wat beweegt…
tekst Peter Zwetsloot beeld Anita Beerthuizen

‘Onder water denk ik niet aan wat er boven water gebeurt’

Bernard van Stegeren
In ‘Wat beweegt…’ dit keer Bernard van Stegeren, senior product
manager bij AtéCé Graphic Products. Zijn vakantiedagen vult hij
grotendeels ‘onder water’ in.
1 Bernard van Stegeren werd op 3 augustus 1963
geboren te Ede als jongste telg van Bets en Jan van Stegeren. Hij heeft één oudere broer: Eric. Toen Bernard
één jaar was, verhuisde het gezin naar Eindhoven. Zijn
vader werkte toen voor Philips. Op zevenjarige leeftijd
werd Amstelveen zijn woonplaats. Toen hij vijftien jaar
was, besloot Bernard om naar Delfzijl te gaan, om daar
het vak van baggeraar te leren en dat later in de praktijk te brengen. Bernard wilde wat van de wereld zien
en greep deze gelegenheid met beide handen aan. Hij
heeft ruim tweeëneenhalf jaar over de wereld gereisd
en alle zeeën en oceanen gezien. Op z’n 21ste kwam
hij terug aan wal en ging werken bij Drukkerij Boom-

hij. Naast de producten en technische ondersteuning
voor een aantal productgroepen is Bernard ook actief
in de verkoop van deze producten op exportmarkten.
Kort gezegd is hij binnen AtéCé ‘een duizendpoot’. Hij
heeft zijn draai goed gevonden. ‘Iedere dag is anders en
spannend, maar nooit saai.’

Ruygrok in Haarlem. Daar heeft hij in de praktijk het
vak van drukker geleerd. Met de opgedane kennis en
praktijkervaring trad hij in dienst bij Tetterode en later
bij Papyrus. In 2006 maakte hij de overstap naar AtéCé.
Tot dan toe had Bernard nooit langer dan 7,5 jaar voor
één werkgever gewerkt. Bij AtéCé heeft hij dat record
inmiddels ruim verbroken.

merendeel van zijn vakantiedagen besteedt hij aan
duiksport. In de weekenden is hij met grote regelmaat

Duizendpoot

op de golfbaan te vinden. Ook daar samen met zijn
steun en toeverlaat Anita, die hij ooit uit een benarde
situatie onder water heeft gered. ‘We werden toen
bedreigd door haaien. Even dacht ik toen letterlijk: ”We
gaan naar de haaien”, maar het liep gelukkig goed af.
We duiken nog steeds en met veel plezier. Onder water
raak ik nooit uitgekeken en denk niet aan wat er boven
water gebeurt.’ 1

Binnen AtéCé is Bernard van Stegeren als senior
product manager verantwoordelijk voor alle drukpersgerelateerde materialen. Daar vallen onder andere
producten als rubberdoeken en wasdoekrollen onder.
Die confectioneert AtéCé in eigen huis in Alkmaar.
‘Wij zijn met die producten uitgeroeid tot één van de
grootste spelers in Europa en groeien nog steeds’, zegt
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Naar de haaien
Ondanks zijn drukke baan ruimt Bernard voldoende tijd
in voor zijn passie: duiken. Ook mag hij graag golfen.
Duiken doet hij vooral, samen met z’n vrouw Anita,
in tropische wateren. Hij heeft de meeste en mooiste
plekken van onze planeet onder water wel gezien. Het

‘We werden bedreigd
door haaien’

De foto is gemaakt
in Sipadan, Borneo.

INTERESSES:
Naast duiken en golfen mag Bernard
er graag met z’n boot op uittrekken
en is hij ook zeilliefhebber. Hij is een
echte watersporter.
VAKANTIES:
Naar tropische plekken om te
duiken of naar Europese landen om
te golfen.
LEVENSMOTTO:
Pluk de dag
THUIS:
Getrouwd met Anita. Bernard
heeft een zoon Jesse (25) en
dochter Renske (22).
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