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ij moeten niet wachten tot de storm voorbij is, wij moeten
leren leven met de regen en er zorg voor dragen dat wij niet
te nat worden. Sla de handen aan de ploeg, wat nu is zal

misschien voor altijd zo blijven maar met zen allen worden we zelfs
in moeilijke tijden beter, als wij maar samenwerken aan het doel om
vooruit te gaan.
De vakantie ligt weeral achter de rug, één september is reeds in
duisternis gehuld en wij staren vol goede hoop richting najaar…
In dit meer dan bizarre jaar kijken we vol positief geloof naar wat
komen gaat, en wij verwachten dat onze economie sterker voor
de dag komt dan wat doemdenkers ons in geschrifte en met gesproken taal willen laten geloven. Maar de toekomst is meer dan
ooit een onvoorspelbaar mysterieus geheim Wij koesteren de verwachting en het vertrouwen dat de enkele positieve signalen die
we sinds midden mei ontvingen betreffende de wagenverkoop zich
bestendigen in het najaar. Maar wij zijn voorzichtig in het uitten van
onze hoop, en nooit waren er zo weinig lange termijn aanwijzingen
als vandaag.
Voor onze derde editie zochten wij zekerheden uit het verleden,
zicht op het heden en antwoorden voor de toekomst. De sterkte
van het familiale dealer bedrijf dat gestoeld op de ouderlijke waarden werd opgebouwd is het verleden, en heden van onze business.
Wij belichten de sterkte van deze familiale zekerheden als hoeksteen van onze sector, door de loopbaan van twee zonen in de
verf te zetten. Tevens bekijken wij hun wapens voor wat komen
gaat, en stellen vast dat traditionele waarden in combinatie met
ondernemerschap een stevige basis vormen om in de toekomst
aan de absolute top te blijven staan.
Na de heropstart van onze sector in mei, noteerden wij vanaf dag
één goede verkoopcijfers voor stockwagens en tweedehandsvoertuigen. Deze, ondanks alles, bloeiende markt trok onze
speciale aandacht. Hoe organiseert de eenzame handelaar van
tweedehandsvoertuigen op de hoek van het industrieterrein zijn
zaken, wie zijn de klanten en wat zijn zijn zorgen voor de toekomst,
we zochten het uit. Maar er zijn vele varianten van het tweedehands business model in de wondere wereld van de occasie verkoop. Daarom richten wij eveneens onze schijnwerpers op een
echte auto supermarkt. Met een twintigtal vestigingen heeft deze
“auto – mastodont” permanent een duizendtal nieuwe en tweedehands stockwagens in aanbieding. De combinatie van hun digitale
presentatie – en verkoopkanaal met het diverse stockbeleid en
multi-aanbod, in de verschillende showrooms, is misschien de
wissel op de toekomst. Eveneens laten wij de CEO van een waarlijke
autogroothandel aan het woord die als “Trader” duizenden einde
leasecontract wagens en recente tweedehandsvoertuigen versast
naar verschillende buitenlanden.
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Natuurlijk worden wagens nog
onderhouden en hersteld. En
natuurlijk is de wereld niet perfect en maken wij nog steeds ongevallen. Ook in de behandeling
van de herstellingsdossiers na
ongeval heeft de digitalisering zijn
intrede gemaakt. Ontdek hier de
wonderlijke wereld van besparingen in tijd en geld door de digitalisering van het schadeherstelproces .
Maar het vraagstuk,
dat de
auto industrie en de retail markt
vandaag de dag bezig houdt is de
aandrijving van de automobiel van
de toekomst. Blijft er nog iets over van
de traditionele benzine en diesel wagens, hoe
zit het met natuurlijk gas of gaan wij toch met zen
allen elektrisch en wat staat er te gebeuren met de
waterstof technologie. Om ons hierover beter in te
lichten laten wij een coryfee uit de autotechnologie
aan het woord. Zijn duidelijke meningen laten ons
kennis maken met de industriële vorderingen voor de
auto van de toekomst. En natuurlijk fileren wij de marktcijfers van de inschrijvingen nieuwe en tweedehands
personenwagens, lichte vracht voertuigen en gemotoriseerde tweewielers, en laten wij opiniemakers
die de positie van de auto in de mobiliteit van vandaag
en morgen wil her - opwaarderen, aan het woord.
Tussen alle informatie door, laten wij, zoals steeds, de
liefhebber dromen bij de beelden van een zoveelste droomwagen en blikken wij even achter de schermen van een automerk dat reeds zeventig jaar deel uitmaakt van ons straatbeeld.
U ziet ook voor deze editie hebben wij van “CarCareer
Magazine” wederom diverse, items, ideeën en opinies samengebracht in ons hedendaags, interactief, on-line Automotive
Magazine.
Alleen willen wij, meer nog dan voorheen, iedereen in onze
mooie sector geluk wensen voor deze maand en het najaar,
zodat wij met zen allen, na een stormachtig jaar begin, rechtop
staan en ons succesvol naar het jaareinde bewegen...
Veel leesplezier!
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WIJ BLIJVEN TROUW
AAN HET CREDO VAN
ONZE OUDERS: ‘DE
KLANT STAAT STEEDS
OP DE EERSTE PLAATS.’
RUDI EN JAN JENNES
GARAGE JENNES

RUDI & JAN JENNES
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Voor onze rubriek People Insight
zetten wij, traditiegetrouw de loopbaan van een Automotive Coryfee
in de kijker. In dat kader spraken
we reeds met de CEO bij een
invoerder en de vroegere CEO van de
top binnen de lease wereld. In andere
rubrieken kwamen reeds grote
buitenlandse investeerders aan het
woord en brachten wij vooruitstrevende ideeën over de toekomst
van de automotive. Maar we
vergaten aandacht te besteden aan
wat onze sector groot maakte,
wij vergaten de oorsprong van het
automobiel bedrijf, de familiale
werkplaats die van “vader op
zoon” of beter van generatie
op generatie uitgroeide tot een
moderne concessie. We vergaten
het familiale bedrijf waar de keukentafel plaats maakte voor de
“Management Meeting Room”.

Organisatie een voorbeeld binnen de
VAG middens in België.

H

Zowel Rudi als Jan zijn afgestudeerd als
Handelsingenieur aan de KU Leuven,
en na het behalen van hun diploma
kwamen ze beiden mee in de zaak van
hun ouders. Dit was voor Rudi in 1984,
en Jan volgde in 1990. Vandaag zijn
beide broers nog dagelijks full-time

Vandaag laten wij dan ook graag Rudi
& Jan Jennes als bezielers van het
verleden en de toekomst van garage
Jennes, aan het woord. Praten over
hun loopbaan is ook praten over de
geschiedenis van de Garage Jennes, of
hoe de familienaam het bedrijf werd en
de ontwikkeling van de loopbaan gelijk
loopt met de ondernemingsgroei.
Rudi en Jan zijn respectievelijk de tweede
en jongste zoon van Guillaume en Dina
Jennes, de stichters van de bekende
Garage Jennes aan de Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek.
Jos en Luc zijn de andere twee kinderen
van de familie, maar zij hebben voor een
carrière buiten de automotive gekozen.

et toonbeeld van dit groeiproces
vinden we terug in de Garage
Jennes. Meer dan zestig jaar geleden
werd dit succesverhaal opgestart in
de velden tussen Leuven, Mechelen
en Brussel. Ondertussen is de Jennes

07

bezig met het managen van
hun bedrijvengroep, waaronder 5 VAG-concessies,
een mega-carrosserie, en
een uitgebreide immobiliëntak.
Om de geschiedenis van
Garage Jennes weer te geven
keren we terug naar de
jaren vijftig van de vorige
eeuw. In 1956 installeerden
Guillaume en Dina zich
in
een
oude
garage
aan de Leuvensesteenweg
te Boortmeerbeek, als onafhankelijk garagist. In januari
1957 reeds werd hun
zaak tot officieel VWAgentschap benoemd. Een
VW-concessie had toen welgeteld 1 product waarop

het kon bouwen: de Volkswagen Kever.
In mei 1962 legde men op een
vrije locatie iets verderop de
eerste steen van het huidige
“Jennes Boortmeerbeek”, en
op 1 januari 1963 werden
in deze nieuwe gebouwen
reeds de eerste klanten ontvangen.
De autoverkoop
stond in die tijd nog in zijn
kinderschoenen, maar door
het technische vakmanschap
en de klantgerichte aanpak
van Guillaume en Dina werd
Garage Jennes snel een
begrip in de wijde omgeving,
én even snel werden ze de
nummer 1 in de streek.
De stevige basis van de

huidige groep Jennes werd
dus gelegd door Guillaume
en Dina Jennes, gedurende
30 jaar, waarin een zeer
groot en trouw klantenbestand werd opgebouwd,
maar eveneens een ijzersterk imago waarop het
huidige Jennes is kunnen uit
groeien. Met de komst van
Rudi en Jan kwam er
een injectie aan nieuw
enthousiasme en ambitie.
Half jaren 90 namen ze de
fakkel definitief over van hun
ouders, en samen hebben
ze inmiddels Jennes uitgebouwd tot een hedendaags
en gerenommeerd Automotive-bedrijf met verschillende vestigingen in VlaamsBrabant. Met een stevige

poot in de fleetmarkt en
nog steeds gesteund door
een erg uitgebreid en trouw
bestand van particuliere
klanten, gelden ze alom als
een gerespecteerde partner.
Eind 2002 werd de overname
van de garage en carrosserie
Lacante te Machelen gerealiseerd. Dit nieuwe “Jennes
Machelen” stond vanaf 2003
ook voor het eerst in voor de
verkoop van het merk Škoda,
naast het vertrouwde Volkswagen. Sinds januari 2016
werd Jennes Boortmeerbeek
eveneens erkend als officiële
Škoda Service Partner.
In januari 2017 werd vervolgens de VW garage Mees

te Leefdaal overgenomen.
Garage Mees, nu genaamd
Jennes Leefdaal, werd opgericht in 1964 door Vic
Mees, en is strategisch
gelegen in de regio BrusselLeuven-Overijse.
Eveneens in 2017 werd de
gloednieuwe
Carrosserie
Jennes te Kampenhout-Sas
geopend.
De allereerste
carrosserie afdeling van
Jennes, geopend in 1998
naast
de
Volkswagen
showroom te Boortmeerbeek,
botste na bijna twee decennia
tegen zijn limieten aan. Zowel het atelier als de kantoorruimte, en de beschikbare
parkeermogelijkheden waren
niet meer gedimensioneerd

De gloednieuwe
site in Aarschot
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op het stijgende volume
klanten en herstellingen.
Een 3 hectare groot industrieterrein aan Kampenhout-Sas
bood
de
langverwachte
opportuniteit om een volledig
nieuwe carrosserie-afdeling
op te zetten. De uitdrukkelijke
wens van Rudi en Jan
Jennes was om de nieuwste
en meest milieuvriendelijke
technologieën te implementeren. Trouw aan dit uitgangspunt werd een state-of-theart bodyshop uitgewerkt die
de komende jaren als dé
referentie in de carrosseriewereld mag gelden.
In maart 2018 hebben Rudi
en Jan de garage Coekaerts

meerdere concessies onder
de paraplu kwamen van één
zogenaamde
superdealer,
al dan niet Belgisch. Deze
consolidatie is trouwens
momenteel nog massaal
aan de gang. En tenslotte
hebben we de digitalisering
en
de
elektrificatie,
die
ongetwijfeld
de
komende
jaren
voor
de volgende pittige uitdaging
gaan zorgen.

te Aarschot overgenomen en
is zodoende het merk SEAT
voor het eerst toegevoegd
aan het gamma van de groep
Jennes. Deze garage werd
opgericht in 1987 door René

MOMENTEEL LEGT
MEN DE LAATSTE
HAND AAN EEN
GLOEDNIEUWE SITE
TE AARSCHOT,
MET DRIE MERKEN
(VOLKSWAGEN,
SKODA & SEAT)
ONDER 1 DAK
Coekaerts. In 2006 en 2017
werd de zaak uitgebreid en
volledig
gemoderniseerd
naar de normen van SEAT.
En de meest recente groei
werd verwezenlijkt in januari
2019, met de overname
van Garage Van der Elst te
Aarschot.

