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De KLOKSLAG viert eind februari 2014
haar 25 jarig jubileum
Ruim maanden nadat de rechtbank op 13 oktober 1988 het faillissement
van Machinefabriek Koopmans had uitgesproken begon een aantal oud-
medewerkers de machinefabriek de KLOKSLAG.

In plaats van de gebruikelijke nieuwsbrief van de KLOKSLAG, welke normaliter voor het kerstreces 
verschijnt, ligt nu een jubileumnieuwsbrief voor u. 

De directie heeft namelijk gemeend u van het heugelijke feit, dat de machinefabriek de KLOKSLAG in 
maart 2014 haar officiële 25 jarig bestaan viert, op de hoogte te brengen. 

Gelijktijdig met dit jubileum vieren ook een aantal medewerkers en het enige nog overgebleven 
directielid, Gerard Sandstra, hun 25-jarige dienstverband. 

In deze 25 jaar hebben  vele mooie en minder mooie gebeurtenissen plaats gehad welke allemaal 
ertoe hebben bijgedragen tot waar de KLOKSLAG nu voor staat: een gezonde onderneming, 
marktleider in de bouw van kaasproductielijnen,  met ruim 70 vaste medewerkers en ruim 14.000 m2 
werkplaats en  1.500  m2  kantoorruimte.  

In deze jubileumnieuwsbrief willen wij met u teruggaan naar het prille begin en vervolgens de 
afgelopen 25 jaar doorlopen. 

De proloog
13 oktober 1988: de rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van Machine- en 
Apparatenfabriek KOOPMANS bv. Na een maanden lange zakelijke twist met STORK Friesland over 
vermeende vorderingen over en weer viel het doek nadat in deze twist KOOPMANS door de rechter 
als verliezer werd aangewezen. 

Door de rechter werd mr. Jan Dijkema aangewezen als curator. 

Als eerste startte deze onderhandelingen met Stork Friesland, een van de belangrijkste 
opdrachtgevers in de failliete boedel. Afgesproken werd dat het onderhanden werk afgemaakt zou 
worden met een kleine groep medewerkers. Een van de werken was het dieppekelsysteem voor 
Coberco Vollenhove en een kaaslijn voor een Zwitsers kaasbedrijf  (zie bijlage). 

Ondertussen sprak curator Jan Dijkema met meerdere gegadigden voor de failliete onderneming. In 
januari 1989 werd duidelijk dat er niemand werkelijk interesse had voor de onderneming en werd 
besloten tot verkoop van de boedel in delen. 
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Gelijktijdig ontstond bij een aantal medewerkers het plan om te starten met een kleine 
machinefabriek in een van de hallen met als opdrachtgever o.a. Stork Friesland.  De curator stond 
hier positief tegenover en nam dat mee in zijn verhaal. Om te kunnen starten was het van belang dat 
de inrichting van de machinefabriek met o.a. zetbank, knipschaar, takels etc. compleet bleef zodat bij 
de start niet teveel tijd verloren ging in het opnieuw inrichten van de werkplaats. Ook hierover 
werden afspraken met de curator gemaakt: tijdens de veiling zouden deze spullen als een kavel 
geveild worden. 

Alvorens de onderneming werkelijk te kunnen starten was een financiering nodig voor de aanschaf 
van de inrichting plus een stukje werkkapitaal.  

Het plan werd voorgelegd bij de plaatselijke Rabobank en de toenmalige directeur Rinus Weima 
beoordeelde het ondernemingsplan als positief en 
verstrekte het gevraagde krediet. 

Op 15 februari 1989 was het dan zover: in de Doele in 
Bolsward hield TROOSTWIJK de veiling van de boedel van  
Machine- en Apparatenfabriek KOOPMANS bv.    
Gespannen zaten ze te wachten op het moment dat de 
kavel geveild zou worden. Niemand wist of er nog meer 
interesse was voor de kavel. 

Uiteindelijk werd men dus eigenaar van de kavel met de 
gewenste spullen. 

