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H

et was vrijdagochtend en de laatste loodjes aan dit
editoriaal werden gelegd toen de telefoon overging…
“Van Mossel Automotive Groep” neemt “Fidenco” over,
wist een gerenommeerde Automotive stem te melden. Wat
we reeds lang voor ogen hadden is daarmee bevestigd de
Nederlanders zetten hun veroveringstocht in Belgenland
verder. En de overnemers komen niet alleen vanuit het nabije
Noorden, maar ook de Fransen, Zwitsers, Britten, Zweden
enz. hebben reeds hun oog laten vallen op ons Belgisch
dealerlandschap. Er blijft dan natuurlijk één vraag in onze
grijze hersenmassa ronddwalen, waarom zijn onze Belgische
concessies zo interessant voor de buitenlandse groepen en
vooral waar of wanneer stopt het?
Waar deze overname voor velen de belichaming is van de
“Automotive Retail” van de toekomst, blijft voor ons de ondernemende familie en de familiale holdingstructuur zijn plaats
behouden in het dealerland van morgen. Wij laten hierbij één
van deze gevestigde waarden uit de rand van Brussel, aan
het woord. Een mooi economisch verhaal waaraan vader en
zoon elke dag samenwerken met de vooruitgang en de toekomst voor ogen.
Eveneens belichten wij de loopbaan van een man die reeds
meer dan twintig jaar in de cockpit van verschillende automerken zit. Zijn duidelijke visie op de toekomst van de autotechnologie en de mobiliteit in het algemeen is verfrissend en
geeft aan dat voor de retail een mooie toekomst is weggelegd
zolang men de nodige aanpassing doorvoert, flexibel is en
innovaties implementeert.
Wij laten ook een waarlijke Automotive duizendpoot aan het
woord, die investeert in de verdeling van de nieuwe persoonlijke mobiliteit alsook in de nieuwste verkoop vormen, zowel
voor de detailmarkt als in de “whole-sales”.
Dit is het gesprek met een visionair, maar dan wordt het
duidelijk dat de visie van gisteren het verleden is van
morgen… en dit vooral in deze snel veranderende “Automotive wereld”.

dat sinds de jaren ’40 van de
vorige eeuw met populaire en
toegankelijke modellen de verkoop van de auto industrie in
Europa mede heeft bepaald.
Nu weer heeft het merk de
intentie om de absolute democratische stempel te drukken
op de EV toekomst van onze
vierwielige privé mobiliteit.
Maar naast alle blikken op de
toekomst biedt ons magazine
eveneens de mogelijkheid
om weg te dromen bij al het
schoons dat de automobiel ons
schenkt. Wij geven onze ogen de kost
in het enige waarlijke multi-brand automobile
museum dat ons land rijk is, en laten de algemeen
directeur vertellen wat de zorgen zijn van een
organisatie die het verleden in ere wenst te
houden en dan nog rendabel wil zijn..
Als dreamcar presenteren wij een eenzitter met
onvervalste competitie ambities voor eventueel
dagdagelijks gebruik.
Maar de kers op de taart in de rayon van de vierwielige dromen vinden wij terug in de creatie
van een exclusieve exotische sportieveling die ontsproten is uit een jongensdroom of hoe de gedachten
van een tiener de onbereikbare dromen van meerdere
generaties kunnen stofferen.
En ‘last but not least’, nieuwe mobiliteit kan je de fiets
niet noemen maar de verkoopcijfers van de tweewieler in
als zijn vormen tonen aan dat het succes enorme toppen
scheert. De Secretaris Generaal van Traxio Velo licht de
dienstverlening van de beroepsvereniging naar de verdeler en gebruikers markt toe.
Veel lees- en kijkplezier!
Het CarCareer team

De snel veranderende wereld belichten wij eveneens met
de presentatie van een elektrische wagen van het automerk
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DE AUTO ZAL, IN AL
ZIJN FACETTEN, ALTIJD
EEN CENTRALE ROL IN
ONZE MOBILITEIT
BLIJVEN SPELEN
OLIVIER SERMEUS
HYUNDAI BELUX

OLIVIER SERMEUS
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In de galerij van de Automotive
Coryfeeën gedijt Olivier Sermeus
reeds meer dan tien jaar als de
Managing
Director
Belux
van
Hyundai.
Sinds enkele maanden
is hij eveneens COO van de overkoepelende Alcomotive organisatie,
in deze functie zal hij alle
distributieactiviteiten van Hyundai,
Suzuki, SsangYong, Isuzu, MG en
Maxus coördineren. Na een lange
loopbaan als Directie lid binnen de
leasing sector en enkele andere
automerken is hij duidelijk de ervaren
en hyper professionele
gids die
Hyundai en de ganse Alcomotive
organisatie naar de volgende stap in
hun ontwikkeling leidt.

Wij laten Olivier graag aan het woord
over zijn loopbaan en over het heden en
de toekomst van onze sector.
CC: Wat moeten we weten van Olivier
Sermeus?
Olivier Sermeus: “Niet zo heel veel hoor,
en Olivier Sermeus is al zeker geen
verplichte kennis. Maar wil je me omschrijven, noem me dan een rasecht
buitenmens die een beetje per ongeluk
in de autosector gerold is en daar intussen bijna dertig jaar in vertoeft. Dat
maakt me niet meteen veel jonger…
maar het voelt gelukkig nog niet half zo
lang.”
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CC: Hoe is je loopbaan te omschrijven?
Olivier Sermeus: “Die begon
ooit als Major Account Manager bij Rank Xerox, iets helemaal anders dus. De autosector was geen bewuste
keuze, maar toen LeasePlan me contacteerde, ben
ik daar aan de slag gegaan.
Na nog een periode bij KBC
Autolease wilde ik de stap
naar de productzijde zetten,
en nam ik een risico door
de leiding van MG Rover in
België over te nemen. Het
risico
bleek
reëel,
want het merk verdween
even later van de Europese

OLIVIER SERMEUS
IS EEN RASECHT
BUITENMENS DIE
EEN BEETJE PER
ONGELUK IN DE
AUTOSECTOR GEROLD IS EN DAAR
INTUSSEN BIJNA
DERTIG JAAR IN
VERTOEFT.

markt. Maar ik ben bij Kia,
Mazda en sinds 2009 bij
Hyundai wel altijd in de
sector gebleven. En kijk:
na goed tien jaar aan
het hoofd van Hyundai
Belux, vroeg de overkoepelende
Alcomotivegroep me om COO te
worden… net nadat we
ook
het
intussen
herrezen MG aan onze
portefeuille hadden toegevoegd. Of hoe de cirkel

weer helemaal rond is.”
CC: Wat waren de grootste
uitdagingen tijdens dit
traject, en wat waren je
grootste successen?
Olivier Sermeus: “Uitdagingen krijg je elke dag, maar de
moeilijkste periode in mijn
loopbaan vond ik het verdwijnen van MG Rover destijds. We geloofden 100%
in een overname, hadden
mensen aangeworven, waren
aan het bouwen… en dan
moet je alles terug opdoeken. Dat was hard, maar
tegelijk heb ik er veel uit bijgeleerd. Dat ik sinds 2009 al
heb kunnen bijdragen aan
de immense groei en vooruitgang van Hyundai op de
Belgisch-Luxemburgse
markt, door heel standvastig
onze eigen koers te varen,
daar ben ik dan weer heel
trots op.”
CC: Welk zijn de doelen die
je nog wil bereiken tijdens
jouw verdere carrière?
Olivier Sermeus: “Doelen
evolueren mee met je loopbaan. Alcomotive heeft sinds
kort een nieuwe aandeelhouder, het Spaanse Bergé
Auto. Dat schept weer een
nieuwe context, en dat
werkt altijd motiverend. Als
prioriteiten zie ik hier het
verder bekend maken van
al onze merken in de B2Bmarkt, en onze elektrische
bedrijfsvoertuigen
van
Maxus op de kaart zetten in
de verschillende Europese
landen waar we actief zijn. En
om meteen ook open kaart
te spelen: Alcomotive gaat
samen met Bergé Auto
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ambitieus uitkijken naar
eventuele extra merken voor
onze portefeuille, of extra
landen waar onze groep zijn
groei verder kan uitbouwen.“
CC: Hoe heb je gedurende al die jaren onze sector
zien veranderen?
Olivier Sermeus: “Eigenlijk
illustreren onze producten
dat perfect. Twee voorbeelden: toen ik begon bij Hyundai
was de Tucson nog een miskend alternatief product dat
maar weinig mensen boeide.
De nieuwe Tucson die we nu
lanceren, wordt de opvolger
van de best verkopende SUV
van de hele markt én wordt
zowel op vlak van design
als technologie de meest
vooruitstrevende auto in zijn
soort… “
“Een ander voorbeeld? Ik
zag MG roemloos verdwijnen
van de Europese markt, en
werk nu mee aan de heropbouw van het merk. Met
een héél up to date, 100%
elektrische
SUV
én
al een tweede plug-in
hybride model dat binnen
enkele maanden op de
markt komt. De sector
evolueert dus, heel eenvoudig, razend snel.“
CC: Hoe zijn jullie bij
Alcomotive en Hyundai
omgegaan met de Covid-19
crisis en alle gevolgen?
Olivier Sermeus: “In alle eerlijkheid: heel sereen en vastbesloten. Niemand zag dit
aankomen, en het beleid en
de beslissingen eromheen
roepen natuurlijk heel veel

VIDEO: RALLY ITALIA SARDEGNA 2020

vragen op. Maar dan kan je
als bedrijf niet anders dan
inzien dat je niet alles in de
hand hebt, en ga je werken
binnen het kader dat je wél
hebt. Dat hebben we met
heel ons team gedaan, en
we zien sinds de heropstart
duidelijk dat we daar nu de
vruchten van plukken.”
CC: Hoe zie je onze sector
verder evolueren?
Olivier Sermeus: “Ongetwijfeld zelfs nog sneller dan
de voorbije decennia. Ik
hoor eigenlijk al twintig jaar
lang dat onze sector in een
belangrijke
transitie-fase
zit. Dan vraag ik me af: is
transitie dan niet gewoon
de enige constante? Staan
roepen dat het allemaal
verandert en dat het zo

moeilijk is, lost dan helemaal
niks op. Maar kijken hoe je
in die permanente evolutie
een sterke rol kan spelen,
dát is wat we met onze groep
heel graag doen.
CC: En wat zal de evolutie
van Hyundai daarin zijn?
Olivier Sermeus: “Hyundai
is uitgegroeid tot een regelrechte pionier in vooruitgang. We hebben vandaag het breedste gamma
technologieën en aandrijvingen van de hele markt, van
benzine en diesel over drie
soorten Hybride ‘s, 100%
elektrisch en zelfs al waterstoftechnologie. En ook
aan de passionele kant van
onze industrie laat Hyundai
wondermooie dingen zijn in
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de autosport.”
CC: Wat zijn de grootste
uitdagingen / bedreigingen
voor onze sector?
Olivier Sermeus: “De aller-

IK HOOR EIGENLIJK AL TWINTIG
JAAR LANG DAT
ONZE SECTOR IN
EEN BELANGRIJKE
TRANSITIEFASE ZIT.
DAN VRAAG IK ME
AF: ‘IS TRANSITIE
DAN NIET GEWOON
DE ENIGE
CONSTANTE?’

