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COLOR MONKEY

NEXT LEVEL FRAMES

D

e fiets zit bij Sven
van Weyenberg in
zijn DNA. Wanneer
hij begint te vertellen over hoe hij na zijn vaste werkuren tot diep in de nacht fietsen
stond te repareren, voel je de passie.
De S-bikes-winkel in de Vlaamse
Ardennen is een begrip geworden.
Na dit succes wilde Sven meer. Een
standaard fiets was niet genoeg
voor hem. “Je hebt maar een paar
kleurenopties bij de fietsenfabrikanten. Alle merken volgen elkaar en
er blijft weinig keuze over voor de
consument. Ik wil de klant, naast
een goede fiets, echt iets unieks
aanbieden”, zegt Sven.
Hij speelde al vijf jaar met het idee
en in 2016 begon het avontuur met
Color Monkey. Het was niet eenvoudig om alle benodigde vergunningen
te krijgen en de aanloop heeft lang
geduurd. Intussen werken er vijf
man fulltime in de spuiterij. “Mijn
personeel moet mij niet zien als
baas, maar als familie. Iedereen
weet dat hier en we werken familiair.
Alles gaat in samenspraak met mijn
personeel. Zonder mijn personeel en
in het bijzonder mijn vrouw had ik dit
nooit kunnen verwezenlijken.”

Passie voor de fiets hebben ze in Geraardsbergen in overvloed.
Sven van Weyenberg is niet alleen eigenaar van de grote fietsenwinkel
maar ook van Color Monkey. Elk frame kan er custom gespoten worden.
Je kan het zo gek niet verzinnen of Sven maakt het voor je.
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SPUITERIJ
Op de eerste verdieping van het
grote pand in Geraardsbergen vind
je een prachtige fietsenwinkel. De S
van S-bikes staat niet alleen voor
Sven, maar ook voor het merk met
de grote S. Color Monkey staat volledig los van wat er gebeurt op de
eerste verdieping. De spuiterij is een
etage hoger. Nu nog te bereiken via
de winkel, maar in de toekomst via
een aparte ingang. Alle merken
frames, vorken en helmen kunnen
hier gespoten worden. Na de trap
vinden we links een ruimte waar de
frames afgeschuurd worden. Een
stukje verder is de plek van de ontwerper. Aan de andere kant is de
spuiterij zelf. Vijf man werken hard
en gemotiveerd aan mooie projecten.
Ze werken goed samen en de sfeer is
ontspannen. Kosten noch moeite zijn
gespaard en de volledige werkplaats
ziet er zeer professioneel uit.

KLANT UIT DUBAI
De cliëntèle is nogal internationaal.
Er komen aanvragen uit Frankrijk,

Duitsland en ver daarbuiten. Sven
vertelt over een klant uit Dubai. “Het
was een renner die zijn rug gebroken
had. Na een lange, zware revalidatie
kon hij eindelijk weer fietsen. Hij
bestelde de nieuwe Venge, maar
niet zomaar een standaard kleur.
We hebben de röntgenfoto van zijn
gebroken ruggenwervel ingewerkt
op de bovenbuis. De klant is overgevlogen uit Dubai om zijn frame op te
halen en ons persoonlijk te komen
bedanken. Dat doet deugd. Hiervoor
doen we het. Of een fiets 500 euro
kost of 15.000, maakt voor ons niet
uit. De klant staat bij ons centraal.”
Je kunt zien aan Sven dat dit hem
raakt. Veel paint jobs zijn persoonlijk
en hebben sentimentele waarde.
Foto’s of handtekeningen van over
leden familieleden worden geregeld
gevraagd voor een spuitklus.

AMBITIEUS
Sven is niet alleen gepassioneerd
maar ook enorm ambitieus. “Als de
klant bij ons binnenkomt, willen we

Rechts: het team van
Color Monkey opereert
als een hechte familie.
Linksonder: eigenaar
Sven van Weyenberg (r)
wijst op fraaie details.
Onder: Sommige frames
zijn omgetoverd tot
ware kunstwerkjes.

