
„Alle kennis en ervaring die ik
hiervoor heb opgedaan, komt
hierin samen: constructietechniek,
luchttechniek, koel- en installatie-
techniek.”

Wat zijn de voor- en nadelen van
dit werk?
„Dit werk is nooit saai. Ik ben
lekker bezig: elke dag ontwikke-
len, experimenteren, uitproberen
en verbeteren. Het is spannend om
oplossingen te zoeken en te vin-
den. Het is wel een uitdaging om
iets nieuws, wat je niet met iets
anders kunt vergelijken, in de
markt te zetten. Gelukkig helpen
klanten, zoals Van der Valk, daar-
bij. Zij zijn onze ambassadeurs.

Joop Rustemeijer.

Zijn vinding houdt voedsel
in de open lucht koel en
vers door een deken van
koude lucht en verneveld
vocht. Geen pensioen voor
Joop Rustemeijer (65) maar
pionieren met Cool-Spot.

Tekst:Miriam Vijge
Foto: Studio Kastermans/Leon Dakkus

Een deken van koude nevel

ben tegenwind. Ze gaat steeds dichter bij me
zwemmen en vraagt of ze op mijn rug mag.
Haar handjes legt ze om mijn nek, soepel
zweeft ze mee over het water.
Verderop in het meer zwemt een zwaan met
haar kleintje. Ze zwemmen in dezelfde rich-
ting als wij. Na een stukje zelf te hebben
gezwommen klimt het zwaantje op de rug
van zijn moeder. Vrijwel gelijktijdig keren
we alle vier om. Nu hebben we voor de wind.
Mijn dochtertje laat zich van me afglijden en
zwemt een stukje voor me uit. Een glimlach
op haar gezicht.
Ook het kleine zwaantje zwemt stoer een
stukje voor zijn moeder uit. Ter hoogte van
het strandje buigen we af en klimt mijn
dochtertje het laatste stukje nog even op
mijn rug. Dan rent ze het water uit, schudt

Ze steekt een teen in het water. Dan doet ze
dat wat ik nooit durf; gewoon in het water
springen. Geen getut. In één keer door. Ik
doe mee. Binnen een seconde verschijnen er
twee fonkelnieuwe mensen. Opgefrist. Vol-
getankt met nieuwe energie. We gaan een
stukje zwemmen. De eerste meters gaan
lekker, dan steekt er een windje op. We heb-

het water van zich af en rolt zichzelf in de
handdoek. De zwanen zitten ook op de kant.
Vlak achter een rietkraag. Uit de wind en in
de zon.
De kleine zwaan zit warm tussen de vleugels
van zijn moeder. Af en toe steekt hij zijn kop
omhoog en tuurt over het water. Het water,
waar hij straks alleen in gaat zwemmen.
Mijn dochtertje ligt met haar rug op mijn
buik. Mijn handdoek heb ik over haar heen-
geslagen. Ze zegt dat als ze straks haar
zwemdiploma heeft, ze helemaal alleen naar
de overkant gaat zwemmen. Ze steekt haar
hoofd omhoog en geeft me een kus. Dan
legt ze haar hoofd weer op mijn borst en
tuurt naar het midden van het meer. Het
kleine zwaantje kijkt naar precies het-
zelfde punt.

Spiegelbeeld

We lopen hand in hand richting het
water. Ik voel haar handje knijpen
als onze tenen het eerste zand

raken. Nog een paar meter tot de waterlijn.
Ze kijkt me aan. Sinds een half jaar zit mijn
dochtertje op zwemles. Nog ongeveer een
jaar te gaan voordat ze eindelijk af mag
zwemmen, tot die tijd heeft ze haar bandjes
om.

Tom Schotten

zaterdag 10 augustus 2019 D-GHI9 Werken 9
W E E K E N D M A G A Z I N E

Van schrijven en
theatermaken

wordt Tom
Schotten (42)
gelukkig. Elke
week staat in
Zomertijd een

column van
hem.

efficiënt mogelijk te organiseren en
te produceren. Het proces moet
vooral niet van mij afhankelijk
zijn, want er werken nu meer men-
sen. Ook aan hen ben ik het ver-
plicht om te investeren in een
gedegen organisatie.”
Wat zou een alternatief beroep
zijn?
„Ik zou het niet kunnen
bedenken; in elk geval
iets in de technische
wereld. Als ik het
overnieuw zou doen,
zou ik het in grote
lijnen net zo doen.
Ik heb een mooi vak
waarin ik kan uitvin-
den, maken en uitpro-
beren. Het lijkt wel alsof
ik voor God speel, maar
dat kun je natuurlijk niet zo
zeggen. Als jongetje was ik dol op
water en wilde ik graag varen.
Misschien dat een alternatief de
scheepsbouw is; dat trekt me nog
steeds wel aan. Maar met af en toe
een cruise en mijn eigen zeilboot
vermaak ik me prima.”

’Werk is

nooit sa
ai’

Bij Cool-Spot komt de koude
’onzichtbaar’ uit de roosters. De
damp komt uit de kleine
gaatjes onder de roosters en
mengt met de uitstomende
koude lucht die in de omgeving
van 20 graden opwarmt. Het
resultaat op het buffetblad is
een neutraal koelklimaat van
circa4 5 °C waarbij de etens-
waarden niet vochtig worden
en ook niet uitdrogen.
Je kunt verse spullen bijna net
zolang in de open lucht goed
houden als in een koelkast,
waar verse spullen onafgedekt
wel uitdrogen.
Onder meer Albert Heijn en
Jumbo gebruiken sinds kort ook
buizen waar damp uit komt bij
groente en fruit. Die damp
voorkomt uitdroging. Spullen
worden soms wel vochtig en de
’mist’ geeft wat verkoeling,
echter zeker niet tot 5 °C.

Hoe het
werkt


