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De Vereniging Europese Bevei-
ligingsbedrijven heeft “Cardelli” 
van  Mels Verstappen, uit ’s-
Hertogenbosch, genomineerd 
als beste beveiligingsbedrijf van 
2011. Op donderdag 3 november 
a.s. wordt bekend welke van de 

drie genomineerden de felbegeerde oorkonde in de wacht zal slepen. 

Als klein jochie al was Mels Verstappen aan het rommelen met elektra. 
Hij hield van lampjes en snoertjes. “Cardelli is weer bezig”, zeiden zijn 
ouders dan liefkozend als Mels weer eens bezig was met bijvoorbeeld 
een serie discolampen. Op de LTS koos hij even voor houtbewerking, 
werd meubelmaker, maar de elektra bleef trekken. “Ik was negentien 
toen ik definitief voor elektrotechniek koos!” In de avonduren volgde hij 
extra cursussen: sterkstroom, monteur beveiliging, technicus beveili-
ging, enz. Diploma’s stapelden zich op, steeds meer specialiseerde hij 
zich in het beveiligingsfenomeen, in een combinatie van programme-
ren en ontwerpen van beveiligingsplannen en langzamerhand kreeg 
de droom: een eigen bedrijf, meer en meer vorm.
In 2010 was het zover. En nu, nog maar een jaar later, heeft Mels Ver-
stappen een nominatie als Beste Beveiligingsbedrijf op zak! 

CARDELLI
Na de schooljaren werkte Mels bij verschillende bedrijven en als laat-
ste bij het Elektrotechnisch Installatiebedrijf Van Wanrooij in Dongen. 
Kennelijk fungeerde hij uitstekend als werknemer, want het bedrijf heeft 
veel gedaan om hem zijn eigen bedrijf te kunnen laten opstarten. 
“Ik wilde vrij zijn. Ik wilde zelf voor mijn inkomen zorgen. Het is elke dag 
weer een uitdaging werk binnen te halen, en dat vind ik leuk!”, zegt 
Mels zelfverzekerd. Hij kan het ook, want sinds het bedrijf van start 
ging, heeft Mels bijna niet zonder werk gezeten. Hij vindt alles aan 
zijn werk prettig. Het begint al met het telefoontje van een potentiële 
klant: “wilt u eens komen praten over beveiliging van mijn huis, van mijn 
bedrijf”. Mels komt, onderzoekt het pand en komt met een voorstel. “Ik 
vind het leuk om uit te zoeken welke beveiliging het meest geschikt is 
voor dat pand. Elk pand vraagt om een ander plan.”. “Cardelli” concen-
treert zich voornamelijk op beveiligingssystemen, alarminstallaties en 
camerasystemen, zowel bij particuliere als zakelijke instanties. 

NOMINATIE
De VEB heeft het bedrijf van Mels Verstappen grondig langs haar meetlat 
gelegd, hem doorgelicht en goed bevonden voor een nominatie “beste 
beveiligingsbedrijf van 2011”. Natuur-
lijk hoopt hij op de eerste plaats! 3 no-
vember weten we het. Maar alleen al 
de nominatie is een felicitatie waard.

Oud-Gilzenaar genomineerd 
als beste beveiligingsbedrijf van 2011