Momenteel legt men de
laatste hand aan een gloednieuwe site te Aarschot,
waar de 3 merken Volkswagen, Skoda en Seat zich
zullen vestigen onder één
dak. Deze nieuwe vestiging
bevindt zich op de Ter
Heidelaan, vlak naast de
huidige VW concessie. De
opening van dit nieuwe
“Jennes Aarschot” is voorzien voor eind september
2020.
De laatste 30 jaar hebben
we een sterke evolutie
gekend van een overwegend
particuliere
aankoop-markt naar een
overwegend professionele
leasing-markt. Deze cultuur
noodzaakt uiteraard ook een
veel snellere en arbeidsintensievere aanpak met
gevolgen voor onze ganse
organisatie.
De
merken
zelf zijn ook zeer sterk geëvolueerd.
Zowel
op
technisch gebied, als op het

10

gebied van aantal modellen
hebben we de laatste jaren
een enorme evolutie meegemaakt.
De eisen naar ons als
concessie, zowel van de
merken als van de klant zelf,
zijn eveneens fel veranderd.
Zo moeten we niet alleen
maar auto’s aanbieden, maar
ook alle mogelijke diensten
errond,
zoals
financiële
producten,
onderhoudscontracten, verzekeringen…

Onze
persoonlijke
ontwikkeling liep natuurlijk gelijk
met de groei van de sector.
We hebben uiteraard steeds
getracht om zo snel mogelijk mee te zijn met bovenvermelde evoluties. Gelukkig
zijn we steeds met 2 geweest
om nieuwe trends grondig
te evalueren vooraleer we
strategische
beslissingen
hebben genomen. Maar
tijdens (of zelfs ongeacht)
onze groei en evolutie
zijn we toch steeds trouw
gebleven aan het credo van

onze ouders: de klant steeds
op de eerste plaats zetten, de
best mogelijk service leveren,
en correct zaken doen. En
Jennes heeft vanaf het begin
steeds getracht om zo
economisch en duurzaam
mogelijk te ondernemen. En
zeker dat “duurzaam” zal
in de komende jaren meer
dan ooit ons motto worden.
We geloven zeer sterk in de
elektrificatie, en met de
e-modellen die de Volkswagen-groep in de pijplijn
heeft zitten gaan we ongetwijfeld nog mooie tijden
tegemoet.
In het persoonlijke en
zakelijke groeiproces was
de oprichting van een aparte
multimerken
carrosserie
ontegensprekelijk
een
belangrijke mijlpaal. Dit was
de basis van onze huidige
Carrosserie te Kampenhout,
wat toch een belangrijke pijler
is van onze bedrijvengroep.
En vervolgens was er de,

De hedendaagse klant wenst
tegenwoordig meer en meer
een “instant respons” zowel
in het Sales proces als in de
na verkoop, wat een grote
flexibiliteit en meer manpower vraagt. Samen met
een toegenomen merkenconcurrentie leidt dit tot
minder klantenloyauteit. We
hebben ook de consolidatie
gezien van aparte concessies
naar Market Area’s, waarin
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DE RAAMCONTRACTEN MET
BEDRIJVEN
BETEKENEN ZEER
VEEL VOOR ONS. TOT
OP VANDAAG ZIJN DE
MEESTEN VASTE
VERTROUWENSRELATIES GEBLEVEN.
weliswaar
moelijke,
beslissing om Lacante over
te nemen in 2002. Dit is
wellicht het belangrijkste
kantelmoment
geweest
in ons traject. Lang voor
er sprake was van een
consolidatie in het Belgische
concessielandschap, hebben
we in 2002 de juiste
beslissing genomen om die
noodlijdende zaak over te
nemen, en onze krachten
te verdelen over 2 locaties.
Ik vermoed dat we daar de
basis hebben gelegd om vol
vertrouwen en met de nodige

ervaring de andere overnames succesvol af te
ronden zonder verlies van
onze Jennes-waarden.
Er zijn in onze geschiedenis
veel mijlpalen geweest, de
ene al wat minder in cijfers
te bevatten dan de andere,
maar daarom niet minder
belangrijk. Het jaar dat we
voor de eerste maal meer
dan 1000 nieuwe voertuigen
verkochten, is zo een
moment dat we koesteren
en nooit zullen vergeten.
Ook betekenen al de raamcontracten die we in de loop
der jaren hebben afgesloten
met bedrijven zeer veel voor
ons, want op enkele uitzonderingen na zijn dit tot op
vandaag vaste vertrouwensrelaties gebleven.
Aan de ander kant zijn onze
medewerkers voor ons,
net zoals voor alle andere
bedrijven in de wereld, de
belangrijkste
sleutel
tot
succes. Zonder het dagelijkse
commitment
van
onze
mensen is het onmogelijk
om in deze branche overeind te blijven. Om die reden
zetten we niet alleen volop
in op “klantentevredenheid”
bij onze klanten, maar ook
op
“klantentevredenheid”
bij onze werknemers. In
onze meer dan 60-jarige geschiedenis
kunnen
we
terecht trots terugblikken op
een zéér laag personeelsverloop. Gezien de toegenomen complexiteit van de
producten
en
diensten,
en dit in alle afdelingen
van ons bedrijf, is het echter niet alleen genoeg
meer om personeel met
ervaring te hebben, maar

moet
ons
personeel
ook continu mee groeien
en evolueren. Meer dan
ooit is opleiding en bijscholing noodzakelijk om
bij te blijven met de snel
veranderende materie, en
daarin stimuleren we onze
werknemers dan ook.
Ook de toegenomen druk
van klanten en verhoogde
quota van invoerders eisen
meer en meer flexibiliteit
en stressbestendigheid van
onze werknemers. Helaas
stellen we door deze tendens
de laatste paar jaren wel vast
dat het niet evident meer
is om nieuw personeel te

MET DE JAREN
HEBBEN WIJ AL
ZOVELE CRISISSEN
MEEGEMAAKT,
MAAR DEZE WAS
EEN KANJER VAN
FORMAAT

recruteren. Niet iedereen wil
of kan met de toegenomen
werkstress overweg, hierdoor beginnen we wel wat
meer verloop zien. Zoals
reeds gezegd werken wij nog
in al onze vestigingen vanuit
de filosofie van een familiebedrijf. De klant komt op de
eerste plaats, en we stellen
alles maar dan ook alles in
het werk om hem tevreden te
stellen.
De site managers, die
verantwoordelijk zijn voor de
verschillende
vestigingen,
zijn stuk voor stuk capabele
mensen die eveneens door-
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drongen zijn van deze waarden. Zij zien er dagdagelijks
op toe dat de Jennes cultuur
gerespecteerd blijft. Bovendien houden mijn broer en
ikzelf nog steeds de vinger
aan de pols door actief elk
van onze verschillende sites
mee te managen waar nodig.
De lange-termijn strategieën
voor de ganse groep nemen
wij voor onze rekening.
De leiding van onze vestigingen is in handen van onze sitemanagers, die het dagelijkse
en
middellange-termijn
management op zich nemen.
Wij beiden staan hen daarin
bij waar nodig, of we springen in waar nodig. En het
klinkt
misschien
raar,
maar af en toe even de
temperatuur gaan meten op
de verschillende sites is zowel voor onze werknemers
als voor onze klanten een
teken van onze betrokkenheid. De afstand naar werknemers en klanten houden
we bewust zeer klein om
directe feedback te krijgen.

De dienst na verkoop loopt
terug normaal, maar de
verkoop blijft achterwege. Wij
proberen meer op tweedehands in te spelen om onze
klanten toch maar verder te
helpen. We hopen op een
snelle verbetering zodat wij
terug warme contacten met
onze klanten kunnen onderhouden.
De 6 weken sluiting van de
na-verkoop kan je niet meer
inhalen .De verkoop heeft
door de sluiting ook 20%
omzet verloren. We komen
wel overeind , maar het zal
een zwaar jaar worden en
proberen tegen het eind
van het jaar break-even te
draaien. Door de kleine
marges is het niet eenvoudig.
Wij kijken vooral uit naar de
elektrificatie welke toch al

enkele jaren aan het broeden
is, en nu eindelijk gaat doorbreken. Wij zien ook de
evolutie
naar
grotere
bedrijvengroepen – wat noodzakelijk is om te overleven –
maar de aandacht voor
de klant is en blijft het
belangrijkst.
Meer en meer wordt er
gewerkt op digitale of remote
verkoop. Wat vroeger 5% was,
gaat snel naar een hoger
volume. Doch de emotie van
een wagen mag ook niet vergeten worden. Deze emotie
zal altijd blijven, maar
misschien iets anders. Het
voorproces is nu vanuit tablet
of smartphone, doch velen
voelen de wagen ook graag
eerst eens aan.
Als

nieuwe

medewerker

Het jaar 2020 was geweldig
gestart met een mooi salon.
Met de jaren hebben wij
al zovele crisissen meegemaakt , maar deze was
een kanjer van formaat . Van
100% naar bijna niets op
enkele dagen- of hoe men er
in slaagt de economie in een
fractie in mekaar te slagen.
Wij hebben snel de nodige
maatregelen
genomen
en in beperkte omgeving
blijven
doorwerken
met
enkele mensen om de noodlijdenden verder te helpen
die nog hun job moesten
uitoefenen. Na 6 weken
sluiting zijn wij terug gestart.
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of investeerder in de automotive sector moet je je
naar de klant richten en zijn
behoeftes volgen. Werk hard
en ga ervoor, maar hou ook
rekening met je gezondheid en familie. Wees eerlijk
voor jezelf en de klant en
behandel de klant zoals jij
ook wil behandeld worden.
Heb steeds een visie op
langere termijn en integreer
je dagelijkse werk met die
visie in het achterhoofd.
Draag zorg voor je klanten: je
mag een heel mooi gebouw
zetten , toch zal de klantenontvangst door jouw mensen
de doorslag geven. En geef
steeds zelf het voorbeeld
naar je medewerkers.
Bedankt Rudi en Jan.
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JOOST HUYS I CEO DEX GROEP

In de schaduw van de merk gebonden autodealers, die steeds meer in handen
komen van grote (veelal buitenlandse) groepen, zijn er zeer goed
georganiseerde tweedehandsdealers opgestaan. Vele van deze dealers hebben
een verleden als traditionele concessiehouder en blinken nu uit met een
goed gebalanceerd aanbod van recente tweedehandswagens, aangevuld
met nieuwe voertuigen van de parallel import uit diverse Europese landen.
In dat aanbod kan je natuurlijk alle merken en prijsklassen terugvinden. In
deze categorie van wagenverdelers neemt Dex een steeds belangrijkere
positie in. Met een permanent aanbod van meer dan 1.000 voertuigen in stock,
verdeeld over achttien vestigingen (eigen & partners) is Dex toonaangevend en
trendsetter in deze categorie van verdelers. Vandaag hebben wij het genoegen
Joost Huys - CEO, oprichter en eigenaar van de Dex groep - aan het woord te
laten over het begin, het heden en de toekomst van zijn organisatie.

J

oost Huys (49) begon
zijn carrière in de
autosector in de Brugse
garage
Ford-Canada.
Joost zijn grootvader had
deze Ford concessie na de
Tweede Wereldoorlog opgericht en als eerbetoon
naar de Canadese bevrijders
van de stad vernoemd.
Al snel
ondervond de
huidige Dex zaakvoerder dat
het aanbod van één merk
te
eng
was
en
de
bemoeienissen van de invoerder te groot waren.
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Zo
werd er vijftien jaar
geleden besloten een nieuwe
strategie uit te werken om
niet meer afhankelijk te zijn
van één organisatie. De Dex
organisatie als multimerken
verdeler was geboren.
Dex opende zijn eerste
vestiging
in
Roeselare/
Hooglede, op de centrale
as van de provincie WestVlaanderen, de perfecte
keuze
qua
locatie.
Joost
Huys wilde een
krachtige,
maar
korte
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naam voor het bedrijf, dus
koos hij voor een drieletterwoord: Dex. Ondertussen
een begrip in Vlaanderen.
Dex
richt
zich
vooral
naar
de
consumentenmarkt (B2C), met een sterk
aanbod van meer dan 1.000
wagens. Dit doen we, door
zowel online via de website,
als offline in onze
showrooms ons direct leverbaar aanbod beschikbaar
te stellen. Het business-

model van Dex draait rondom
“Easy Car Shopping”, één
scherpe nettoprijs waar nooit
over onderhandeld wordt.
Omdat ons aanbod zeer
competitief is, schrikt het de
“korting gekke Belgen” niet
af om te kopen aan een vastgestelde prijs. Tenslotte is
een korting toch maar een
correctie op een te hoge
vraagprijs.
Na de oprichting in 2005
kende Dex een mooie groei.
In de begindagen richtte
Dex zich enkel op jonge
tweedehandswagens, maar
na enkele jaren werden ook
nieuwe wagens aan het aanbod toegevoegd. In 2015
kwam er een tweede Dexshowroom bij en ondertussen
telt Dex achttien showrooms
over Vlaanderen en Wallonië.
Vandaag
behoort
onze
organisatie tot de top-2 in
Vlaanderen als onafhankelijk
autodistributeur in de verkoop
van nieuwe en jonge tweedehandswagens. Dex haalt zijn
nieuwe wagens onder meer
van diverse Europese dealergroepen en invoerders. Zij
moeten onder druk van de
constructeur hun verkoopdoelen halen. Hoe meer
druk zij ondervinden, hoe
meer
aanbiedingen
wij
krijgen. Sinds enkele jaren
sluit Dex vaste afneemcontracten
met
lokale
invoerders in diverse landen.
In de niet echt rendabele
garagehouders-business
slaagt onze organisatie erin
zeer winstgevend te zijn.
In hoofdzaak werkt Dex
met franchisenemers die
eigenaar
zijn
van
de
garages. Zij betalen een ver-

goeding voor de marketing
en IT diensten. Hierdoor
heeft de organisatie een lage
kostenstructuur en scoren wij
zodoende beter dan normaal
in onze sector wat betreft
rendement. Dex draagt wel
zorg voor een snelle rotatie
van de stock en voor
een
steeds
zeer
competitief aanbod.
Dit jaar 2020 zal de
geschiedenis ingaan als zeer
speciaal, door de algehele
quarantaine. Echter door

Het businessmodel van Dex
draait rondom
“Easy Car
Shopping”,
één scherpe nettoprijs waar nooit
over onderhandeld
wordt.
snel te schakelen net voor en
tijdens de lockdown brachten
we bij Dex, van thuis uit, de
showroom tot bij de klant. Via
live videocall kregen klanten
een volledige voorstelling
van de wagen en was het
mogelijk de financiering en
het volledige contract vanop
afstand af te ronden. Zelfs
de levering van de wagen
kon aan de deur van de klant
gebeuren. Dit noemen wij
‘service in Covid-19 verpakking’.
Sinds de heropening van
de showrooms draaien de

16

verkoopcijfers zeer goed
en zijn de twee verloren
maanden toch voor een groot
stuk goed gemaakt. We zien
dat klanten nog steeds volop
investeren in een kwalitatieve
nieuwe - of bijna nieuwe wagen tijdens dit ‘coronajaar’.
Als organisatie willen we dit
jaar opnieuw verder groeien
met het bestaande netwerk van partners. We
volgen steeds de markt om
onze klanten ook de laatste
nieuwe producten aan te
bieden aan de scherpste
prijs. In België lijken twintig
vestigingen het maximum en
er zijn zeker nog mogelijkheden in Wallonië. Daarna
kan de focus op het buitenland liggen met een stap
naar Noord-Frankrijk.
De uitdaging waar de
organisatie Dex voor staat
is vooral om competitief te
blijven. Een uitgebalanceerd
aanbod in alle mogelijke prijsklassen en uitvoeringen is
hierin onze eerste en belangrijkste troef en bekommernis.
Daarenboven moeten wij
onze
marketing
ondersteuning permanent
uitbouwen en vernieuwen. En
natuurlijk is het geen geheim
dat wij zeker online mee
moeten zijn met de nieuwste
en meest vooruitstrevende
trends.

