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We bijten de spits af 
met Wouter Gabeler van 
Wouter Fiets Service Nij-
megen (WFSN)

Wie is Wouter Gabeler?
“Ik ben getrouwd en vader van twee zonen en 
al 22 jaar woonachtig in de Gildekamp. In 2017 
ben ik begonnen als startend ondernemer met 
een fietsen reparatiebedrijfje in mijn schuurtje 
achterom het woonhuis.”
Daarvoor had Wouter bij verschillende werk-
gevers gewerkt, als laatste bij een logistiek 
dienstenverlener, maar dat ging uiteindelijk niet 
meer. Toen zei mijn vrouw: ‘Luister naar je hart 
en word fietsenmaker’. 
Hij is toen begonnen met de opleiding Fiets-
technicus bij Bike Flex in Uden. Dat hield in, 
twee maanden lang, 40 uur per week praktijk-
les van een Leermeester. Daarnaast was er 
ook heel veel theorie. Wouter: ”Met name de 
theorie over de E-Bike was heel pittig. Dat gaat 
over stroom en hoe je fouten moet opsporen. 
Het praktijkexamen was sleutelen aan de fiets 
met een bepaalde opdracht. Wanneer je be-
schikt over een beetje  technische achtergrond 
en inzicht kun je zo’n opleiding volgen. 
Ik had al een LTS vooropleiding en als kind 
was ik geïnteresseerd in technische zaken. 
Als jochie van twaalf was mijn grote hobby al 
fietsen en bromfietsen (Solex) uit elkaar halen. 

Het in elkaar zetten lukte nog toen nog niet. 
Nadat ik opleiding had afgerond ben ik in over-
leg met het UWV gestart als zelfstandig onder-
nemer met behoud van 70% van de WW uitke-
ring waarbij je dan alle winst mag houden. Een 
half jaar later besluit je dan of je verder gaat 
met je onderneming. 
Je moet wel een goed doordacht onderne-
mersplan hebben. Verder is er dan ook nog 
de financiering. Vier traditionele banken wilden 
geen krediet verstrekken ondanks een goed 
businessplan en de groeiende vooruitzichten 
in de wielersector. Gelukkig was Qredits wel 
bereid om een lening te verstrekken en kon ik 
beginnen. Verder deed de gemeente ook moei-
lijk omdat je niet zo maar in je schuur dergelijke 
bedrijfsactiviteiten mocht uitvoeren. 

Een nieuwe rubriek in Lindenholt Leeft is De Ondernemer
Kleine ondernemers in Lindenholt.onder de aandacht

maar ja hij is wel de baas!  Mijn ambitie is ook 
om uiteindelijk zelfstandig ondernemer te wor-
den”. 

Ambitie
“Als ondernemer moet je blijven groeien. We 
groeien nu weer na twee jaar uit ons jasje. We 
hebben nu 60 vierkante meter en streven naar 

100 vierkante meter. Dus als er iemand een 
goede ruimte weet in Lindenholt laat het ons 
dat maar weten”. 

Tip aan startende ondernemers
“Je moet vooral beschikken over aambitie, dis-
cipline en blijven zorgen dat je de juiste men-
sen om je heen  hebt. Begin met een goed be-
drijfsplan en een bank die je financiert. 
Ook wanneer je een goed vakman bent wil 
dat niet zeggen dat je ook goede ondernemer 
bent. Je moet diverse facetten beheersen zo-
als boekhouding en ook wetgeving. Verdiep je 
er goed in en probeer zoveel mogelijk het zelf 
uit te zoeken.
 
Tot slot....een beetje durf hebben om te onder-
nemen kan geen kwaad. 
Het is mooi om te ondernemen en waardering 
te krijgen van vaste klanten”.

Nieuwe website 
Sinds begin februari is er een vernieuwde web-
site met ook de vermelding van de mobiele ser-
vice. Je kunt ook lezen hoe je een fiets online 
kunt kopen. Daarbij kunnen ook bemiddelen bij 
financiering. Zie www.wfsnijmegen.nl.  

Tekst en foto’s: Silvano Orvini

Wilt u als ondernemer ook eens geïnter-
viewd worden door Lindenholt Leeft, neem 
dan contact op met onze redactie.

Maar de aanhouder wint; als ondernemer moet 
je wel een bepaalde mate van doorzettingsver-
mogen hebben.
Na veertien maanden deed zich de gelegen-
heid voor om de ruimte aan de St. Agnetenweg 
te huren waar ik nu zit. Ik wilde per se in Lin-
denholt blijven. We hebben nu zestig vierkante 
meter en we groeien al weer uit ons jasje.” 

