
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



REPORTAGE
Specialist in Kever onderhoud en restauratie

Ferdinand Hallensleben is absoluut
Kever-gestoord. Maar hij is dat op
een even prettige als praktische
manier. Zijn eerste auto was uiter-
aard een Kever, een oude, oranje
1200 die hij in 1977 samen met
zijn vader kocht. Maar dat was in
die tijd helemaal niets bijzonders.
Ferdinand studeerde aan de HEAO
in Rotterdam, maar had toen al on-
dernemersbloed door de aderen
stromen. Zo runde hij als student
gedurende twee seizoenen een
windsurf-school, maar ondanks de
booming business die windsurfen
tegen het eind van de jaren zeven-
tig was, trok het onderwerp olie en
rubber hem toch meer dan de surf-
planken.

Kever onthoofden
Hij ging in militaire dienst en had
daarna een baan als operations ma-
nager bij een Amerikaans bedrijf,
Columbia Pictures. Maar nadat hij
dit vijf jaar had gedaan startte Fer-
dinand, in de tweede helft van de
jaren tachtig, een eigen bedrijf on-
der de naam Classic Car & Cabrio.
Eigenlijk had hij voor zijn toe-
komst een meer algemeen auto res-
tauratiebedrijf voor ogen. Dat liep
in het begin allemaal niet zo hard,
maar toevallig las hij in een Duits
autoblad over een man die elke dag
een Kever onthoofdde en daar een
knappe cabrio van wist te maken.
Dat was prima handel en zoiets
leek hem wel wat. Bij gebrek aan
originele en betaalbare cabrio’s be-

gonnen ‘onthoofde’ Kevers ook in
ons land een hit te worden. Dat
was dus een perfect begin voor een
eigen bedrijf. Onder het optimisti-
sche motto: ‘de wind waait voor
iedereen’, begon hij samen met
zijn vrouw Jeanne in een oude ver-
bouwde schuur, waar behalve de
werkbank net één auto in paste,
zijn eigen bedrijf. Toen brak een
extra drukke tijd aan, want hij had
een baan in de avonduren erbij, en
studeerde in z’n weinige vrije tijd
voor het noodzakelijke BOVAG
Patroons Diploma. Tussen de be-
drijven door moest er ook nog een
geloofwaardige cabrio kit worden
ontworpen en door de Rijksdienst
te worden goedgekeurd. Druk,
druk, druk...

Dat lukte allemaal en het leek
nog wat te worden ook, dus Ferdi-
nand zegde z’n baan op. Hij had op
dat moment overigens geen idee of
er wel serieus een markt voor een
dergelijk soort auto was. Want hoe
moest je daar achter komen? Hij
ging op zijn gevoel af, nam de gok
en maakte tien pakketten. Of lie-
ver, hij liet ze maken bij dertien
verschillende bedrijven die even-
zoveel verschillende onderdelen
voor hem maakten. Maar er was
geld nodig, dus er werd een onder-
nemingsplan geschreven op basis
waarvan bij de bank de pegulanten
konden worden geleend.

De kit bestond voornamelijk uit
verstevigingsbalken en profielen
uit staal en kunststof, die noodza-

kelijk waren om de onthoofde Ke-
verkoets, niet onmiddellijk als een
pudding in elkaar te laten storten.
De belangrijkste verstevigings-
plaatsen waren de dorpels en de
binnenschermen. De cabrioletkap-
pen waren een heel probleem,
want de leverancier was totaal niet
maatvast en er zaten soms wel cen-
timeters verschil tussen de diverse
kappen. Toen zijn ze die ook maar
zelf gaan maken. Ferdinand en zijn
vrouw wisten binnen een jaar hon-
derd kits te bouwen en te verko-
pen. