
Jubileumkrant

Het was een extra bekroning in ons jubileumjaar toen we in april jl. hoorden dat wij met onze vestiging 
in Amsterdam zijn uitgeroepen tot Beste nieuwe Mazda dealer van Nederland. Hoewel deze editie 
verzorgd wordt vanuit de locatie in Alphen aan de Rijn, delen wij dat mooie succes over onze andere 
vestiging natuurlijk graag met u.

In de historie bekeken is Alphen aan de Rijn het tweede bedrijf 
dat wij overnamen. Dat was in 1997. Meer hierover staat 
beschreven in deze uitgave. Wilt u de volledige historie van  
50 jaar Van Nieuwkerk lezen, ga dan naar onze website  
www.vannieuwkerk.nl.

In Alphen aan de Rijn voeren wij alleen het Japanse merk Honda. 
Het merk waar het destijds mee begon toen de zonen van opa  
Van Nieuwkerk, Henny en Benny, in het familiebedrijf stapten.  
Er kwam ruimte voor ondernemerschap. Gezamenlijk besloten  
ze in 1977, naast de kleinschalige benzinepomp in Mijdrecht en 
verhuur van auto’s een dealerschap aan te gaan met Honda.  
De productie van het Japanse automerk was in 1963 begonnen en 
bood veel groeipotentie. 

Het merk Honda zit niet alleen in het DNA van mijn opa, Henny en 
Benny. Het Honda-bloed stroomt net zo goed door mijn aderen. 
Als baby werd ik meegenomen naar de zaak en ‘gestald’ tussen de 
auto’s, waar onze hond over mij waakte. Thuis werd alleen maar 
over Honda gesproken en zo kreeg ik alles over dit merk met de 

paplepel ingegoten. Pas toen ik in 2003 als derde generatie tot het 
familiebedrijf toetrad, bezag ik het vanuit ondernemersperspectief 
en ging ik openstaan voor andere merken. 

Hoewel Honda een kwalitatief sterk en stabiel merk is, kende het in 
al die jaren ook z’n ups en downs. De modellenlijn van Honda kent 
drie sterke pilaren: van klein naar groot zijn dat de Jazz, de Civic 
en de CR-V. Klanten die tot de aanschaf van een Honda overgaan, 
laten zich vooraf goed informeren en verdiepen zich in de betrouw-
baarheid. Zodra er interesse is, krijgen ze van ons een geperso-
naliseerde film waarin onze verkoper zich persoonlijk voorstelt, de 
auto toont in al z’n facetten en ze uitnodigt om voor een rijbeleving 
naar de showroom te komen. 

Ik vind het ontzettend fijn dat in deze editie Michel van Liempdt, 
Sales Section Manager Automobile Nederland, de tijd heeft  
genomen voor een interview en ons feliciteerde met het 50-jarig  
jubileum. Hij vertelt meer over de historie van Honda, waar het 
merk nu staat en waar het in de toekomst naar toe werkt.

The Power of Dreams
De slogan van Honda ‘The Power of Dreams’ past ook goed bij 
mij. Het was heel lang mijn droom om als derde generatie toe-
gevoegde waarde te creëren voor het familiebedrijf. Mooi dat die 
droom is uitgekomen met het merk dat mij door de paplepel is 
ingegoten.

Vooruitblik
De volgende en tevens laatste editie, die in september verschijnt, 
wordt gemaakt vanuit ons Flagship Store in Amsterdam. Ik kan u 
alvast vertellen dat we dan Mazda, het derde Japanse merk dat 
Automotive-centre Van Nieuwkerk voert, centraal zetten. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 
Hartelijke groeten,
Rebecca van Nieuwkerk

Rebecca van Nieuwkerk en Michel van Liempdt
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Interview met Michel van Liempdt, 
Sales Section Manager Automobile Nederland

“Honda is een relatief jong merk als je dat vergelijkt met andere automerken. In 1963 startte Honda, dat al wel vanaf 1948 motoren voor 
motorfietsen produceerde en later ook de motorfietsen zelf, met de productie van auto’s. Vanaf dat moment is het merk ook in Nederland 
vertegenwoordigd”, blikt Michel van Liempdt, sinds maart 2017 in dienst bij Honda Benelux, terug op de korte historie.

Honda Civic: de start van het succes
In 1972 zette Honda zichzelf definitief op de kaart met de introductie 
van de Civic, een model dat op de dag van vandaag nog steeds  
uitermate populair is. Ondanks het feit dat de Civic zo’n bekendheid 
geniet, blijft het merk Honda in vergelijking met andere landen  
wereldwijd, in Nederland wat achter. Michel: “Ondanks onze  
bewezen en uitmuntende kwaliteit hebben de Europese merken 
door hun Europese focus een voorsprong kunnen opbouwen. 
In Amerika, waar de Europese merken minder dominant zijn, is 
Honda een van de best verkopende automerken. Bij de 10e gene-
ratie Civic, in maart van dit jaar geïntroduceerd, is dan ook meer 
rekening gehouden met de Europese markt, wat op verschillende 
vlakken terug is te zien. 