De onderneming kon in gang worden gezet:  inschrijven bij 
KVK, notariële aktes etc., arbeidsovereenkomsten en 
contacten met potentiële opdrachtgevers leggen.  

De directie van machinefabriek de KLOKSLAG bestond uit 
Gerard Sandstra (algemeen), Piet van der Zee (financiën) en 
Piet Jansma (productie). De officiële in dienst datum was 21 
maart 1989. 

De medewerkers van het eerste uur waren o.a. Jappie Grotenhuis (in dienst 21-3-1989), Hylke Bakker 
(in dienst 21-3-1989), Richold van der Wal (in dienst 21-3-1989), Dominicus de Jong (in dienst 21-3-
1989), Wiebe Zijlstra (in dienst 21-3-1989), Wiebe Abma (in dienst 3-4-1989), Sietse Grypma (in 
dienst 3-4-1989),  Sjoerd Nota(in dienst 10-4-1989),  Anno Hettinga (in dienst 10-4-1989), Theo 
Boekema (in dienst 3-4-1989), Jan Breeuwsma (in dienst 1-4-1989), 

Opdrachtgevers: Het lag voor de hand dat de contacten met STORK Friesland werden gecontinueerd 
en zo geschiedde. 
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Start van de machinefabriek
Nadat in maart en april (1989) de formaliteiten waren afgehandeld moest er gewerkt worden. 

 

 

Met ca. 13 man pakte men de draad weer op. Zoals gezegd waren 
belangrijke opdrachtgevers voor relatief grote opdrachten Stork 
Friesland uit Gorredijk (kaasproductielijnen) en  NON 
Lichtenvoorde (groente en vleesmachines). Maar ook Autonational  
uit IJlst en de diverse regionale kaasfabrieken, waar apparatuur 
stond van Koopmans, kwamen werk brengen. 

De machinefabriek was een echte jobber. Zo nu en dan ging men 
ook “op montage”. Dat was dan slechts een dag! 

Tevens was men begonnen met het assembleren van zogenaamde 
skids voor het behandelen van stookolie voor schepen. Dit in 
opdracht van Mitsubishi. Ook het onderhouden van Mitsubishi 
separatoren aan boord van schepen werd hierdoor een nieuwe 
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activiteit. 

Door deze contacten ontstonden ook contacten met visverwerkers en gezien het feit dat zij in hun 
fabrieken ook veel roestvrijstalen machines nodig hadden werd dit een nieuw marktsegment. 

Helaas door de malaise in de visindustrie bleef dit beperkt tot enkele opdrachten. 

 

Start van de KLOKSLAG Engineering bv
Binnen Stork Friesland was Evert Yntema verantwoordelijk voor de productgroep “Kaas”.  Samen met 
Schelte Jonkman (afkomstig van Hubert Sneek nadat dat bedrijf in mei 1988 failliet was gegaan) 
ontwikkelden en verkochten zij 
kaasproductielijnen voor Stork. 

Stork Friesland had namelijk in maart 1987 
de goodwill en rechten van Koopmans 
overgenomen teneinde haar eigen 
werkplaats te vullen. 

Evert Yntema, afkomstig van Koopmans, 
werd belast met het integreren van de 
apparatuur in de organisatie van Stork 
Friesland. 

Al snel bleek dat er een enorm 
cultuurverschil was en werd duidelijk dat de werkplaats in Gorredijk er niets van bakte. Vandaar dat 
de opdrachten werden uitbesteed aan Koopmans en later aan machinefabriek de KLOKSLAG. 

Doordat de werkplaats van Stork Friesland constant leegloop had en de verkoop van indampers en 
drogers (een ander product van Stork Friesland) ook niet het gewenste resultaat opleverde werd van 
hogerhand meerdere malen opdracht gegeven  tot reorganiseren. Al met al geen fijne omstandigheid 
om je als Stork in een nieuwe markt te profileren. 