VIDEO: DEX / QUALITY CHECK

VIDEO: DEX / AANKOOPFASE

In Dex Hooglede zijn er
momenteel twintig rechtstreekse
medewerkers
in dienst. De Dex-partners
stellen hun eigen werknemers in dienst. In totaal
spreken we van ongeveer
een 180-tal medewerkers on-

17

rechtstreeks als we alle
Dex-franchisenemers
samentellen. De functiecategorieën van de medewerkers
in
Hooglede
wijken niet zover af van
deze bij onze partners. Wij
hebben mensen in de
administratie,
aankoop,
commercial
operations,
marketing en de verkoop
rondlopen.
Binnen
de
technische diensten van onze
organisatie staan onze medewerkers in voor cleaning,
ontvangst en controle van
de wagens die binnenkomen
voor verkoop of die moeten
geleverd worden. Wij werken
ook
met stagiairs of
jobstudenten om de verkoopdiensten en/of de administratie te ondersteunen.
Binnen Dex staat de glimlach van de medewerker en

de klant centraal. Klantentevredenheid staat boven
alles. Door de scherpe,vaste
prijzen en het uitgebreide
aanbod zijn de verkopers
binnen Dex vooral adviseurs
die samen met de klant op
zoek gaan naar de perfecte
wagen voor hun profiel.
Tijdens en na de verkoop
moet er ook steeds voldoende
opvolging en begeleiding zijn
om van onze klanten echte
(tevreden) ambassadeurs te
maken. Hiervoor zijn uiteraard
sterke
persoonlijkheden
nodig die goed in teamverband werken, vriendelijk
en duidelijk zijn en vooral
inzet tonen naar de klant. Bij
Dex werken we niet ‘9-to-5’,
maar zijn we elke dag beschikbaar (ook op zondag)
tot na de werkuren om klanten verder te helpen.

De medewerkers krijgen
intern een training en er is
ook maandelijks een salesmeeting
om
eventuele
zaken op punt te zetten of
bij te schaven. Vooraleer
een werknemer aan de slag
kan bij Dex wordt deze ook
grondig gescreened om te
zien of hij/zij binnen het
Dex-profiel past.
We zijn ervan overtuigd dat
de toekomst een wereld in
verandering is; maar door
de wendbaarheid van ons
concept weten we dat we
aan al deze veranderingen
het hoofd kunnen bieden.
Iedere verandering heeft
ons altijd al opportuniteiten
geboden.
Bedankt Joost voor
dit onthullend relaas.

VIDEO: DE ‘MAKING OF’ VAN
DE DEX RECLAMESPOT (2019)
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DE PLAATS
VAN DE AUTO IN
ONZE MOBILITEIT
DE VISIE VAN MARK PECQUEUR
VAN FABRIEK KRAMIEK

Over de toekomst van de mobiliteit
zijn er ondertussen evenveel meningen als specialisten. Over de plaats
van de auto in onze mobiliteit van
morgen en hoe die zal aangedreven
worden of zal rijden, ontwikkelen er
zich zeer interessante waarheden en
opinies.
Fabriek Kramiek bundelt
met zijn experten Jeroen Vertongen,
Mark Pecqueur en Steven Saenen,
de wetenschappelijke kennis,
om

automotive bedrijven en mobiliteitsorganisaties te ondersteunen in deze
naar de toekomst toe sterkveranderende wereld, met de nodige inspiratie,
motivatie en kennis door het organiseren van opleidingen, kennissessies en
“keynote speakers sessions”.
Vandaag laten wij één van de steunpilaren van Fabriek Kramiek, Mark
Pecqueur,
aan het woord om zijn
wetenschappelijk gefundeerde visie
over de toekomst van de wagen nader
toe te lichten en zijn ongezouten en
uitgesproken visie vorm te geven.

MARK PECQUEUR (FABRIEK KRAMIEK)
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Corona heeft ervoor gezorgd
dat mensen vooral de fiets
en andere vormen van trage
mobiliteit hebben herontdekt.
Kijk maar naar de verkoop
van fietsen die wereldwijd de
hoogte is ingeschoten, tot het
niveau dat er zelfs een tekort
is aan zowat alle fietsen en
fietsonderdelen. Neem daarbij nog de elektrische steps
en monowheels en je moet
vaststellen dat corona de
trage mobiliteit een flinke
boost hee gegeven. Niet
alles
zal
na
corona
verdwijnen. Eens mensen

ondergeschikt worden aan
autonoom. De impact zal
gigantisch zijn. In België
rijden we een 83 miljard kilometer per jaar. Hiervoor
hebben we 5,9 miljoen
wagens. Dat betekent dat
een wagen gemiddeld een
14.000
km/jaar
effectief
onderweg is. Gemiddeld aan
50 km/uur betekent dit dat
er een 290 uur per jaar met
de wagen wordt gereden. In
een jaar zijn er 8760 uur. Dat
betekent dat de wagens gemiddeld 97% van de tijd geparkeerd staan.

De gemiddelde
Belg rijdt zo’n
290 uur per jaar
met de wagen. De
wagens staan dus
gemiddeld 97% van
de tijd geparkeerd.

We kopen dus geen auto’s
om mee te rijden maar om
ze te parkeren. Als we het
aantal wagens in België
delen door 6 hebben we 1
miljoen autonome wagens
die dan 85.000 km per jaar
moeten rijden om dezelfde
mobiliteit te garanderen.
Neem hierbij nog dat autonoom ook vaak gedeeld
zal zijn met zelf gekozen
profielen, dan betekent dit dat
er veel minder wagens zullen
rondrijden. Het businessmodel van auto’s verkopen
aan particulieren die ze vervolgens voor 97% van de tijd
parkeren is compleet dood.
Het aantal privéwagens zal
sterk dalen. Niet omdat het
verplicht is, maar omdat we
het niet meer willen. We
kunnen nu perfect wettelijk
met het paard naar het werk
maar we doen het ook niet.
Stel je eens voor wat dat zal
geven.
Garages worden
mobiliteitspunten van waar
de autonome wagens vertrekken naar de klant.
Gedaan met showrooms en
verkopers. De automotive
wereld zal helemaal op de

een nieuwe fiets of step
hebben gekocht, zullen ze
deze wel blijven gebruiken.
Een tweede fenomeen dat
ingang heeft gekend, is
thuiswerk. Vele bedrijven
waren verplicht hun mensen
thuis aan het werk te zetten
en hebben gemerkt dat dit
geen negatieve invloed heeft
gehad op de productiviteit.
Niet alles is als thuiswerk te
organiseren maar vele werkzaamheden wel. Ook hiervan zullen zeker een aantal
zaken blijven hangen met
een
lagere
mobiliteitsbehoefte als gevolg.
De toekomst van mobiliteit
is autonoom. Al de rest zal

22

kop draaien.
Voor de elektrificatie van ons
wagenpark lopen we hier ten
landen ver achterop de rest.
Logisch ook, In vele andere landen is elektromobiliteit
een gesponsorde markt gevuld met subsidies allerhande. In België moet de markt
het hebben van een lagere
TCO zonder extra vetpotten.
Dat maakt het veel moeilijker
maar ook zeker stabieler.
De markt zal hier pas doorbreken als de prijs van de

Het aantal privé
wagens zal sterk
dalen. Niet omdat
het verplicht is,
maar omdat we het
niet meer willen.

brandstofcel op waterstof die
je een autonomie geeft van
vele honderden kilometer en
de mogelijkheid te tanken in
enkele minuten. Waterstof zal
de backbone zijn van de toekomstige luchtvaart. Hypersonic zonder emissies. Dit
betekent dat waterstof er
gewoon zal komen. We
kunnen dan als extensie op
deze luchtvaart industrie een
waterstofindustrie voor automove uitbouwen.
**Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager”, verduidelijkt Mark “In
zuivere vorm komt waterstof
(H2) nauwelijks voor. Het
moet bijgevolg worden ge-

produceerd waardoor het
geen energiebron maar een
energiedrager is. In vergelijking met door batterijen
aangedreven elektromotoren
word je bij waterstofbussen
niet geconfronteerd met de
laadproblematiek en eventueel langs het traject te plaatsen laadinfrastructuur. Het
volstaat om, net zoals bij een
dieselbus, vol te tanken om
de hele dag rond te rijden.
“Een jaar geleden zou ik
niet gedacht hebben dat
wij nu al zo ver zouden
staan
met
toepassingen en gebruik van waterstof als energiedrager. Het
vertrouwen in waterstoftechnologie
heeft
zo’n

positieve impuls gekregen
waardoor er eigenlijk geen
enkel obstakel meer is dat
de doorbraak ervan in de
weg staat”, besluit Mark
Pecqueur.
Je kan nu reeds je wagen
met een waterstofkrachtbron bestellen. Een Toyota of
Hyundai op waterstof is
leverbaar.
Velen
zullen
volgen. Kijk naar Duitsland
waar er een heel netwerk van
tankstations wordt opgezet.
Of naar Nederland waar
waterstof nu ook aan een
uitrol is begonnen. Lees er
ook gerust even de green
deal van EU op na. Waterstof is één van de pijlers voor

(** Meer info over waterstof en
zijn toepassingen op https://www.
fabriekkramiek.com/nl/blog)

wagen naar beneden komt tot
deze van wagens nu. TCO
is belangrijk voor bedrijven
maar particulieren denken
nog vaak aan de aankoopprijs.
De brandstof komt
later wel. Maar de doorbraak
naar zero emissie is waterstof. Waterstof is elektrisch
rijden zonder laden. Batterijen
bevatten
zeldzame
materialen. Waterstof kan
zonder zeldzame materialen.
Ik geloof sterk in kleine
elektrische wagens met
een beperkte autonomie.
Makkelijk thuis te laden aan
een gewoon stopcontact.
Ook grote wagens kunnen
met een kleine batterij.
Je kan ze dan wisselen
voor een grotere zoals het
Chinese Nio doet of waarom niet wisselen met een
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Europa
om
naar
nul
emissies te gaan. Maar met
de technische innovaties
die voor de deur staan
verandert ook heel het
concept van automotive
retail en gebruik. Showroomverkopers zijn ten dode opgeschreven.
Particulieren
zullen mobiliteit bestellen bij
een mobiliteitsaanbieder. Dit
kan heel breed zijn. De aanbieders van mobiliteit kunnen
een derde betaler zoeken die
bereid is te betalen voor de
rit van de gebruiker, in ruil

WIE IS
MARK
PECQ
UEUR

voor bijvoorbeeld de onderdompeling van de gebruiker
in de wereld van de derde
betaler. Bijvoorbeeld een
verdeler van lederen handtassen die de gebruiker laat
ervaren hoe mooi deze wel
zijn. Of misschien een wijnhandel die de gebruiker
tijdens de rit laat proeven
van die zalige wijn waar hij
gisteren nog naar heeft gesurft op het net. De mogelijkheden
zijn
oneindig.
Klassieke monteurs zullen
transformeren naar elektro-

Expert Mark Pecqueur is sinds
2013 docent en onderzoeker
aan de De Nayer Campus van
de Thomas More Hogeschool te
Sint-Katelijne-Waver. Hij maakt
er een erezaak van om zijn
studenten klaar te stomen voor
de veranderende toekomst binnen autotechnologie.
In het
bedrijfsleven is Mark een veelgevraagd ad rem spreker omwille van zijn wetenschappelijke achtergrond en zijn grote

monteurs.
Kennis
van
batterijen, omvormers en
elektrische
motoren
zal
standaard
worden
als
discipline in de werkplaats.
De nieuwe autonome wagens
zullen gebouwd worden op
een rijdend platform. Wat
erop zal komen te staan
zal bepaald worden door
de aanbieder van mobiliteit.

