
38

Wrappen van keukens, auto’s en tweewielers bij de TAC Academy 

OPLEIDER  
VAN OPLEIDERS

TAC Academy in Waalwijk verzorgt sinds 2010 trainingen en work-

shops. De nadruk ligt daarbij vooral op de techniek, zoals het repare-

ren van fietsen, auto’s en oldtimers. Vijf jaar geleden werd daar het 

wrappen van auto’s, tweewielers, restylen met interieurfolie en renove-

ren met exterieurfolie aan toegevoegd. Met succes. Specialisten en 

particulieren weten de weg naar het trainingscentrum in Waalwijk te 

vinden. Onder hen ook docenten van het Praktijkonderwijs.
Auteur: Peter de Wit

H et begon allemaal in 2010 toen 
Henk Biesheuvel bijeenkomsten 
organiseerde voor klanten die auto-

sportonderdelen hadden gekocht in zijn 
winkel The Autosport Company (TAC). Die 
drukbezochte avonden leerden zij hoe ze 
bepaalde producten moesten gebruiken. 
“Naar aanleiding van deze bijeenkomsten 
ging het balletje rollen en hebben we prak-
tijktrainingen opgezet van één tot drie 
dagen. Al snel hadden we in de werkplaats 
een etage ingericht voor het wrappen van 
auto’s en het poetsen en polijsten”, vertelt 
dochter Chanel Biesheuvel (38). Zij is sinds 

2021 fulltime bij het bedrijf betrokken. 
Inmiddels verzorgt TAC Academy elke 
week diverse trainingen, waaronder het 
wrappen van auto’s en tweewielers. Maar 
ook restylen met interieurfolie, zoals keu-
kens, deuren en kozijnen. Renoveren met 
exterieurfolies is ook erg in trek. Zowel 
voor beginners als voor degenen die een 
stapje verder willen.

NAAMSBEKENDHEID
“De meeste trainingen die wij verzorgen, 
hebben een link met de automotive”, ver-
telt Ferdi Biesheuvel, de 36-jarige zoon 
van Henk. “Toen wij met de eerste trainin-
gen begonnen, liep het niet meteen 
storm. Wij moesten onze plek nog zien te 
veroveren, naamsbekendheid opbouwen. 
Het grote voordeel was dat wij alle tools al 
in ons pand voorradig hadden. We hoef-
den dus geen extra kosten te maken en 
konden het rustig opbouwen.”

The Autosport Company - het bedrijf 
waaruit TAC Academy ontstond - verkoopt 
namelijk auto-, kart- en motoronderdelen 
en accessoires, zoals kleding, voor de 
autosport. Het is een leverancier op het 
gebied van race, rally en autocross. Het 
pand in Waalwijk is groot en heeft een 
eigen werkplaats, waar in het verleden 
wagens voor de autosport werden 
gebouwd en onderhouden. Die werkplaats 
wordt nu vooral door TAC Academy 
gebruikt voor het geven van trainingen. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de 
meeste workshops een link hebben met 
techniek. 

VOORAL WRAPTRAININGEN
Voor wraptrainingen geldt een maximum 
van zes deelnemers. Chanel: “Op die 
manier krijgt iedereen voldoende aan-
dacht.” De achtergrond van de deelnemers 
is heel divers. “De één is hier omdat zij 
haar eigen keuken wil wrappen, de ander 
wil er zijn beroep van maken.” Behoorlijk 

! De achtergrond van de deelnemers is heel divers. De één wil haar eigen keuken wrappen, de ander wil er zijn beroep van maken. ”
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wat deelnemers hebben via hun werk een 
opleidingsbudget en besteden dat aan een 
van de trainingen bij TAC Academy. 
Carwrappen is momenteel hot, weet 
Chanel. Maar dat geldt ook voor het wrap-
pen van interieurs. “Dat komt door alle 
woonprogramma’s. Die laten zien dat je 
niet meteen tienduizend euro hoeft uit te 
geven aan een nieuwe keuken, maar je 
huidige voor een veel kleiner bedrag zelf 
kunt opfrissen. Wij hebben al veel mede-
werkers van keukenbedrijven op deze trai-
ning gehad. Zij zien dit als een gat in de 
markt en willen ervan profiteren. Vaak vol-
gen zij daarnaast ook onze training ‘repa-
ratie kunststof’.”