grootste bedreiging is een
mank beleid. Als je ziet
hoe er bij ons, maar ook in
Europa en op wereldschaal,
omgegaan wordt met dat
ultieme doel: “de vergroening van ons wagenpark”,
dan maak ik me soms toch
ernstig zorgen. Begrijp me
niet verkeerd: dat doel is
exact wat we moeten nastreven. Sterker nog: we
doén dat ook gewoon al!
Maar
met
gekunstelde
objectieven,
uitgedokterd
in een ivoren toren zonder
enige vorm van voeling met
de realiteit, die bovendien
om de haverklap veranderen,
gaan we op lange termijn
niets bereiken.“
CC: Welke technologische
nieuwigheden
heeft
Hyundai voor de markt
in pacht gedurende de
volgende jaren?
Olivier Sermeus: “Daar kan
ik kort op antwoorden: teveel om op te noemen! Niet
alleen Hyundai trouwens,
ook de andere merken uit
het Alcomotive-aanbod zet
ten enorme technologische
stappen. Van Isuzu over
Suzuki en Ssangyong, tot
Maxus en MG: allemaal
komen ze aan een onvoorstelbaar tempo met
nieuwe technologieën en
modellen op de markt, die
vriend en vijand zullen blijven
verbazen!“
CC: Hoe zie je de evolutie
van de mobiliteit? En
wie kan hierin een voortrekkersrol spelen?
Olivier Sermeus: “Ik ga mezelf hier geen mobiliteits
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expert noemen, daar zijn andere mensen voor. Maar zoals altijd blijf ik pleiten voor
gezond verstand en voeling
met de realiteit. En dan
besef je vanzelf dat de auto,
in al zijn facetten en met
al zijn verschillende inzet
mogelijkheden, altijd een
heel centrale rol in mobiliteit
zal blijven spelen.“
CC: Hoe zie de medewerkers in de automotive
sector evolueren? Komen
er functies bij of zullen er
verdwijnen?
Olivier Sermeus: “Net zoals
onze
sector
permanent
evolueert, zullen ook de
mensen die er in (blijven)

werken continu veranderen.
Dat functies dan wijzigen,
of
taakomschrijvingen
evolueren, hoort er eenvoudigweg bij. Maar het doet
me oprecht elke keer plezier
als ik door onze gebouwen
loop en zie hoeveel passie
er leeft in onze sector,
en hoeveel verschillende
mensen erdoor gebeten zijn,
van jong tot al wat ouder,
zoals ik (lacht).
CC: Welke raad en lessen
wil je meegeven aan de
jonge starters in onze sector?
Olivier Sermeus: “Alweer: ik
ga mezelf geen HR-expert
of jobcoach noemen. Maar

VIDEO: RALLY TURKIJE 2020
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wie in de autosector aan de
slag gaat, kan ik alleen maar
aanraden om geen enkel
vooroordeel je te laten
verhinderen om risico’s te
durven nemen. Wat vandaag
een onbeduidend merk lijkt,
kan morgen een wereldspeler zijn. Wat vandaag
een volstrekt onmogelijk
politiek droombeeld lijkt, kan
morgen formeel beleid zijn.
Wat er ook van zij: de autosector is én blijft ongelooflijk boeiend en speelt een
centrale rol in onze samenleving. Dat basisgegeven
zal de komende jaren niet
veranderen, integendeel!“

COMPANY
INSIGHT

© FOTO: LINK2FLEET

BEN ABELOOS I OWNER AB AUTOMOTIVE

Sinds jaar en dag is de naam Abeloos een begrip in het dealerlandschap in
de rand rond Brussel. De laatste jaren is AB Automotive, de groep van FORD
concessies rond de Familie Abeloos eveneens zeer aanwezig op het front
van de digitalisering van processen en verkoopprocedures. Tevens is AB
Automotive in Brussel de voortrekker in het ontwikkelen en uitwerken van
alternatieve markten om korter bij de klantendoelgroep de producten en
diensten voor te stellen. In die optiek was het voor ons meer dan tijd om
Ben Abeloos, stichter en, met zijn familie, bezieler van AB Automtive, aan
het woord te laten, over wat was , nu is en morgen wezen in automotive land.

B

en Abeloos is eigenaar
en algemeen directeur
van de groep AB Automotive en heeft heel zijn
professionele carrière in
de Automotive sector doorgebracht. Hij is getrouwd met
Jessica Van Hecke en vader
van 2 kinderen Benjamin en
Anouchka die beiden ook
actief
zijn
binnen
het
familiaal bedrijf. Benjamin
staat aan het hoofd van
de vestiging in Brussel en
Anouchka geeft leiding aan
het customer contact center.
In 1985 werd Ben Abeloos
de jongste Ford concessie-
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houder in België toe hij in de
voetsporen van zijn vader
Felix Abeloos was getreden.
Hij bouwde het familiebedrijf Abeloos Automotive
uit tot een goed lopende Ford
concessie met vestigingen
in Sterrebeek en Overijse.
In 2005 verkocht hij Abeloos
Automotive aan autogroep
Beerens.
In 2008 nam Ben Abeloos
het in moeilijkheden verkerende Kroymans Belgium
over. Kroymans was een
grote multimerken groep met
dealerbedrijven van o.a. Ford,
Opel, Volvo en Jaguar-Land-
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rover. Na een doorgedreven
reorganisatie en de doorverkoop van een aantal
vestigingen
behield
Ben Abeloos de Ford
concessie in Vilvoorde . Deze
werd omgedoopt in AB Automotive en opende onder die
naam zijn deuren in 2009. In
2016 opende AB Automotive
hun 2de vestiging in Schaarbeek. In beide showrooms
beschikt AB Automotive over
het volledige Ford gamma en
een uitgebreide keuze aan
jonge tweedehandswagens.
In mei 2019 lanceerde AB
Automotive als onderdeel
van een wereldwijd piloot-

project van Ford een
innovatieve nieuwe retail
strategie, de allereerste Ford
Smart Lab in de shopping
center Docks Bruxsel. Om de
klantervaring bij de levering
te verbeteren en voor een
betere stockbeheer, opent
AB Automotive eind 2020
het allereerste Customer &
Delivery Center voor Ford
wereldwijd.
Ben Abeloos: “Ikzelf fungeer
als algemeen directeur, overkoepelend voor de 3 vestigingen. Het management team
bestaat verder uit mijn zoon
Benjamin die verantwoordelijk is voor de vestiging in
Brussel en het Ford Smart
Lab. Nico Grootaert beheert
de vestiging in Vilvoorde en
stuurt overkoepelend de salesorganisatie aan. Johan
Vanderrusten is onze financieel directeur en Glenn Vandeuren is operationeel manager van het Customer &
Delivery center.”
CC: Hoe is de wisselwerking tussen de twee
vestigingen.
Zijn
er
gemeenschappelijke
of
overkoepelende diensten?
Ben Abeloos: “De verkoop
in de 2 concessies & Ford
Smart Lab gebeurt uiteraard
met een centrale voorraad.
Wat betreft reparaties en
onderhoud
beschikken
beide dealers over een
complete werkplaats. In
Vilvoorde
hebben
we
een centrale carrosserieafdeling. Het gehele afleverproces werd begin augustus
gecentraliseerd
in
het
Customer & Delivery center.
Hier zullen in de toekomst nog

verschillende diensten worden uitgevoerd die inspelen
op een unieke en betere
klantenervaring, zowel in
de verkoop, als voor de
afleveringen.”
CC: Sinds enige tijd heeft
AB
Automotive
een
permanente aanwezigheid
in het shoppingcenter
“Docks Bruxsel”. Vanwaar
komt dit plan, hoe is het
ontstaan? Hoe staat deze
entiteit binnen de beide
vestigingen?
Ben Abeloos: “Het Ford
Smart Lab is een gloed

We merken dat de
verkoop via onze
website en andere
digitale platforms
elk jaar toeneemt.
nieuw
concept
van
Ford en we zijn er trots op
dat we de pioniers zijn. Het
concept is afkomstig van
een grote dealer in Italië,
Authos, die een aanwezigheid
heeft in een shopping center
met 3-4 auto’s. Ford Global
raakte geïnteresseerd in
het project en vond bij AB
Automotive een dealer die
als eerste wereldwijd het
officiële Ford Smart Lab
heeft gelanceerd. In het Ford
Smart Lab staat een jong
en gemotiveerd team van
verkopers
en
lead
generators klaar om klanten
op een nieuwe en laag-
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drempelige manier Ford te
laten ontdekken.”
CC: Jullie zijn zeer digitaal
aanwezig. Wat betekent het
digitale proces voor jullie
verkoop en jullie dienstverlening?
Ben Abeloos: “Een digitale
aanwezigheid is in deze
tijden meer en meer noodzakelijk. We merken dat de
verkoop via onze website
en andere platforms
elk
jaar toeneemt. Sinds vorig
jaar lanceren we ook gepersonaliseerde campagnes
op de sociale netwerken en
via e-mail naar onze klanten.”
CC: Hoe zien jullie de
digitalisering algemeen en
in jullie processen verder
evolueren?
Ben Abeloos: “Tijdens de
Covid-quarantaine hebben
we onze ‘virtuele showroom’
gelanceerd, waarmee een
klant een auto kan kopen
en direct online met een
verkoper kan praten. We
hebben ook een chatfunctie
op onze site geplaatst voor
een beter klantencontact. In
de nabije toekomst zullen
we de virtuele showroom
verder
ontwikkelen
zodat elke verkoper in de
concessies zijn klanten even
goed in de showroom als op
het internet kan helpen, dit
dankzij meerdere camera’s
in de showroom.”
CC: Gaat de “E” of Ecommerce invloed hebben
op de automotive wereld
en het aanbod?
Ben Abeloos: “De E is

VIDEO: DE VIRTUELE SHOWROOM VAN AB AUTOMOTIVE

ondertussen
niet
meer
weg te denken uit de automotive wereld. Nieuwe geëlektrificeerde
aandrijfmethodes en een digitale
interactie met klanten is voor
ons de toekomst en we doen
er alles aan om hier klaar
voor te zijn.”
CC: Hoe hebben jullie dit
vrij bizarre jaar met de
“lockdown’ ervaren, en hoe
kijken jullie naar het “Post
Corona” tijdperk?
Ben Abeloos: “Het jaar van
de lockdown zullen we nooit
vergeten. Net zoals iedereen hopen we dat we dit
nooit meer hoeven mee te
maken. Maar, when the going
gets though, the though gets
going. De automotive markt
van vandaag is niet meer
dezelfde als vroeger en dit

zal naar onze mening ook
nooit meer terugkomen. We
hebben hierdoor de laatste
maanden veel geleerd en
zullen er alles aan doen om
hier sterker als ooit uit te
komen.”
CC: Met welke visie worden
de activiteiten binnen de
groep verder ontwikkeld?
Ben Abeloos: “Als bedrijf
trachten wij steeds een
stap voor te zijn op de
concurrentie. Een continue
verbeterende service en
klantenervaring, zowel offline
als online, is hierin cruciaal.
Daarnaast stellen we ons
zo flexibel mogelijk op om
snel te reageren op continu
veranderende trends in de
markt.”
CC: Voor welke bedrijfs-
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filosofie staat “AB Automotive” (economisch &
klantgericht)?
Ben Abeloos: “Tot voor
kort was onze slogan ‘your
mobility, our drive’. Dit
vertegenwoordigde
onze
wens om het altijd beter
te willen doen voor onze
klanten. Natuurlijk staan
we nog steeds achter deze
filosofie, maar met het
Ford Smart Lab en het
toekomstige Customer &
Delivery Center hebben
we onze slogan veranderd
in ‘Your Ford Partner’ om
nadruk te leggen op het feit
dat AB Automotive meer is
dan alleen een dealer. Wij
staan voor u klaar vanaf het
moment dat u overweegt een
auto te kopen en blijven ook
na de aankoop aan uw zijde.”

CC: Welk is de bedrijfscultuur die de AB Automotive als groep huldigt naar
zijn medewerkers toe?
Ben Abeloos: “Ook al zijn
we vandaag met meer dan
60 werknemers, trachten we
nog steeds een familiale sfeer
te behouden. Wij zijn veeleisend voor onze werknemers maar als tegenprestatie zetten we alles
in het werk om hen een
aangename werkomgeving te
bieden.”

VIDEO: EEN AFSPRAAK BIJ AB AUTOMOTIVE
VESTIGING VILVOORDE IN CORONATIJDEN

CC: Welke persoonlijkheid
en attitudes van de medewerkers passen het best in
jullie structuur?
Ben Abeloos: “Polyvalent,

flexibel, klantvriendelijk en
met een hart voor het bedrijf
en de collega’s.”
CC: Hoe kijken jullie naar
de toekomst van de automobiel en de automotive
sector in het algemeen?
Ben Abeloos: “Onze sector
maakt de laatste jaren de
meest verregaande transformatie sinds zijn bestaan
door.
Een
emissie-vrije
mobiliteit is het ultieme doel
en dit werd de laatste jaren
versneld door het toenemende bewustzijn van
de global warming. Nieuwe
aandrijflijnen gaande over
moderne benzine en dieselmotoren, hybride versies tot
volledig
geëlektrificeerde

voertuigen
veroveren
de markt. Dit plaatst de
constructeurs
wereldwijd
voor grote uitdagingen onder
een enorme tijdsdruk. Ook
de automotive retail ondergaat een revolutie zoals nooit
voorheen. De veranderende mobiliteit vereisten van
de klanten zorgen er voor
dat de traditionele dealerbedrijven zich snel moeten
aanpassen
aan
deze
veranderingen en nieuwe
mobiliteitsoplossingen aan
de klanten moeten kunnen
aanbieden. Bij AB Automotive zetten we alles
in het werk om een
voortrekkersrol te spelen in
deze nieuwe omgeving.”