Dank U Mark voor deze
boeiende uiteenzetting.

kennis
over
automotive,
mobiliteit, energie en waterstoftechnologie. Zijn lezingen geven
je zin in de toekomst, zijn
enthousiasme als spreker steekt
aan. Wie hem volgt op “Sociale
Media”, weet dat hij een uitgesproken visie heeft op de toekomst, maar ook dat hij zijn
kennis graag deelt. Hoe meer
mensen goed op de hoogte zijn,
hoe beter wij immers samen de
toekomst vorm kunnen geven.

CLICK HERE TO
BOOST YOUR BRAND

VIDEO: EXPERT MARK PECQUEUR
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THE
LOCAL
MARKET
of second hands cars
JOHAN WECKHUYSEN / CARCONCEPT MECHELEN

O

m de huidige situatie van de verkoop van
tweedehandswagens eens beter in kaart te
brengen, interviewden we Johan Weckhuysen,
bezieler en zaakvoerder van CarConcept Mechelen.
Johan zag het levenslicht in 1969. Toen hij 14
was, sleutelde hij reeds aan de bromfietsen
van
oudere
jongens
om
ze
te
herstellen
of op te drijven. We kunnen dus wel stellen dat
het sleutelen hem in de genen zitten en dat er
vermoedelijk evenveel benzine als bloed door zijn
aderen vloeit.
Op
17-jarige
leeftijd
begon
hij
bij
Mercedes
als
leerjongen.
Hij
behaalde
zijn
getuigschrift
en ging na 8 jaar naar een nieuwe Mercedes
garage
waar
hij
een
verantwoordelijke
functie
als mechanicien kreeg.
Op 23-jarige leeftijd begon hij in bijberoep met de aan- en
verkoop van tweedehandswagens omdat vele van de
klanten vroegen naar een goede, betrouwbare tweedehandswagen. Slechts 2 jaar later werd hij volledig zelf-
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standig en specialiseerde zich
in de markt van de tweedehandswagens. 98% van zijn
aanbod vinden we terug in
het Duitse segment . Hij verzorgt uiteraard ook zelf de
import en alle formaliteiten
vanuit
verschillende
Europese landen.
CarConcept werd 26 jaar
geleden boven het doopvont gehouden door Johan
samen met een vennoot,
maar al na 5 jaar scheidden
hun wegen door een meningsverschil. Johan wou meer
aan
de
eindverbruiker
verkopen en zijn collega wou
zich meer focussen op verkoop aan de groothandel.
Tot op vandaag werken ze
nog regelmatig samen, voornamelijk omdat ze samen
vele contacten hebben in
verschillende europese landen.
Porsche is voor hem altijd
een persoonlijke passie geweest en vandaar dat hij
ook toch wel wat Porsche’s
verkoop. Ook de verkoop
van oldtimers ligt hem zeer
goed en zo komt hij uiteraard
ook in contact met veel
gepassioneerde mensen die
dezelfde passie delen. Johan
wil immers ten alle tijden dat
de wagens die hij verkoopt
zijn zoals hij ze zelf zou
wensen te kopen. Hij gaat
dus steeds op zoek naar
de juiste uitrusting, kleur,
historiek en algemene staat.
Johan draagt maniakaal veel
zorg voor zijn eigen wagens, maar net zo goed

voor het product dat hij verkoopt. Het klaarmaken voor
verkoop van de wagens,
gebeurt van a tot z door
hem zelf; slechts heel uitzonderlijk worden zaken
buitenhuis gedaan.
Johan vindt het dan ook
zeer belangrijk dat enkel wagens verkoopt die
hij door en door kent.

“Je moet alles doen
vanuit je hart, dan
ga je het met
passie doen en dan
ga je de perfectie
steeds trachten te
benaderen.”
Gezien ze toch met iets
specifiekere
modellen
werken, beseft hij immers
maar al te goed dat hij “een
droom” verkoopt. Hierdoor
worden klanten na verloop
van tijd vaak hechte vrienden
die dezelfde passie delen.
Zijn motto: “je moet alles
doen vanuit jouw hart , dan
ga je het met passie doen en
dan ga je de perfectie steeds
trachten te benaderen.”
Als alleen geld een drijfveer zou zijn, zou de motivatie snel over kunnen zijn,
en zal je ook niet kunnen
groeien in clienteel, klantentevredenheid en service.
Johan verkoopt immers ook
veel op specifieke bestelling
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van een klant en dan zijn
vertrouwen
en
aanbeveling
uiteraard
zeer
belangrijk.
Hij
verkoopt
immers
een
“gebruikt”
product.
Alleen als je dit vertrouwen nooit schaadt, kunnen
successen geboekt worden!
2020 is uiteraard een
“speciaal jaar”. Het jaar
startte alvast veelbelovend
tot het bericht kwam in
verband met de gekende
“lockdown”.
Ook
Johan
zat tijdens deze periode
met vele vragen en onzekerheden. Wanneer hij
terug
“normaal”
mocht
werken, nam hij een ongeziene, vliegende start.
Tot op de dag van vandaag
loopt het dan ook meer
dan goed bij hem.
“Natuurlijk is 2020 nog niet
gedaan en zullen we het
laatste kwartaal moeten afwachten, maar al bij al is dit
zeker geen slecht jaar.”
Het zal natuurlijk afwachten
worden wat de toekomst
brengt. Eerst en vooral
hoe het “nieuwe normaal“
er
zal
uitzien,
en
natuurlijk
ook
wat
de
aanpassingen
en
verschuivingen
in de automobielsector
met
zich
meebrengen.
De laatste 10 jaar zijn er
voor Johan in de
automobielsector
immers
al
enkele grote veranderingen
gebeurd.

VIDEO: CARCONCEPT MECHELEN

Zoals :
•

•

Het fiscale aspect. Zeker
in een klein landje als
België. Als men ziet
wat de kosten zijn om
een auto in te schrijven
en verkeersbelasting te
betalen. En deze verschillen dan nog eens
over
3
landsdelen...
Dan het fiscale aspect
wat betreft de bedrijfswagens. Dit verandert
constant en dan ook nog
eens met terugwerkende
kracht op de reeds ingeschreven voertuigen.
Wat niet logisch is
volgens
Johan’s
bescheiden
mening.
Omdat men hier volgens
hem aan contractbreuk
doet. Omdat er belasting-

en worden doorgerkend
die op het moment van
inschrijving niet van toepassing waren, maar
dan moet de klant 2 jaar
later plots toch meer
belastingen
betalen.
•

En dan hebben we
uiteraard
ook
het
hele gegeven van de
elektrische
wagens.
Dus heel autoland moet
het VOLLEDIG over een
ander
boeg
gooien
op een zeer korte termijn en dat is volgens
Johan niet haalbaar. Heel
de infrastructuur moet
gewijzigd
worden
in
HEEL Europa en dat
is volgens hem een werk
van lange adem.

Autoland

mag
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dan

wel

veranderen
op
termijn,
maar zelf blijft Johan
de
toekomst
rooskleurig
tegemoet
zien,
aangezien wij allen toch
graag over onze vrijheid
beschikken en ook graag
met een mooie en degelijke
wagen rijden.
Johan blijft zich dus met
hart en ziel inzetten voor
zijn job en zijn klanten /
vrienden en hij blijft ook
streven naar perfectie in
product en service.

Bedankt, Johan,
voor dit inzicht!

MARKET
INSIGHT
WHOLESALES
SECOND
HANDS
DAVID LHOIR
CEO WESTON
In het zog van de snel evoluerende
automobiel retailmarkt, ontstonden
er door de jaren heen verschillende
alternatieve verkoopkanalen, die,
vooral in België, de steun en toeverlaat van de steeds groeiende
markt kunnen genoemd worden.
Een belangrijke positie wordt hier
ingenomen door de “traders”
die grote partijen eind contract
voertuigen, over stockwagens ea.
remarketing units, vooral voor
export, verkopen, en zodoende
ademruimte geven aan de dealermarkt. David Lhoir is CEO –
eigenaar van Weston één van de
vooraanstaande spelers op de
Automotive Wholesale markt. Wij
laten hem graag aan het woord
over het vroeger, nu en morgen
van de sector en zijn onderneming.
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Het verhaal begon in 2005
toen ik samen met mijn toenmalige werkgever “Weston”
boven de doopvont hield. 2
jaar later kreeg ik de kans
om mijn partners uit te kopen. Ik was ervan overtuigd
dat we sneller zouden groeien zonder partners, and so
we did…
2009 katapulteerde ons in
enkele maanden tijd naar
het niveau van ‘’de grote
jongens” In het oog van de
financiële crisis heersten
chaos en paniek. Wij voelden ons uiterst comfortabel
in deze storm en zagen tal
van opportuniteiten. And so it
happened…

De vracht per vrachthandel
werd dan een handel van voornamelijk loten. We kregen
kansen
om
met
vele
importeurs
in
verschillende landen samen
te werken, ons imago kreeg
een serieuze boost.
Sinds 2011 investeren wij
een deel van onze winst
om nieuwe projecten (in
dezelfde
sector)
op te starten of om
bestaande bedrijven (deels)
op te kopen. Het gaat steeds
om bedrijven die actief zijn
in de B2B auto trading (Q,
J&D Mallorca, Negoc Auto
38 France, The Trading
Group Belgium, Cobalt Bel-
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gium), met uitzondering
van één; Your Daily Drive (IT bedrijf dat CRM,
websites etc. ontwikkelt
voor de autosector)
In 2017 werd een nieuwe
locatie gezocht en gekocht te Aarschot. Ondertussen zijn onze nieuwe
kantoren/opslag/parking
zo
goed
als
afgewerkt,
klaar
voor
het
volgende hoofdstuk.
Eerst en vooral dient wel
gemeld te worden dat wij
70% van onze voertuigen
buiten België verkopen. In het
algemeen genomen zou
ik zeggen dat wij in alle

segmenten van personenwagens aanwezig zijn. Doch
kunnen we stellen dat wij
door de jaren heen hoofdzakelijk in het premium
segment opereren. BMW,
Mercedes en Audi zijn
permanent aanwezig in onze
voorraad. Ze maakten door
de jaren heen 60% uit van
ons volume tweedehands,
waarbij we ‘tweedehands’
dienen te nuanceren daar de
wagens meestal maximaal 1
jaar oud zijn met gemiddeld
onder de 20.000 km.
Na een dikke 10 jaar na
elkaar de records aan elkaar
te rijgen waren we wat ingedommeld en kregen we

in 2016 en 2017 een terugval van omzet en winst. Een
interne herstructurering en
een vernieuwde commerciële
aanpak in 2018 moesten ons
weer dynamischer maken…
And so we did it again.
In
2018
kwam
mijn
echtgenote
ons
team
versterken, gaandeweg is
ze zeer waardevol gebleken
in de organisatie, beheer en
ontwikkeling. Vandaag staat
zij in voor de digitalisering
en automatisatie op iedere
afdeling binnen het bedrijf.
Ook
de
opleiding
en
begeleiding van nieuwe
mensen valt onder haar
bevoegdheden.
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2019 werd een mooi jaar,
een springplank voor 2020
met onze stockportefeuille
mooi gevuld voor de eerste
jaarhelft… tot corona roet
in het eten strooide. Vanaf
18 maart stopte de verkoop
abrupt, we waren genoodzaakt om al onze mensen
naar huis te sturen…twee
maanden lang.
11 mei 2020; de deuren gaan
open…een ongeziene vraag
naar producten komt op ons
af. Onze dik gespekte orderboek is onze zege voor de
maanden die volgen, we
schrijven sindsdien tot vandaag nog met dubbele cijfers.
Hype, post corona effect?