CERTIFICAAT
Alle deelnemers die de training goed heb-
ben doorlopen, ontvangen na afloop een 
TAC Academy-certificaat. “Wij vinden het 
leuk om deelnemers deze te overhandigen 
na de praktijktraining”, zegt Chanel. “Het is 
geen erkend certificaat. Maar ik verwacht 
wanneer werkgevers de TAC Academy ken-
nen ze precies weten hoe het er hier aan 
toe gaat. En dat het goede lessen zijn. 
Verder zijn wij CRKBO-geregistreerd: TAC 
Academy voldoet aan de kwaliteitscode 
voor onderwijsinstellingen in het kort 
beroepsonderwijs. De cursussen en oplei-
dingen die wij aanbieden zijn daarmee vrij-
gesteld van btw. Het grote voordeel hier-
van is dat deelnemers met een loopbaan-
cheque of opleidingsbudget deze voor de 
volle honderd procent kunnen besteden.”

GEMÊLEERD
Alle wraptrainingen bij de TAC Academy 
worden gegeven door Carlo Smits. Hij is 
eigenaar van MultApply Reclame 
Montage, dat hij in 2008 begon. Twee jaar 
eerder startte hij Signman Reclame en 
Montage. Hij specialiseert zich echter al 
sinds 1992 in belettering en het aanbren-
gen van folies op verschillende ondergron-
den. Smits verhuurt zichzelf sinds 2017 als 
wrapspecialist aan TAC Academy. 
“Vanwege corona was het een tijdje stil op 
het gebied van de trainingen en dat halen 
we nu in”, zegt Smits. “Hoe diverser de 
groep, hoe leuker ik het vind.” 
Naast de particulieren en professionals die 
Smits in zijn klas krijgt, doceert hij ook 
leerkrachten uit het Pro-onderwijs. Dit 
praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlin-
gen van 12 tot en met 18 jaar die moeite 
hebben met leren op de traditionele 
manier. In het praktijkonderwijs leren zij 
niet alleen uit boeken en online, maar 

vooral door te doen. Nederland telt 175 
Pro-scholen. “Ik leid hun docenten op en 
dat is heel leuk werk”, zegt Smits. De leer-
krachten volgen een driedaagse cursus. 
“Je ziet deze docenten tijdens de work-
shop meteen nadenken over de vraag hoe 
ze de materie straks het beste kunnen uit-
leggen aan hun eigen leerlingen. Iedereen 
is heel gemotiveerd.”    

www.tacacademy.nl
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EIGEN PRAKTIJKBOEK ONTWIKKELD
De TAC Academy ontwikkelde samen met Carlo Smits en 
Pro-onderwijs-docenten Carolus de Jong en Maarten van 
Rijswijk het leerboek Allround Signmonteur voor de leer-
lingen van Praktijkonderwijs. 
Dat leerboek behandelt vooral het aanbrengen van folies 
op voertuigen en reclameborden, aan gevels en op 
ramen. Het wijst de cursisten in een algemeen deel op 
de veiligheidsaspecten die in acht moeten worden geno-
men, het belang van een opgeruimde werkruimte, de 
werkhouding, kleding, gereedschappen en materialen, 
welke typen folies en lijmsoorten er zijn en waarvoor 
applicatiefilm dient. Vervolgens wordt stap voor stap uit-
gelegd hoe je een auto kunt beletteren en wat de valkui-
len zijn.
“Gezien het niveau van de doelgroep heb ik de uitleg zo 
simpel mogelijk gemaakt en veel afbeeldingen erbij 
geplaatst om te laten zien wat ik bedoel”, vertelt Smits. 
“Die jongeren moeten het wel kunnen begrijpen. Het 
schrijven van een heldere tekst was hierdoor echt een 
uitdaging. Waar moet je bij het beletteren van een auto 
op letten? Nou, bijvoorbeeld de juiste positionering van 
de te plakken letters. Dat klinkt logisch. Toch heb ik er 
voor de duidelijkheid nog een afbeelding bij gemaakt.”

! De achtergrond van de deelnemers is heel divers. De één wil haar eigen keuken wrappen, de ander wil er zijn beroep van maken.

! Broer en zus Ferdi en Chanel Biesheuvel runnen in Waalwijk de 
TAC Academy.

De één wil z’n 
eigen keuken 
wrappen, de 
ander er van 

leven
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