Robbin
Inmiddels is ook zijn oudste zoon Robbin, na 
dezelfde opleiding gevolgd te hebben, in dienst 
getreden. Robbin heeft niet persé een techni-
sche opleiding gevolgd maar was wel bijzon-
der gemotiveerd om in dit vak te stappen en de 
opleiding bij Bike Flex deed de rest. Door deze 
verhuizing hebben we wel veel extra klanten 
erbij gekregen. 
Inmiddels ben ik dealer van het Duitse merk 
Victoria (instapmodel E-Bike € 1.800,-) en het 
Nederlandse merk Pointer. Je moet hiervoor 
wel een minimum aantal fietsen afnemen om 
dealer te blijven. We hebben nu 12 fietsen 
op voorraad. Dat loopt goed. Zeker ook door 
de Corona. Tijdens de eerste Lock-down liep 
het goed mede door het mooie weer, nu in de 
tweede Lock-down helaas nog niets kunnen 
verkopen.
Daarnaast is er nu ook de mobiele service die 
inhoudt dat we fietsen bij de mensen thuis te-
gen een kleine vergoeding komen ophalen en 
terugbrengen”. 

Hoe is om als vader en zoon samen te 
werken zeker als je nog onder een dak 
woont?
Er wordt hard gelachen. 
“Ja, we zien elkaar heel veel nu. We hebben 
ieder afzonderlijke ideeën en we kunnen daar 
lekker over sparren. Kortom het werkt goed sa-
men”. 
Zoon Robbin: “Ik ga met plezier naar het werk,  
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Terugmeldweekend karpervissen op de 
Maas
Hengelsportvereniging SKP Nijmegen heeft 
vanaf 2010 jaarlijks karper uitgezet op het 
Maas-Waal kanaal. Het is bekend dat een flink 
deel van die karpers uiteindelijk op de Maas 
terecht komt, met name op het stuk van de 
Maas tussen Sambeek en Grave. De uitge-
zette karpers zijn zogenaamde spiegelkarpers 
en hebben allemaal een eigen uniek schub-
benpatroon. 
Bij het uitzetten worden ze aan beide zijden ge-
fotografeerd. Als zo’n karper dan later door een 
hengelaar wordt gevangen is hij redelijk mak-
kelijk terug te vinden in het bestand waarin de 
foto’s zijn opgeslagen. 

Om na te kunnen gaan hoe de ontwikkeling 
en migratie van de karpers verloopt wordt o.a. 
jaarlijks een weekend georganiseerd waarbij 
een flink aantal hengelaars hun best doen om 
de uitgezette karpers terug te vangen. In ver-

Nieuws van de visclub

band met veiligheid wordt altijd in koppels ge-
vist. Maar in verband met Corona is het niet de 
bedoeling dat de koppels te dicht bij elkaar in 
de buurt gaan vissen. Daarom hebben we be-
sloten om het komende jaar de hengelaars zo 
verspreid mogelijk op de Maas te laten vissen. 
Hierbij kan ieder tweetal dat wil deelnemen zelf 
een stek zoeken op het genoemde stuk van de 
Maas tussen Sambeek en Grave.   

Dit zogenaamde Terugmeldweekend is voor 
komend jaar 2021 vastgesteld op vrijdag 9 
tot zondag 11 april. 

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de site 
van www.skpnijmegen.org. Voor directe aan-
melding kunt u contact opnemen met Ruud 
Wagner 06-1011199359.

Tekst en foto’s: Peter Samson
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Coronahelpers in 
jouw wijk!

De coronacrisis raakt ons allemaal. Oud 
én jong. We kunnen niet meer naar het 
werk, niet in teamverband sporten en 
beperkt bij onze geliefde ouderen op be-
zoek. En zit je in quarantaine? Dan kun 
je zelfs je dagelijkse boodschappen niet 
doen. Hierdoor zijn er meer Nijmegena-
ren dan ooit die wel een helpende hand 
kunnen gebruiken. Met boodschappen 
doen, de hond uitlaten of de kinderen 
opvangen na schooltijd. Al deze hulpvra-
gen vind je nu terug op één plek, name-
lijk: www.coronahelpersgelderland.nl/
nijmegen 

En nog handiger: op het platform zie je met-
een waar in Nijmegen iemand hulp vraagt. 
Je kunt zelfs filteren op jouw wijk! Zo kun 
je snel een buurgenoot uit de brand helpen. 
Heb je zelf hulp nodig? Dan maak je een-
voudig een hulpvraag aan. Je geeft aan wat, 
waar, wanneer en hoe vaak je hulp nodig 
hebt. En voegt eventueel een leuke foto toe 
om de aandacht te trekken. Zo weten jouw 
buurtgenoten direct wat je zoekt. 

Wil je nieuwtjes over het platform lezen via 
Facebook? Dat kan! Ga naar https://www.
facebook.com/coronahelpersgelderland.nl 


