Ondernemer van de maand december:

CARAVANBEDRIJF VAN DER HOEK

Caravanbedrijf Van der Hoek uit Oud-Beijerland
is al volop bezig met seizoen 2017

‘Met zo’n Hobby komt je echt overal’
Ze zijn al weer enkele maanden in de showroom te bewonderen: de
nieuwste modellen van de Hobby, het meest verkochte caravanmerk
in ons land. Bij Caravanbedrijf van der Hoek aan de Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland, naast het grote kassencomplex van Tuinwereld, staat sinds de zomervakantie alles al in het teken van het
kampeerseizoen 2017. Er heerst optimisme bij Martin en Heleen van
der Hoek, want de caravanverkoop is langzaam maar zeker uit een
diep dal omhoog aan het kruipen. Vorig jaar steeg landelijk de omzet
met zo’n vijf procent, voor dit jaar wordt op een groei van zeven
procent gerekend. En dat merkt ook Caravanbedrijf van der Hoek,
dat door Hoeksche Waard Exclusief is uitgeroepen tot Ondernemer
van de maand december.

H

et zijn moeilijke jaren geweest, waarin in de directe
omgeving van de Hoeksche
Waard nogal wat caravanbedrijven
zijn gesneuveld, erkent Martin van der
Hoek. Samen met zijn vader Jan koos
hij in 1990 voor de recreatieve sector,
na jaren Ford-dealer voor tractoren
voor heel Zuid-Holland te zijn geweest.
In de omgeving van Dordrecht, Spijkenisse en Rotterdam-Zuid zitten vrijwel
geen caravanbedrijven meer. En dat
merkt Van der Hoek, dat zodoende niet
alleen klanten vanuit de hele Hoeksche
Waard heeft, maar ook van ver daar
buiten.
Martin en Heleen van der Hoek vinden het een eer om het meest verkochte caravanmerk van Nederland, de Hobby, in hun showroom aan de klanten te mogen tonen.
Martin en zijn vrouw Heleen, én vader
Jan, vinden het een eer om het meest
verkochte caravanmerk van Nederland
in hun showroom aan de klanten te
mogen tonen. Aanvankelijk was de
Hobby een prachtige aanvulling op
de Wilk-caravans die Van der Hoek al
sinds de start van het caravanbedrijf in
1990 in het assortiment had. Maar ook
Wilk is gesneuveld en zodoende is het
Oud-Beijerlandse bedrijf nu exclusief
dealer van Hobby-caravans. Maar Van
der Hoek heeft ook nog direct contact
met Fendt en de Knaus-Tabbert-fabrieken, waardoor het snel onderdelen en
service kan leveren aan caravans van
die merken.

modellen te vinden, die veelal in
prijs tussen de 15 en 20 duizend euro
liggen. Hobby-caravans onderscheiden zich van andere caravanmerken,
vertelt Martin, door een luxe, moderne
uitstraling en een complete standaarduitrusting. Om een idee te geven van
die standaarduitrusting: neuswiel met
kogeldrukmeter, disselafdekking, openslaande ramen, stabilisator, een groot
dakluik, centrale lichtbediening met
waterniveau indicator, Slimtowerkoelkast van 150L. waarmogelijk, binnenvering matrassen met lattenbodem
bij alle vaste bedden, Led verlichting,
warmwaterboiler, complete badkamer
met toilet, enz.

Basis
Want één ding mag duidelijk zijn: een
caravanbedrijf kan nooit alleen van de
verkoop van nieuwe caravans bestaan.
Onderhoud, reparaties en schadeherstel
horen er onomstotelijk bij. De liefde
voor techniek is voor de familie Van
der Hoek altijd de basis van hun bedrijf
geweest. Dit zorgt er dan ook voor dat
ze niet alleen onderhoud en reparaties
aan ‘eigen’ caravans doen, maar dat
ook veel klanten uit de wijde omgeving
met ‘vreemde merken’ daarvoor naar
Caravanbedrijf van der Hoek komen.
,,Van de verkoop alleen kunnen we niet
bestaan. Onderhoud en schadeherstel
zijn minstens zo belangrijk voor ons,”
vertelt Martin die minimaal eens in de
twee jaar een onderhoudsbeurt adviseert: ,,Want wat rijdt, dat slijt en wat
staat, dat vergaat.’’
Bij Van der Hoek is een grote verscheidenheid aan de nieuwste Hobby-

Wie extra wensen heeft zoals een
extra serviceluik, airconditioning, een
caravan-mover, een ﬁetsenrek voorop
of achterop, extra stopcontacten of
andere accessoires, kan dat met Martin
bespreken en die worden dan in de
fabriek gerealiseerd. Vloerverwarming
of asverzwaring? Kan ook. Martin:
,,Vrijwel alles is mogelijk. En mochten
er na de eerste vakantie alsnog wensen
zijn overgebleven, dan kunnen we
die alsnog in vervulling laten gaan.
Iedereen wordt bij ons heel persoonlijk
benaderd en service staat bij ons hoog
in het vaandel.”