VIDEO: SMARTLAB FORD KUGA

BEN ABELOOS (LINKS) EN ZIJN ZOON BENJAMIN (RECHTS)
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MOBILITY
INSIGHT
GUY
CRAB
SECRETARIS GENERAAL
VAN TRAXIO VELO

Wij hebben het met zijn
allen mogen ervaren, het
totaal concept van onze
mobiliteit ondergaat een
zeer grote verandering.
We beseften wel al jaren
dat we ons rijgedrag
dienden aan te passen,
maar
toch
kochten
wij
maar
sporadisch
ecologisch
vriendelijke
wagens en maalden wij
rustig kilometers of in
onze blinkende karren
van file naar file. Maar
wat de politiek, de wetenschap
en
ontelbare
betogingen
niet
vermochten
heeft
een
pandemie gerealiseerd, wij
veranderden
spontaan
onze gewoontes, rijden
minder kilometers, de files
worden korter en vooral
het hele land is aan het
fietsen geslagen. De file’s
van de winkelstraat kan je
nu terugvinden op de vele
fietsostrades die ons land
ondertussen rijk is.
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Deze evolutie heeft ook
de verkoopcijfers binnen
de fietssector letterlijk laten ontploffen. Wij gingen ons oor te luisteren leggen bij Guy Crab,
Secretaris Generaal van
TRAXIO Velo.

G

uy
Crab
startte
zijn loopbaan eind
1979 in de automobielsector bij
General
Motors. Achtereenvolgens bij
Opel, Mercedes, Toyota,
Nissan, KIA en Honda
vervulde Guy verschillende
managementfuncties in zowel de “After Sales & Parts”
als de B2B Sales sector.
In 2011 vervoegde hij de
diensten van
het toenmalige Federauto, waar hij
tot 2016 de belangen van
de automotive merkenverdelers verdedigde. Na 36
jaar activiteit in de automobielsector, werd Guy in
2016 verantwoordelijk voor

TRAXIO Velo.
De naam TRAXIO kwam er
in 2015, ter vervanging van
de term “Federauto” waarin
“auto” teveel weerklonk.
Met de naam “TRAXIO” is
het duidelijk dat deze koepelfederatie niet enkel de autosector
vertegenwoordigt.
Traxio draagt als Mobiliteitsfederatie zorg voor 5 deelsectoren uit de ruimere
business.
Met de al
eerder
vermelde
automotive sector, de tweewieler en smart mobility
branche, de agri- & horticultuur bedrijfstak, de parts
& tools business en het “Civil
engineering en heftruck“
wezen verdedigt TRAXIO
het welzijn van 9857 ondernemingen met goed 100000
medewerkers.

TRAXIO vertegenwoordigt
de verschillende mobiliteitssectoren in, de media, bij de
politiek en tegenover overheidsinstanties. Het doel van
Traxio is leden bij te staan
in de dagdagelijkse taken
om hen zo beter klaar te
stomen voor de toekomst.
In de verschillende deelsectoren zorgt Traxio voor
bijstand bij alle activiteiten die onder hun belangen
vallen.
Onze visie wordt gevormd
door de meningen en standpunten van onze leden. Met
deze samengebrachte punten verdedigt Traxio de
diverse actoren tegenover de
verschillende instanties.
Daarnaast

biedt

Traxio

constructieve oplossingen.
Ons team van professionals
biedt antwoord op alle
vragen
over
garanties,
fiscaliteit en milieu maar
eveneens over juridische,
technische en sociale zaken.
Tevens publiceert Traxio als
eerste belangrijke wijzigingen
in
wetgeving
en
procedures.
Met de huidige verkoopcijfers
heeft
binnen Traxio de
Divisie van de tweewielers en
‘smart mobility’ aan belang
gewonnen. Met VELO-PRO

Verkeersproblemen,
ecologie en nieuwe
technologieën
zorgen ervoor dat
we evolueren naar
gecombineerde
multi- en micromobiliteit.
en VELO-Pass zet TRAXIO
VELO
eveneens
twee
producten op de markt die
stevige hulpmiddelen zijn
voor de fietsen sector.
TRAXIO VELO verdedigt
tevens de belangen van de
fietssector, groothandel én
kleinhandel. Bij de groothandel rekenen wij de
fabrikanten, importeurs en
toeleveranciers van zowel
fietsen,
onderdelen
als
diensten. De kleinhandel zijn
de fietshandelaars. TRAXIO
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VELO leden kunnen rekenen op een volledige ondersteuning. In het kort: om het
even welke vraag m.b.t. de
professionele activiteit van
de onderneming wordt.
De mobiliteit van morgen zal
er anders uitzien dat wat wij
gekend hebben tot vandaag.
Verkeersproblemen, ecologie
en nieuwe technologiën zorgen ervoor dat we evolueren
naar gecombineerde multi- &
micromobiliteit. Connectiviteit
en autonoom rijden zullen er
in de toekomst voor zorgen
dat ook het autolandschap
er volledig anders zal uitzien
en meer zal co-existeren met
andere mobiliteitsvormen.
Het belang van de fiets zal
in de toekomstige mobiliteit
zeer zeker nog toenemen.
De Corona-situatie heeft er,
samen met de opkomst van
e-bikes, voor gezorgd dat het
aantal fietsers en het fietsgebruik exponentieel is toegenomen. De combinatie
van ecologische, praktische
en gezonde mobiliteit zorgt
er bovendien voor dat de
fietscommunity uitbreidt en
zichzelf promoot.
De fiets en/of de e-bike
in al zijn verschijningsvormen (kinder-, stads-,
race-, cargo-, bak-, plooi-,
lig- of deelfiets, mountainbike, speed-pedelec, step,
hoverboard...) wordt binnen
de duurzame multimodale
mobiliteitsontwikkelingen een
zeer belangrijke schakel
dankzij de voortschrijdende
technologie in de fietsbouw
en –assemblage en een
verdere professionalisering
van de detailverkoop of de

VIDEO: ONLINE WEBINAR MET GUY CRAB VAN TRAXIO VELO

klassieke fietswinkel. De
fiets is meer en meer het
alternatief in het woon-werkverkeer en de fiets is eveneens een zeer sociaal
vervoermiddel.
De Belgische fietssector
onder de koepel van TRAXIOVELO heeft werk gemaakt
van
twee
ontbrekende
noodzakelijke instrumenten
(VELO-PRO & VELO-PASS)
in samenspraak met alle
partners en organisaties
die de fiets of het fietsen
verdedigen. Sinds 2018
is de uitrol van deze twee
instrumenten in de fietsvakhandel de basis om alle
fietsers te geven waar ze
recht op hebben, namelijk
professionele verkoops- en
onderhoudspunten en een

veilig gesloten registratiesysteem voor hun kostbare
en soms broodnodige fiets.

•

De
Traxio
organisatie
biedt met 50 op en top
professionele medewerkers
een peloton van ervaring
en dienstbaarheid aan de
mobiliteitssector.

… maken allemaal deel uit
van ons personeelsbestand.

In
het
zeer
uitgebalanceerd team hebben
diverse
profielen
plaats
genomen.
•
•

•
•

Sectorspecialisten
Een studiedienst bevolkt
met Juristen van divers
allooi (sociaal, fiscaal,
parafiscaal, milieu, opleidingen, economisch)
Marketeers
ICT‘ers
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En
administratieve
krachten met diverse
specialismen.

De toekomst van een sector
koepelorganisatie
als
TRAXIO is gegarandeerd.
Door nieuwe projecten en
diensten
(fietsregistratie,
garantie-uitbreiding, …) stijgt
onze toegevoegde waarde,
wat zowel leden als de
federatie ten goede komt.
Het is voor elke sector
belangrijk dat een sectorfederatie de belangen vertegenwoordigt en dit zal in
de toekomst enkel nog toenemen.

OPINION
INSIGHT

RETAIL OF
THE FUTURE
DE VISIE VAN JOHN CALEMEYN
VAN AUTO.AUTO & TUUTUUT
Reeds meerder malen hoorden wij
de termen combi-mobiliteit, e-drive,
digitalisering en dergelijke, vlotweg
door elkaar vermeld worden. Het lijkt
alsof de sector van de mobiliteit in
een ware evolutie beland is waar überhaupt geen eind meer aan komt. Onze
aandrijflijnen worden geëlektrificeerd,
of toch zeker in een modern jasje gestoken, onze processen en onze verkoop wordt gedigitaliseerd en de
trajecten die wij vroeger fluitend met

onze dieselwagen aflegde verdelen wij
in een ritje met de wagen een stukje
trein ervaring om of te sluiten met
onze plooifiets of elektrische step.
Wie had dit ooit kunnen denken. Of
toch, er zijn van die ondernemers in de
wijde Automotive wereld die net van
deze multi - gedachten gang in onze
mobiliteit sector hun business plan
gemaakt hebben, bij hen leggen wij
graag ons oor te luisteren! Vandaag
laten wij John Calemeyn aan het woord.
Als stichter van onder andere “auto.
auto” en de start-up “TuuTuuT” alsook
medebezieler van E-Drive is John van
alle ‘moderne’ markten thuis.

VIDEO: AUTO.AUTO & JOHN CALEMEYN
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Als afgestudeerde luchtvaartingenieur zette ik mijn eerste
professionele stappen bij
“Sabena Technics”. Echter
door de gekende sociale
perikelen koos ik ervoor vervroegd een einde aan mijn
loopbaan binnen de luchtvaartsector.
Als kind had ik drie speelgoedjes,
een
voetbal,
een vliegtuigje en een
auto. Voetbal speel ik nog
steeds als amateur, mijn
professionele
loopbaan

De digitalisering
speelde reeds lang
in mijn hoofd, en ik
ben congressen afgegaan om me verder te verdiepen in
de modernisering
van de automotive
sector.
in het vliegwezen stopte
om economische redenen,
maar de auto is ge
bleven en werd het centrum
van
mijn
beroepsloopbaan, zonder dat dit ooit de
bedoeling was. Via een headhunter belandde ik bij
Mercedes Ghistelinck om
hun, minder goed draaiende
vestiging in Deinze uit het
slop te halen. Mijn grote
motivator om aan de slag
te gaan in de ‘Automotive
sector’
was de firmawagen. Ik heb binnen de groep
Ghistelinck
verschillende

managementfuncties kunnen
vervullen, van werkplaatsoverste over After-sales
manager tot bestuurder. Na
een korte tussen periode in
de vrachtwagensector ben
ik op het moment van de
overname van de “Mercedes
Woestijn” vestigingen terug
aan boord gekomen van de
Ghistelinck groep.
Toen gans de groep op zijn
beurt in handen kwam van
“Creafund” een ‘privateequity partner’ deed ik een
“Management Buy – inn”
en kwam ik even later als
‘General Manager’ aan het
roer van gans de groep.
Toen na de afgesproken
termijn de investeringsgroep
zijn aandeel op de markt
kwam ben ik ook op zoek
gegaan naar meer diversiteit
in de Automobiel.
Sinds
2008 ben ik daarenboven
actief binnen verschillende
takken van Traxio het
vroeger Federauto.
Ik had al een nieuw bedrijf
gestart met een operationele
vennoot “Rock N Roll
Classic” een one stop shop
voor de Classic Car eigenaar,
en stapte ik uit na de incubatieperiode, zoals gepland. Ik
werk projectmatig met de
instelling om bedrijven op
te starten of om ze beter
te maken en over te laten.
Van nature uit ben ik een
creatieveling die steeds
opportuniteiten zoekt.
De digitalisering speelde
reeds lang mijn hoofd, en ik
ben congressen afgegaan
om me verder te verdiepen
in de modernisering van de
Automotive
sector.
De
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digitalisering sluimerde door
mijn hoofd en toen hebben
wij Auto.Auto opgericht. Auto.
auto als platform is 360°
auto. Auto.auto participeert in
bedrijven binnen spin-off
bedrijven in de automobielsector die door veranderingsprocessen en optimalisaties
gaan. We creëren extra waarde en formuleren
strategische en tactische
zakelijke antwoorden die
worden
geboden
door
globalisering, technologie en
concurrentie.
Onze rol is om op te treden
als een vertrouwde partner
die zorgt voor objectieve
en
resultaatgerichte
analyses, oplossingen en
implementaties.
Om
innovatie en succes te
blijven ademen, geloven
wij in het faciliteren van
partnerships tussen vooruitstrevende ondernemers en
internationale bedrijven die
hun visie en snelheid willen
versterken.

