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‘Geen ingewikkelde computers; het is duidelijke techniek’

Een Oldtimer is juist eerder beter voor het milieu
Hij zette zijn eigen Mercedes-oldtimer voor de grap op marktplaats en was verbaasd hoeveel belangstelling daarvoor was. Een
tweede Mercedes volgde, toen
een derde.
Voor hij het wist had Jan Willem
Maassen van den Brink een bedrijfje
op poten gezet. Van het een kwam
het ander, en kon hij begin 2006 zijn
baan opzeggen en fulltime met zijn
bedrijf oldtimermercedes.nl in Westervoort bezig gaan. Hij koos er echter wel meteen voor om zich te specialiseren en de zaken grondig aan te
pakken om een onderscheidend vermogen te krijgen. Zo heeft hij enkele
goede garagebedrijven om zich heen
verzameld om kundige reparaties en

‘Oude Mercedes
moet je
koesteren’
keuringen te kunnen verrichten. De
auto’s die hij uit Duitsland importeert, hebben allemaal een TüV-keurmerk, wat nog strenger is dan onze
APK.
Inmiddels weten liefhebbers hem uit
heel Nederland te vinden. Zijn eerste
bedrijfshal kon hij onlangs zelfs inruilen voor een grotere, overigens ook
op het Hazeland in Westervoort. Zijn
aanpak bij deze oldtimerhandel is
even eenvoudig en degelijk als de
Mercedessen die hij verhandelt: ‘Ik
doe vooral de types W-123. Die hebben eenvoudige motoren die het minste onderhoud hebben. Geen ingewikkelde computers en zo; het is duidelijke techniek. Iedere oudere monteur
bij een garage is dol op dit soort motoren.’ Hij importeert de wagens zelf
uit Duitsland, veelal na tips van de
Duitse oldtimerclub W-123 of bevriende handelaren. Bij voorkeur
zoekt hij modellen met zeer weinig
kilometers op de teller en een eerste
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eigenaar - iets waarover normaal alleen op verjaardagen gepocht wordt,
maar wat hem in de praktijk toch
steeds weer lukt. Alle andere laat hij
letterlijk links liggen. Als voorbeeld
geldt de oude Duitse heer Joseph, die
zijn Mercedes 200 diesel van dertig
jaar en 70.000 km van de hand deed.
Maassen van den Brink: ‘Ik ben erg
kritisch op mijn aankopen. Van de
vijftien auto’s die ik zie kies ik er gemiddeld maar één uit. Handelaren
maak ik er wel eens kwaad mee.
Maar ik kan daardoor ook op draaiende delen drie maanden garantie geven
aan klanten. Welke andere handelaar
doet dan nou?’ Het financiële voordeel van een oldtimer (ouder dan 25
jaar, red.) is evident. ‘Er is geen wegenbelasting verschuldigd, en de verzekering is vaak niet meer dan een
tientje per maand. Rij je op LPG dan
is het nog goedkoper.’ Maar dan
vragen we hem om hetCmilieu. In
Amsterdam woedt momenteel de discussie over het tegenhouden van zogenaamde vervuilende auto’s; aan de
andere kant wordt in Duitsland een
vrijstelling gegeven voor oldtimers.
Hoe zal zich dat hier ontwikkelen?
Maassen van den Brink denkt dat het
in Nederland niet zo’n vaart zal lopen. ‘Bovendien: met een oldtimer
breng je niet een nieuwe auto op de
weg. Dus spaar je de ontwikkelingsinspanningen van fabrieken, die ook
CO2 teweeg brengen. Kijk maar naar
de discussie die daaromtrent over de
Prius is geweest. Schone auto, maar
de maakkosten waren wel ‘vies’. En
met LPG verminder je de uitstoot
ook nog eens met zo’n tien tot twintig procent. Ik denk dat je met een oldtimer beter voor het milieu bent dan
met steeds een nieuwe auto. Het is alleen wachten tot er ook voor oudere
diesels een roetfilter wordt ontwikkeld. Dan ben je helemaal klaar.’
Je moet deze oude Mercedessen wel
koesteren, vindt hij. ‘Niet gewoon
aan de straat zetten en eens in de
maand een wasbeurt. Maar meestal
zijn de kopers liefhebbers die echt om
deze wagens geven. Die ze vertroetelen.’

Hobma Modelbouw: meer dan alleen speelgoed
Tien jaar geleden begonnen Rob en
Annet Hobma achter hun woning in
Arnhem met de verkoop van radiografisch bestuurbaar speelgoed. Eerst
deden ze dat nog naast hun werk
maar dat bleek al snel niet meer te
combineren.
Rob stortte zich naast zijn werk op
de verkoop van radiografisch bestuurbare helikopters, bulldozers, vrachtwagens, boten etc. Sommigen compleet met een echte motor inclusief
brandstof. De prijskaartjes bekijkend
gaat het hier niet altijd om gangbaar
en goedkoop speelgoed.
Rob: ‘De grote speelgoedketens staken weinig energie meer in het duurdere technische speelgoed. Ik ben
daarover na gaan denken en besloot
zelf de markt op te gaan. Ik wist dat
er genoeg mensen zijn die willen ‘spelen’ met bijvoorbeeld een echt wer-
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kende graafmachine. Ze geven daar
een paar duizend euro voor uit. Gewoon omdat het hun passie is. Daar
zijn wij op ingesprongen. Eerst achter onze woning, later in het huidige
bedrijfspand in Elst. Inmiddels werken we met vier vaste krachten en
met zes parttimers. Ons computersysteem kent inmiddels zo’n 220.000
items. Ons bedrijf heeft 120.000 artikelen in voorraad.’
Gaat het hier om speelgoed of is het
meer? ‘Het is absoluut meer. Vaak horen we op beurzen dat we gewoon
wat speelgoed verkopen maar de verbazing is groot als we een radiografisch bestuurbare heli de lucht in sturen. Ons klantenbestand bestaat uit
pakweg 4000 mensen uit binnen- en
buitenland.’ Terwijl twee mannen
van gemiddelde leeftijd in de zaak vragen om een nieuwe motor voor een

kraan vervolgt Hobma: ‘Ik ben stronteigenwijs, als zeg ik het zelf. Ik vaar
een eigen koers in deze business en
het werkt. Ons sterke punt is denk ik
de bereikbaarheid in Elst, de aanwezige voorraad, de passie van ons allemaal en vakkennis.’
Annet Hobma: ‘We organiseren rond
ons bedrijfsterrein om de twee jaar
ook nog een internationale modelbouwmanifestatie. Daar komen
80.000 bezoekers op af.’ Is het vechten in deze bedrijfstak? Rob: ‘Er zijn
veel hobbyisten die ook verkopen.
Dat gaat zakelijk gezien niet altijd
goed. Je moet gewoon de zakelijkheid niet uit het oog verliezen. De
combinatie klantgerichtheid, goed
spul en vakkennis is voor ons de gouden greep. Misschien staan we wel
model voor modelbouw, wie weet.’
www.hobmamodelbouw.nl