Het veiligheidspack Honda Sensing zorgt voor veel standaard 
veiligheidsvoorzieningen aan boord. Ik raad iedereen aan die meer 
over deze onderscheidende veiligheidsvoorzieningen wil weten, 
een bezoek te brengen aan Automotive-centre Van Nieuwkerk. 
Onze ervaring is dat iemand die in een Honda een (test)rit heeft 
gemaakt, snel verkocht is door de rijbeleving en de perfecte  
technieken.” 

Modellenlijn en respect voor leefomgeving
De huidige modellen hebben een bewezen reputatie en ook 
diverse awards gewonnen. De Jazz won in 2015 de prestigieuze 
titel van veiligste auto binnen haar categorie en kreeg de hoogste 
sterrenbeoordeling van NCAP (New Car Assessment Programme). 

Medewerker aan het woord
Dennis van Herrewijn
vestigingsmanager

Aantal jaren bij Van Nieuwkerk: In juni van dit jaar werkte ik er 
precies 17 jaar. Thuis groeide ik op met auto’s. Mijn vader was er 
altijd mee bezig en auto’s hadden ook mijn interesse. Tot 17 jaar 
geleden was ik beroepsmilitair en toen ik uit dienst ging, zag ik in 
het weekblad van Alphen aan de Rijn een advertentie staan voor 
een junior verkoper. Ik schreef een briefje, deed het in de brievenbus, 
werd uitgenodigd voor een gesprek met Benny en werd aangenomen. 
Toen had ik al wel een duidelijk doel voor ogen: ik wilde doorgroeien 
naar vestigingsmanager. Als junior verkoper begon ik als vliegende 
keep en pendelde ik heen en weer tussen Mijdrecht en Alphen aan 
de Rijn. Vanaf 2006 ben ik fulltime te vinden in Alphen aan de Rijn, 
werd verkoopadviseur en in 2010 vestigingsmanager.
Werkzaamheden: Binnen de vier locaties van Automotive-centre 
van Nieuwkerk ben ik aanspreekpunt als het gaat om de verkoop 
van gebruikte auto’s. Collega’s bellen mij bij twijfel over prijzen en 
inruilen. Het omgaan met de klant vind ik leuk. Daarnaast ben ik 
best wel prestatiegericht en wil ik de gestelde doelen halen.  
Daar liggen voor mij de uitdagingen. De grote vrijheid die mij  
gegeven wordt vanuit de directie waardeer ik zeer, zo voelt het 
alsof het echt van jezelf is.

Lievelingsauto: De Honda CR-V, omdat het een alleskunner is:  
zit goed, rijdt comfortabel en is niet stuk te krijgen.

In hetzelfde jaar werd de HR-V wereldwijd verkozen tot best  
verkopende ‘kleine’ SUV. Bij de ontwikkeling van motoren en 
auto’s toont Honda groot respect voor de leefomgeving.  
De achterliggende Earth Dreams filosofie is eenvoudig: kies voor 
rijplezier en bescherm de planeet. Het resultaat van deze filosofie 
is de Earth Dreams Technology, de naam voor een nieuwe gene-
ratie motoren en transmissies die ontwikkeld is met het oog op 
zowel hoge prestaties als een minimale impact op het milieu. 

Toekomst
“Ook wij zien dat elektrisch rijden de toekomst heeft”, vervolgt  
Michel. “Doelstelling van Honda is dat in 2025 75% van de 
verkochte Hondamodellen in Europa iets van elektrificatie bevat. 
Denk daarbij aan hybride, plug-in of volledig elektrische modellen. 
Daarnaast heeft Honda al een techniek ontwikkeld waarbij brand-
stof vervangen kan worden door waterstof. Recentelijk zijn we met 
een aantal wereldwijde spelers zoals Shell, Toyota, BMW, Daimler, 
Hyundai en Engie, een samenwerking aangegaan in verband met 
de verdere ontwikkeling van waterstof als autobrandstof. Het zijn 
mooie uitdagingen waar we voor staan en graag mee aan de slag 
gaan.”

Op onze website honda.vannieuwkerk.nl vertelt Michel van 
Liempdt meer over onze samenwerking.

Hoewel Honda Benelux in Brussel gevestigd is, werkt Michel 
voornamelijk vanuit huis. “Ik ben er specifiek voor het salesteam 
in Nederland, dat ook mijn werkgebied is. Je kunt mij zien als de 
schakel tussen het hoofdkantoor in Brussel en het netwerk van 
dealers. Beide belangen dien ik met als doel nog betere resultaten 
te behalen. Een van de taken die op mijn pad komen, is de her-
structurering van het dealernetwerk. Wij streven naar een rendabel 
en actief netwerk van dealers die de wil hebben om Honda in een 
groot gebied goed te vertegenwoordigen. Automotive-centre Van 
Nieuwkerk is zeker een van die dealers: we merken al vanaf 1977 
dat Honda in het DNA van dit bedrijf zit. Niet alleen bij de directie, 
maar ook bij de medewerkers. Ze ademen allemaal Honda uit.  
Ik feliciteer het hele team dan ook met het 50-jarig jubileum.  
Een mooie mijlpaal die ze samen bereikt hebben.”

http://honda.vannieuwkerk.nl
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Mijdrecht
In 1953 trouwden Annie de Graaff en Benard van Nieuwkerk 

in Mijdrecht. Bernard was automonteur en kocht al vrij snel 

zijn eigen auto. Het onderhoud deed hij zelf en de auto werd 

al vrij snel verhuurd aan de lokale kroegbaas (en nog andere 

bekenden uit het dorp.) In die tijd  konden alleen de notabelen 

zich een auto veroorloven. Van Nieuwkerk merkte al snel dat 

deze handel lucratief was en kocht een tweede auto. 

