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Buga Auto bouwt Abarth-gemeenschap in België

‘Community feeling’ maakt het verschil
In 2007 was het Belgische Buga Auto één van de pilootdealers bij de herlancering van Abarth. 

Het leek een gewaagd avontuur, maar vijf jaar later is de balans op zijn minst positief met drie 

verkooppunten, meer dan vijfhonderd geleverde auto’s en een ongekende ‘community feeling’ 

onder de eigenaars.

Buga Auto is een multimerkenverdeler die zich 
vooral toespitst op de producten van de Fiat-
Chrysler Groep. In de showrooms staat het gam-
ma van Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Chrysler 
en Dodge elk in hun eigen specifiek hoekje. Maar 
in de drie Antwerpse vestigingen is de ‘Abarth 
corner’ toch de grote blikvanger. De opvallende 
rood-witte decoratie met tal van accessoires en 
memorabilia maken er een echte ‘shop-in-shop’ 

van, die zelfs veel weg heeft van een exclusieve 
modezaak.
Voor de klant, de toevallige passant of de autolief-
hebber is een bezoek aan de ‘Abarth Store’ een 
echte belevenis, al was het maar om even plaats 
te kunnen nemen in die schitterende autosport-
stoelen aan het bureau van salesmanager Johan 
Lambrechts. Aan de muur hangen prachtige foto’s 
die de merkgeschiedenis van Abarth bondig 

weergeven. Kortom, hier gaat het om meer dan 
een rationele overeenkomst en een krabbel onder 
een verkoopcontract. In de Abarth Store worden 
dromen op vier wielen gerealiseerd, die ook nog 
eens vrij betaalbaar uitvallen, want al voor net 
geen € 19.000,- rijdt de liefhebber met een Abarth 
500 de deur uit.
Bij de herlancering van Abarth in 2007 was niet 
iedereen unaniem over de slaagkansen van 

Buga verkocht al meer dan vijfhonderd 
Abarths. Ze worden onderhouden in een 
specifieke werkplaats.
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dit project. Was de markt rijp voor een nieuw, 
exclusief en tegelijk democratisch sportwagen-
merk? De sceptici kregen ongelijk. Na vijf jaar is 
managing director Teun Van Hulzen meer dan 
tevreden met de resultaten van Abarth binnen 
zijn autobedrijf. 
 “We waren in 2007 de eerste Abarth-verdeler in 
België en ook wereldwijd waren we één van de 
pioniers”, blikt hij terug. “Toegegeven, het was 
riskant om met dit nieuwe sportieve merk binnen 
de Fiat Groep van start te gaan, maar bij de voor-
stelling van het project zagen we onmiddellijk dat 
het enthousiasme erg groot was, en dat heeft ons 
over de streep gehaald om het erop te wagen. Vijf 
jaar later durf ik gerust te stellen dat we toen de 
goede beslissing hebben genomen, zoals blijkt uit 
de resultaten.” 

 Verkoop in stijgende lijn 
 Lambrechts haalt er enkele cijfers bij: “Ondertus-
sen zijn we de kaap van vijfhonderd verkochte 

voertuigen voorbij!”, glundert hij. “Het eerste jaar 
wisten we dertig Abarths te verkopen en vervol-
gens ging de verkoop steeds in stijgende lijn. 
Ook dit jaar schat ik dat we een eind boven de 110 
eenheden zullen uitkomen. Niet slecht voor een 
nichemerk, denk ik.” 
 Opmerkelijk is dat de crisis Abarth niet ernstig 
lijkt te treff en. Volgens Lambrechts brengt de 
crisis zelfs een nieuwe opportuniteit: “Sommige 
mensen zetten nu een fi nancieel stapje terug en 
kiezen voor een iets goedkopere sportwagen, die 
ook fi scaal niet te zwaar wordt aangepakt. Op dat 
vlak heeft Abarth natuurlijk troeven uit te spelen 
tegenover de dure en krachtige GT’s, terwijl de 
uitstraling van het merk steeds meer liefhebbers 
weet te overtuigen.” 