werking met een service
provider die momenteel
in de Benelux reeds 250
servicepunten
heeft
en
die de logistiek en de naverkoop van deze elektrische
producten
gaat
ondersteunen, ligt op tafel. Wij
zetten deze producten via
een digitaal verkoop platform in de markt.
De
constructeurs van elektrische
producten die wij verdelen
of zelfs invoeren zijn divers.
Er is een gamma van de
elektrische
step,
miniscooters, scooters tot de
wagens,
zelfs
utilitaire
voertuigen.
En dan is er TuuTuut. TuuTuut
is gestart als een markt-

plaats voor de stocks van
invoerders en concessies
maar door vraag uit de markt
zijn wij geëvolueerd tot een
actieve marktplaats. Wij zijn
hier een 100 % e-commerce
platform dat de belangrijke
online ‘customer journey’
van de klant begeleidt en
bewaakt. Als TuuTuut zijn
we de tussenpersoon tussen
de verkopende en de aankopende partij waarbij wij
beiden willen ontzorgen en
voldoende zekerheid bieden
op een degelijke deal. Wij
focussen ons vooral op de
moeilijkere
verkoopbare
wagens die wij aan een
moeilijker
te bereiken
publiek aanbieden. Wij staan
daar waar leads niet of te laat

Zo ben ik ook in Leie
Mobility Group gestapt om
mijn schouders te zetten
onder een modern mobiliteitsbedrijf. Onder de noemer
van LMG vallen vandaag
Renties, Leicenter met de
MobilityCenters en E-drive.
Mijn focus was het laatste
half jaar zeker gericht op
E-Drive,
een business
die binnen LMG een toegewezen showroom heeft
gekregen. Onder de noemer
van
E-Drive
importeren
zij elektrische voertuigen
die wij onder een apart
businessmodel
in
de
markt plaatsen.
Een
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opgevolgd worden. TuuTuut
probeert een digitaal platform
met een menselijke toets aan
te bieden aan eenieder die
op de kopersmarkt zit.
TuuTuut is het speelveld
waarin ik alles kan samenbrengen wat ik gezien en
ervaren heb in de wijde
Automotive wereld. Ik ben
hier geen bedreiging zijn
voor de rest van de sector
maar vooral een digitale
aggregator met als doel een
absolute win-win te bieden
aan de koper en verkoper,
binnen de zeer complexe
online omgeving.

HISTORY
OF DREAMS
SEBASTIEN DE BAERE — CEO VAN AUTOWORLD BRUSSELS
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Als wij onze gedachten over de geschiedenis
van onze geliefde automobiel laten dwalen dan
denken wij dadelijk aan de blinkende karren
van weleer die wij bij oldtimer events of rally‘s
mogen bewonderen. Maar waar kunnen wij
de verzamelde historie van onze bolides beter
aanschouwen als in het museum van de auto

zijnde “Autoworld “ aan het Jubelpark te Brussel.
Waar dit roemrijke museum in zijn beginjaren wel
af een toe een stoffig imago naar voor bracht is
het onder de deskundige leiding van Algemeen
Directeur Sébastien de Baere de laatste tien jaren
terug op de kaart geplaatst.
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Sébastien de Baere is een
41 jarige Gentenaar die in
het kader van zijn loopbaan in de communicatie
en evenementen sector,
ideale locaties zocht in het
Brusselse. Zo kwam hij
bij “Autoworld “ terecht.
Een analyse met een
duidelijk rapport werd
door zijn werkgever bij
de raad van bestuur neergelegd. Enige tijd later
kreeg Sebastien tijdens
een restaurant bezoek de
telefonische melding dat
hij de dag erna verwacht
werd bij Herman De Croo
de stichter en nog steeds
voorzitter van de raad van
Bestuur van “Autoworld”.
Toen bleek dat het museum
een nieuwe directeur zocht
en na een diepgaand gesprek werd
Sebastien,
tegen alle verwachtingen
in , de kandidaat voor deze
functie. Als geboren autoliefhebber werd zodoende
zijn hobby en passie, tien
jaar geleden, zijn job. Wij
laten Sebastien de Baere
graag aan het woord over
de reorganisatie die hij
opzette voor museum en
over de toekomst van zijn
“Autoworld”.

Autoworld is veel jonger dan
wij denken, dankzij de inzet
van Ghislain Mahy en zijn
familie, de zachte maar zo
onomkeerbare overredingskracht van de toenmalige
Kroonprins, de latere Koning
Albert II, het samenvallen van
ministeriële verantwoordelijkheden van wijlen Vice-Voorzitter van Autoworld, Minister
Louis Olivier, destijds be-

last met Openbare Werken
en van Voorzitter Herman
De Croo, acht jaar lang aan
het hoofd van het Belgisch
Departement van Verkeerswezen, werd in 1986 in
Brussel het prachtig jubileumpaleis omgetoverd tot een
schatkamer van de autogeschiedenis, kleurrijk, pedagogisch en evolutief uitgebouwd. Het is de collectie van
Ghislain Mahy die nog steeds
de basis vormt van de permanente expositie. Echter
staat het Autoworld van

In 1986 werd
in Brussel het
prachtig Jubileumpaleis omgetoverd
tot een schatkamer van de
autogeschiedenis.
de begin jaren bekend als
een eerdere stoffige en
warrige
tentoonstelling
van alleen maar oude
wagens. Geen Formule I, geen
“Supercars’, geen Mustang
of Ferrari, zelfs geen 911.
Een
auto
liefhebbend
jongenshart kon de collectie
van dat moment niet echt
bekoren. Nochtans had de
machtige tentoonstellingshal aan de triomfboog van
het Jubelpark reeds eerder
afspraak met de auto
geschiedenis, want hier
vonden de eerste Brusselse
autosalons plaats.
Toen ik op 1 januari aan
mijn taken als directeur
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begon was er niemand op de
hoogte van mijn komst,
en dat was niet de enige
verrassing. Ik vroeg toegang tot de server en het wifi
netwerk, maar dat bleek er
gewoonweg niet te zijn, er
was meer dan een beetje
chaos. Het kantoor lag vol
papier en documenten, de
mensen sloften met hun
hoofden in de grond rond,
en trots op hun werk waren
ze als zeker niet. Er was
nog wel sympathie voor het
museum maar niemand wou
er nog mee geassiocieerd
worden. Maanden op een
stuk hebben wij opgeruimd
en schoon gemaakt.
Ik was nog een snotneus
maar de Raad van Bestuur
bestaat
met
Roland
D’Ieteren, Stéphane Sertang
en Luc Bontemps van
Febiac, wel uit de ‘beau
monde’ van de Belgische
automobielsector.
Zij
zorgde nervoor dat er
naast mij een Curator stond
met een groot netwerk en
massa’s ervaring en dit was
Eric Janssen jarenlang de
woordvoerder van Toyota.
In 2018 werd Eric vervangen door Leo Van Hoorick
een
man
die
autogeschiedenis
ademt.
Als
uitgever
en
journalist is Van Hoorick
onder meer gespecialiseerd
in autoveilingen en jureert
hij op Interclassics, de
Zoute Grand Prix, het
Antwerp Concours en het
Concours d’ Elegance van
Soestdijk.
Ondertussen
heeft
het
museum een goede reputatie
opgebouwd.
Zodoende
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krijgen
wij
regelmatig
auto’s
aangeboden
van
mensen die de wagen niet
meer nodig hebben of overleden zijn. Zo schonk een
vrouw ons een Belgische
VancLee buggy van haar
overleden man.
Tevens
kregen wij de Autobianchi
van een man uit Parijs die
permanent de wereld rondreist en verwelkomen wij
binnenkort
de
Lancia
Montecarlo van de onlangs
overleden journalist Philippe
de Barsy.
De Mahy – auto’s maken nog
steeds twee derde uit van de
260 tentoongestelde voertuigen in Autoworld, wat veel
is maar reeds minder dan
vroeger. Toen het museum
in 1986 de deuren opende
dacht men dat het klaar
was. De collectie Mahy
stond er en men bleef eraf.
Vandaag hebben wij carte
blanche en beheren wij de
volledige collectie die hier
tentoongesteld wordt. Eén
van de nieuwste auto’s in het
museum is eigenlijk een
oudje : een Volkswagen T2
busje, een ontwerp uit de
jaren ’60 maar gebouwd
in 2013 toen in Brazilië de
laatste exemplaren van de
band rolden. Wij hebben
tevens een Golf I staan, een
wagen die in 1986 modern
was maar nu hier thuishoort.
Wij volgen de geschiedenis
en nu hebben wij “youngtimers”
en
“oldtimers”.
Jongere mensen zijn minder
geïnteresseerd
in
vooroorlogse auto’s. Binnenkort
rijden wij de jaren negentig
binnen, want we moeten
altijd een 20 à 30 jaar terug
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gaan in de tijd.
Wij hebben hier eveneens
de eerste elektrische Golfs
staan, alsook de eerste
Prius en een Detroit Electric
uit 1916. Wij zullen het nog
meemaken dat de eerste
Tesla hier toekomt. Met
de tweejaarlijkse themavoorstellingen hebben wij
Autoworld terug op de kaart
gezet. Deze over Ferdinand
Porsche in 2013 was vooral
eentje om trots op te zijn.
Wolfgang Porsche was op
de opening en hij vertrouwde
mij toe dat hij het net zo zou
gedaan hebben in Stuttgart.
Dit was twee jaren na de opstart van onze complete reorganisatie en verbaasde
gans de wereld. Het was
tegelijkertijd onze drukst
bezochte tentoonstelling met
65000 bezoekers. En deze
over Ferrari was de meest
rendabele. Dit zijn de vaste
waarden Porsche en Ferrari
daarmee lok je ook de
‘gewone’ bezoeker die niet
tot de ‘gepassioneerden’
behoort.
Leo Van Hoorick droomt er
vooral van om de Belgische
zone (rechts achteraan) uit
te breiden. “Alle musea zijn
ergens hetzelfde, je ziet bvb.
een VW Kever en een Ford
T. Maar ons lokale verhaal
is een “Unique Selling Point”,
vele mensen weten niet dat
er ooit honderdvijftig automerken waren in België,
deze voorstelling willen wij
verder uitbouwen.
Maar zit er nog toekomst in
het verleden nu de jeugd
steeds minder geïnteresseerd is in auto’s? Wij zijn

ervan overtuigd dat de
passie gaat blijven bestaan,
alleen beleven zij het vooral
op een andere manier. Zij
volgen hun generatie genoten de spotters, bloggers
en youtubers en zijn vooral
geïnteresseerd in supercars.
Vandaar het idee om na de
coronapauze te heropenen
met een expo rondom auto’s
genre MC Laren P1 of
Bugatti Chiron.
Door de lockdown en de gedwongen sluiting zitten wij
vandaag maar aan goed
60%
van
het
aantal
bezoekers van een normaal
jaar.
Met de supercars
hebben wij iets kunnen
recupereren, wij wilden heropenen met een knaller
want tijdens de quarantaine
hadden wij nul inkomsten.
Wij leven van bezoekers,
sponsors en het aanbieden
van
evenementenruimte.
Wij hadden er honderdvijftig
in onze agenda staan en in
maart was dit op drie dagen
tijd gereduceerd tot nul.
Tijdens de lockdown hebben
wij de vrijgekomen tijd
gebruikt om alle wagens aan
kant te zetten en om met zijn
allen het geheel terug op te
frissen en te ordenen. En
alle medewerkers hebben
hier een tandje bijgestoken.
Gelukkig hadden wij de afgelopen jaren wat geld opzij
kunnen zetten, want het zijn
deze reserves die ons rechthouden. Het wordt sowieso
een ‘rood’ jaar want wij
dragen zeer grote kosten
mee. De verwarming van
onze immense hal, de verzekering van sommige geleende auto’s en de kosten
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voor de specifieke transporten zijn maar enkele van de
diverse kosten.
Sinds enkele jaren hoort
Autoworld bij de vijf belangrijkste multi merken musea
van Europa. Samen met
Louwman in Nederland, Cité
de l’automobile in Frankrijk,
Museo Inernazionale dell’
automobile in Italië en
Beaulieu in England. Na ons
initiatief hebben wij besloten
om auto’s en ideeën te
delen. Tevens ontstond zo
het idee van een gezamenlijke tentoonstelling, waarvan de eerste editie de Interclassics was in Brussel.
Op tien jaar tijd is Autoworld
in Europa uitgegroeid tot
een gerespecteerde vaste
waarde en hiervoor moeten
wij elke dag onze focus behouden om het patrimonium
in ere te houden en het
museum te verbeteren. Dat
is van de aandeelhouders
een nobel doel want de auto
is een deel van de Belgische
Industriële geschiedenis.
Met een team van vijfentwintig medewerkers aangevuld met freelancers en
weekendwerkers staan wij
elke dag van het jaar klaar
om grote getalen bezoekers
te verwelkomen.