 

Na circa tien jaar bestond het verhuurbedrijf uit dertien auto’s. 

Ongekend in die tijd, omdat de auto’s allemaal in de woonwijk 

stonden waar geen enkele buurman een auto had. Moeder Van 

Nieuwkerk ontpopte zich als zakenvrouw: zij plande, rekende 

en zorgde voor service. Het bedrijf floreerde en de familie kreeg 

de mogelijkheid een eigen pand te kopen aan de Bozenhoven. 

Hier werd vergunning aangevraagd voor het bouwen van een 

tankstation. Er kwam een werkplaats bij voor het onderhoud 

van de verhuurvloot. Al vrij snel waren er ook klanten bij het 

tankstation die gebruik wilden maken van deze dorpsgarage.

Hondadealer
Origineel krantenartikel: Mijdrecht heeft er sinds enige tijd 

een autodealer bij. Dit is het bedrijf van Van Nieuwkerk dat is 

gevestigd aan de Bozenhoven 36-43. Er verrees een geheel 

nieuw pand bij de witte pomp en hierin is nu het dealerschap 

voor Honda ondergebracht. Hoewel het een nog niet zo enorm 

ingevoerde naam op de automarkt is, wordt er (vooral door de 

dames) een grote belangstelling getoond. Momenteel verkoopt 

Van Nieuwkerk in zijn showroom van zo’n 130m2 oppervlakte 

twee types terwijl er binnenkort nog een derde bijkomt.

Hilversum
De eigenaar van de vestiging in Hilversum wilde ermee stop-

pen, maar had geen opvolger. Zonen Henny en Benny, die het 

stokje van vader hadden overgenomen, voelden er wel wat voor 

om, ondanks de grote cultuurverschillen tussen Mijdrecht en 

Hilversum, de stap te nemen. “Het publiek is er anders”, licht 

Henny toe. “In Hilversum komen veel bekende Nederlanders, 

echt Gooise mensen. Hun bestedingspatroon en wensen zijn 

anders. Dat waren wij in Mijdrecht niet zo gewend.”

Voor de commerciële man Benny kwamen andere etiketten 

om de hoek kijken. In plaats van ‘doech’ en ‘tot ziens’, werd 

het ‘goedemorgen meneer’. “Het was interessant en soms ook 

lastig, maar we hebben er veel van geleerd”, aldus Benny.  

In Hilversum verhuisde in 2006 Automotive-centre Van 

Nieuwkerk van het centrum naar een nieuwe locatie aan de 

rand van de stad. Heel even hebben beide broers op die locatie 

een schadebedrijf ernaast gehad, maar daar bleken ze weinig 

gevoel bij te hebben. Na drie jaar is het van de hand gedaan. 

Sinds 2014 is Van Nieuwkerk ook Nissandealer voor het Gooi. 

Dit geeft een mooie toevoeging aan het pand en het aanbod 

auto’s voor de klanten.
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Alphen aan de Rijn
“We kregen een tip van onze accountant dat een bedrijf in 

Alphen aan de Rijn ermee wilde stoppen. Of het iets voor ons 

zou kunnen zijn? Nog geen 48 uur later waren wij de eigenaar”, 

vertelt Benny. “Het was begin december 1997 en de salaris-

sen konden niet meer betaald worden door de voormalige 

eigenaar. Ook Kerstmis was in aantocht. De eerste handeling 

die ik uitvoerde was het overmaken van het salaris zodat onze 

nieuwe medewerkers een gelukkige kerst konden vieren en het 

jaar met een goed gevoel konden afsluiten. Henk, receptionist, 

en monteur Kees, twee vaste medewerkers van het dealerbe-

drijf zijn gebleven na de overname en werken nog steeds bij 

ons. Robert vervult de functie van chef werkplaats en Dennis is 

onze vestigingsmanager. Verkoper Mike vult een halve week het 

kleine, hechte team aan” 

De vestiging in Alphen aan de Rijn is het best te vergelijken met 

Mijdrecht, ook omdat het dialect veel overeenkomt. Zowel in 

Alphen als in Mijdrecht wordt alleen het merk Honda gevoerd.

Amsterdam
Meer info over de Amsterdamse vestiging leest u in de vierde 

editie (oktober 2017)

Jubileumacties

Het hele jubileumjaar 2017 hebben wij 
aantrekkelijke (seizoens)acties. 
Blijf op de hoogte en kijk regelmatig op 
www.vannieuwkerk.nl/jubileum om te zien  
welke jubileumacties er lopen.




