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>  Voor de niet-golfers was er een 
clinic georganiseerd. 

>  Jack Pruijssers (Autolease 
Company) zoekt aandachtig 
naar de juiste lijn.

>  Cadillac-importeur  
Adriaan de Vries in actie. 

>  Een rondje (gemiddeld ruim vijf uur) 
golfen maakt hongerig. De traditionele 
barbecue ontbrak derhalve niet.

>  Shimano Overvliet van Leder 
Inbouw Nederland (links) kon 
veel leren van Willemjan Maarschalkerweerd, de winnaar van vorig jaar. 
Chris Boensma van Broekhuis (rechts) loopt rustig verder.

>  Als Wierd Meijering (zittend, rechts) 
ergens Schrobbeler ziet staan, is hij 
in zijn element. Datzelfde geldt 
eigenlijk ook voor Rob Groenen van 
Fleetprofile (links), Bart  Zoetmulder 
van Autotrack en Rico van der Vies 
van RDC (met petje).

>  De ASN-flight leverde de nummers een en twee, Roland de Jong 
(tweede van rechts) en Omer Kouer (uiterst rechts).  
Zij liepen samen met Peter Verkerk en Marcel Spronk (links).  

>  Mobility Media-directeur Jelle Heidstra 
 (midden) nam als gastheer Bauke Dekker 
(Speedrepair) en Jan Westerink (Cyberned)  
op sleeptouw. 
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VAG: lessons  
learned? 

Het management van VAG heeft enorme strategische inschat-
tingsfouten gemaakt, dat is nu wel duidelijk. Efficiency en winst-
gevendheid zijn uit het oog verloren om - koste wat kost - de 
grootste autofabrikant te worden. In die gedachtegang paste 
het knoeien met emissiewaarden. Toen de Amerikaanse auto-
riteiten daar lucht van kregen, deed het VAG-management 
alsof zijn neus bloedde. Terwijl juist extra waakzaamheid gebo-
den was, omdat Amerikanen bij overtredingen veel genadelo-
zer zijn dan Europeanen. Denk aan hun aanpak van doping. Zelfs 
toen de Amerikaanse autoriteiten de druk opvoerden, gingen de 
heren van VAG de dialoog uit de weg. De hand in eigen boezem  
steken en opstappen zou de enig juiste reactie zijn geweest. 
Zoiets dwingt respect af en het zou de zaak voor VAG op  
langere termijn in een ander daglicht hebben gezet, ongeacht de 
schuldvraag of de betrokkenheid van de top.
Nog geen jaar later blijkt dat nog veel meer autoproducenten 
de EU-emissiewetgeving hebben 
getart. Al dan niet gesteund door 
plaatselijke keuringsinstanties, 
die uit een soort loyaliteit over-
treders jarenlang de hand boven 
het hoofd hielden. Onder het mom 
van bescherming van de nationale 
automobielindustrie zijn overheden en consumenten massaal bij  
de neus genomen. En daar ligt nu een schone taak voor de EU: uni-
versele wetgeving en één centrale keuring voor álle lidstaten. Dan 
kunnen geldverslindende landelijke papierfabrieken als de RDW 
meteen worden opgedoekt.
Met een stabiel volume, prima dealerrendement en nauwe-
lijks imagoschade lijkt de Nederlandse VAG-organisatie veilig 
voor de gevolgen van het gestuntel in Wolfsburg. En met ‘Stra-
tegie 2025’ wil VW Bobo Matthias Müller nu het concern uit de  
crisis loodsen en winstgevender maken: “We hebben niet meer de 
illusie dat we alles beter kunnen”. Maar zijn plannen - meer elektro-
mobiliteit, autonoom rijden en mobiliteitsdiensten - zijn weinig ver-
rassend. En of het voldoende geld oplevert om alle claims te beta-
len, is nog maar de vraag. De komende jaren zal duidelijk worden 
of de bestuurders van VAG iets hebben geleerd. Voor falend top-
management hebben Duitsers trouwens een mooie uitdrukking: 
‘Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken’. De top zou eens goed in 
de spiegel moeten kijken en zich afvragen of zij wel het vertrouwen 
heeft van alle stakeholders en indien nodig de consequenties aan-
vaarden.
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