Wie zich wil onderdompelen in
de motor aangedreven geschiedenis kan dagelijks terecht bij
Autoworld voor de permanente
tentoonstelling. Dit jaar kan
je eveneens nog enkele thema
expo’s meepikken zoals “Mazda
100 years”, “Gillet Motorcycles
100 year” en “Skoda 125 years”.
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T R A X I O

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

TWEEDEHANDSVOERTUIGEN HEBBEN
STERKE SEPTEMBERMAAND ACHTER DE RUG
VERKOPERS VAN TWEEDEHANDS AUTO’S EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN
KUNNEN TEVREDEN TERUGBLIKKEN OP DE VOORBIJE MAAND

MARKET

Inschrijvingen
nieuwe
wagens herpakken zich
in september (+2,4%) en
deze van tweedehandswagens (+15,1%) blijven
voor de vierde maand op
rij op hoog niveau. Bij de
lichte bedrijfsvoertuigen
(LCV) zien we dezelfde trend
voor de maand september
2020: nieuwe voertuigen
(+12,1%) overstijgen het
niveau van september
2019 terwijl tweedehandse
lichte
vrachtwagens
(+17,1%)
sterk
blijven
scoren. Bij de motorfietsen
doen zowel nieuw (+24%)
als tweedehands (+30%)
het zeer goed.
Filip Rylant, woordvoerder
van
TRAXIO,
vat
de
situatie als volgt samen: “Na
een zwakke augustusmaand
overstijgen de septemberinschrijvingen van nieuwe
personenwagens het niveau
van vorig jaar (+2,4%). Dat is
voornamelijk te danken aan
de levering en inschrijving
van eerder dit jaar bestelde
wagens alsook van recente
acties
op
onmiddellijk
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beschikbare stockwagens.
Tweedehandswagens blijven
goed scoren (+15,1%) en
dat valt grotendeels toe te
schrijven aan de onzekerheid bij de consument en de
onmiddellijke beschikbaarheid. TRAXIO verwacht
dat er dit jaar 20% minder
nieuwe wagens zullen ingeschreven worden tegenover een beperktere daling
van 5% voor tweedehandswagens. De inschrijvingen
van lichte bedrijfsvoertuigen
liggen in dezelfde lijn. Voor
de zware bedrijfsvoertuigen blijft dit Corona-jaar
helemaal een zware dobber
met zware verliescijfers
voor de nieuwverkoop en
een tweedehandsmarkt die
het niveau van vorig jaar
niet haalt. Verrassend sterk
blijven anderzijds de motorfietsen die deze maand +24%
(nieuw) en +30% (tweedehands) scoorden tegenover
september vorig jaar. Hun
seizoen loopt nu bijna ten
einde en we verwachten dat
de motorfietssector het jaar
zal kunnen afsluiten met een
status quo voor de nieuw-
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verkoop en een lichte winst
(+5%) voor tweedehands.”

PERSONENWAGENS
De
inschrijvingen
van
nieuwe personenwagens
kennen – na een zware
terugval van -25,1% tijdens
de maand augustus – een
herneming (+2,4%) tot op het
niveau van september 2019
waardoor het gecumuleerde
jaartotaal op -24,2% blijft
steken. TRAXIO verwacht
dat er dit jaar 20% minder
nieuwe wagens zullen ingeschreven worden.
Nieuwe wagens kampen
momenteel nog steeds met
langere leveringstermijnen
dan normaal. Deze situatie
wordt deels versterkt door
de
omschakeling
naar
RDE2-tests (Real Driving
Emissions Step 2) die
momenteel extra tijd vergen.
Opvallend bij de nieuwe
wagens
is
het
sterk
gestegen
aandeel
van
hybride wagens in 2020:
van 5,5% naar 13,8% en de

daling van benzine (61,0%
naar 51,3%). De verklaring
hiervoor moeten we vooral zoeken bij de hybride
bedrijfswagens die sinds begin dit jaar kunnen rekenen
op een gunstiger VAA (Voordeel Alle Aard).
De wagens met een lagere
CO2-uitstoot (minder dan
109 g/km) groeien in marktaandeel van 22,8% in 2019
naar 43,4% in 2020, dus
bijna een verdubbeling.

MARKT NIEUWE PERSONENWAGENS

MARKT TWEEDEHANDSE
PERSONENWAGENS
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Voor de vierde opeenvolgende
maand
overstijgen de inschrijvingen van
tweedehandse personenwagens die van vorig jaar:
+15,1% t.o.v. september
2019 waardoor de achterstand op jaarbasis wordt
beperkt tot -7,5%. TRAXIO
verwacht dat er dit jaar 5%
minder tweedehandswagens
zullen ingeschreven worden.
De goede resultaten voor
de inschrijvingen van tweedehandse wagens zijn toe
te schrijven aan 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
beschikbaarheid 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:
48,1%
versus
benzine: 49,5%). Het aandeel van de andere brandstoffen is verwaarloosbaar.

2019.

De gemiddelde leeftijd van
de
occasie-inschrijvingen
daalt dit jaar ook licht : van 7
jaar en 8 maand naar 7 jaar
en 5 maand.

De tweedehandse lichte
bedrijfsvoertuigen (LCV)
kennen een inschrijvingsverloop dat doet denken aan
die van de tweedehandse
personenwagens.
Juni,
juli, augustus en nu ook
september (+17,1%) kenden
een sterke groei waardoor
de schade over de eerste 9
maanden (YtD) wordt beperkt tot -1,7%.

BEDRIJFSVOERTUIGEN
In de markt van de bedrijfsvoertuigen heerst nog steeds
onzekerheid. De inschrijvingen van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen trekken terug aan
met een goede septembermaand maar de sector van de
nieuwe zware bedrijfsvoertuigen blijft klappen incasseren. Op de tweedehandsmarkt wordt de schade nog
beperkt bij de lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) en vrachtwagens van +12 ton.
Na een rode maand augustus
gaan de inschrijvingen van
nieuwe
lichte
bedrijfsvoertuigen (LCV) opnieuw
de goede richting uit voor
september (+12,1% ten
opzichte van september
2019 en daardoor terug op
het niveau van 2018). Eind
september werden er echter
15,2% minder nieuwe lichte
bedrijfsvoertuigen
ingeschreven
dan
eind
september
2019
en
waarschijnlijk
zal
het
volledige jaar 2020 een
verlies van 15% laten optekenen ten opzichte van
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Voor
sommige
merken
gelden nog steeds langere
levertermijnen dan normaal,
en hetzelfde geldt voor
sommige koetswerkbouwers.

Een aantal bedrijven en zelfstandige ondernemers heeft
geopteerd om eerder een
tweedehands lichte bedrijfsvoertuig te kopen in plaats
van een nieuw : dit heeft uiteraard alles te maken met
onzekerheid. Een tweedehands voertuig is goedkoper
en de afschrijvingstermijn
kan korter zijn. Bovendien is
een eventueel verlies kleiner
wanneer een tweedehands
voertuig zou moeten verkocht worden indien de zaken minder goed gaan dan
verwacht. Ook onmiddellijke
beschikbaarheid speelt een
rol. Plus het feit dat bepaalde
bedrijven extra bestelwagens
inzetten om hun personeel
naar werven te kunnen vervoeren (door de beperkingen
van de hygiënemaatregelen
mogen er namelijk minder
mensen per voertuig worden
vervoerd).

THIS
PAGE
COULD
BE
YOURS

MARKT TWEEDEHANDSE
LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

TRAXIO STATS
TRAXIO volgt maandelijks
de inschrijving op van
nieuwe en tweedehandse

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

Adverteren in ons magazine? Het kan!
Door te adverteren in CarCareer Magazine bereikt u uw gewenste doelpubliek in de automotive sector. Het interactieve
karakter van ons magazine biedt ontelbaar veel mogelijkheden.
Adverteren aan de hand van een reclamespot of een
advertorial? Alles is mogelijk.
Stuur ons een mailtje: info@carcareer.be en dan kijken we
samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.

DREAM
on
WHEELS

BAC
BAC MONO
MONO
42
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D IM ENSI ONS
& WE IGH T

ENG INE

Overall width:
1836 mm

Type:
Normally Aspirated, 4
cylinder, in-line, semistructurally mounted

Overall length:
4007 mm
Height:
1085 mm
Wheelbase:
2565 mm
Ground clearance:
95mm (f) 115 mm (r)
Weight:
566 kg
Power to weight:
526 bhp per tonne
Weight distribution:
49% (f) / 51% (r)

Displacement:
2488 cc
Configuration:
In-line, cylinders
Number of Valves:
VVT
Bore x Stroke:
89 mm x 100 mm
Maximum Power:
430 bhp
Maximum Torque:
330 Nm

46

VEH ICL E

F UEL
SYS T EM

Exhaust:
BAC developed, 4 into
2 into 1 lightweight,
titanium exhaust manifold & collectors
centrally mounted exhaust system

Body Type:
Graphene enhanced,
super light carbon
composite body
panels, 2x2 twill Visible
matte carbon lower
body panels

Construction:
Custom alloy
fabrication with
internal baffles &
collector system

Engine Management:
Specialized Control
Systems Delta 880

Safety Cell:
2nd generation ‘optimised’ chassis for increased interior space
TIG welded cold drawn
seamless tube RACMSA
& FIA compliant ROPS
Carbon fibre performance Crash Box

CONS T R UC T I ON
Construction:
Forged connecting
rods & forged pistons
Lubrication System:
Dry sump with internal
scavenge pump
Camshafts:
Performance inlet &
exhaust camshafts &
uprated valve springs
Induction System:
Gas flowed cylinder
head with individual
butterfly port throttles
Intake System:
F3 style BAC / ITG
aero optimized carbon
inlet, remote filtration
system & carbon airbox

Safety:
Master Kill Switch, 6
stage traction control
(+off), FIA compliant
plumbed-in Lifeline Fire
Extinguisher System
Clutch:
AP Racing (sintered
high performance), Intelligent launch control

Aero:
STFC-developed &
tested low drag aero
package, BAC developed cockpit aero screen
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Capacity:
35 litres
Fuel Pump:
ATL in tank high
pressure fuel pump,
with two stage filtration
Filler:
Lockable billet
aluminium filler cap

M EER INFO:
www.bac-mono.com

BRAND
EEN MAN EN
ZIJN DROOM
CHRISTIAN VON KOENIGSEGG

V

oor onze 4de editie van CarCareer Magazine hebben we
gekozen om eens een “apart”
merk voor te stellen dat voor iedereen tot de verbeelding blijft spreken!
Welkom bij Koenigsegg en het
bijzonder levensverhaal van de
CEO en stichter, Dhr. Christian von
Koenigsegg!

van zowel technologie als innovatie
om de Supercar van zijn dromen te
creëren: de Koenigsegg CC. De
Koenigsegg CC was de manifestatie van een droom en de succesvolle voltooiing ervan gaf Christian de
moed om door te gaan en zijn zoektocht naar perfectie met anderen te
delen. Zo werd het autobedrijf dat zijn
naam draagt geboren. Het verhaal van
Koenigsegg is net zo fascinerend en
uniek als de auto’s zelf. Christian was
pas 5 jaar oud toen hij voor het eerst
een stop-motionfilm uit Noorwegen
zag over een fietsenmaker die zijn
eigen racewagen bouwt. De film
moet indruk hebben gemaakt, aangezien een jonge Christian opgroeide
en droomde van het maken van de
perfecte sportwagen. Zo’n 17 jaar
later, en tegen alle verwachtingen in,
deed hij precies dat. Christian toonde
al vroeg interesse in design en ge-

EEN MAN EN ZIJN DROOM
Zoals veel jonge mannen was
Christian von Koenigsegg als jongen
gefascineerd door machines. Hij ging
zelfs zo ver dat hij droomde over het
maken van zijn perfecte sportwagen.
In schril contrast met de rest van ons
ging Christian echter door en maakte
die droom werkelijkheid - op slechts
22-jarige leeftijd.
Met buitengewone vastberadenheid
en visie verkende Christian de grenzen
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noot van de uitdagingen die
het ontdekken van nieuwe
technische oplossingen met
zich meebracht. Als jonge
jongen heeft hij videorecorders en broodroosters
gedemonteerd om te zien
hoe ze werkten en of ze
verbeterd konden worden.