Gezien het feit dat het grootste deel van de omzet bij de machinefabriek afkomstig was van Stork 
Friesland en er dus goede contacten bestonden tussen Gerard Sandstra en Evert Yntema, werd eind 
1990 het idee geopperd om onder de naam de KLOKSLAG zelf kaasproductielijnen te gaan verkopen, 
engineeren, bouwen en plaatsen. 

Aldus geschiedde. Op 1 april 1991 startte de KLOKSLAG Engineering vanuit een kantoortje van 
Machinefabriek de KLOKSLAG. Al spoedig reageerde een deel van de markt enthousiast. Na een 
eerste opdracht van f. 30.000,00, volgde er een van f. 300.000,00 voor een uitbreiding van een 
dieppekelsysteem in Niedermörmter en vervolgens een opdracht van f. 3.000.000,00 voor een 
complete perslijn voor Gmunden (Oostenrijk) . 
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Mede door deze opdracht kreeg men het gevoel dat men de poten weer aan de grond had. 

Intussen had Stork Friesland de handdoek in de ring gegooid en was 
gestopt met verkoop van kaasproductielijnen. De mensen werden 
ontslagen of verhuisd naar een afdeling. 

Kwam dat even goed uit: bij de Klokslag had men engineers nodig. En 
zo gebeurde het dat Sake Hunneman eind december 1991 
binnenkwam als projectleider om de afdeling engineering te 
versterken: deze bestond intussen al uit 4 personen w.o. Rinse 

Jongsma,  “de pekelspecialist”. 

Het gros aan engineering en automatisering werd in het begin uitgevoerd in samenwerking met 
Autonational uit IJlst. 

Door financiële en capaciteitsproblemen bij Autonational kwam hier eind 
1993 abrupt een einde aan. De Klokslag Engineering had intussen een 
andere engineeringspartner gevonden namelijk Viro-Noord. Viro-Noord 
was voorheen werkzaam voor o.a. Stork Friesland en Hubert Sneek maar 
was beide opdrachtgevers,  door het beëindigen van de activiteiten door 
Stork Friesland en het  faillissement van Hubert, kwijtgeraakt.  

Bij Viro-Noord was een aantal bekenden van de KLOKSLAG werkzaam 
zoals Henk Krijger en Clemens Hogeling. Na 2 jaar samenwerking met 
Viro-Noord kwam ook deze in de problemen en besloten zowel Henk als Clemens de Klokslag te 
versterken. 

Hierdoor was dus eind 1994 een stevige basis voor het engineeren van kaasproductielijnen ontstaan. 

De besturing werd ondertussen uitgevoerd door o.a. fa. Beenen uit Gorredijk (voormalig 
besturingsbedrijf voor Stork Friesland)  en Schelte Anema, samen met Henk Pol. 

Start van de Klokslag Automatisering bv
Omdat het aantal automatiseringsprojecten toenam ontstond de behoefte om niet meer afhankelijk 
te zijn van derden. Bovendien ging de opgedane ervaring iedere keer verloren. 

Zo ontstond de gedachte, samen met Schelte Anema die al vele jaren een 
klein automatiseringsbureautje runde, een nieuwe onderneming op te 
zetten welke de automatisering van de productielijnen zou verzorgen. 

In het begin was Schelte Anema de enige programmeur maar al snel 
verzamelde hij allerlei jonge lieden om zich heen welke hij op zijn eigen 
wijze coachte, o.a. Henk van der Veen en Jelle van der Meer ((in dienst    
1-6-1998).  
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In 2005 verkocht hij zijn aandeel in de KLOKSLAG Automatisering en verliet hij de KLOKSLAG om te 
genieten van zijn AOW. 

Samen met Durk Boomsma (in dienst 1-2-1995) en Syb Kamstra (in dienst 15-3-1995) werden 
meerdere projecten gedaan onder de meest erbarmelijke situaties tijdens de inbedrijfstelling. Als 
voorbeeld:  onder druk van de directeur van de kaasmakerij van Campina Born moest dag en nacht 
gewerkt worden om ervoor te zorgen dat de volle melktanks tijdig verwerkt konden worden. Dat 
hierbij de nachtelijke rust werd overgeslagen was geen zeldzaamheid. 