‘MIJN PERSONEEL MOET MIJ
NIET ZIEN ALS BAAS, MAAR
ALS FAMILIE. IEDEREEN
WEET DAT HIER EN WE
WERKEN FAMILIAIR’
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‘IEDERE RENNER HEEFT ZIJN
EIGEN VERHAAL EN IK ZOU
ZE GRAAG HUN EIGEN
SPECIFIEKE FRAME GEVEN’

weten wat hij exact wil. Luisteren
is daarom erg belangrijk. Daarna
wordt alles genoteerd en gaat het
project naar de tweede verdieping.
De fiets wordt gedemonteerd en alle
onderdelen worden in een doos bewaard. Daarna worden de frames
volledig afgeschuurd. Een tijdrovend
werkje, maar een gladde onderlaag
is essentieel voor een mooi eindresultaat. Ook repareren we frames
als het nodig is. Dan moeten we
creatief zijn en gaan we ontwerpen.
Als het design complex is gebruiken
we decals. Dunne stickertjes, die
onder de laklaag komen. Aan de
andere kant van de gang vindt het
spuitwerk plaats. Een speciale ruimte waar de frames ‘gebakken’ worden
op 63 graden. Grote ventilatoren
verversen continu de lucht om rondvliegend vuil te weren. Voor elke
kleur is een aparte spuit om kleur
menging te voorkomen. Meerdere
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kleuren betekent meer droogtijden,
dus de planning moet strak zijn. De
bedoeling is om een frame af te
leveren binnen een week. Voor sommige frames hebben we meer tijd
nodig, maar dat laten wij van tevoren altijd weten”, aldus Sven.

NAMAAK
Soms is er argwaan bij opdrachten.
Kleine details verraden dat er iets
niet pluis is aan het frame. Een
frame spuiten kan een truc zijn om
een namaakframe goed te kunnen
verpatsen. Sven en zijn team kennen
het probleem en dubbelchecken
alles voordat er een nieuw laagje
op komt. De serienummers van de
frames worden eerst gecontroleerd.
“Onlangs hadden we een Pinarello.
Het serienummer was onbekend
bij het bedrijf zelf. Ik vroeg de klant
om uitleg. Het frame kwam via via.
Namaak dus. Uiteraard heb ik het

geweigerd. Volledig zwart wil ik het
nog spuiten, maar daar blijft het bij.
“Bij originele frames proberen we het
logo van het merk te respecteren. De
grootte en de plaats waar het logo
staat proberen we zo goed mogelijk
na te bootsen. Het serienummer blijft
zichtbaar. Ook plaatsen we ons eigen
Monkey-logo, zodat we weten dat hij
uit onze spuiterij komt.”

CAMELEON
Uniek zijn is niet makkelijk. Negen
van de tien wensen van de klant kan
Sven realiseren. Maar sommige dingen zijn technisch niet mogelijk. De
nieuwste trend is de kleur cameleon.
Een mix van groen, blauw en paars.
Zoals de naam verklapt veranderen
de kleuren vanuit elke hoek dat je
ernaar kijkt. Sven laat een mooi
frame zien: “Dit proces is moeilijk en
tijdrovend, maar het geeft een idee
hoever we al ontwikkeld zijn. Onder

Boven: Sven van
Weyenberg heeft grootse
plannen met zijn bedrijf.
Binnen vijf jaar wil hij
een grote internationale
wegploeg sponsoren.

de gewone lak die zichtbaar is voor
het oog zit een verborgen laag.
Als je goed kijkt, zie je overal kleine
doodskopjes. Zodra het licht uit
is reflecteren die.”
De prijs van een frame spuiten kan
hoog oplopen. Hoe meer tijd erin
gaat zitten, des te hoger de prijs.
“Voor 480 euro kun je al een frame
opnieuw laten lakken in twee kleuren. De kleurenmogelijkheden zijn
eindeloos. Een uniek frame hoeft
niet per se uitbundig te zijn. Met de
twee juiste kleuren kun je al iets heel
moois ontwerpen”, legt Sven uit over
de prijs. Hij benadrukt dat van tevoren duidelijk met de klant wordt
overlegd over de prijs.

BESTE VAN EUROPA
De plannen van Sven zijn groots,
maar na wat hij al op poten heeft
gezet niet onrealistisch. Voor 2019
heeft hij een eigen wegploeg.

“Sponsoring is belangrijk. Mensen
moeten mijn werk met eigen ogen
kunnen zien. Nu ben ik blij met mijn
eigen ploeg, maar binnen vijf jaar is
het doel om een grote internationale
ploeg te sponsoren. Iedere renner
heeft zijn eigen verhaal en ik zou ze
graag hun eigen specifieke frame

geven, zoals ik nu al doe met mijn
team.” Hier stoppen de ambities niet.
Het hoofddoel van Sven is om in de
toekomst de beste custom lakkerij
van Europa te worden. Na het zien
van een aantal kunstwerkjes van
Sven lijkt hij op de goede weg.
Meer info: color-monkey.be
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