ALS TIENER
STOND CHRISTIAN
VON KOENIGSEGG
BEKEND ALS DE
BESTE BROMFIETSTUNER IN DE STAD.
Als tiener stond hij bekend
als de beste bromfietstuner
in de stad en begin jaren
negentig, rond zijn 18e
verjaardag, begon Christian
serieuzer te werken met
technische
innovatie
en kwam met enkele
interessante ideeën.
Een van de innovaties heette
de Chip Player. Hij geloofde
dat op een dag computergeheugenchips de gegevens
van een hele cd zouden
kunnen opslaan en dat het
waarschijnlijk een goedkopere manier zou zijn om
muziek te kopen en op te
slaan. Hij voerde een aantal
patentonderzoeken uit naar
een muziekapparaat dat
chips zou afspelen in plaats
van schijven. Maar uiteindelijk leek niemand in het
idee geïnteresseerd, dus
Christian ging verder, niet
beseffend dat zijn idee een
paar jaar later de norm zou
worden.
In 1991 vond hij een nieuwe
oplossing uit om vloer-

planken zonder lijm of
spijkers met elkaar te
verbinden. Hij noemde het
Click, omdat door het profiel
de planken eenvoudig in
elkaar
konden
klikken.
Christian presenteerde deze
technologie aan zijn schoonvader in België, die een
vloerenfabriek runde. Hij
verwierp het idee en zei dat
als het levensvatbaar was,
iemand het al lang geleden
zou
hebben
bedacht.
Christian toonde het concept vervolgens aan een
paar andere vloerfabrikanten die het ook verwierpen.
In 1995 patenteerden een
Belgisch en een Zweeds bedrijf exact dezelfde oplossing
als de Click-vloer van Christian - ze noemden het zelfs
Click! Deze innovatie is nu
veranderd in een miljardenindustrie ...
VAN PASSIE TOT KRACHT

eigen autobedrijf. Zijn enige
missie: de perfecte Supercar
creëren.
Dit was natuurlijk in een tijd
waarin de Supercar werd beschouwd als een soort dinosaurus, een temperamentvol overblijfsel uit vervlogen
tijden. De wereld bevond
zich aan het einde van een
recessie die de sportwagenindustrie hard had getroffen.
Voor Christian was het
echter een roeping. Hij gaf
weinig om de toestand van
de wereldeconomie of het
obstakel dat deze in de
hoofden van anderen zou
kunnen vormen. Hij was
bezig met het vervullen van
een droom.
THE START UP
Na de teleurstellingen van
de Chip Player en Click, en
te midden van de algemene
verveling van het runnen van
zijn import / exportbedrijf besloot Christian dat hij in plaats
van het perfecte zakenidee
na te jagen, zijn hart zou
volgen. Hij zou zijn droom-

Zweden is een gezegend
land met techniek van
wereldklasse. De gevechtsvliegtuigen van het land
hebben altijd een voortrekkersrol gespeeld in de
technologische ontwikkeling.
De
Zweedse
transportsector staat al lang synoniem
voor uitzonderlijke kwaliteit
en veiligheid, of het nu gaat
om vrachtwagens, bussen,
personenauto’s of zelfs de
vele kleine, gespecialiseerde
technische bedrijven die
werken met het tunen en
bouwen van rallyauto’s van
wereldklasse.

IN 1994 STARTTE
EEN JONGE
CHRISTIAN VON
KOENIGSEGG ZIJN
EIGEN AUTOBEDRIJF. ZIJN
ENIGE MISSIE: DE
PERFECTE SUPERCAR CREËREN.

Tegen deze achtergrond
volgde een jonge Christian
von Koenigsegg een droom
en startte hij in 1994 zijn

auto bouwen. Christian begreep dat het vrijwel onmogelijk was en dat velen
vóór hem hadden gefaald.
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Maar voor hem was het een
missie: de perfecte auto
maken zonder compromissen, zonder grenzen en
zonder faalangst.
In 1994, toen hij nog maar
22 was, startte Christian het
autobedrijf Koenigsegg en
begon hij met het creëren van
wat volgens hem de ultieme
auto was, een auto waarvoor
geen technische oplossing te
moeilijk werd geacht.
Tegenwoordig
beschikt
Koenigsegg
over
een
volledige R & D-afdeling met
ultramoderne
apparatuur.
In die vroege dagen moest
Christian het echter doen
met zelfvertrouwen, verbeeldingskracht en vastberadenheid om het eerste
werkende
prototype
te
creëren. Christian schetste
zelf de eerste technische layout van de auto en samen
met een klein team dat tegen
schamele lonen werkte,
werden alle onderdelen van
het voertuig met de hand
gemodelleerd. Het prototype werd in 1996 voltooid slechts twee jaar nadat het
project was begonnen.
Het prototype van de
Koenigsegg CC had een
unieke
carrosserie
van
carbon met een afneembaar dak. Ondanks zeer
beperkte middelen werden het
chassis, de ophanging, de
remmen, de draagarmen en
vele andere items allemaal
door Christian en zijn kleine
team speciaal voor de auto
ontworpen. De auto was
volledig origineel en kreeg
daardoor veel aandacht.
Vandaag, 18 jaar na de

eerste bouw, rijdt de auto
nog steeds perfect!
DE SHOW STELEN
Christian
nam
het
Koenigsegg
CC-prototype
mee naar het filmfestival
van Cannes in 1997 om de
belangstelling voor het voertuigconcept te peilen. De
reacties op de auto waren
overweldigend en de eerste internationale contacten
werden gelegd. Christian
voelde zich gerustgesteld
toen hij op weg was naar
commerciële productie.

GUINNESS GAF
DE CC8S DE TITEL
“‘S WERELDS
KRACHTIGSTE
PRODUCTIEAUTO
OOIT” EN JEREMY
CLARKSON - MR.
TOP GEAR NOEMDE DE CC8S
ZIJN FAVORIETE
SUPERCAR.
VAN TOEN EN NU
Dankzij Christians unieke
drive en visie blijven zowel
zijn auto’s als zijn bedrijf
in recordtempo rijden. In
relatief
korte
tijd
zijn
Christian en zijn team
experts in hun vakgebied
geworden en dagen een
decennia oud supercaretablissement uit.
Het bedrijf van Christian
bewoog zich net als zijn
auto’s in een recordtempo.
In 2002 begon Koenigsegg
met de serieproductie van het
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CC8S-model, een auto die
volledig was gehomologeerd
en crashtest getest voor de
Europese markt. Verbazingwekkend voor een startende
onderneming gaf Guinness
de CC8S de titel - ‘s werelds
krachtigste
productieauto
ooit, en Jeremy Clarkson Mr. Top Gear - noemde de
CC8S zijn favoriete supercar
in hevige concurrentie. Het
bewees de wereld dat het inderdaad mogelijk is voor een
gepassioneerde, toegewijde
jongeman om de oude, gevestigde supercar-merken te
evenaren.
In
2005
werd
de
Koenigsegg
CCR
de
snelste productieauto ter
wereld en versloeg het
negen jaar oude Guinness
World Record van de
McLaren F1. In 2006
pakte de Koenigsegg CCX
het Top Gear-ronderecord
met een tijd die al meer
dan twee jaar niet werd
verslagen.

VIDEO: KOENIGSEGG EXPLAINS HOW TO START YOUR OWN CAR COMPANY

De Koenigsegg CCXR was
de eerste ‘groene’ Hypercar
ter wereld, ontworpen en
gekalibreerd om te rijden op
E85- en E100-biobrandstof,
evenals op normale benzine.
Dit was destijds echt baanbrekend omdat de sportwagenindustrie
zich
helemaal niet concentreerde
op het “groene” aspect.
Tegenwoordig blijft Koenigsegg
nieuwe
records
vestigen
en
heeft
hij
ongeveer
300
fulltime
medewerkers in dienst, plus
consultants. Iedereen werkt
onder directe leiding van
Christian. Elke Koenigsegg

VIDEO: TIME TO REIGN - A KOENIGSEGG MINI BLOCKBUSTER
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wordt gemaakt en minutieus
geassembleerd door een
hechte groep autofanaten
volgens de hoogst mogelijke
normen, onder het toeziend
oog van Christian.
FILOSOFIE
De filosofie bij Koenigsegg
is er een die uitsluitend
gericht is op prestaties. Elk

detail van een Koenigsegg-auto wordt afgemeten
aan ons voortdurende doel:
de voertuigprestaties verbeteren. Dit zie je terug in
alles wat we doen. Niets is
onbeduidend. De manier
waarop we onze grondstoffen
kiezen,
ons
personeel, de inrichting van
onze faciliteiten, onze software, tools, systemen en
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onderhoud. Alles. Elk aspect
van het ontwikkelingsproces
is gericht op prestaties, niet
alleen in termen van kracht
en snelheid, maar in elk
product. Van aandrijflijn tot
veiligheid - elk onderdeel
moet de auto in staat stellen
de best mogelijke prestaties
te leveren.
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DE ID.3:
HET BEGIN
VAN EEN
NIEUW
TIJDPERK

DRIVING INSIGHT

DE VOLKSWAGEN ID.3

M

et de ID.3 stelt Volkswagen
zijn eerste elektrische auto
op basis van het modulaire
MEB-platform voor
met enkele
karakteristieke kenmerken.
•
•

•
•

•
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•

Groot rijbereik: Een schaalbaar
batterijsysteem biedt rijbereik tot
550 kilometer
Korte herlaadtijd: Het systeem
recupereert ongeveer 290 kilometer (WLTP) in 30 minuten aan
een laadpaal van 100 kW
Elektrische mobiliteit voor iedereen: de basisversie van de ID.3
kost minder dan 30.000 euro
Duurzame mobiliteit: batterij,
toeleveringsketen, productie... De
ID.3 werpt zich op als het eerste
Volkswagen-product met een CO2neutrale balans
Ontworpen voor een toekomst
onder stroom: onberispelijke
vormgeving en naadloze esthe-

•
•

•

•
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tiek introduceren nieuwe designkwaliteit in het segment van de
compacte auto’s
Revolutionair interieur: het Open
Space-concept van de ID.3 biedt
meer ruimte dan elke andere auto
in deze klasse en vestigt nieuwe
normen
Intuïtieve bediening: eenvoudiger
dan ooit tevoren – de bestuurder
herkent alles onmiddellijk
Fantastische
prestaties:
het
MEB-platform garandeert een ideale gewichtsverdeling en een dynamisch rijgedrag dankzij de achterwielaandrijving
Maximale veiligheid: talloze rijhulpsystemen garanderen een
ultieme veiligheid en onovertroffen
gebruiksgemak
Nieuw tijdperk na de Kever en
de Golf: met de ID.3 treedt Volkswagen toe tot het tijdperk van de
emissievrije mobiliteit