Waarschijnlijk voor een stukje
wel, maar met zekerheid voor
het grootste deel plukken
we nu de vruchten van de
zaadjes die we plantten in
2018/2019.
We investeren ook continu in
de opleiding van onze werknemers. Per afdeling is een
andere opleiding vereist. De
mensen van de administratie
krijgen een interne opleiding
door ervaren collega’s, dit
geldt ook voor de afdeling
logistiek. Voor de meer
specifieke
functies
(HR
– boekhouding) worden
geregelde professionele op

Een medewerker
bij Weston moet
een hybride zijn
van leergierige
toewijding en
professionele joie
de vivre.
leidingen en bijscholingen
voorzien. Sales & Purchase
krijgen hun opleiding op
kantoor. Mijn echtgenote
verzorgt de administratieve/
technische kant van de
opleiding. De praktische
opleiding doe ik graag zelf.
Verkopen is eigenlijk nog
steeds wat ik het liefst (en
het best) doe.
Hoe onze verdere toekomst
er zal uitzien is moeilijk te
bepalen... In een woelige
snel veranderende autosector is het immers moeilijk
om een lange – termijn plan
uit te rollen. Het terugdring-

en van het aantal verkooppunten van merkverdelers,
de opkomst van online verkoop, de almaar strengere
regels die het de kleinere
spelers steeds moeilijker
maken en het verkleinen van
marges zullen er in de toekomst misschien toe leiden
dat wij aan de eindverbruiker
zullen verkopen. Vandaag
wil ik daar echter niet aan
denken, we zijn goed in
wat we doen en we doen
het graag. We bezitten het
vermogen en de flexibiliteit
om ons zeer snel aan te
passen, dat hebben we in
het verleden reeds meermaals bewezen, in die zin
maak ik mij niet druk over de
toekomst. Zolang er auto’s
rijden en verkocht worden
zullen wij dat ook doen,
onder welke vorm dan ook.
Toch bouwen wij, dankzij
onze investeringen, aan de
toekomst en proberen via
nieuwe projecten en overnames ons marktaandeel
verder te vergroten.
We hebben natuurlijk enkele
belangrijke usp’s om dit te
bewerkstelligen. Klanten die
samenwerken met Weston
kopen immers soms modellen waarin ze aanvankelijk
geen potentieel zagen. Meermaals contacteren ze ons
nadien met de vraag of ze dit
type wagen opnieuw kunnen
aankopen. Wanneer Weston
een model voorstelt weet de
klant dat hij er kan op vertrouwen dat de prijs correct
is, de te realiseren winst goed
zal zitten, hun wagenpark
gevarieerd blijft en bovendien vlot kan aangevuld
worden. “Vertrouwen verdienen en continuïteit garanderen”
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is dan ook het motto van
Weston.
Weston ontwart voor haar
klanten het kluwen aan
talloze aanbiedingen, verkent
de markt grondig met vergelijkend warenonderzoek en bedingt de beste prijzen opdat
de klant ontzorgd wordt van
dit tijdrovend proces en zich
vrij van zorgen kan focussen op de verkoop. Ook
transport is voor veel klanten een complex gegeven.
Hoe krijg ik mijn bestelling vlot
van punt a naar b tegen de
laagste kostprijs? Geen enkel
probleem voor Weston klanten. Wij beschikken over de
juiste logistiek en connecties
om ook deze kopzorgen weg
te nemen. Bij Weston slaapt
de klant op beide oren om de
waar met open en vrij vizier
aan de man te kunnen brengen.

FOTO’S: DE NIEUWE KANTOREN/
OPSLAG/PARKING TE AARSCHOT

Onze professionele contacten groeiden na al die jaren
dan ook niet zelden uit tot
amicale relaties. Een aangename vibe die ook intern
afstraalt op onze bedrijfscultuur. Onze mensen werken
graag in een kleine organisatie
waar de hiërarchische ladder op zolder staat. Een medewerker bij Weston hoeft
niet noodzakelijk een autotechnische nerd of -fanaat
te zijn. Een medewerker bij
Weston moet eerder een
hybride zijn van leergierige
toewijding en professionele
joie de vivre.”
Bedankt David en veel
succes verder in deze
meer dan boeiende markt.
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T R A X I O

P R E S E N T E E R T :

CORONA DRIJFT KOPERS NAAR
TWEEDEHANDSVOERTUIGEN
TWEEDEHANDSWAGENS, MOTORFIETSEN EN KAMPEERWAGENS HOUDEN STAND
MAAR NIEUWE WAGENS EN BEDRIJFSVOERTUIGEN GAAN DIEP IN HET ROOD.

MARKET
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Filip
Rylant,
woordvoerder van TRAXIO,
vat de situatie als volgt
samen: “De inschrijvingen
van
de
maand
augustus bevestigen de
tendens dat kopers zich
tijdens deze coronacrisis
eerder richten op tweedehandse dan op nieuwe
voertuigen. Dat geldt
zowel voor personenwagens als voor lichte
en
zware
bedrijfsvoertuigen. In beide
categorieën
blijven
de verliezen beperkt
op de tweedehandsmarkt
maar
kleurt
de markt van nieuwe
voertuigen donkerrood
met bijvoorbeeld een
verlies van -25,1 % voor
nieuwe wagens. Enkel
motorfietsen en kampeerwagens slagen erin om
zowel bij nieuwe als tweedehandse inschrijvingen min of meer stand te
houden.

DETAILS EN ANALYSE
A. PERSONENWAGENS
De inschrijvingen van nieuwe
personenwagens kennen
– na relatief goede cijfers
van juni en juli die grotendeels te danken waren aan
leveringen
van
eerder
verkochte wagens en de uitverkoop van stockwagens –
voor de maand augustus een
zware terugval van -25,1 %
waardoor het gecumuleerde
jaartotaal op -26,5 % blijft
steken.
Opvallend bij de nieuwe
wagens is het sterk gestegen
aandeel
van
hybride
wagens in 2020: van 5,4 %
naar 13,1 % en de daling van
benzine (61,2 % naar 52,5
%). De verklaring moeten we
hier vooral zoeken in bedrijfswagens.
De wagens met een lagere
CO2-uitstoot (minder dan
109 g/km) groeien in marktaandeel van 22,1 % in 2019
naar 42,6 % in 2020, dus bij-
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na een verdubbeling.
Voor de derde opeenvolgende maand overstijgen
de inschrijvingen van tweedehandse personenwagens
die van vorig jaar: +15,7 %
t.o.v. augustus 2019 maar ook
hier loopt de verkoop op jaarbasis achter met -10,4 %.
De goede resultaten voor de
inschrijvingen van tweedehandse wagens zijn toe te
schrijven aan wagens die
specifiek voor de vakantieperiode worden aangekocht
(vakantie met de auto in
plaats van met het vliegtuig), door het feit dat
sommigen beslist hebben om
een tweedehandse wagen
aan te kopen in plaats van
een nieuwe wagen en dat
een aantal mensen beslist
om het woon-werkverkeer
voortaan eerder in de
veilige bubbel van een
(tweedehandse) auto te
doen in plaats van met het
openbaar
vervoer.
De
onmiddellijke beschikbaar-

heid van deze wagens is
daarbij een extra troef.
Bij de tweedehandse wagens
merken we vooral een daling
van het aantal diesels ten
voordele van benzine, waardoor benzine vorige maand
net meer werd ingeschreven
(diesel: 48,4 % versus
benzine: 49,2 %). Het aandeel van de andere brandstoffen is verwaarloosbaar.
De gemiddelde leeftijd van
de occasies daalt dit jaar ook
licht: van 7 jaar en 8 maand
naar 7 jaar en 5 maand.

MARKT NIEUWE PERSONENWAGENS

MARKT TWEEDEHANDSE
PERSONENWAGENS

38

Meer details en grafieken
over personenwagens
vindt u hier.

B. BEDRIJFSWAGENS
In de markt van de bedrijfsvoertuigen heerst nog steeds
een grote mate van onzekerheid. De inschrijvingen
van
nieuwe
bedrijfsvoertuigen krijgen klappen.
Op de tweedehands wordt
de schade nog beperkt bij
de lichte bedrijfsvoertuigen
(LCV) en vrachtwagens van
+12 ton.
Na een korte heropflakkering
in juni en een status-quo in
juli ten opzichte van 2019,
gaan de inschrijvingen van
nieuwe
lichte
bedrijfsvoertuigen (LCV) opnieuw
in het rood voor de maand
augustus: -8,6 % (YtD: -17,7
%).

MARKT NIEUWE LICHTE
BEDRIJFSVOERTUIGEN
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De tweedehandse lichte
bedrijfsvoertuigen (LCV)
kennen een inschrijvingsverloop dat doet denken aan
die van de tweedehandse
personenwagens. Juni, juli en
augustus (+14,9 %) kenden
een sterke groei waardoor
de schade over de eerste
8 maanden (YtD) wordt
beperkt tot -4,1 %.

MARKT TWEEDEHANDSE
LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

TRAXIO STATS
TRAXIO volgt maandelijks
de inschrijving op van
nieuwe en tweedehandse
personenwagens,
motor-

fietsen, bedrijfsvoertuigen,
kampeerwagens, aanhangers en speed pedelecs.
De TRAXIO-cijfers bieden
heel wat nuttige details zo-
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als onderverdelingen op
nationaal
en
regionaal
niveau, per brandstoftype,
CO2-uitstoot, merk en leeftijd.

OPINION
INSIGHT

“DE AUTOMOBILIST
MOET OOK
GEHOORD
WORDEN.”

STIJN BLANCKAERT / FREESPONSIBLE

Wij hebben het reeds enkele malen geschreven en het blijkt een
waarheid als een koe, mobiliteit en vooral de wijze waarop deze
georganiseerd wordt, is en blijft een gespreksonderwerp met nazinderende meningen en visies. Om de plaats van onze geliefde vierwieler in het hedendaags straatbeeld te verdedigen verenigden zich enkele aanhangers van de automobiel in de VZW
“Freesponsible”. Hun woordvoerder en collega Stijn Blanckaert
stond ons te woord om de oprichting, het bestaan en de
doelstellingen verder toe te lichten..

T

egenwoordig is de automobilist vaak kop van jut. Zeker
in Brussel viseert de minister
van Mobiliteit bezig de autobestuurders
door schrappen van rijstroken en
parkeerplaatsen en het beperken van
de maximumsnelheid in de stad. Onlangs werd Freesponsible opgericht,
een vereniging die de automobilist
een stem wil geven. CarCareer sprak
met Stijn Blanckaert, woordvoerder
van de vzw.
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CC: Waarvoor staat Freesponsible,
en waarom werd de vereniging opgericht?
Stijn Blanckaert: “Freesponsible is
opgericht
als
vzw
waar
alle
verantwoordelijke en verantwoord
van hun auto gebruikmakende automobilisten terecht kunnen als ze hun
stem willen laten horen. Wist je dat er
zes miljoen automobilisten zijn in ons
land, en dat die samen voor maar liefst
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€ 20 miljard bijdragen aan de
staatskas? En dat 80 procent
van onze verplaatsingen met
de auto gebeurt? Wij vonden
dat de automobilisten tot nu
niet echt vertegenwoordigd
werden door een organisatie
die exclusief voor hun belangen opkomt. OK, je hebt
Touring, maar dat is vandaag
- en dat geven ze zelf toe eerder
een
algemene
mobiliteitsorganisatie
dan
een spreekbuis voor de automobilist, terwijl ook VAB
die rol helemaal niet meer
speelt en vandaag vooral op
alternatieve mobiliteit focust.”

WIJ VONDEN
DAT DE AUTOMOBILISTEN TOT
NU NIET ECHT
VERTEGENWOORDIGD
WERDEN DOOR EEN
ORGANISATIE DIE
EXCLUSIEF VOOR
HUN BELANGEN
OPKOMT.
CC: Wat zijn jullie doelstellingen, en waarin wil
Freesponsible het anders
aanpakken?
Stijn Blanckaert: “Onze
bedoeling is om zo veel
mogelijk
automobilisten
achter ons te scharen om te
kunnen wegen op het beleid.
We moeten zorgen dat op
alle beleidsniveaus maar ook
in de pers wordt geluisterd
naar de stem van de automobilist, die vandaag niet
echt gehoord wordt als we
kijken naar de beslissingen
van verschillende overheden,

en zeker in Brussel, waar de
auto gewoon kop van jut is.
De automobilist wordt daar
geviseerd door onoordeelkundige ingrepen zoals het
vervangen van rijstroken door
fietspaden waar er reeds een
fietspad lag, het schrappen
van parkeerplaatsen over
de hele stad, het afsluiten
van hele straten en wijken
voor autoverkeer en zeker
ook het zonder overleg omvormen van de hele Brusselse vijfhoek (de binnenstad,
nvdr.) tot een zone 20. Dat is
allemaal doorgevoerd zonder
overleg, onder het mom van
“post-coronamaatregelen”
om meer ruimte te geven
aan fietsers nu het openbaar vervoer minder gebruikt
wordt door het risico op
verspreiding van het virus.
Wij zijn er echter van overtuigd dat als we nu geen
tegengas
geven,
de
huidige situatie bestendigd
zal worden, met de nodige
gevolgen…”
CC: Welke gevolgen zijn
dat dan?
Stijn
Blanckaert:
“Het
verder toenemen van het
verkeersinfarct in Brussel,
met meer files dan ooit. Stel
je voor wat het effect zal zijn
van de huidige maatregelen
wanneer in september de
scholen en bedrijven terug
op volle toeren draaien? De
files zullen langer dan ooit
zijn en de ergernis van alle
bestuurders
die
geen
alternatief hebben zal ongekende hoogten bereiken.
Er zullen - door het
afnemende gebruik van
het openbaar vervoer postcorona en het schrappen
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ONZE BEDOELING
IS OM ZO VEEL
MOGELIJK AUTOMOBILISTEN
ACHTER ONS TE
SCHAREN OM TE
KUNNEN WEGEN
OP HET BELEID.
van de rijstroken en parkeerplaatsen - meer auto’s zijn,
die tegelijk minder plaats
krijgen. Vergeet niet dat er
vandaag voor de meeste
automobilisten gewoon geen
alternatief is!”
CC: Er is toch openbaar
vervoer? Is dat geen
alternatief?
Stijn Blanckaert: “Trein,
tram en bus zijn maar een
alternatief
in
bepaalde
gevallen, wanneer je bestemming in de buurt van
een station of halte ligt,
en ook maar op bepaalde
momenten, want van overdreven veel stiptheid kan
je ons openbaar vervoer
niet verdenken, laat staan
betrouwbaarheid, met de
regelmatige stakingen die
elk jaar talloze mensen
terug naar hun auto jagen.
Het is bijvoorbeeld in Brussel
totaal onrealistisch om eerst
de auto buiten te werken,
en dan te verwachten dat
iedereen op de fiets stapt.
Dat kan alleen als het weer
het toelaat, als je in goede
fysieke conditie verkeert, niet
te ver moet rijden en bovendien geen materiaal moet
vervoeren. Dat zijn heel wat
voorwaarden he… De auto is
voor de meeste mensen een
noodzaak, en wie gaat er

nu voor zijn plezier in de file
staan als hij of zij een echt
alternatief heeft dat die naam
waardig is? Specifiek voor
Brussel is het ook zo dat het
metronet uiterst beperkt is.
Je kan dan ook de voorbeelden van Parijs of Londen niet
zomaar kopiëren naar onze
hoofdstad. In die steden zijn
er valabele alternatieven in
de vorm van een fijnmazig
en performant metronet. In
Brussel niet.”
CC: Wie zit er eigenlijk
achter Freesponsible?
Stijn Blanckaert: “De vzw is
opgericht door enkele automobilisten die vonden dat het
tijd was om de stem van de
verantwoordelijke bestuurder
te laten horen. Ze hebben
daarbij steun gekregen van
sectororganisaties Febiac en
RACB. Freesponsible neemt
onafhankelijk standpunten
in, waarbij de belangen van
de automobilist centraal
staan. Die standpunten zijn
soms dezelfde als die van de
autosector, maar kunnen er
ook van afwijken. We hebben
in de voorbije maanden al
redelijk
wat
mediaaandacht gekregen, vooral
aan Franstalige zijde, maar
werken naarstig voort om
Freesponsible
ook
in
Vlaanderen bekender te
worden.”
CC: Hoeveel leden
jullie organisatie?

