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Anglo Parts: dé onderdelenspecialist voor Engelse classic cars

Schatkamer in Mechelen
Chris en Bruno Van Gestel hadden een passie voor MG’s. Die hobby groeide uit tot een 

bloeiende onderneming. Anglo Parts opende in 1982 de deuren in Mechelen en is vandaag 

een van de grootste en meest gereputeerde specialisten van onderdelen voor Britse classic 

cars in Europa, met intussen twaalf filialen in elf landen.

De toenemende interesse voor oldtimers legt 
uiteraard de specialisten in deze branche geen 
windeieren. Want wie zich een classic car aan-
schaft, begint vroeg of laat aan de restauratie van 
zijn pronkstukje op vier wielen, en dan is het van 
belang om de gepaste, authentieke onderdelen 
op de kop te kunnen tikken. Dat kan een lange, 
helse zoektocht worden tot je uiteindelijk de juiste 
handelaar op het spoor komt. Voor Engelse wa-
gens is Anglo Parts uit Mechelen één van de grote 
referenties. Niet alleen in België, maar ondertussen 
over heel Europa waar het bedrijf van Chris en 
Bruno Van Gestel vestigingen in elf landen heeft. 
In de catalogus staan ruim 65.000 (!) onderdelen. 
Een waarachtige schatkamer!
“In theorie kan je bij ons een volledig nieuwe auto 

samenstellen, zelfs een tweedehands chassis kun-
nen we voor heel wat modellen leveren”, zegt Bru-
no Van Gestel met enige trots. “We gaan er prat op 
dat we zowat alle onderdelen voor classic cars van 
MG, Triumph, Mini, Austin Healey, Morris Minor, 
Jaguar en Land Rover Defender kunnen leveren. 
Bovendien gebeurt de levering snel en veilig. We 
hebben een gedetailleerd inventarissysteem, dat 
per wagentype een mooi overzicht geeft van de 
voorradige onderdelen en ook online te raadple-
gen is. De klant plaatst zijn bestelling in één van 
onze winkels, per telefoon of online, en meestal 
krijgt hij zijn order al de volgende dag in een ste-
vig pakket thuis of in de werkplaats bezorgd door 
een koerierbedrijf. Mocht een onderdeel toch niet 
in onze stock zitten, dan zoeken we een alternatief 

bij een andere leverancier, stellen we een revisie 
voor of laten we het stuk nieuw maken, als dat 
tenminste financieel te verantwoorden is.”

British Motor Heritage
Anglo Parts heeft een enorme voorraad aan 
onderdelen, die sinds de opening van het bedrijf 
in 1982 gestaag is gegroeid en nog steeds verder 
wordt uitgebreid. De magazijnen in Mechelen 
beslaan een oppervlakte van 3.600 m2, verspreid 
over drie verdiepingen met tientallen rekken en 
duizenden bakjes met onderdelen. Het aanbod 
gaat van koetswerkpanelen, motoronderdelen, 

De passie van Bruno en Chris Van Gestel voor MG’s groeide uit 
tot bloeiende handel in onderdelen voor Engelse oldtimers met 
ondertussen twaalf vestigingen in elf landen.

13AMT009z086   86 17-09-13   15:07

1



AMT | 2013
87 AMT | 2013 

 TEKST: ALAIN DE JONG / BEELD: DAVID NOELS 

de vermaarde SU-carburatoren, zetelbekledingen 
over de kleinste boutjes en moertjes voor de 
montage, tot accessoires, logo’s, handboeken of 
specifi ek gereedschap. Aangezien vele merken 
ondertussen niet meer bestaan, is ook de produc-
tie van de originele onderdelen gestopt. Gelukkig 
verzekeren gespecialiseerde leveranciers nog 
steeds de toevoer van onderdelen, al is natuurlijk 
niet meer alles verkrijgbaar. 
 “Voor Britse classic cars is Engeland natuurlijk 
de bakermat van de handel in onderdelen. Daar 
plaatsen we dan ook heel wat bestellingen bij 
gespecialiseerde bedrijven”, zegt Bruno Van Gestel. 
“Het erfgoed van de teloorgegane Engelse auto-
industrie is ondergebracht in het ‘British Motor 
Heritage’ dat een enorm archief van zowat alle 
modellen, maar ook vele originele matrijzen van 
hun onderdelen bewaart. Dat maakt dat heel wat 
Engelse wagens een nieuw leven in de compleet 
originele staat kunnen krijgen.” 