Volkswagen treedt samen
met zijn klanten toe tot
het tijdperk van milieuvriendelijke mobiliteit en
toont op IAA 2019 de zuiver
elektrische ID.3. Dit eerste
model
op
basis
van
het
MEB-platform
voor
elektrische voertuigen kan
schermen met een neutrale
CO2-balans
en
maakt
indruk met de typische rijdynamiek van elektrische
auto’s. Daarnaast werd het
model volledig genetwerkt,
en de speciale reeks ID.3
1ST zal bij de lancering
verkrijgbaar zijn in drie
uitrustingsniveaus, met een
elektrisch rijbereik tot 420
kilometer (WLTP). Alle ID.3
1ST-versies worden uitgerust
met de populairste batterijvariant, die over een nuttige
energie-inhoud van 58 kWh
beschikt. De seriemodellen
zullen later ook verkrijgbaar
zijn met een kleinere batterij
(45 kWh) met een rijbereik tot
330 kilometer en een grotere
batterij (77 kWh) met een
maximaal rijbereik van 550
kilometer. En omdat de
wagen compatibel is met
snelladers volstaat een half
uur laden aan een laadpaal van 100 kW om het rijbereik van de ID.3 1ST met
ongeveer 290 kilometer
(WLTP) uit te breiden. Daardoor geraakt hij een stuk
verder dan tot nog toe
mogelijk was in de klasse
van de compacte auto’s.
Volkswagen zal acht jaar of
160.000 kilometer garantie
bieden op de batterijen van
de ID.3 om een lange levensduur te garanderen. Ook
visueel toont de ID.3 dat hij
meer is dan alleen een nieuw

model. Zijn visionaire design
laat geen twijfel bestaan
over zijn elektrische karakter,
terwijl zijn ruimtelijke indeling
maximaal profiteert van de
voordelen van het elektrische
platform. Hoewel de ID.3
qua buitenafmetingen dicht
aanleunt bij de Golf, is zijn
interieur ruimer dan dat van
elke andere auto in deze
categorie. En aangezien de
basisprijs voor het seriemodel in Duitsland onder
de 30.000 euro ligt, is hij
na aftrek van de verwachte
overheidssubsidies
niet
duurder dan de meeste
compacte modellen. Kortom,
een elektrisch massamodel.
Helemaal onklopbaar is zijn
unieke verhouding prijs/
rijbereik, die enkel mogelijk
wordt gemaakt door de
consistente
strategische
keuze
voor
elektrische
voertuigen
en
de
bijbehorende schaalvergroting
bij Volkswagen. De eerste
exemplaren van de ID.3
zullen medio 2020 in Duitsland worden geleverd.
OPPORTUNITEIT VOOR
CO2-NEUTRALE
MOBILITEIT
De ID.3 pakt niet alleen uit
met een compleet nieuw
autoconcept, maar geeft
de bestuurder en zijn
passagiers ook de mogelijkheid om helemaal CO2neutraal te rijden, op voorwaarde dat de batterij
consequent wordt opgeladen
met stroom uit natuurlijke
energiebronnen. Zo belichaamt de ID.3 de nieuwe
missieverklaring van Volkswagen: ‘goTOzero’. Tegen
2050 wil de hele Volks-
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wagen-groep een CO2neutrale balans kunnen voorleggen. Tegen 2023 zal het
merk Volkswagen alleen al
negen miljard euro investeren
in elektrische mobiliteit, en
de komende tien jaar wil het
merk meer dan tien miljoen
elektrische wagens bouwen.
Er staan dan ook meer
dan twintig e-modellen op
de planning. In samenwerking met Elli biedt de
Volkswagen-groep vandaag
al hernieuwbare energie
aan en zal de groep ook een
laadinfrastructuur op poten
zetten.
EERSTE ELEKTRISCHE
WAGEN OP BASIS VAN
HET NIEUWE MEBPLATFORM
De ID.3 is de eerste Volkswagen op basis van het nieuw
ontwikkelde,
modulaire
MEB-platform (Modulare EAntriebs-Baukasten).
Alle
toekomstige
ID.-modellen
zullen exclusief verkrijgbaar zijn met een zuiver
elektrische
aandrijving.
Die
aandrijving
werd
geoptimaliseerd rond de
batterij om het rijbereik te
maximaliseren en tegelijk
de kosten tot het minimum
te beperken. De designbenadering biedt bovendien
tal van voordelen in termen
van lay-out, in het bijzonder
wat de opstelling van de
aandrijfonderdelen en randonderdelen en de ruimtelijke
indeling van het interieur
betreft. De elektrische aandrijving van de ID.3 bestaat
in de eerste plaats uit de
synchrone
elektromotor
met permanente magneet,
inclusief
vermogens-
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elektronica en transmissie,
die in de achteras werden
geïntegreerd. De vlakke
hoogspanningsbatterij
kreeg een efficiënte, ruimtebesparende opstelling in
de bodem, terwijl randonderdelen
zoals
de
compressor van de airconditioning en de stuurinrichting in de neus van
de wagen werden ondergebracht. De vermogenselektronica regelt de stroom
van de hoogspanningsenergie tussen motor en
batterij,
een
proces
waarbij het systeem de
gelijkstroom uit de batterij
omzet in wisselstroom voor
de elektromotor. Tegelijkertijd voorziet een gelijkstroomgelijkstroomomvormer
het
elektrische
12V-systeem
van laagspanningsstroom.
Een transmissie met één
versnelling brengt het vermogen van de motor over
naar de achteras. De
motor, vermogenselektronica
en transmissie vormen een
compacte eenheid. Doordat
de batterij in de bodem van
de auto werd ondergebracht,
kan de ID.3 een erg laag
zwaartepunt voorleggen, net
als racewagens, en dat heeft
een positief effect op het
neutrale
weggedrag.
Bovendien onderscheidt de
ID.3 zich door zijn ideale
gewichtsverdeling
tussen
voor- en achteras. In
combinatie met de standaard
achterwielaandrijving levert
dat uitstekende prestaties
op.
EERSTE MODEL VAN EEN
HELE FAMILIE
De ID.3 is de eerste telg

van een nieuwe familie en
alle leden van het Volkswagen ID.-gamma zullen de
ID.-typebenaming
krijgen.
De doelstelling is duidelijk:
de elektrische mobiliteit helpen om door te breken op de
massamarkt. ID. staat voor
intelligent design, identiteit
en visionaire technologieën.
In dat proces is ‘ID.’ geen
afkorting voor een bepaalde
term, maar verwijst het op
symbolische wijze naar de
diverse eigenschappen die
samenkomen in deze modellen: geautomatiseerd rijden

De doelstelling
is duidelijk:
de elektrische
mobiliteit helpen
om door te
breken op de
massamarkt
met nuluitstoot, een intuïtieve
bediening en een gepersonaliseerde netwerking.
DUURZAAMHEID TOT
LEVEN GEBRACHT
De ID.3 is de eerste Volkswagen die prat gaat op een
koolstofneutrale balans over
de hele toeleveringsketen.
De duurzaamheid wordt
al verzekerd in de batterijproductie: de productiefaciliteiten die de cellen voor
de batterijen van de ID.3
bouwen,
gebruiken
uitsluitend energie uit natuurlijke bronnen, net als de af-
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delingen in de fabriek van
Zwickau die de onderdelen,
het koetswerk, het lakwerk
en de assemblage voor hun
rekening nemen. De Volkswagen-fabriek in Saksen
is de pilootfabriek voor de
ID.3. Deze fabriek wordt al
sinds 2017 aangedreven
met hernieuwbare energie,
geproduceerd door waterkrachtcentrales. En wanneer
CO2-uitstoot in de toeleveringsketen
toch
onvermijdelijk is, wordt deze
gecompenseerd
door
investeringen in klimaatbeschermingsprojecten. Zo
kunnen de concessies de
ID.3 afleveren aan klanten
als een product met een
neutrale CO2-balans. Bovendien wil de joint venture Ionity,
waar ook Volkswagen deel
van uitmaakt, tegen 2020
400 ultrasnelle laadpalen
installeren langs de grote
Europese assen. Die laadpalen zullen 100% hernieuwbare
stroom
gebruiken,
op voorwaarde dat deze
beschikbaar
is
in
de
respectievelijke
landen.
Volkswagen werkt ook aan
een secundair gebruiksconcept
voor
hoogspanningsbatterijen
voor
stationaire
energieopslag.
Daarnaast ontwikkelt de
onderneming
geslotenlusconcepten om een koolstofneutrale recyclage te verzekeren wanneer de wagen
aan het einde van zijn
levensduur is gekomen.
VISIONAIR DESIGN
Dankzij het nieuw uitgewerkte design-DNA is de
ID.3 onmiddellijk herkenbaar
als een emissievrije wagen

VIDEO: VOLKSWAGEN ID.3
en heeft hij alle troeven in
handen om uit te groeien
tot een nieuw auto-icoon.
Zijn innovatieve combinatie
van design en technologie
plaatst de ID.3 bovendien
op hetzelfde niveau als de
iconische Kever en Golf.
Hij wijdt een nieuw designtijdperk in en verenigt zijn
natuurlijke vormgeving en
intuïtieve
gebruiksgemak
met de typische Volkswagen-glimlach. De ID.3
werd ontworpen voor een
toekomst onder stroom en
introduceert met zijn onberispelijke,
naadloze
esthetiek een nieuwe designkwaliteit in het compacte
segment.
Conform
het
principe van ‘licht als het
chroom van de toekomst’
maakt de ID.3 bijvoorbeeld
veelvuldig gebruik van ledverlichting om zijn design
te accentueren. Maar nog
belangrijker is dat de ID.3
het signaal geeft dat hij
communiceert met men-

sen. Dat sluit perfect aan
bij de heldere en sobere
stijl, de maximale precisie
van alle onderdelen, de
charismatisch gelijnde neus,
de iconische en opvallende
C-stijlen, de vloeiende oppervlakken en de krachtige,
expressieve en sportieve
lichtmetalen velgen van 18,
19 en 20 duim, die vanaf de
eerste aanblik een geheel
nieuwe rijervaring beloven.
“Met de ID.3 richt Volkswagen zich resoluut op
de toekomst”, aldus Klaus
Bischoff, hoofddesigner bij
Volkswagen. “De natuurlijke
stijl
en
uitermate
intuïtieve gebruikerservaring
demonstreren een nieuwe,
elektrische
manier
van
denken.”
NEUS: KIJK EENS DIEP
IN MIJN OGEN
Een elektrische auto vergt
geen grote koelopeningen
en dat heeft grote gevolgen
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voor het design van de voorkant. Met zijn Kever en bus
stond Volkswagen reeds te
boek als het merk dat koelradiatoren vooraan overbodig maakte door zijn
originele design. Daardoor
krijgen details zoals de koplampen een veel groter
belang. In de ID.3 maken
de ooit statische koplampen
plaats voor interactieve ledmatrixkoplampen met een
lichtsterkte van 750 lumen
en automatische grootlichten
met Dynamic Light Assist.
Dat laatste systeem maakt
gebruik van een camera
op de voorruit die voor- en
tegenliggers
analyseert.
Op basis van die gegevens
worden
de
grootlichten
automatisch
ingeschakeld
bij snelheden vanaf 60 km/u
en blijven ze actief zonder
tegenliggers te verblinden.
Dat komt de verlichting van
de weg en de wegkant sterk
ten goede, in het bijzonder
bij zonsopgang en in het

donker. De ledmatrixkoplampen
hebben
bovendien nog een ander, bijna
menselijk trekje: wanneer de
bestuurder zijn geparkeerde
ID.3 1ST nadert, kijken ze
de bestuurder kort aan en
knipperen ze als het ware
met hun oogleden.
PROFIEL: NIEUWE
PROPORTIES
In zijaanzicht wordt de ID.3
duidelijk gedomineerd door
totaal nieuwe proporties en
een nieuwe stijl. Zijn korte
overhangen
zijn
enkel
mogelijk bij een zuiver
elektrisch platform. De lange
wielbasis strekt de auto als
het ware uit en geeft hem
een krachtige uitstraling.
Het design valt op dankzij
het uitzonderlijke niveau van
precisie,
helderheid
en
visionaire kracht. De vloeiende oppervlakken van het pro-

fiel onder de hoofdlijn vormen een globale harmonie
die bijna sensueel aandoet.
Het diamantvormige ID.honingraatmotief ter hoogte
van de C-stijl is een opmerkelijk
element,
geïnspireerd op een honingraat, een van de meest indrukwekkende
natuurlijke
vormen. Een honingraat is
superlicht, extreem stabiel
en 100% duurzaam en
symboliseert
daarmee
het basisprincipe van het
MEB-platform. Het platformdesign is trouwens nauw verwant met dat principe: steeds
met een identieke structuur
en op elk moment geschikt
voor individuele verbeteringen.

kere kleur. Ze strekt zich uit
over de hele breedte van
de auto. De grote achterruit wordt aan de zijkanten
gedefinieerd door verticale
stroomlijnelementen; onderaan wordt dit gedeelte opgesplitst door opvallende,
horizontaal
opgestapelde,
erg dunne ledachterlichtblokken. Het glanzende,
panoramische schuif- en
kanteldak met zwarte rand
van de ID.3 1ST is het
grootste uit het hele modelgamma van Volkswagen.
Het geeft de inzittenden niet
alleen een fantastisch uitzicht op de hemel maar vergroot ook de hoofdruimte en
draagt bij tot een ongekend
gevoel van ruimte.

