
Jubileumkrant

Nog meer rijplezier! De nieuwe Honda Civic is een stijlvolle, elegante en dynamische auto. Deze sportieve rijdersauto wordt geleverd met de meest 
moderne veiligheidssystemen. Het succesnummer Mazda CX-5 zet de toon met een nieuw, krachtig design en een verfijnde techniek. De vormgeving 
van het interieur zet een nieuwe standaard van comfort. De motor is fameus vanwege de grote trekkracht.

Ons jubileumjaar gaat de laatste drie maanden in. Wat vliegt zo’n 
jaar toch snel voorbij! Alle vier de locaties van Automotive-centre 
Van Nieuwkerk, de medewerkers, onze merken en tankstation  
hebben in een van onze jubileumkranten in de spotlights gestaan. 
Zo heeft u een chronologische inkijk gekregen in ons complete 
familiebedrijf, want ook onze medewerkers beschouwen wij als 
familie. De jubileumkranten hebben leuke reacties van klanten  
opgeleverd. Zo kregen we te horen dat ze normaal gesproken 
maar met 1 of 2 medewerkers contact hebben. Nu hebben ze 
leuke achtergrondinformatie gekregen over ons bedrijf, de merken 
en medewerkers. Zo’n reactie raakt mij. Het aspect familiebedrijf 
en daar deelgenoot van te worden, geeft mij een goed gevoel. 

Flagship store
In deze laatste jubileumkrant staat de locatie in Amsterdam aan 
de Hoogoorddreef centraal. Voordat we hier naar toe verhuisden 
in 2008 hebben we in een tijdelijk pand aan de Van der Madeweg 
gezeten. Dat was een minder representatief pand, dus keken we 
uit naar andere locaties. In 2008 kwam dit op ons pad. Op een 
braakliggend terrein, konden we in onze eigen stijl een twee ver-
diepingen hoog pand bouwen, geheel gebaseerd op onze wensen. 
Het is onze grootste vestiging en heeft dan ook de meeste klanten 
en medewerkers: met trots noemen we deze locatie onze flagship 
store. 

Samenwerking Mazda
Op de locatie Hoogoorddreef verkopen en onderhouden we twee 
merken: Honda en Mazda. Het laatste merk zetten we in deze 
editie in het zonnetje en we zijn zeer verheugd dat directeur Mazda 
Motor Nederland, Geraldine Brouwers enthousiast vertelt over dit 
mooie merk. Zij heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming 
van de samenwerking. Amsterdam is een belangrijk rayon voor 
Mazda en ze was op zoek naar een familiebedrijf dat dealer van 

Mazda wilde worden. Op dat moment wilde ik ook merkenspreiding. 
Via LinkedIn was ik op zoek en kwam ik uit bij Mazda. Dat werd 
opgemerkt en daarom werd ik gebeld met: ‘Je staat op onze lijst 
om te bellen. Dat kan geen toeval zijn.’ Er volgden diverse gesprek-
ken waaruit bleek dat Mazda qua formule precies bij Automotive-
centre Van Nieuwkerk paste. Een paar maanden later, 1 april 2016, 
kwam de samenwerking definitief tot stand. Hoewel het nog maar 
kort is, voelt het voor zowel Mazda als ons heel vertrouwd en of 
we elkaar al lang kennen.

Een hartelijk dank aan u, alle lezers en klanten voor de getoonde 
interesse en betrokkenheid bij ons familiebedrijf. Dat doet ons 
goed. Ik ontmoet u graag persoonlijk in een van onze vestigingen 
of tankstation.

Veel leesplezier toegewenst met deze laatste jubileumkrant.
Hartelijke groeten,
Rebecca van Nieuwkerk

Rebecca van Nieuwkerk en Geraldine Brouwers
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Interview met Geraldine Brouwers, 
Directeur Mazda Motor Nederland

Als bedrijfseconoom werkte Geraldine Brouwers graag in de automotive 
branche: “De businessmodellen in deze branche vind ik uitdagend door 
het samenspel dat er is tussen dealer en importeur. De belangen zijn 
soms hetzelfde, maar kunnen ook tegengesteld zijn. De omzetten zijn 
er groot, maar daar tegenover staat dat de marges dun zijn.” In 2011 
kwam ze bij Mazda in dienst en werd verantwoordelijk voor het 
dealernetwerk. Ze groeide door en werd in 2014 Algemeen Directeur.

Medewerker aan het woord
Dave van Rookhuizen
salesmanager

Aantal jaren bij Van Nieuwkerk: Vanaf oktober 2002, alweer 15 
jaar dus. Tot dan toe zat aan de Van der Madeweg een Volkswagen/
Audidealer waar ik werkte, maar waarvan het dealerschap ontnomen  
werd. Toen ik hoorde dat Automotive-centre Van Nieuwkerk er 
kwam, las ik hun advertentie, solliciteerde en ging op gesprek bij 
Benny. Ik weet nog dat hij zei: ‘Of je houdt het hier een maand 
uit, maar het zou ook zomaar je hele leven kunnen worden.’ Het 
lijkt op het laatste! Uiteraard was het even omschakelen van merk, 
maar ik had er feeling mee en kon mijn ziel en zaligheid erin leggen. 
Werkzaamheden: Elke dag is anders, dat maakt mijn werk zo 
leuk. Vaak moet ik de agenda ‘loslaten’ en inspringen op wat er 
zich voordoet. Als verkoper wil ik graag een gevoel overbrengen bij 
de klant. Dat krijg je in de showroom en natuurlijk door het maken 
van een proefrit. Als mensenmens vind ik het contact met klanten  
heel fijn, die veelal binnenkomen via mond-tot-mondreclame. 
Daaruit blijkt een hoge gunfactor. Ik vind het prettig om bij dit 
familiebedrijf te werken. Tuurlijk moet je je targets halen en over en 
weer zijn er best wel eens flinke discussies. Bij Automotive-centre 
Van Nieuwkerk kan dat, omdat de menselijke maat er standaard is.