Gelukkig zijn deze tijden voorbij. Momenteel worden in zulke situaties meerdere mensen ingepland 
zodat er voldoende ruimte is om uit te rusten en afstand te nemen. 

In 1998 kwam daar de ploeg van Herman Lubberts bij, Vita genaamd. Samen met Ruurd Mollema 
ontstond tussen hen beiden en  de KLOKSLAG Automatisering een hechte samenwerking.  

Ook Syb Kamstra kreeg in 1998 extra ondersteuning van Frans Nagel. Frans zorgde ervoor dat het 
elektro-tekenwerk werd gestandaardiseerd en zorgde voor de automatisering van de productie van 
materiaallijsten. 

Een aantal keren werden projecten nog gedaan samen met Beenen, echter de voorkeur bleef uitgaan 
naar het uitvoeren van projecten met eigen mensen. 
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Hoogtepunten.
Gedurende de 25 jaar dat de KLOKSLAG bestaat waren er vele hoogtepunten. Een van de 
belangrijkste hoogtepunten was natuurlijk de eerste perslijn met gesloten kaaspersen welke door 
MG Gmunden in opdracht werd gegeven. Het was de doorbraak van de KLOKSLAG als onafhankelijk 
leverancier voor kaasproductielijnen. 

Een tweede hoogtepunt was de opdracht voor een assortimentslijn met gesloten kaaspersen welke 
in opdracht gegeven werd door de Twee Provinciën in Gerkesklooster (nu onderdeel van 
FrieslandCampina) en waar in 1999 een vervolgopdracht werd gegeven voor de bouw van een 2de 
perslijn. 

Met bovenstaande opdrachten waren “de kaasmakers”over de dam. De KLOKSLAG werd gezien als 
de leverancier van kaasperslijnen. 

Naarmate de tijd vorderde zag men bij de KLOKSLAG de  mogelijkheid om  steeds meer kaas met een 
dergelijke kaasperslijn te maken: hierdoor creëerde de KLOKSLAG voor zich nieuwe kansen.  

 

Vanaf het begin was de KLOKSLAG leverancier van dieppekelsystemen waarbij kazen drijvend in de 
pekel in een kooi worden gebracht. Een systeem dat sinds de beginjaren van de mechanisering in 
kaasmakerijen (1970 en later) werd gebruikt. 

Nadeel waren de verschillen in pekelduur, de benodigde bedieningsmensen voor saai werk, geen 
First in First out en de beperkte capaciteit tijdens zowel in- als uitpekelen. 

Dat was de reden voor de KLOKSLAG om te komen met een geheel nieuw systeem: de kooien waren 
kleiner, werden met een bovenloopkraan vertransporteerd van en naar een laad- of losstation, en de 
kooien konden gereinigd worden. 
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Een van de grootste systemen werd geleverd in 2004 bij DOC 
in Hoogeveen: kooigewicht 32 ton en de overspanning van 
de kraan 25 meter, opslagcapaciteit in de pekel max. 1.600 
ton kaas. 

Op het gebied van 
draineer- en 
vormapparatuur , 
met name de Conomatic, oogstte de KLOKSLAG  ook menig 
succes. Bijzonder zijn te noemen de 2 en 3 Conomatics bij 
RFC Bedum en de geheel nieuw ontwikkeld Conomatic  voor 
lange broden voor Hochland in Schwarzenfeld. 

Ook het aantal complete projecten, persen en pekel, welke de KLOKSLAG werden toevertrouwd is 
aanzienlijk: Bedum, Workum, Edewecht, Dringenburg,Waren,  Altentreptow, Schwarzenfeld, 
Feldkirchen, Woergl, Neu –Ulm, Midden-Beemster, Netivot (Il), Telyosef (Il) enz.. 

Te veel om allemaal op te noemen. 

En dit alles werd gerealiseerd in de overtuiging van ‘we gaan er voor’. 