 Jan-met-de-pet en Prins Laurent 
 Net door die uitstraling weet Abarth liefhebbers 
in alle lagen van de bevolking aan te spreken, 
jong en oud, rijk en iets minder welgesteld. Zo 

heeft Prins Laurent een Abarth 500C in zijn garage 
staan, terwijl ook de gewone bediende met een 
beperkt budget met dezelfde wagen rijdt. 
 “Dat is net het mooie aan dit merk, dat de mensen 
er een zekere passie voor hebben, die ze spontaan 
met elkaar delen. Het community-gevoel is door 
de jaren heen sterk gegroeid”, zegt Lambrechts. 
 Die samenhorigheid rond het merk Abarth of 
dat community-gevoel wordt door Buga bewust 
gecultiveerd. 
Jaarlijks organiseren zij voor de Abarth-eigenaars 
een trip en die is ondertussen al uitgegroeid tot 
een traditie. Telkens weer stijgt het aantal deelne-
mers. Zo bezochten zij de Abarth-fabriek in Turijn, 
gingen ze een kijkje nemen op het testcircuit 
Balocco en logeerden ze in het Lingotto Hotel dat 
geïntegreerd is in de gebouwen van de vroegere 
Fiat-fabriek in Turijn. Onlangs organiseerden ze 
nog een Zeelandtrip. Dichter bij huis, maar dat 
kon niet beletten dat er weer heel wat deelnemers 
waren. Volgens Lambrechts zijn die evenementen 

De ‘Abarth Store’ is een blikvanger in de vestigingen van Buga Auto in Antwerpen, Wijnegem en 
Westerlo.

De inrichting van de ‘Abarth Store’ gebeurde strikt volgens de corporate identity, met zelfs een 
specifi eke vloer, en moet amper onderdoen voor een exclusieve modezaak. Met de specifi eke 
decoratie, talrijke memorabilia en exclusieve merchandising is het onderscheid met een ‘gewone’ 
showroom overduidelijk.

Ook in de werkplaats werd een aparte zone voor Abarth voorzien. Gespecialiseerde technici bekommeren zich over het onderhoud van de Abarths.
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Salesmanager Johan Lambrechts (links) en managing director Teun Van Hulzen bij de car confi gu-
rator in de ‘Abarth Store’ in Antwerpen.

cruciaal om aan klantenbinding te doen. 
 Volgens Teun Van Hulzen is de rol van Lambrechts 
veel ruimer dan enkel auto’s verkopen. Hij is als 
het ware de ‘Abarth Ambassadeur’, die heel dicht 
bij de klanten staat en hen volgt in hun passie 
voor het merk. Die hele gepersonaliseerde aanpak 
van de klanten is niet alleen terug te vinden in de 
showroom die volgens de specifi eke corporate 
identity werd ingericht, maar gaat zelfs tot in de 
werkplaats waar de Abarths in een aparte zone 
met een gelijkaardige decoratie terecht kunnen. 
Buga heeft zelfs enkele gespecialiseerde meca-
niciens in zijn vestigingen om de Abarth-klanten 
perfect van dienst te kunnen zijn. 

 Merktrouw 
 Net als bij de meeste sportieve nichemerken is 
ook bij Abarth het aanbod eerder beperkt met in 
de brochure de vijfhonderd in gesloten of 
cabrioletuitvoering en de Punto. Dat verhindert 
echter niet dat de interesse in het merk leven-
dig blijft en heel wat klanten intussen compleet 
aan Abarth verknocht zijn. 
 “We hebben inderdaad maar drie modellen, 
maar door de talrijke varianten en de speciale 
series is er toch voldoende variatie in het aan-
bod om steeds nieuwe mensen aan te trekken 
en de bestaande klanten aan het merk te bin-
den”, licht Lambrechts toe. “Nu Abarth alweer 
enkele jaren op de markt is, zien we dat veel 
klanten het merk trouw blijven en reeds aan 