telt

TREIN, TRAM EN
BUS ZIJN MAAR
EEN ALTERNATIEF
IN BEPAALDE
GEVALLEN.

Stijn
Blanckaert:
“We
hebben momenteel een
kleine 7.000 sympathisanten. Dat is natuurlijk nog te
weinig, maar we zijn ook nog
maar vorig jaar opgestart.
In januari hebben we door
onze aanwezigheid op het
autosalon de kaap van 5.000
leden overschreden, nu
willen we verder doorgroeien. We willen alle zes miljoen
automobilisten een stem

IN JANUARI
HEBBEN WE DOOR
ONZE AANWEZIGHEID OP HET AUTOSALON DE KAAP
VAN 5.000 LEDEN
OVERSCHREDEN.
geven, maar zouden ook
willen dat ze zich expliciet
bij ons aansluiten om ons
soortelijk
gewicht
te
vergroten. Daarom zou ik
willen vragen dat iedereen
die dit leest en vindt dat hij
als verantwoordelijke automobilist vertegenwoordigd
moet worden zich gratis bij
ons aansluit. Dat kan eenvoudig door te surfen
naar
onze
website,
www.freesponsible.be, waar
we voortdurend nieuwsberichten plaatsen en onze
standpunten
bekendmaken. Je vindt ons trouwens
ook op facebook en enkele
keren per jaar sturen we een
nieuwsbrief naar al onze
leden om duidelijk te maken
wat we in de tussentijd
allemaal gedaan hebben.”
Bedankt, Stijn!
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DREAM
on
WHEELS

McLaren 570S
46
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MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
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MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
MCLAREN
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TECHNICAL
SPECIFICATION

PERFORMANCE
Maximum Speed:
0 - 100 km/u:		
0 - 200 km/u:		
0 - 400 meter:		
100 - 0 km/u:		
200 - 0 km/u:		

POWERTRAIN
Engine:			M838TE
			
90° V8, 3.8L (3,799cc)
Technology:		
Twin Turbochargers, Dry Sump
Valvetrain:		
32 valve, DOHC, VVT
Max rpm: 		
8,500rpm
Power:			
570PS (562bhp) (419kW) @ 		
			7,500rpm
Torque:			
600Nm (443lb-ft) @ 5,000 - 		
			6,500rpm
Transmission:		
7-Speed + Reverse Seamless 		
			
Shift Gearbox (SSG)

CHASSIS
Suspension Type:
Double Wishbone, Adaptive 		
			Dampers
Differential:		
Open Differential with Brake 		
			Steer
Driver Aids:		
Anti-Lock Braking System
			Electronic Stability Control
			(ESC), Launch Control
Wheels Sizes:		
8J x 19 Front, 10J x 20 Rear
Tyre Sizes: 		
225 / 35 / R19 Front,
			
285 / 35 / R20 Rear
Tyre Type:		
Pirelli P ZERO CORSA

328 km/u
3,2 seconden
9,5 seconden
10,9 seconden
31 meter
126 meter

EFFICIENCY
Fuel Efficiency
EU NEDC:		
Urban: 16.9mpg (16.7l/100km)
			
Extra-Urban: 35.8mpg 			
			(7.9l/100km)
			Combined: 25.7mpg (11l/100km)
CO2 Emissions
EU NEDC:		
Urban: 380 g/km
			
Extra-Urban: 179 g/km
			Combined: 249 g/km
Fuel Efficiency
EU WLTP:		
Low: 12.6mpg (22.4l/100km)
			Med: 22.6mpg (12.5l/100km)
			High: 28.0mpg (10.1l/100km)
			
Extra-High: 28.5mpg 			
			 (9.9l/100km)
			Combined: 23.2mpg 			
			 (12.2l/100km)
CO2 Emissions
EU WLTP:		
Low: 508 g/km
			Medium: 284 g/km
			High: 229 g/km
			
Extra-high: 225 g/km
			Combined: 276 g/km

VIDEO: MCLAREN 570S - EXTENDED TV ADVERT

VIDEO: MCLAREN 570S - INTERIOR

BODY

						
DIN Kerb Weight:
1,452 (3,201 lbs)
Curb Weight USA:
1,457 kg (3,212 lbs)
Dry Weight (base):
1,356 kg (2,989 lbs)
Dry Weight (lightest): 1,313 kg (2,895 lbs)
Body Structure:
Carbon Fibre Monocell II
Vehicle Length:
4,530 mm
Vehicle Width:		
2,095 mm (Widest Point)
Vehicle Width:		
2,660 mm (Single Door Open)
			
3,225 mm (Both Doors Open)
Vehicle Height:		
1,202 mm (Doors Closed)
			
1,988 mm (Doors Open)

MEER INFO: KLIK HIER / MET DANK AAN JOHAN WECKHUYSEN & CARCONCEPT MECHELEN
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DrI Ver

Tools
Insight

&

DERK ROODHUYZEN DE VRIES
PAUL VERKINDEREN VAN FIXICO

Digitalisering is het codewoord dat bij het hedendaags zakendoen hoort.
Wij kunnen ons geen
productie, handel, service, proces of procedure
meer indenken of “online“ hoort bij het nieuwe
normaal. Vele van de door ons sinds jaren gekende
diensten worden vandaag gefaciliteerd, vereenvoudigd
of
versneld
door
een
verregaande
digitalisering. Zo ook de ganse wereld van de koetswerkherstellingen. In die optiek laten wij vandaag
Derk Roodhuyzen de Vries als oprichter en Paul
Verkinderen Sales Director Belux van Fixico aan het woord.
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CC: Fixico is nog vrij nieuw
op de Belgische markt.
Kunt u een kort overzicht
geven van uw prestaties?
Derk Roodhuyzen de Vries:
“We hebben de gehele
autoschadeafhandeling gedigitaliseerd.
Nadat
we
begonnen zijn in de B2Cmarkt is de interesse in dit
businessmodel voor de B2Bmarkt ook toegenomen.
Zowel
wagenpark-,
verzekerings- en leasemaatschappijen als autoverhuurbedrijven behoren inmiddels
tot onze klanten.
Bij schade aan een voertuig
komen vaak veel vragen

“FIXICO HEEFT
DE GEHELE
AUTOSCHADEAFHANDELING
GEDIGITALISEERD”
naar voren: Wat kost de
herstelling
mij?
Welke
carrosserie kies ik? Waar kan
ik de beste kwaliteit en service
krijgen voor mijn herstellingen? We vroegen ons af waarom het mogelijk is dat er zoveel producten en diensten online kunnen worden
uitgevoerd, zoals een hotel
boeken of een auto kopen,
maar geen autoschade afhandelen. Hiermee zijn wij
aan de slag gegaan. Simpel
gezegd: we bieden een
innovatieve
en
digitale
manier om herstellingen te
beheren. Het hele proces
bestaat uit drie afzonderlijke
elementen: De bestuurders
kunnen eenvoudig schaderapporten online uploaden

in onze webapp door foto’s
en een omschrijving van
de schade toe te voegen.
Ook kunnen herstellingsafspraken
worden
gepland en, last but not least,
kunnen beoordelingen voor
de carrosseriebedrijven worden ingediend. Dit alles werkt
met slechts één druk op de
knop. Het melden van autoschade en het plannen van
een werkplaatsbezoek, soms
via meerdere telefoontjes
of e-mails, is verouderd en
vervelend voor de bestuurder.
De wagenparkbeheerder kan
elke stap van de herstelling
van begin tot eind volgen
in een gebruiksvriendelijk
dashboard.
Hierdoor
is
het mogelijk om voor elke
schade
de
optimale
herstellingsoplossing
te
vinden. Afhankelijk van de
complexiteit van de schade
en de specifieke klantvereisten, kunnen herstellingen ofwel getenderd worden
in een hoogwaardig netwerk
van carrosseriebedrijven of
op intelligente wijze worden
gestuurd naar de meest geschikte werkplaats op basis
van verschillende criteria
zoals OEM-certificeringen,
vrije werkplaatscapaciteiten,
herstellingsduur, enz.
Fixico’s marktplaats geeft
toegang tot meer dan
2.000 carrossiers, waarvan
meer dan 320 in België en
Luxemburg. Ons platform
combineert de specifieke
klantwensen met de knowhow van de carrosseriebedrijven. We beheren een
van de grootste en snelst
groeiende netwerken van
onafhankelijke
carrossiers

54

in
Europa.
Uiteraard
kunnen onze klanten ook
blijven werken met hun
gewenste of contractueel
overeengekomen
werkplaatsen
of
een
gecombineerd netwerk van
bestaande
en
nieuwe
carrosseriebedrijven / herstellingsketens laten samenstellen.”
CC: Wat zijn de belangrijkste voordelen van uw diensten?
Derk Roodhuyzen de Vries:
“Wij zorgen ervoor dat
iedere autoschade op de
juiste plek, op het juiste
kwaliteitsniveau,
op
het

“FIXICO’S MARKTPLAATS GEEFT
TOEGANG TOT
MEER DAN 2.000
CARROSSIERS”
beste moment en tegen de
beste prijs wordt hersteld.
Bij ons wordt het afhandelingsproces van begin tot
eind verbeterd en is het niet
langer afhankelijk van tijdrovende en aanbodgerichte
procedures.
Carrosseriebedrijven kunnen
de herstellingen aannemen
die ze willen en die passen
bij hun expertise. Wagenparkbeheerders kunnen hun
herstellingskosten verlagen
en cyclustijden verkorten.
Wa g e n p a r k b e h e e r d e r s
profiteren ook van de realtime gegevens en hebben
volledige controle over elke
stap in het hele reparatieproces Ons netwerk is

VIDEO: FIXICO FLEET UITGELEGD
dynamisch en kan worden
aangepast aan de specifieke
behoeften van de individuele
wagenparken.
We werken alleen met gecertificeerde
kwaliteitscarrossiers en volgen strikte
richtlijnen om een hoog
kwaliteitsniveau
te
garanderen en daarmee de
industrienormen te overtreffen. We bekijken elke
carrosseriebedrijf zorgvuldig
voordat we ze met ons
kunnen werken. Met ondersteuning van moderne software monitoren onze schadeexperts elke schademelding
van begin to eind. We werken zeer nauw samen met
de carrosseriebedrijven en
controleren regelmatig de
prestatie-indicatoren
op
locatie. Alleen zo kunnen
we
eersteklas
kwaliteit
garanderen.