Dieptepunten
Zakelijke dieptepunten heeft de KLOKSLAG tot op de dag van vandaag niet gehad. Natuurlijk waren 
er projecten welke niet het gewenste resultaat gaven,  veel energie van de mensen (en het 
thuisfront) namen en ondanks dat ook nog rode cijfers. 

Door de volhardendheid van een ieder werden gemaakte afspraken met klanten nagekomen. 
Hiervoor kreeg de KLOKSLAG respect hetgeen heel vaak resulteerde in vervolgopdrachten.  

Na de start van de KLOKSLAG nam het aantal medewerkers ras toe.  

Van de mannen van het eerste uur waren er een aantal welke nagenoeg hun hele werkzame leven 
(Richold van der Wal 40 jaar!)  hadden doorgebracht op de Hichtumerweg  9, het adres waar de 
KLOKSLAG is gevestigd. 

Velen verlieten de onderneming weer omdat ze de vut- of pensioengerechtigde leeftijd hadden 
bereikt: Wiebe Abma, Jan Breeuwsma, Dominicus de Jong, Jan Kuperus, Wiebe Zijlstra, Richold van 
der Wal, Sietse Grypma.  

Jammer dat  een aantal van hen slechts kort heeft kunnen genieten van hun oude dag. 

Helaas kwamen ook medewerkers niet meer terug omdat ze  (plotseling) waren overleden:  Ype 
Schilstra, Theo Boekema en Arie Büchner. Hylke Bakker en Jappie Grotenhuis na een ziekbed. Het 
verlies van deze collega’s was voor de KLOKSLAG een dieptepunt in haar bestaan.   
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Ontwikkelingen in gebouwen en grond
Na de start van machinefabriek de KLOKSLAG werd eerst een hal gehuurd van ca. 1.000 m2 en ca. 200 
m2 kantoor en kantine. Na een jaar werd al besloten te kopen. 

Al snel bleek dat het hebben van  ruimte een van de succesfactoren was van de KLOKSLAG 

In onderstaande figuren is een overzicht gemaakt van wat zich in de navolgende jaren voordeed. 

 

Hichtumerweg 7-9 
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Hichtumerweg 4-6  
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de Marne 230-231 
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Waar heeft de KLOKSLAG productielijnen staan
Omdat de KLOKSLAG lijnen bouwt op klantspecificatie en het in principe iedere keer een nul-serie is, 
is het belangrijk dat de afstand van de KLOKSLAG tot de kaasfabriek niet te groot is. Dit is een relatief 
begrip. 

In de bijlage is een overzicht gegeven van de productielocaties waar KLOKSLAG kaasproductielijnen 
staan. 

In de toekomst zullen ook nieuwe markten, Noord- en Zuid Amerika, worden bewerkt en zal worden 
bekeken of met lokale partners de montage en inbedrijfstelling gedaan kan worden, teneinde 
uitzending van KLOKSLAG medewerkers te beperken.   

Geografisch overzicht van de landen waar de KLOKSLAG kaasproductielijnen heeft geleverd. 
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Nederland 1 

Duitsland 

 

Oostenrijk 
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België 
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Welke projecten worden momenteel door de KLOKSLAG gebouwd?
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Partners van de KLOKSLAG Groep
Naast een tiental vaste toeleveranciers van materiaal maakt de KLOKSLAG ook gebruik van een 
aantal gerenommeerde toeleveranciers welke halffabricaten maken. Deze worden vervolgens bij de 
KLOKSLAG zelf geassembleerd en voorzien van bekabeling, opnemers etc. en electrokasten. 
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Logo’s van klanten van de KLOKSLAG
Onderstaand een weergave van de logo’s van een aantal klanten van de KLOKSLAG. 

De logo’s van de grootste klanten (meeste kaasmakerijen), Royal FrieslandCampina en DMK, staan er 
niet bij.  
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De KLOKSLAG Groep aan het begin van 2014
Zoals gezegd in maart het 25 jarig jubileum van machinefabriek de KLOKSLAG. 

