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DE JONG

Geen koopman, 
geen toekomst

Ik wil precies weten wat er leeft in de automarkt. Dus stap ik 
‘s ochtends ruim voor achten dealershowrooms binnen. Met 
een bak koffi  e en een gezellig praatje krijg je dan actuele infor-
matie. Vroeger werden er met de Speurders van de Telegraaf 
wijd open en de telefoon tussen oor en schouder geklemd 
gebruikte auto’s bijgekocht. Één van mijn dealers destijds: 
“Zo’n Eurotax-boekje, daar heb je geen moer aan. De dagprij-
zen staan gewoon in de krant. Die moet je scherp in de gaten 
houden en er je eigen handel op sturen.” 
Hij handelde uitsluitend in zijn eigen merk en had een broertje 
dood aan winkeldochters. “Ik ben geen verzamelaar, weet je. 
Na hooguit zes weken trap ik de muurbloempjes de tent uit.” 
Als je geen verstand hebt van de gebruikte handel in je eigen 
merk, kun je als dealer beslist geen nieuw verkopen.  “Natuurlijk 
moet je voldoende knikkers hebben om te kunnen handelen. In 
je kaartenbakje kijken en je klant bellen dat zijn auto net is 
 binnengekomen. Soms moet jouw importeur van een partijtje 
nieuwe af en dan moet je daar als de kippen bij zijn.” 
Een man naar mijn hart, die mij vaak van mijn winkeldochters 
heeft  verlost. Hij woont al jaren in  Marbella – prachtig – en hij 
koopt zo nu en dan nog een Tele-
graaf van zaterdag. Tegenwoordig 
staan de beeldschermen bij mijn 
bevriende dealers ‘s ochtends vroeg 
al wijd open. Internet als inkoop- en 
verkooploket voor de hele EU. Auto-
veilingen als afzetkanaal en digitaal 
referentiekader. En gecertifi ceerde 
private labels voor gebruikt van 
eigen merk. Zoveel salessupport 
heeft de branche nooit eerder 
gehad. En toch zijn er nog steeds merkdealers die niet be grijpen 
hoe de gebruikte handel vandaag werkt. Wat voor tools je ze 
ook geeft, ze weten het zelf altijd beter. “Gebruikt loopt nu 
 lekker, rendement is dik in orde, dus waar zal ik me druk over 
maken?” 
God verhoede dat de economie echt gaat aantrekken en de 
verkoop nieuw weer op gang komt. Dan staat bij deze slaap-
wagenconducteurs binnen een jaar de hele voorraad gebruikt 
veel te duur in de showroom. En daarmee saneren zij zelf onze 
branche. Want echte autoboeren hebben handelsgeest.

 ont wikkelingen in Rusland en omringende landen worden nauwlettend 
gevolgd. Verschillende fabrikanten hebben de verkoop in Rusland zelfs 
opgeschort. Volgens Opel-topman Karl-Thomas Neumann is de situatie 
in Rusland een tegenslag in de geplande strategie om zijn merk in 2016 
weer winstgevend te maken. 

Apple en Google
De autonoom rijdende auto lag in Genève uiteraard op ieders lip al lieten 
de grote spelers verstek gaan met studiemodellen. Met name de Merce-
des-Benz F 015, die als anti-Google auto de show stal op de Consumer 
Electronic  Show in Las Vegas, schitterende in Genève door afwezigheid. 
Wel hadden alle topmanagers hun commentaar gereed. Offi  cieel prees 
Winterkorn in Genève de initiatieven van Apple en Google. Maar net als 
anderen is hij tegelijkertijd op zijn hoede. Niemand wil zich de kaas van 
het brood laten eten. Met name Carlos Ghosn onderstreepte het belang  
van – in feite het gebrek aan – wettelijke grondslagen voor autonoom 
 rijden. “Het kan nog wel tien jaar duren eer juridische aspecten zijn gere-
geld”, aldus Ghosn, die bovendien een principieel verschil maakte tussen 
een zelfsturende auto en een auto die zonder bestuurder kan rijden. 
Intussen zijn de Apples en Googles van deze wereld intensief aan het 
daten met de grote autobouwers – en omgekeerd. Onbevestigde 
be richten melden bijvoorbeeld dat Audi en Apple inmiddels zeer nauw 
samenwerken op het gebied van connectiviteit voor zelfrijdende auto’s. 

‘Wanneer je een suv in 
het B- en C-segment hebt, 
dan verkoop je goed.’

God verhoede 
dat de economie 
echt gaat 
 aantrekken.

Warming up AutoRAI
Genève is al vele jaren een van de onbetwiste hoogtepunten in het 
autojaar. De aanwezige AutoRAI-delegatie benutte de beurs vooral 
om de laatste plooien van de eigen beurs glad te strijken. De aan-
wezige Nederlanders kijken zo goed als zonder uitzondering uit 
naar de beurs. Weliswaar wordt er door sommigen getwijfeld aan 
de return op investment, het feit dat er een beurs is, doet de 
meeste merken goed. Waar bij bijvoorbeeld Pon nog getwijfeld 
wordt of de uitgaven (circa drie miljoen euro) terugverdiend kun-
nen  worden, ziet Nimag (Suzuki)-directeur Ted van Dam de toege-
voegde waarde. “Consumenten oriënteren online. De AutoRAI 
biedt ze de kans om alles wat ze online bekeken hebben real life te 
vergelijken. En wij importeurs kunnen alles showen in onze eigen 
corporate omgeving.” Hyundai Nederland-directeur Hans Kwaad 
snapt wel waarom sommige merken minder enthousiast zijn. 
“Grote volumemerken kunnen op de AutoRAI ook klanten ver-
liezen. Bijvoorbeeld aan uitdagers zoals wij. Het klopt dat de 
 kosten aanzienlijk zijn, maar adverteren op de tv is ook zeer 
 prijzig. En van de AutoRAI weten we dat veel mensen in de running 
zijn voor een nieuwe auto.” 
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