  Eigen productie  
 Anglo Parts nam ondertussen ook zelf de pro-
ductie van sommige onderdelen in handen. “Als 
de juiste componenten of onderdelen van goede 
kwaliteit niet in de handel verkrijgbaar zijn, is een 
eigen productie soms de enige oplossing”, vertelt 
Bruno Van Gestel. “Zo lieten we al matrijzen maken 
voor koetswerkonderdelen en interieurbekleding, 
alsook specifi eke bekabelingen en dergelijke 
componenten. Daarnaast brengen we eveneens 
verbeterde onderdelen op de markt. Bijvoorbeeld 
voor remsystemen of koetswerkplaten, die nu 
uit een hoogwaardigere staalkwaliteit worden 
vervaardigd en dus veel roestbestendiger zijn. Wel 
zien we er op toe dat alles volgens de originele 
specifi caties wordt gemaakt. Als bijvoorbeeld 
een kabelboom een textiel bekleding had, dan zit 
die er op de replica ook op. Je vindt ongetwijfeld 
goedkopere exemplaren met plastic isolatie, maar 
dat staat niet als je je wagen goed wil restaureren.” 
 Het beheer van de uitgebreide stock is de basis 
van het succes van Anglo Parts. “Vanaf de start 
van onze activiteiten hebben we veel aandacht 
besteed aan het beheer van de stock”, merkt 
Bruno Van Gestel op. “In je eigen garage kan je een 

hele voorraad onderdelen mooi in enkele dozen 
opbergen, maar eens je begint te verhandelen 
en te factureren moet je een duidelijk overzicht 
hebben van wat er exact in de rekken ligt. Vandaar 
dat we onmiddellijk elk onderdeel een zescijferige 
code en een specifi eke plaats in het magazijn 
hebben gegeven. Ik kan onmiddellijk om het even 
welk onderdeel nemen, op voorwaarde dat het 
serienummer bekend is. Even belangrijk voor de 
vlotte levering is de aanleg van een buff erstock. 
Ik reken gemiddeld op drie maanden plus de leve-
ringstijd. Zo komen we nooit snel in de problemen 
en hebben we tijd om eventueel een gelijkaardig 
product te zoeken bij een andere leverancier. Dan 
kunnen we de klanten steeds verder helpen en 
hen bij leveringsproblemen een valabel alternatief 
aanbieden.” 

  Montagehandleiding  
 De zaak van de broers Van Gestel is ontstaan uit 
hun passie voor oldtimers. In Mechelen verkoopt 
men meer dan enkel onderdelen, maar wordt ook 
de bijkomende service gegeven om alles piekfi jn 
gemonteerd te krijgen. “Voor heel wat onderdelen 
kunnen we een complete montagekit met alle 

nodige bouten, moeren, pakkingen en dergelijke 
meeleveren”, verduidelijkt Bruno Van Gestel. “We 
hebben ook een verzameling catalogi per model 
met gedetailleerde montagehandleidingen zodat 
de klant de onderdelen correct in zijn voertuig 
geplaatst krijgt. Aan die catalogi en handleidingen 
besteden we heel wat zorg. We hebben zelfs een 
eigen grafi sch team dat hier voortdurend mee 
bezig is en ook de websites aanpast. Dat doen ze 
in verschillende talen, aangezien het Nederlands 
alleen al lang niet meer volstaat.”  >

De magazijnen in Mechelen beslaan een oppervlakte van 3.600 
m2, verspreid over drie verdiepingen met tientallen rekken en 
duizenden bakjes met onderdelen.

Elk onderdeel heeft een zescijferige code en een specifi eke 
plaats in het magazijn.

Tussen al die onderdelen zitten echte juweeltjes. Gepolijste 
SU-carburateurs, hoe Engels wil je het hebben?

Wat er niet meer is laat Anglo Parts maken. En was het origi-
neel bekleed met textiel, dan vind je ook op de replica geen 
plastic. Staat wel zo goed bij een restauratie.