Dankzij onze constant geoptimaliseerde
processen
overtreffen
we
de
verwachtingen van de bestuurders en verhogen daarmee hun tevredenheid. Op
deze manier profiteren alle
drie de betrokken partijen
en ontstaat er een win-winwin situatie. Fixico scoort
een 4.8/5 op Trustpilot, een
uitstekende waardering gegeven
door
duizenden
tevreden bestuurders.”
CC: Welke soorten reparaties worden er uitgevoerd? En hoeveel aanbiedingen krijgt de klant?
Paul Verkinderen: “Wagenparkbeheerders kunnen alle
soorten schadeherstellingen
via ons platform afhandelen.
Of het nu gaat om een
kleine kras of om een voertuig dat vanwege de omvang
van de schade moet worden
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gesleept - wij vinden altijd
de optimale herstellingsoplossing. Elke autoschade
wordt
afzonderlijk
beoordeeld
voordat
deze
wordt toegewezen aan een
specifieke
carrosserie.
Op basis van de schadebeoordeling wordt de herstelling ofwel getenderd in
een hoogwaardig netwerk
van carrosseriebedrijven of
op intelligente wijze worden
gestuurd naar de meest geschikte werkplaats. In het
geval van een tender
garanderen we dat er binnen
24 uur drie tot vier offertes
worden ingediend vanuit
nabijgelegen
carrosseriebedrijven, die de wagenparkbeheerder snel kan
vergelijken.”
CC: Hoe staat u met uw
werkplaatsnetwerk
in
België?

en zich aanpassen aan deze
veranderingen om voorbereid te zijn op de toekomst.
Er zijn drie belangrijke trends
die we al hebben meegenomen in de focus van
onze oplossing.
Ten eerste zijn nieuwe voertuigen geavanceerder geworden, en daardoor moeilijker te herstellen. Als gevolg
hiervan moeten carrossiers
zich
dienovereenkomstig
specialiseren en investeren
in nieuwe gereedschappen,
reparatiemethoden
en
training. Ten tweede, en dit
is niet in tegenspraak met
het eerste punt, neemt de
procesautomatisering
toe
en vermindert de behoefte

Derk
Roodhuyzen
de
Vries: “We hebben een netwerk van meer dan 320 gecertificeerde
carrosseriebedrijven opgezet in gans
België en in de belangrijkste
stedelijke centra. Daarnaast
werken we, zoals ik al zei,
ook samen met de netwerken
van onze partners en klanten. Zo werken we samen
met verschillende bekende
bedrijven op het gebied van
autoverhuur,
wagenparkbeheer en leasing en maken
we gebruik van hun gevestigde
netwerken
in
België. Onze klanten kunnen
kiezen uit ons onafhankelijke
netwerk, hun favoriete werkplaatsen of een combinatie
van beide.”
CC: Wie zijn de huidige
klanten van Fixico?
Paul

Verkinderen:

“We

“ER ZIJN DRIE
BELANGRIJKE
TRENDS WAAROP WE ONS
FOCUSSEN:
1. NIEUWE VOERTUIGEN ZIJN
GEAVANCEERDER
GEWORDEN,
2. DE BEHOEFTE
AAN MENSELIJKE
EXPERTISE
VERMINDERT EN
3. KLANTEN
VERWACHTEN DAT
HET PROCES MET
SLECHTS
EEN PAAR
KLIKKEN
ZO EENVOUDIG EN
SOEPEL MOGELIJK
VERLOOPT.”
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aan menselijke expertise en
fysieke inspecties drastisch.
En ten derde verwachten
klanten dat het proces met
slechts een paar klikken
zo eenvoudig en soepel
mogelijk verloopt, net zoals
wanneer ze andere online
marktplaatsen gebruiken om
bestellingen te plaatsen, of
het nu gaat om boodschappen, tickets of taxi’s.”
CC: Wat zijn uw ambities
voor de nabije toekomst Zowel op de Belgische als
op de Europese markt?
Derk Roodhuyzen de Vries:
“We zijn momenteel actief
in zes landen en blijven uitbreiden in Europa. We willen

werken al samen met verschillende grote en kleine
internationale autoverhuurbedrijven en leasingmaatschappijen.
Daarnaast
ondersteunen we al veel
vlootbeslissers met wie we
direct contact hebben en /
of samenwerken met hun
verzekeringsmakelaars en
/ of claimmanagers. We
zijn ook actief in de sector van de verzekeringsmaatschappijen en dragen
wederzijds onze vaardigheden en ervaring bij om de
efficiëntie te verhogen.”
CC: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en
trends in de reparatie-industrie die u verwacht?
Paul Verkinderen: “De autoindustrie verandert snel
en carrosseriebedrijven en
wagenparkbeheerders moet-
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doorgaan op de ingeslagen
weg en de komende drie
jaar het nummer één online
platform
voor
autoherstellingsbeheer in Europa
worden. Dankzij eerdere
financieringsrondes, zijn we
met 20 miljoen Euro goed uitgerust voor deze ambitieuze
doelstelling.
Voor
de
Belgische markt betekent dit
vooreerst dat wij onze aanwezigheid in de B2B-markt
snel willen uitbreiden. Naast
onze partnerschappen helpen ook investeringen in extra
medewerkers en moderne
technologieën.”
Bedankt, Derk en Paul!

RUFIE houdt van het organiseren van evenementen en rondritten
voor autoliefhebbers, Het geeft ongelofelijk veel voldoening om petrolheads een paar dagen weg te plukken uit het dagelijkse leven en ze
simpelweg te laten genieten. Op het einde van een tour een brede glimlach op ieders gezicht zien, geeft pure adrenaline. Daarvoor doen we het.

V

an kindsaf was er de liefde voor
het prestigieuze merk Porsche.
Ergens rond 2001 besloten we
met 4 vrienden de Porsche-fabriek in
Zuffenhausen te bezoeken. Helemaal
begeesterd keerden we terug. Een
jaar later volgde een rondleiding in
de nieuwe fabriek van Leipzig, waar
we de productie van de Carrera GT
konden volgen. Een moment voor
altijd in het geheugen gegrift. Dat
groepje van 4 was ondertussen uitgegroeid tot 15 deelnemers. Zo groeide het enthousiasme ieder jaar een
beetje meer.
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Een ander hoogtepunt volgde in
2009 met de opening van het nieuwe
Porsche Museum in Zuffenhausen.
Een bezoek aan dit knap staaltje
architectuur, gecombineerd met nog
een paar andere ingrediënten maakte deze trip onvergetelijk. Voor meer
dan 50 Porsches kregen we van de
stad Stuttgart een vergunning om alle
wagens te parkeren voor Schloss
Solitude. Kenners weten dat Porsche
doorheen zijn geschiedenis deze
magische plek regelmatig gebruikt
heeft om zijn modellen te presenteren.
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Wat vindt RUFIE
belangrijk ?
Ondertussen zijn we 11
jaar verder en zijn er vele
meetings gevolgd. Als we
iets organiseren, dan moet
het meerwaarde hebben. Dat
kan inhouden op een plek
komen waar je individueel
moeilijk toegang krijgt. Het
hoeft daarom niet per se
exclusief te zijn in de
betekenis van duur. Iets heel
authentiek heeft evenveel
charme.
Meerwaarde kan ook een
ontmoeting met een speciale
persoon zijn. The Design
Tour had in 2016 als thema
de vele variaties in de vormgeving van de Porsche 911.
Huizen die geschiedenis
geschreven hebben zoals
Kremer en DP Motorsport
openden speciaal voor ons
de deuren. Als kers op de
taart hadden we een diner

samen met Harm Lagaaij.
Harm is gedurende vele jaren Chef Design bij Porsche
geweest. Hij had de eindverantwoordelijkheid
over
onder andere de looks van
de Carrera GT, Boxster,
Cayenne en de Porsche 996.
Het enthousiasme van de
gasten zal altijd bijblijven.
Iedereen had iets bij om te
laten ondertekenen. Gaande
van een boek, tot het achterraampje van een Boxster of
de batterijklep uit de koffer.
Voor RUFIE goes RUF werd
de lat ook hoog gelegd. In
het Duitse Friedrichshafen
worden tot vandaag nog
luchtschepen
gebouwd,
beter gekend als Zeppelins.
Deze reusachtige, langwerpige ballonnen zijn allesbehalve alledaags en daarom
de ideale achtergrond voor
een groepsfoto van onze
wagens. Belangrijk detail
hierbij was dat de Zeppelin

zich bevond op luchthavengebied. Na lang aandringen,
kregen we de toestemming
om het luchthaventerrein op
te rijden met onze Porsches.
Het leverde mooie plaatjes
op en de klanten die erbij
waren, spreken er nog over.
Het blijft een uitdaging om
onszelf elke keer opnieuw
te overtreffen, of om op zijn
minst even goed te doen.
Life’s too short to stay
in a boring hotel.
Bij het plannen van een Tour
hecht RUFIE veel aandacht
aan de keuze van hotels.
Onze vaste klanten hechten
hier veel belang aan. Prijs
speelt een rol, maar is niet
allesbepalend. Een iconisch
hotel geeft een extra dimensie en cachet. Er hangt een
prijskaartje aan, maar de
ervaring is vaak onvergetelijk. Ieder hotel wordt ook op

voorhand fysiek bezocht. In
een catalogus zien vele hotels er aantrekkelijk uit, maar
in realiteit kan het anders uitdraaien.
De verbazing aflezen het gezicht van de gasten, als ze
bijvoorbeeld met hun sportwagen de lobby van een
hotel binnenrijden. Het zijn
magische momenten, pure
quality-time.
Het eerste beslissend criterium voor een hotelkeuze
is het beschikken over een
veilige parking. Dat geeft de
gemoedsrust die de deelnemers verwachten. Auto’s
worden dikwijls vertroeteld
als een baby.
Boys and their toys,
maar ook ladies first.
Bij het bedenken van een
concept, staat de auto en het
rijden centraal. Desalniet-

VIDEO: RUFIE @ PORSCHE SOUNDNIGHT
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temin is het even belangrijk
dat het programma ook aantrekkelijk is voor de dames.
Niet dat er geen vrouwelijke
petrolheads
zijn,
maar
meestal toch een minderheid. Daarom denken we
aan een wellness in het
hotel of mogelijkheden om te
shoppen.
Luxe kan ook in timing zitten,
door bijv. niet te laat te
eindigen in de namiddag.
Dames stellen het veelal niet
op prijs om snel even een
douche te nemen voor het
diner. Kleine details die we
niet over het hoofd zien.
RUFIE heeft niet de ambitie
om de grootste organisator
te zijn. Voor ons primeert
kwaliteit boven kwantiteit. Dat
vertaalt zich in de grootte van
de groepen. Voor een rondrit
met overnachting schommelt
die rond de 30 personen.
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Op deze manier krijgen de
gasten de kans om iedereen
te leren kennen. Verder houdt
het de groep veel wendbaarder.
Denk
maar
aan het boeken van een
gastronomisch
restaurant.
Veel makkelijker met een
kleinere groep. Iedereen kan
in hetzelfde hotel logeren en
meestal allemaal in dezelfde
kamercategorie.
Wie is de doelgroep ?
We richten ons zowel op
leisure- als
corporate.
Bedrijven die een idee voor
een spannende incentive
zoeken, kunnen evengoed
bij
RUFIE
aankloppen.
Afhankelijk van het budget stellen we een pakket
samen. Dat kan een rally zijn
met Citroën 2PK’s of een
tocht met Italiaanse oldtimers
in Toscane of een trackday in
Abu Dhabi.

Ook
niet-autoliefhebbers
kunnen bij ons terecht.
RUFIE werkt samen met een
team van ervaren collega’s
uit de reissector. We werken
complementair, met ieder
een specialisatie in een
niche,
zoals
wijnreizen,
cruises, treinreizen, etc.
#996.only
Een buitenbeentje in de
activiteiten van RUFIE zijn
de 996 Only-meetings. De
Porsche 996 was de vijfde
generatie 911 en de eerste
watergekoelde.
Hoewel
het met meer dan 200.000
verkochte exemplaren een
commercieel succes was,
werd de designbreuk door de
puristen niet geapprecieerd.
Dat was voor ons reden
genoeg om een meeting
te organiseren waar alleen
Porsches 996 toegelaten
zijn. Nu blijkt dat er steeds
meer en meer liefhebbers

zijn van de fried-eggs koplampen. Enkele duizenden
liefhebbers van overal ter
wereld volgen ondertussen
#996.only op Instagram. Het
aantal blijft gestaag stijgen.
Het idee krijgt ook veel
belangstelling en erkenning
van Porsche zelf. Volgend
jaar staan er nog grotere
zaken gepland. Later meer
daarover.
Waar komt de naam
RUFIE vandaan ?
Klanten vragen vaak waar de
naam RUFIE vandaan komt.
De passie voor auto’s begon
op heel vroege leeftijd.
Enkele familieleden waren
werkzaam in de automobielsector en bij Porsche. Het
virus werd er in gelepeld en
van dichtbij beleefd.
Op het autosalon van Gent
in Flanders Expo in 1989
viel een knalgele 911 in
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het oog. De verkoper verduidelijkte dat het eigenlijk
geen Porsche was, maar
een RUF. Meer bepaald een
creatie van Aloïs RUF, van
RUF Automobile. Het gele
monster kreeg de bijnaam
‘Yellowbird’. Wel degelijk een
monster, want eind jaren ’80
haalde deze RUF CTR een
topsnelheid van 350 km/u.
Het was de snelste baanauto
van die tijd.
Sindsdien is de fascinatie voor RUF gebleven.
Eind jaren ’90 werden autoforums op het internet
populair.
Hiervoor
was
een
nickname
nodig.
Gezien de voorliefde voor
RUF, werd deze: RUFIE.
Wens je nog meer informatie, bezoek dan de website :
www.rufie.be.
Wie weet tot een volgende
Tour ?
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BRAND

SEAT

70 JAAR EN 16 SPECIALE MODELLEN
• 70 jaar ingenieuze aanpak: bijzondere auto’s, auto’s
voor beroemdheden of herdenkingen, of gewoon om het
uitvinden zelf
• 16 zeldzame modellen springen er bovenuit in de SEAT
Heritage Collection

E

en elektrische auto vergezelt
de Olympische vlam op haar
laatste traject naar de openingsceremonie. Dit zijn de Olympische
Spelen van 1992 in Barcelona. De
auto moest dus wel een SEAT zijn, een
elektrische SEAT Toledo.