ACHTERKANT: OPVALLEND PERSPECTIEF

COMPACTE AFMETINGEN

De glazen kofferklep onderscheidt zich door haar don-
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De ID.3 past de designvrijheden van elektrische
auto’s op compromisloze

wijze toe. Globaal gesproken
is hij ongeveer even lang als
de Golf, maar dankzij zijn
kortere overhangen is zijn
wielbasis groter dan die van
alle andere wagens in zijn
klasse. Concreet betekent
dit dat het vierdeursmodel
4.261 millimeter lang, 1.809
millimeter breed en 1.552
millimeter hoog is, met een
wielbasis van 2.765 millimeter. Conform de DINnormen bedraagt zijn minimale leeggewicht 1.719 kilogram en ligt het maximale
laadvermogen tussen 416 en
541 kilogram, naargelang van
de uitrusting van de auto. Zijn
frontale oppervlak bedraagt
slechts 2,36 vierkante meter,
wat de luchtweerstandscoëfficiënt beperkt tot 0,267.
De draaicirkel van 10,2
meter is vergelijkbaar met die
van een kleine auto, waardoor de ID.3 zich perfect
leent voor het stadsverkeer.

Wie fietsen wil vervoeren
met de ID.3, kan daartoe een
speciale
trekhaak
laten
installeren, die niet alleen
geschikt is voor een fietsdrager maar ook voor andere
transportaccessoires.
De
maximale verticale trekhaakbelasting bedraagt 75 kilogram.
REVOLUTIONAIR
INTERIEURCONCEPT
Geen middentunnel, korte
overhangen.
Het
Open
Space-interieur van de ID.3
biedt verrassend veel ruimte
en vestigt nieuwe normen
in het compacte segment
dankzij een ruimtegevoel dat
vergelijkbaar is met dat van
lagere middenklassers. De
vijf plaatsen van de ID.3 1ST
worden aangevuld met een
koffervolume van 385 liter
achter de tweede stoelenrij.
Passagiers in de ID.3 nemen
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plaats in een mobiele ruimte
met een volledig nieuw
concept, een nieuwe lay-out
en een nieuw design. Volkswagen doopte het Open
Space: een pure, luchtige
ruimte. De sculpturale en
vloeiende
oppervlaktestructuur put inspiratie uit
natuurlijke vormen. Bionisch
design dus, eerder dan
rationele technologie. Dankzij zijn organische vormgeving en zachte welvingen
ademt het design openheid
.
INTUÏTIEVE BEDIENING
De ID.3 communiceert met
zijn bestuurder en de omgeving. Bestuurders weten
intuïtief en onmiddellijk wat
ze waar kunnen vinden in
de cockpit. Behalve het
display in de cockpit is er
ook een nieuw ontworpen,
centraal geplaatst aanraakscherm van 10 duim dat de

bestuurder alle noodzakelijke
informatie geeft. ID. Licht
ondersteunt de bestuurder
met een ledstrip tijdens het
navigeren en maant hem
aan om te stoppen als er
gevaar dreigt. Een optioneel
head-updisplay
met
augmented
reality
(AR)
projecteert
relevante
informatie
ook
rechtstreeks op de voorruit. Die
informatie wordt visueel drie
tot tien meter voor de auto gepositioneerd. Alle bedieningselementen – inclusief die op
het elektrisch verstelbare,
multifunctionele
stuurwiel
– worden bediend met aanraakgevoelige
toetsen.
Alleen de elektrische ruiten en
waarschuwingsknipperlichten worden nog bediend met
druktoetsen. Die bedieningselementen worden nog aangevuld met een intelligente
natuurlijke spraakbediening.
De bestuurder en de voorste
passagier kunnen de ID.3
simpelweg aanspreken met
“hallo ID.”. ID. Light gebruikt
lichtsignalen om aan te
geven op wie de ID.3 op dat
moment reageert. Dankzij
App-Connect kunt u de ID.3
ook in luttele seconden verbinden met een smartphone.
ZELFSTANDIGE RIJHULPSYSTEMEN
De rijhulpfuncties worden
ondersteund door een multifunctionele camera op de
voorruit die ook verkeersborden
identificeert.
De
comforten
veiligheidsfuncties
van
de
ID.3
omvatten onder meer Front
Assist met noodremfunctie
voor de stad en voetgangersdetectie, een anti-multi-

64

65

crashfunctie, de rijstrookassistent Lane Assist, de rijstrookwisselassistent Side
Assist, de parkeerhulp Park
Assist met achteruitrijcamera
en het sleutelvrije toegangssysteem (Kessy Advanced)
met verlichte deurgrepen.
Dankzij
de
standaard
Park Distance Control met
manoeuvreerremfunctie
voorkomt het systeem schade
tijdens het parkeren: de
functie
kan
dreigende
aanrijdingen voorkomen of
de ernst van aanrijdingen
beperken door op het laatst
mogelijke moment een remmanoeuvre te starten. Het
systeem remt de wagen
automatisch af tot stilstand
bij snelheden van 1,5 tot 10
km/u achteruit en 2,5 tot 10
km/u vooruit.
PUUR INFOTAINMENT
Het multimediasysteem van
de ID.3 omvat een navigatiesysteem dat kan worden
bijgewerkt.
De
handige
telefoniefunctie omvat ook
een inductielader voor smartphones. Het soundsysteem
kan worden aangevuld met
een Beats-pack, dat de audiosfeer van een liveconcert
nabootst met acht luidsprekers en een subwoofer.
SPECIALE REEKS ID.3
1ST MET DRIE
UITRUSTINGSNIVEAUS
De ID.3 1ST zal worden
aangeboden in drie vaste
configuraties,
afgestemd
op de typische wensen van
klanten. Kopers kunnen
zelf de lak- en interieurkleur
kiezen. De ID.3 1ST wordt
aangedreven
door
een
elektromotor op de achter-

as. Deze levert 150 kW en
een maximumkoppel van
310 newtonmeter. Daarmee haalt de ID.3 1ST een
topsnelheid van 160 km/u.
De speciale reeks beschikt
bovendien over een batterij
met een nuttige energieinhoud van 58 kWh en een
rijbereik tot 420 kilometer
volgens de WLTP-cyclus.
De batterij kan worden opgeladen aan een maximumvermogen van 11 kW wisselstroom of 100 kW gelijkstroom. Wanneer de auto
wordt opgeladen met gelijkstroom, kan hij in 30 minuten
tijd tot 290 kilometer aan rijbereik recupereren.
De
basisuitvoering
van
de ID.3 1ST omvat een
navigatiesysteem,
een
digitale
radio
(DAB+),
stoelen
stuurwielverwarming,
armsteunen
voorin, een Mode 2-laadkabel en lichtmetalen 18duimsvelgen.
Dat
komt
ongeveer
overeen
met
de Comfort-versie in het
compacte segment.
De ID.3 1ST Plus beschikt
daarenboven
over
een
achteruitrijcamera,
een
adaptieve afstandsregelaar
en het vergrendelings- en
startsysteem zonder sleutel
(Kessy
Advanced).
Het
interieur van de ID.3 1ST Plus
omvat ook designstoelen,
een middenconsole (inclusief
twee verlichte USB-C-aansluitingen
achterin
die
kunnen worden vergrendeld
met een rolklep) en sfeerverlichting. Aan de buitenkant
onderscheidt deze versie zich
door verdonkerde ruiten, het
zilverkleurige koetswerkpack

Style, ledmatrixkoplampen,
matrixzijverlichting, -remlichten, -richtingaanwijzers en
-achterlichten, alsook lichtmetalen 19-duimsvelgen.
De topversie, de ID.3 1ST
Max omvat bovendien het
head-updisplay met verhoogde realiteit (AR), het
Beats-soundsysteem,
het
grote panoramische schuifen kanteldak om het ruimtegevoel te versterken en lichtmetalen
20-duimsvelgen.
Die uitrusting wordt nog aangevuld met een rijstrookassistent met Emergency
Assist, een rijstrookwisselassistent, comforttelefonie
met
een
contactloze
hoogspanningsbatterijlader,
comfortstoelen, een vlak
aansluitende koffervloer en
grote lichtmetalen 20-duimsvelgen.
DRIE BATTERIJFORMATEN BIJ DE START
VAN DE SERIEPRODUCTIE
Bij de start van de serieproductie zal de ID.3 verkrijgbaar zijn met drie batterijgroottes. De speciale reeks
ID.3 1ST wordt steeds geleverd met de middelste variant. Later komt daar ook een
basisversie bij. De batterij
biedt een nuttige energie-inhoud van 45 kWh en garandeert een elektrisch rijbereik
tot 330 kilometer volgens de
WLTP-cyclus. De batterij kan
worden opgeladen aan een
maximumvermogen van 7,2
kW wisselstroom of 50 kW
gelijkstroom. Als optie is ook
een laadsysteem tot 100 kW
gelijkstroom
beschikbaar.
Het basismodel van de auto
haalt een topsnelheid van
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160 km/u.
De grootste batterij biedt een
nuttige energie-inhoud van
77 kWh en een elektrisch rijbereik tot 550 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De
batterij kan worden opgeladen aan een wisselstroomlader met een maximumvermogen van 11 kW en een
gelijkstroomlader van maximaal 125 kWh.
Dat rijbereik beantwoordt
aan de eisen van de klanten.
Het voorspelde rijbereik werd
bepaald op een testbank aan
de hand van de WLTP-procedure (Worldwide harmonized
Light vehicles Test Procedure). Het werkelijke rijbereik
kan afwijken van deze waarden door factoren zoals de
rijstijl, de snelheid, het gebruik van comfortvoorzieningen en randverbruikers, de
buitentemperatuur, het aantal inzittenden, de belasting
van de wagen en de topografie. Naargelang van het gebruiksprofiel zal 80 procent
van de bestuurders met één
laadbeurt 230 tot 330 kilometer kunnen afleggen met de
kleinste batterij (45 kWh netto), 300 tot 420 kilometer met
de middelste batterij (58 kWh
netto) en 390 tot 550 kilometer met de grootste batterij
(77 kWh netto). Dit verkorte
rijbereik dekt dus ook ritten
met gematigde snelwegsnelheden en winterse ritten bij
lage buitentemperaturen. Het
spreekt voor zich dat vooral
ritten in stadsomgevingen
het grootste rijbereik opleveren, vaak zelfs groter dan het
WLTP-bereik.

K L A A R V O O R
D E S T A R T ?

DE INVLOED VAN ONLINE MARKETING OP
DE AUTOMOTIVE SECTOR

THE GAME HAS CHANGED. WAT
BETEKENT DE DIGITALE EVOLUTIE
VOOR DE AUTOMOTIVE?

De consument van vandaag is kieskeurig,
geïnformeerd en stelt hoge eisen. De lat voor de
automotive branche wordt alsmaar hoger gelegd. Hoe
voldoe je aan de alsmaar stijgende verwachtingen?
Wat zijn de eerste stappen die je onderneemt voordat je
een product koopt of een deal sluit? Als het antwoord
niet "grondige research" is, dan kan je jezelf op dat
gebied als een buitenbeentje rekenen anno 2020.
De consument - jij, ik, jouw klanten en stakeholders hebben een overload aan informatie die we op slechts
enkele seconden kunnen opvragen. We bekijken de
website, recensies en sociale mediapagina's van
bedrijven waarmee we willen samenwerken of producten
die we willen kopen.
Zien we iets dat ons niet bevalt, dan zijn de tientallen
alternatieven slechts een klik verwijderd. De loyaliteit die
we vroeger aan merken gaven, ligt op een historisch
dieptepunt. Het aantal overstappen naar concurrenten zit
de afgelopen jaren dan weer sterk in de lift.

Weet jij wie je klanten en potentiële klanten zijn?
Kan je in kaart brengen in welk stadia van de
customer journey ze zich bevinden?
Weet je hoe je een sterke online en social media
aanwezigheid opbouwt?
Kan je jouw doelgroep targetten en retargetten
met relevante advertenties?

Hoe ga je om met deze verandering?
Door online sterk in je schoenen te staan, ben je een
toevluchtsoord voor potentiële klanten die nog een
nieuwe partner of product zoeken. Ook bouw je aan je
merkloyaliteit, wat het aantal recurring customers doet
stijgen.
Maar online sterk in je schoenen staan, wat betekent dat
eigenlijk?

Advertentie door

THE BEGINNING OF A NEW ERA

67

Dan sta je online sterk in je schoenen.
Heb je hulp nodig met het ontwikkelen van een
marketingstrategie die écht wat oplevert? Of
wens je meer informatie in een verkennend
gesprek? Dan staan wij met plezier voor je klaar.
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