AMT BELGIË

Anglo Parts maakt catalogi en handleidingen, zodat de klant de 
onderdelen correct kan plaatsen.
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Splinternieuwe koetswerkplaten. In tegenstelling tot het origineel nu wel uit hoogwaardig staal. Voor veel plaatwerk liet Anglo Parts 
de gepaste matrijzen maken.

Klanten zijn welkom in één van de winkels van Anglo Parts of plaatsen hun bestelling online of 
per telefoon.

Vanuit het centrale magazijn in Mechelen worden de andere vestigingen in Europa bevoorraad.

Internationale expansie
De activiteiten van Anglo Parts kregen een inter-
nationale dimensie. Vrij snel na de start van de 
onderneming ging er in 1984 een filiaal in Frank-
rijk open, in 1990 volgde Nederland, in 1995 Duits-
land en ondertussen zijn er al twaalf vestigingen 
met ook vertegenwoordigingen in Spanje, Italië, 
Luxemburg, Polen, Tsjechië, Zweden en Finland. 
“Vaak zijn het vroegere afnemers die Anglo Parts 
in hun land vertegenwoordigen of soms openden 
we zelf een filiaal zoals in Nederland, Duitsland en 
Italië”, schetst Bruno Van Gestel de expansie van 
zijn bedrijf. “Als de vraag voldoende groot is, ren-
deert zo’n aanwezigheid ter plekke uiteraard, om-
dat je onmiddellijk of veel sneller en tegen lagere 
kosten kan leveren. Enkel uit Engeland blijven we 
weg, omdat daar genoeg gespecialiseerde bedrij-
ven voor hun eigen oldtimers zitten. Elke vestiging 
heeft zijn courante voorraad in huis, werkt volgens 
hetzelfde inventarissysteem en wordt regelmatig 
bevoorraad vanuit Mechelen, waar ons centraal 
magazijn zich bevindt. Die schaalvergroting laat 
toe frequenter in nieuwe onderdelen te investe-
ren, omdat de afzet aanzienlijk groter is dan enkel 

in eigen land. Op die manier kunnen we Anglo 
Parts steeds verder laten evolueren met een 
almaar ruimer aanbod.”

Toekomstgericht
De markt van oldtimers waarop Anglo Parts zich 
nu richt blijft beperkt in omvang omdat er nu een-
maal geen oude wagens bij komen. Toch werkt 
het bedrijf toekomstgericht en voegt het regel-
matig bijkomende modellen aan het aanbod toe. 
“Dat is eigenlijk steeds zo geweest, hoor”, merkt 
Bruno Van Gestel op. “Aanvankelijk begonnen we 
met MGA en MGB, omdat deze wagens ons ding 
waren. Eens de zaak op gang kwam, groeide er 
ook vraag naar onderdelen van andere MG’s. Later 
namen we er ook Triumph, Mini, Austin Healey en 

Morris Minor bij. Recenter volgden Jaguar en Land 
Rover met de Defender. Dat evolueert zo stilletjes 
aan. Intussen heb ik ook een uitlaatlijn voor de 
MG-F en wellicht komen daar weldra nog nieuwe 
onderdelen bij. Hetzelfde zie ik gebeuren voor de 
Jaguar XJ, die op zijn beurt stilaan een klassieker 
wordt en waarvoor dus ook onderdelen nodig 
zijn. Je moet gewoon de markt in het oog houden 
en zien waar vraag naar is. Toen ik jong was, 
werden er nog Ford Capri’s verkocht en die begin-
nen nu ook in het oldtimercircuit op te duiken. 
Alles evolueert mee met zijn tijd, ook oldtimers. 
Neen, in onze branche is het verhaal nooit ten 
einde, hoor. Er komen steeds nieuwe modellen 
bij die mensen leuk vinden, willen verzamelen en 
restaureren.”
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Profiel Anglo Parts
Hoofdzetel: Brusselsesteenweg 245, Meche-
len - tel. 015/42.37.83 – www.angloparts.com
Vestigingen: twaalf in elf landen (België,
Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, 
Spanje, Italië, Zweden, Finland, Polen, Tsjechië)
Zaakvoerders: Bruno en Chris Van Gestel
Oprichting: 1982
Aanbod: circa 65.000 onderdelen voor onder 
andere MG, Triumph, Mini, Austin Healey, 
Morrir Minor, Jaguar en Land Rover Defender
Aantal werknemers: 23
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