Nieuwjaar 2014: Tijd om te bezinnen op de toekomst. 

De directie/aandeelhouders hadden dit moment al in 2012 zien aankomen: Gerard Sandstra had op 7 
november 2011 al de 65-jarige leeftijd bereikt en genoot dus van zijn AOW. 

Schelte Jonkman, die wat jonger was , zou op 2 april 2013 de 65-jarige leeftijd bereiken maar moest 
dan nog wel een maandje langer wachten op zijn AOW (zoals een ieder weet gaat deze richting 67- 
jarige leeftijd). 

Evert Yntema, die veel jonger was, zou waarschijnlijk pas op 20 april 2026 van de AOW gaan 
genieten. 

Er moest bedacht worden wanneer en hoe Gerard Sandstra en Schelte Jonkman in goede gezondheid 
afscheid zouden nemen van de KLOKSLAG.  

In goed overleg tussen de 3 directieleden werd besloten om het moment van afscheid vast te leggen 
op 7 november 2014 voor Gerard Sandstra (hij wordt dan 68 jaar!) en 31 december 2014 voor 
Schelte Jonkman (na inbedrijfstelling van A-ware). 

Naast een besluit betreffende het functioneren moest er ook nog het een en ander geregeld worden 
met betrekking tot de aandelen. 

Zowel Gerard Sandstra als Schelte Jonkman hadden hun aandelen volgens de statuten te koop 
aangeboden aan Evert Yntema, die de voorkeur gaf aan het voortzetten van de onderneming de 
KLOKSLAG. 

Om (financieel) voorbereid te zijn op de toekomst werd gelijktijdig besloten gebruik te maken van 
het enorme werkaanbod in de zuivel. Dit hield wel in dat er voor de KLOKSLAG begrippen enorm 
geïnvesteerd moest worden: in totaal  is voor ruim 5 miljoen Euro geïnvesteerd in nieuwe 
productieruimten, kantoren en machines. 

Een verdere voorwaarde was dat zowel Gerard Sandstra als Schelte Jonkman verbonden zouden 
blijven aan de KLOKSLAG tot de projecten CONO, Wörgl, Tnuva, Lamprechshausen en A-ware in 
bedrijf genomen zouden zijn. 

Na ruim 1 jaar van berekenen, fiscale onderzoeken, overleg met account en juristen, overleg met 
nieuwe bank ( de KLOKSLAG moest noodgedwongen zoeken naar een nieuwe bank omdat de 
Frieslandbank er mee stopte) werden op oudejaarsdag, 31 december 2013, ten overstaan van notaris 
Troost de aktes getekend waarin vastgelegd werd dat de heren Gerard Sandstra en Schelte Jonkman 
officieel hun aandeel  in de KLOKSLAG overdroegen aan de heer Evert Yntema.  

Het nieuwe organisatieschema dat vanaf 1 januari 2014 bij de KLOKSLAG Groep hoort  is hierna 
weergegeven. 
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Zowel Gerard Sandstra als Schelte Jonkman zullen tot het moment van afscheid hun werkzaamheden 
voortzetten op dezelfde wijze als voorheen. 

Ondertussen wordt wel gekeken, intern en extern, hoe de functies na vertrek van de beide heren 
ingevuld gaan worden. Hier komen wij zodra er meer bekend is op terug. 

 

 

Samenvatting
Deze nieuwsbrief is een andere dan welke jullie van de KLOKSLAG gewend zijn. Wij hopen dat de 
inhoud voor een ieder nieuwswaarde heeft. Wij hopen tevens dat hiermee duidelijk is dat 
directie/aandeelhouders hun blik op de toekomst gericht hebben. Een goede toekomst waar de 
beide oud-aandeelhouders graag getuige van willen zijn. Het fundament is gelegd.  

Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer  het 25 jarig jubileum gevierd gaat worden. Wij hopen u 
hierover zo spoedig mogelijk te mogen berichten. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard Sandstra Schelte Jonkman Evert Yntema 