Droomauto: De Ferrari Testarossa. Dat komt door het tv-programma 
Miami Vice van de jaren tachtig. Daar was het alleen een witte 
versie. Het brute geweld van de motor vond ik machtig.

in mijn job?’. Dat vind ik een mooie gedachte. Doordat ik er een 
aantal businessmeetings meemaakte en vanuit een ander pers-
pectief het bedrijf leerde kennen, kan ik de keuzes van Mazda 
beter plaatsen. Kwaliteit is er superieur”, vertelt Geraldine.
Mazda gaat vooral uit van het idee dat je met veel plezier van A 
naar B rijdt. De filosofie van Mazda is ‘Jinba Ittai’, oftewel ‘drive  
together’. Dit stamt af van een boogschietende ruiter, waarbij 
paard en ruiter compleet één moeten zijn, wil de ruiter zich alleen 
op zijn speer kunnen concentreren om die midden in de roos te 
schieten. Mazda streeft een intrinsieke eenheid, een optima forma, 
na tussen mens en auto. Wil je die eenheid zelf ten volste ervaren? 
Breng gerust een bezoek aan de showroom van Automotive-centre 
Van Nieuwkerk om een testrit te maken.

Het Japanse merk Mazda bestaat in 2020 100 jaar. De roots van 
het bedrijf liggen In Hiroshima, Japan. Geraldine licht toe: “Deze 
locatie heeft, mede door de gevolgen van de atoombom, zowel 
het bedrijf als de werknemers gevormd. Opbouwen, zoeken naar 
oplossingen en vooral niet opgeven, dat is het DNA van Mazda. 
Uitdagingen aangaan, zoals bijvoorbeeld het verder ontwikkelen 
van de rotatiemotor en de scheiding van Ford in 2008. Deze laatste 
uitdaging had een grote financiële en menselijke impact maar bood 
tegelijkertijd een mooie kans om opnieuw te beginnen, nieuwe pro-
ducten te ontwikkelen en auto’s op eigen wijze in elkaar te zetten. 
Mazda en zijn medewerkers gaan vanuit het geloof achter iedere 

uitdaging er tegenaan. Na de Tweede Wereldoorlog moesten 
bedrijven fuseren van de Japanse overheid. Mazda bleef erbij dat 
het zelfstandig wilde blijven. Ook hier toont zich het eigenzinnige 
karakter van Mazda.”

Jinba Ittai – Drive together
Geraldine bracht twee keer een bezoek aan de fabriek in Hiroshima. 
“Beide keren waren een belevenis. Je maakt kennis met een heel 
andere cultuur. Bijzonder ook om het productieproces van zo 
dichtbij mee te maken en te ontdekken met welke spirit er gewerkt 
wordt. Daar werkt men vanuit de vraag ‘Hoe kan ik beter worden 

Samenwerking Automotive-centre Van Nieuwkerk
In 2010 ging Geraldine op zoek in Amsterdam naar een familie-
bedrijf dat Mazdadealer wilde worden, omdat er in dat rayon geen 
aanwezig was. Van Nieuwkerk stond boven aan de lijst, omdat het 
een goed, regionaal gevestigd dealerbedrijf is. Echter, het bedrijf 
koos er toen nog voor om alleen het merk Honda te voeren. Mazda 
zocht daarom voor de korte termijn een andere oplossing. In 2015 
kwam het contact opnieuw tot stand. De klik bleek er al snel te zijn 
en in april 2016 ging de samenwerking officieel van start. (Op onze 
website mazda.vannieuwkerk.nl vertelt Geraldine Brouwers meer 
over onze samenwerking.)

De toekomst van Mazda
Een tip van de sluier licht Geraldine op: “Op dit moment zijn we 
het design van onze auto’s aan het doorontwikkelen en in 2018 
komen we op de markt met een nieuwe generatie modellen. Bij de 
recent op de markt verschenen CX-5 is dat al te zien. Daarnaast 
verbeteren we onze huidige SKYACTIV motoren en maken we een 
efficiencyslag met de verbrandingsmotor, die voorlopig nog nodig 
blijft. Deze gaat op korte termijn nog meer rendement opleveren 
met een lagere CO2-uitstoot en brandstofverbruik. In 2019 komen 
we ook met een elektrische auto, want elektrisch rijden wordt in de 
nog verdere toekomst van groot belang.”
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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

De vestiging in Amsterdam was een droom die voor Henny 

en Benny in vervulling ging: “Nadat we benaderd waren door 

de directie van Honda in Japan, hebben we weloverwogen de 

beslissing genomen om ons ook daar te vestigen. We kregen 

er te maken met een stadse cultuur en veel Engels sprekende 

klanten. Van huis uit waren wij gewend om veel te praten en 

te polderen. Hier ging het er anders aan toe. Na de nieuwbouw 

in 2009 werd deze vestiging het flagship store voor Honda en 

was toonaangevend binnen Europa. We kregen vele delegaties 

uit Japan op bezoek die van dichtbij wilden zien hoe wij de 

vestiging runden. Marktomstandigheden leidden ertoe dat we in 

2016 een ander Japans merk, Mazda, ernaast gingen voeren”.

Jubileumacties

Ook in de laatste drie maanden van ons 
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.




