
 “Mijn vader is fervent beoefenaar van de jacht- en schietsport. 
Toen hij in 1969 met de zaak begon is hij ook gestart met 

de verkoop van munitie, schietschijven, kleiduivenmachines en 
kleiduiven. Zeg maar alles behalve de wapens.
Maar we zijn aan het afbouwen want de regels voor opslag van 
met name munitie worden steeds strenger. In de kelder is een 
aparte bunker met brandwerende deur. Daarbinnen liggen de 
schietsportspullen. Kogels van verschillende kalibers. Al met al 
liggen er zeker 10-duizend stuks.”

Vijfhonderd procent
In de winkel vindt je niets van de schietsport terug. “Ik heb een 
kleine vitrine met wat verrekijkers en nachtkijkers, maar dat is 
het dan ook.” Weiden heeft z’n zaakjes goed voor elkaar. In 1993 
nam hij de zaak over van z’n vader. In die tijd was internet nog 
niet zo ingeburgerd zoals nu. “Het was overzichtelijker, mensen 
uit de buurt kochten de TV of wasmachine bij de winkel om de 
hoek. Dat is tegenwoordig niet meer zo. We moeten met de 
tijd mee. Vroeger leverde je honderd procent service, vandaag 
de dag is vijfhonderd procent vereist wil je overleven.”
Hij vervolgt: “Onze service gaat tot in huis. We instaleren audio-
systemen en magnetrons, sluiten wasmachines en vaatwassers 
aan en hangen TV’s op.”

Vervangingsmarkt
Weiden: “We doen ook veel met inbouwapparatuur. Elke dag 
repareren of vervangen we wel een afwasmachine, koelkast of 
combimagnetron. De vervangingsmarkt is belangrijk.
Als mensen een keuken kopen kijken ze vaak alleen maar naar 
de kastjes en het aanrecht. Sluitpost is vaak de apparatuur. 
Veel keukenzaken kunnen scherpe prijzen calculeren omdat ze 
goedkope inbouwapparatuur berekenen. Na een aantal jaren is 
de garantie verlopen en geven de goedkope machines het op. 
De huidige crisis helpt ook een handje, mensen gaan eerder 
apparaten vervangen in plaats van de hele keuken.”
Weiden heeft zich een aantal jaren geleden aangesloten bij 
Euronics. “De formule sprak me aan. Ik ben en blijf eigen baas, 
ben niet verplicht om mee te doen aan acties en ik heb geen 
voorraad nodig. Als klanten iets bestellen kan ik het morgen 
leveren.”

Regio
Weerselo is een dorp met drieduizend inwoners. Weiden moet 
het dus hebben van de regio. “We hebben klanten uit Enschede, 
Hengelo en Oldenzaal. Een aantal is blijven hangen nadat we 
in het weekend een storing aan de wasmachine of televisie 
hebben verholpen.

Koop of ik schiet!
Richard Weiden is wel in voor een geintje. Hij heeft er geen probleem mee om te poseren met een stofzuiger 

in de aanslag en patronen in de hand. De foto roept vast veel vragen op, maar die zijn snel beantwoord. 

Weiden is naast elektrovakman ook een vertrouwd adres voor liefhebbers van de schiet- en jachtsport. 
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Bij grote elektrozaken hoef je op zaterdag laat in de middag of 
zondag niet aan te kloppen, die geven niet thuis, of maandag 
ben je de eerste die het kapotte apparaat mag brengen. De 
service is zo belangrijk, ik kan het niet vaak genoeg zeggen.” 

Gerenommeerde merken
Richard Weiden praat gepassioneerd en met verstand van zaken. 
Als kleine jongen keek hij over vaders schouder mee hoe een 
wasdroger werd gerepareerd. Dat hij naar de MTS zou gaan 
sprak voor zich. Na een aantal stages heeft hij twee jaar bij 
andere bedrijven ‘in de keuken’ gekeken. 

“De elektrobranche is een dynamisch branche”, zegt Weiden. 
“Het gaat razendsnel, een TV die nu het neusje van de zalm is, 
is over twee jaar ouderwets.” 
Om bij te blijven gaan Weiden en zijn monteurs regelmatig op 
cursus. “Dat moet ook wel wil je klanten een goed en eerlijk 
advies geven. We hebben gekozen voor gerenommeerde 
merken. Samsung, Panasonic, Bosch en Miele bijvoorbeeld. 
Producten waar de prijs door de fabrikant is vastgesteld. De 
prijsverschillen met andere winkels, waaronder de grote ketens, 
is marginaal.”  

Controleurs
De zaak aan de Haarstraat is twee jaar geleden verbouwd. Het 
is tekenend voor het vertrouwen in z’n bedrijf. Het winkelop-
pervlak is vergroot naar 140 vierkante meter. De kelder beslaat 
nog eens 100 vierkante meter. Een klein deel wordt nu nog 
ingenomen door de schietsportopslag. Die ruimte komt, als 

het aan Richard Weiden ligt, over niet al te lange tijd vrij. “Het 
klantenbestand voor schietsportspullen neemt langzaam af, we 
hebben nog zo’n 150 klanten die af en toe een doosje kogels of 
kleiduiven kopen. Terwijl we er best wel veel werk mee hebben. 
Controleurs kunnen onaangekondigd op de stoep staan en 

dan moeten we alles kunnen laten zien. De boekhouding moet 
kloppen, de vergunningen en de aktes. Klanten die hier komen 
moeten zich legitimeren en ga zo maar door.
Heel leuk hoor, maar wel veel extra werk. Een kosten-baten-
analyse valt altijd negatief uit”,  lacht Weiden.

Poepketel
Twente is een agrarisch gebied met veel boeren en loonwerkers. 
De moderne landbouwmachines waarmee gewerkt wordt zitten 
boordevol elektronica. GPS modules, on-board weeginstallaties, 
mestmonster apparatuur en printers. “Een markt waar we 
wel iets mee kunnen. Ik kwam op het idee toen een klant een 
probleem had met een poepketel.”
Weiden lacht en legt uit: “een giertank noemen we een poep-
ketel. De elektronica was van slag. Eén van m’n monteurs heeft 
het weer aan de gang gekregen. Dat zette mij aan het denken. 
Steeds vaker leveren we complete thuisnetwerken waar tele-
visie, computer en muzieksystemen op zijn aangesloten. Dus 
waarom zouden we loonwerkers of boeren niet kunnen helpen 
met hun digitale installaties?  Waarom zou een boer iets opsturen 
terwijl hij het om de hoek kan laten repareren? Bij voorkeur bij 
de slimme jongens van Weiden in Weerselo”, zegt Richard 
met een grote smile. 
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