Andere doelgroep
De caravanmarkt mag dan in de lift
zitten, er heeft zich wel een grote verandering in de doelgroep afgespeeld,
constateren Martin en Heleen van
der Hoek. Vroeger trokken veel jonge
gezinnen, met kinderen, er met de

caravan op uit. Rond 1990 bijvoorbeeld
werden er jaarlijks in ons land 20 tot 22
duizend nieuwe caravans verkocht, terwijl dat er vorig jaar 5600 waren en dit
jaar uitkomt op zo’n 6000. Nu zijn het
vooral gepensioneerden die er heel Europa mee door reizen. Met een Hobby
komen ze echt overal. Ze gaan er vaak,
voor maanden, in het voor- of najaar
mee op stap. En in de zomer bieden ze
hun kinderen, met kleinkinderen, de
mogelijkheid om met de caravan op
vakantie te gaan.
De populariteit van de caravan onder
ouderen is niet in de laatste plaats te
danken aan het tv-programma ‘We
zijn er bijna’ van omroep MAX, waarin
deze zomer een groep ouderen met
caravans en campers door Spanje en
Portugal trok en waarvan de belevenissen wekelijks op de buis kwamen.
De ‘bejaardensoap’ trok regelmatig 2
miljoen kijkers en maakte de caravan
en camper ongekend populair.
Ook bij Caravanbedrijf van der Hoek
werden de uitzendingen in juli en
augustus met grote belangstelling
gevolgd. Ze hadden daar toen immers
al het oog gericht op het seizoen 2017.
Want caravanproducenten komen elk
jaar al in juni/juli met de nieuwe modellen. Na de zomervakantie staan ook
de nieuwste modellen in de showroom
bij Van der Hoek. Wie nu een nieuwe
Hobby-caravan koopt, doet dat in de
wetenschap dat die past in het voorjaar
van 2017 zal worden geproduceerd en
pas net voor het zomerseizoen beschikbaar komt.

Geschiedenis
Caravanbedrijf van der Hoek is een
familiebedrijf met haar oorsprong begin
vorige eeuw. Toen begon Adrianus van
der Hoek een smederij in Zwartewaal.
Zijn zoon Arie had tijdens de oorlog een
transportbedrijf. Begin jaren vijftig zag
hij de voordelen van mechanisatie in de
landbouw en nam de stap om Forddealer te worden voor tractoren voor
heel Zuid-Holland. In het einde van de
jaren vijftig werd hij tevens Ford-dealer
voor personenauto’s, waarna begin jaren
zestig de straat in Zwartewaal, waar
beide bedrijven zijn gevestigd, werd
omgedoopt tot Henry Fordstraat.
Jan van der Hoek, zoon van Arie,
kwam in 1965 naar Oud-Beijerland /
Greup om in de Hoeksche Waard de
vertegenwoordiging van Ford-tractoren
te gaan voeren. In 1978 verhuisde het
bedrijf van de Stougjesdijk naar de huidige locatie aan de Beneden Oostdijk.
En daar blijft Caravanbedrijf van der
Hoek ook nog wel even zitten, ondanks
geruchten die de ronde doen dat op die
plek, net als op de plek van Tuinwereld,
huizen zullen worden gebouwd. ,,Geen
sprake van,” zeggen Martin en Heleen
in koor. ,,We blijven zitten waar we zitten. Sterker nog, er ligt bij de gemeente
een verzoek om te mogen uitbreiden.”
Eind jaren tachtig kwam er een grote
sanering in de agrarische sector waarbij
veel boeren stopten; de fabriek van
Ford-tractoren fuseerde met FIAT-agri
en New-Holland dorsmachines tot het
merk New-Holland, waarbij voor Van
der Hoek het dealerschap van de Ford-

tractoren verloren ging. Zoon Martin
had inmiddels zijn opleiding MTSautotechniek en MTS-werktuigbouwkunde met succes afgerond en had
tevens de opleidingen eerste monteur
motoren, eerste monteur onderstellen
en keurmeester APK 2 aan de VAM
afgerond.

Met deze bagage op zak besloten Jan en
Martin in 1990 de overstap te maken
naar de recreatieve sector, waarmee de
oprichting van Caravanbedrijf van der
Hoek een feit was. Na een goed gesprek
met de importeur van Wilk-caravans
was diezelfde dag nog het dealerschap
van de merken Wilk en Gruau een feit.
Martin rondde vervolgens ook nog de
opleidingen eerste caravanschadehersteller, caravan-experstise en keurmeester caravan-onderhoud met succes af
om een sterke basis voor het bedrijf
te hebben. Dit resulteerde erin dat
Caravanbedrijf van der Hoek binnen
enkele jaren uitgroeide tot één van de
drie toonaangevende Wilk-dealers van
het land. Om zich vervolgens helemaal
te gaan toeleggen op de Hobby zowel
nieuw als gebruikt.
Caravanbedrijf van der Hoek is open
van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur.
Caravanbedrijf Van der Hoek
Beneden Oostdijk 66
3261KX Oud-Beijerland
Tel.: 0186-613454
info@vanderhoekcaravans.nl
www.vanderhoekcaravans.nl