hun tweede Abarth toe zijn. Ook daar speelt het 
‘community-gevoel’ een belangrijke rol, want 
die samenhorigheid vind je nog bij weinig 
andere merken terug, zeker in deze prijsklasse.” 
 Met de komst van de prachtige Alfa Romeo 4C 
lijkt er zich weer een nieuwe mogelijkheid voor 
te doen om die ‘community feeling’ ook naar 
dat merk door te trekken. “De 4C wordt zeker 
een blikvanger voor het merk Alfa Romeo, maar 
aangezien het om slechts één model gaat met 
een beperkte productie, verwachten we niet 
meteen dezelfde impact als bij Abarth”, merkt 
Van Hulzen op. “Zo’n ‘community feeling’ is 
natuurlijk een bijzonder interessant gegeven 
voor ons als verdeler. Vandaar dat we onder-
zoeken hoe we zoiets opgang kunnen trekken 
voor de andere merken. We denken in de eerste 
plaats aan Jeep. Dat merk heeft eveneens een 
rijke historiek, een zeer sterke uitstraling en tal 
van liefhebbers die er bijna onvoorwaardelijk 
trouw aan zijn. We denken aan de organisatie 
van evenementen met een lifestyle en licht 
offroad karakter dat de Jeep-fans in een leuk 
kader bij elkaar brengt.” 

 Perfecte integratie 
 Voor een autoverdeler als Buga lijkt het leuk om 
een blikvanger als Abarth aan het gamma toe te 
voegen. Maar hoe verloopt het verhaal op vlak 
van organisatie en logistiek? 
“Abarth is perfect in onze structuur ingepast”, 

reageert Van Hulzen. “Het feit dat Abarth een 
merk van de Fiat Groep is, maakt die opera-
tie natuurlijk eenvoudiger. De belangrijkste 
aanpassing was het inrichten van de ‘corner’ in 
onze showrooms in Antwerpen, Wijnegem en 
Westerlo. Maar verder is de activiteit van Abarth 
ondertussen perfect geïntegreerd in de DMS 
van Buga Auto, zodat de commerciële, logistieke 
en onderhoudsplanning op hetzelfde platform 
plaatsvindt.” 
 De lancering van Abarth betekende voor Buga 
een nieuwe uitdaging die vijf jaar later als een 
succesvolle expansie mag bestempeld worden. 
Is dit voor Buga een aanzet om nog meer nieuwe 
merken onder dak te nemen en misschien zelfs 
uit te groeien tot een waarachtige autosuper-
markt? “We kijken natuurlijk steeds naar de 
toekomst, maar momenteel hebben we een ni-
veau van diversifi catie bereikt dat ons stabiliteit 
verzekert en tegelijk beheersbaar blijft”, reageert 
Van Hulzen. “Naar een echte autosupermarkt in 
de stijl van Cardoen willen we zeker niet evolue-
ren. We zijn merkverdeler en bieden een specifi e-
ke, professionele service voor onze klanten. Dat 
is onze meerwaarde en die willen we behouden. 
Met zes eigen vestigingen en nog verschillende 
agenten zijn we goed vertegenwoordigd in de 
regio Antwerpen, Kempen en Limburg. Dit jaar 
hopen we weer zo’n 2.500 wagens op de markt 
te zetten en dat lijkt me een mooi volume in deze 
moeilijke tijden.” 
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Meer dan veertig jaar Buga
Buga is al sinds 1972 een klinkende naam in de autodistributie in de regio 
Antwerpen en Limburg. Momenteel zijn de activiteiten opgesplitst rond 
de merken van de Fiat-Chrysler Groep, met vestigingen in Antwerpen, 
Wijnegem en Westerlo, en Opel met showrooms in Westerlo, Herentals en 
Sint-Truiden. In Westerlo zijn eveneens Scania trucks, de afdeling US Cars 
(Chevrolet, Cadillac, Corvette) en het onafhankelijke carrosseriebedrijf 
Becar, dat ook instaat voor de PDI-activiteiten van de hele Buga-groep, 
gevestigd.

Trofeo Abarth 500 Benelux
Abarth heeft een lange en rijke merkgeschiedenis met ook talrijke suc-
cessen in de racerij. Ook dat verhaal wordt weer opgepikt met de Trofeo 
Abarth 500, een merkencup die reeds in verscheidene landen wordt 
verreden en dit seizoen eveneens in de Benelux werd gelanceerd. Het 
strijdwapen is de 190 pk sterke Abarth 500 Assetto Corse, die intens en 
toch betaalbaar raceplezier garandeert. Om de kosten onder controle te 
houden, verzegelen de organisatoren de motor, de transmissie, het ECU 
en de turbo.
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