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Nieuw bedrijf Draintalent wil met Nederlands irrigatiesysteem de wereld veroveren

Een van de opzienbarende nieuwtjes van de afgelopen Vakbeurs Sportaccommodaties was de oprichting van een nieuw bedrijf: Draintalent, een joint 

venture van Altop van Chiel Berndsen en Grasmeesters van Arno Harmsen, met als opvallende aandeelhouder Frans van Seumeren. Van Seumeren 

maakte op de beurs een paar minuten tijd voor Fieldmanager.
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Van Seumeren begint aan 
volgende Mammoet-klus
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Van Seumeren is momenteel het vaakst in het nieuws als 
eigenaar van FC Utrecht, maar echt naam heeft hij gemaakt 
met het kranen-, sleep- en pompenbedrijf Mammoet. Onder 
zijn leiding werd de Russische atoomonderzeeër Koersk uit 
de Oostzee getakeld. Naast hijsen en bergen houdt deze 
wereldspeler zich ook bezig met pompen, en dat laatste is 
meteen de link met Draintalent. Het unieke van Draintalent 
is de toepassing van een bijzondere en hoogtechnologische 
pomp.

Draintalent is een vinding van Sam Speijers. Speijers 
omschrijft zichzelf als een uitvinder met een commerciële 
knobbel. Eerdere uitvindingen betroffen altijd concepten of 
producten waarbij pomptechniek een dominante rol speelt. 
Een groot deel van zijn carrière werkte hij samen met  
bederijf als het toonaanevende Amerikaanse pompenbede-
rijf Gorman Rupp Inc. In samenwerking met Van Seumeren 
en Jos Scholman BV was Speijers ook de geesteljjke vader 
van een systeem waarmee je met een mobiele installatie 
zowel schoon water als rioolwater kunt verpompen. Die  
kennis van pompen is ook voor Draintalent essentieel. 
In essentie wordt het hart van een Draintalent-installatie 
gevormd door een pomp die water in of uit een stelsel van 
drainagebuizen pompt. Tegelijkertijd wordt dan zuurstof 
mee getransporteerd en/of meststoffen. Voor mij als  
technobeet lijkt dat niet erg complex, maar volgens Speijers 
is het veel moeilijker dan het lijkt. Een pomp die zowel lucht 
als water moet pompen, is extreem complex. Lucht en water 
moeten namelijk gescheiden worden; anders zal de pomp 
al na korte tijd de geest geven. En de essentie van een 
Draintalent-installatie is dat deze 24/7 en 365 dagen per jaar 
fout- en feilloos en daarnaast ook nog volautomatisch moet 
kunnen draaien.

Techniek
Frans van Seumeren heeft waarschijnlijk veel meer verstand 
van de techniek achter de Draintalent dan uw redacteur.  
Hij neemt deel in het Draintalent-programma met maar één 
reden, namelijk het geloof dat deze vinding de wereld kan 
veroveren en dat er dus geld mee te verdienen is.

Van Seumeren: ‘Sammie (Van Seumeren noemt uitvinder 
Sam Speijers consequent Sammie, red.) was al een paar keer 
bij mij geweest. Ik ken Sammie al veel langer en weet dat 
hij ten eerste bovengemiddeld intelligent is en daarnaast 
ook een soort kunstenaar. Uiteindelijk heb ik besloten om 
in dit project te stappen, samen met mijn compagnon Frans 
Snijders, die ook medeaandeelhouder is geworden. Ik denk 
dat dit een geweldig product is. Dat is ook de reden dat  
wij in Utrecht de Draintalent op een trainingscomplex  
hebben geïnstalleerd en zo mogelijk ook op het hoofveld 
gaan toepassen. Waar we nu concreet mee bezig zijn, is 
iemand zoeken met commercieel talent die het bedrijf 
Draintalent kan gaan leiden en het product commercieel 
verder kan brengen.’
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