De SEAT Toledo was niet enkel de
officiële auto van deze Olympische
Spelen, hij was ook de “kampioenenauto”. Elk van de 22 Spaanse medaillewinnaars kreeg een exclusieve wagen
cadeau, voor hen ontwikkeld: de SEAT
Toledo Podium. Deze Toledo was
herkenbaar aan zijn tweekleurige grijze
lak en een interieurafwerking volgens
het hoogste luxepeil van die tijd. Tussen
de stoelen zaten zelfs een fax en een
telefoon en het crèmekleurige interieur
was met leder en houten inzetstukken
op het dashboard bekleed.

We kunnen 2020 niet langer zien
als een Olympisch jaar, maar het is
nog steeds SEATs 70ste verjaardag.
Genoeg jaren om geschiedenis te
schrijven met talloze bijzondere en
unieke modellen zoals die Toledo, de
eerste elektrische SEAT. Hij had 16
loodbatterijen die het gewicht van de
wagen opdreven van 1.015 naar 1.545
kilo, maar waarmee hij 55 kilometer
ver geraakte in stadsgebruik. Dat was
voldoende bereik voor de elektrische
SEAT Toledo om voor de atleten uit te
rijden tijdens de marathonloop op de
laatste dag van de Spelen.
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SPECIALE AUTO’S
In 1956 werd op basis van het eerste model van SEAT de SEAT 1400 Visitas
ontwikkeld. Zijn naam zegt het eigenlijk al – in het Nederlands: SEAT 1400
‘Bezoeken’. Geen deuren, geen dak:
de 1400 Visitas was ideaal om illustere
bezoekers door de SEAT-fabriek te
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SEAT TOLEDO OLIMPICO
vervoeren. Hij is gemaakt
door dezelfde mensen als
voor de productieversie van
de 1400 en in 2005 werd
hij gerestaureerd door de
twee gebouwde exemplaren
te ‘versmelten’ tot een. Dat
werd trouwens door vroeg
gepensioneerde SEAT-werknemers gedaan.
Het duurde tot 1964 voor
een ander icoon van SEAT,
de SEAT 600, zou worden
gebruikt als een auto voor
bezoekende grootheden in
de fabriek. Niemand kon vermoeden dat deze kleine stadswagen had gediend voor de
SEAT Savio. Het Italiaanse
Carrozzeria Savio bracht het
verrassende ontwerp van
Pietro Frua in de praktijk. Dat
bestond uit een minibusje met
drie zitrijen op een wielbasis
van amper 2 meter, waardoor de Savio eenvoudig
langs de assemblagelijnen
kon manoeuvreren. Het
glazen dak bood een uitstekend uitzicht, maar op verzoek
van SEAT maakte Savio hem

nog exclusiever: het dak kon
worden verwijderd, waardoor hij een cabrio-minibusje
werd.
Dezelfde nood aan wendbaarheid was de reden waarom
SEAT een speciaal verzoek

DE EERSTE
ELEKTRISCHE
SEAT - DE TOLEDO
OLIMPICO - WAS
DE OFFICIËLE
AUTO VAN DE
OLYMPISCHE
SPELEN VAN 1992
IN BARCELONA
kreeg ter gelegenheid van het
bezoek van Paus JohannesPaulus II. Voor het bezoek
van de Pontifex aan Spanje
in 1982 was een minder
groot voertuig nodig dan
zijn pausmobiel. De officiële
auto paste namelijk niet door
de toegang van de hoofdlocaties, de stadia van
Real Madrid C.F. en F.C.
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Barcelona. Arbeiders van de
Zona Franca-fabriek werkten
dag en nacht aan de SEAT
Panda “Papamóvil”. De
auto was volledig wit en de
arbeiders verwijderden het
plafond en het glas. Een gewatteerde
buizenstructuur
achterop de auto maakte dat
de Heilige Vader zich kon
vasthouden en dus rechtstaand kon zwaaien naar de
mensen. Omdat de wagen
niet gepantserd was, werd hij
om veiligheidsredenen enkel
in de stadia gebruikt.
Een andere bestelling van
een staatshoofd deed SEAT
in 1986 een Ibiza verbouwen.
Het was een geschenk
aan de huidige koning van
Spanje Felipe VI toen hij
meerderjarig werd. De auto
werd SEAT Ibiza Rey of
Ibiza Koning gedoopt. De
op maat gemaakte Ibiza
Rey gebruikte de technische
eigenschappen van de Ibiza
SXI, een versie die twee jaar
later in productie ging: een
injectiemotor van 100 pk en

een dubbel X-vormig remsysteem met geventileerde
schijven voor de mechaniek, in
combinatie met een speciaal
stuurwiel,
Recaro-stoelen
en airconditioning voor het
interieur. Het was het meest
exclusieve exemplaar van
de meer dan één miljoen
SEAT Ibiza’s van de eerste
generatie en hij was herkenbaar aan zijn gouden kleur
en verbrede achterkant.
Een genereuze artiest was
de bron van een ander
exclusief model van SEAT, de
SEAT Leon CUPRA “Pies
Descalzos” – “Blootsvoets”
in het Nederlands. Hij is genoemd naar de organisatie
voor
weeskinderen
in
Zuid-Amerika die is opgericht door de Colombiaanse
zangeres Shakira. Hij droeg
haar handtekening op de
motorkap en stond ook gekend als de SEAT Leon
Shakira, omdat hij volgens
de smaak van de artieste
was uitgevoerd in lila, zowel
aan de buitenkant als in het
interieur. Een van de twee
gebouwde exemplaren is

deel blijven uitmaken van de
SEAT Heritage Collection,
terwijl het andere werd verloot onder donoren van de
stichting. De winnaar was
een student die 1 euro had
bijgedragen via SMS.
MIJLPALEN IN DE
GESCHIEDENIS VAN
SEAT
Voor de SEAT Ibiza zijn eerste
miljoen exemplaren haal-

DE SEAT PANDA
PAPAMOVIL WERD
GEBOUWD TER
GELEGENHEID VAN
HET BEZOEK VAN
PAUS JOHANNESPAULUS II AAN
SPANJE
de had SEAT al een paar
andere mijlpalen gerond
die met dat cijfer samenhingen. Zestien jaar nadat het
auto’s was beginnen bouwen rolde de SEAT “One
Million” van de band,
een SEAT 124 bestuurd

door de toenmalige Minister van Nijverheid. Hij werd
ook onder de werknemers
verloot, maar de winnaar had
niet eens een rijbewijs en
was net getrouwd. Hij gaf de
auto liever terug aan SEAT in
ruil voor de waarde ervan in
geld.
Sinds 1975 ontwikkelde
SEAT zijn eigen auto’s in het
Technical Centre. In 1982
werd de SEAT Ronda voorgesteld, een op de SEAT
Ritmo gebaseerd model dat
grotendeels in eigen huis
was ontwikkeld in samenwerking met Rayton Fissore.
SEAT was klaar om de weg
te banen naar zijn rol van
leidende auto-exporteur die
het vandaag is via een netwerk van onafhankelijke
verdelers in Europa. De
auto werd echter het onderwerp van een plagiaatklacht.
Hoe moet je een rechtbank
overtuigen met honderden
technische details? Een
zwarte SEAT Ronda, met zijn
specifieke details in het geel
uitgevoerd, kon de rechtbank

SEAT PANDA PAPAMOVIL
67

– en alle andere mensen –
ervan overtuigen dat de SEAT
Ronda een echte SEAT was.
Deze SEAT Ronda “Tribunal
de Paris” moest nooit worden
ingeschreven om een hoofdpijler te worden van de
geschiedenis van SEAT.
Als we eerder op zoek gaan
naar een sportieve mijlpaal, los van de glorierijke
124 van de rally van Monte
Carlo, dan moeten we naar
2014 gaan. Het icoon werd
de SEAT Leon CUPRA
SC 280 “Nürburgring
Record”, met zijn verdiende
en expliciete naam. Voor het
eerst dook een voorwielaangedreven
productiemodel
onder de grens van de 8
minuten op de legendarische
Nürburgring (7:58.44 om het
circuit te ronden). Jordi Gené
zat tijdens een laatste afstelsessie aan het stuur van een
nog gecamoufleerde CUPRA
uitgerust met Performance
Pack-specificaties.

SEAT RONDA

SEAT 1400 VISITAS

SEAT ATECA MATTRACKS
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KRACHT DOOR
CREATIVITEIT
Als er één auto echt
ingenieus is, dan is het de
rallywagen SEAT Ibiza “bimotor”, Spaans voor “twee
motoren”. In 1986 verraste
rallyrijder José María Serviá
het
gravelrallykampioenschap met een SEAT Ibiza
4x4. In deze discipline is veel
trekkracht en veel vermogen
nodig. De oplossing die werd
bedacht bestond erin een
Ibizamotor op elke as te
monteren, elk gekoppeld
aan zijn eigen versnellingsbak. De auto werd 1.5x1.5
genoemd (naar de cilinderinhoud van zijn motoren). Hij
haalde bijna 300 pk en ver-

overde uiteindelijk twee keer
de tweede plaats.
Als we het over trekkracht
hebben, is het tijd voor de
opmerkelijke SEAT Ateca
“Mattracks”. Die was gebouwd
voor een persvoorstelling
in 2017 ter gelegenheid
van de SEAT Ateca Snow
Experience. De wielen van
een Ateca 2.0 TDI 190 pk
4Drive werden vervangen
door een set sneeuwrupsbanden
gemaakt
door
Mattracks. Hij is verhoogd
en extreem verbreed waardoor de sneeuw zijn natuurlijke omgeving is, maar hij is
wel goedgekeurd om op de
openbare weg te rijden.
Open auto’s zijn eerder
aantrekkelijk dan radicaal
creatief. De SEAT Ibiza heeft
in elk geval talrijke voorstellen
gekregen, die het nooit tot
massaproductie hebben ge-

DE FOLIE WAARIN DE LEON
TRENCADIS IS
GEWIKKELD
VERWIJST NAAR
DE DECORATIEVE
MOZAÏEK WAARMEE GAUDI HET
HERGEBRUIK
VAN GEBROKEN
TEGELS TOT
KUNST VERHIEF
schopt. De eerste valt op: de
SEAT Ibiza Cabrio, op
basis van de eerste generatie
van de Ibiza. De zuiverheid
van de lijnen van deze 2+2zitter zonder rolbeugel kwam
van de studio Ital Design.
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Dat is het bedrijf van Giorgio
Giugiaro, die verantwoordelijk
was voor het ontwerp
van de Ibiza van destijds. In 2014 kwam dan de
SEAT Ibiza Cupster,
een in het oog springende
elegante speedster met
een lage voorruit en twee
bulten achterop. Maar sinds
de SEAT 850 Spider uit 1969
was de tijd nooit rijp voor een
SEAT-productiemodel
met
een open dak.
De SEAT Marbella Pick
Up ging bijna in productie. Het
was een meer eenvoudige
en haalbare versie dan de
Marbella Playa concept,
die ook niet in productie
ging. Het meest opvallende
element was dat het laadruim
enkel door een beschermrooster van het interieur werd
gescheiden.
Baanbrekend is de laatste
van SEATs bijzonder unieke
creaties. Meer specifiek
verwijst de folie waarin de
auto is gewikkeld naar de
“trencadís”, de decoratieve
mozaïek waarmee Gaudí
het hergebruik van gebroken
tegels tot kunst verhief. De
SEAT Leon Trencadís is
een kunstzinnige camouflage
die werd aangebracht tijdens
de laatste fase van de
ontwikkeling
van
de
SEAT Leon van de vierde
generatie. Trencadís is niet
enkel puur decoratief, want
het is geworteld in zeer
hedendaagse
waarden.
En wie de auto voorbij ziet
rijden, weet zonder twijfel
dat hij een glimp opving van
een SEAT “Gecreëerd in
Barcelona”.
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Bovenaan: SEAT Ateca Mattracks en SEAT Ibiza Bimotor / Onderaan:
SEAT Ibiza Cabrio, SEAT Marbella Pick-Up en SEAT Ibiza Cupster

70

71

CARCAREER MAGAZINE
REDACTIE
Redgy Van Goethem
Janick Vanhove

EERSTE JAARGANG / EDITIE 3 / SEPTEMBER 2020
VORMGEVING

FOTO

Jordi Van Geert
Boelet Creative Agency

Ludo Lagrilliere

OPGERICHT JUNI 2020
COPYWRITER
Vanessa Vanhove

CONTACT

MET DANK AAN
Al diegenen die meewerkten aan hun
bijdrage en alle enthousiastelingen die ons
inspiratie bezorgden.

Heb je vragen over de artikelen of vermelde diensten, opmerkingen of suggesties?
Neem contact op met de redactie:

En natuurlijk dank aan U, onze trouwe lezers.

rvg@carcareer.be & jv@carcareer.be
Wij geven jullie afspraak voor onze
vierde editie begin oktober 2020!
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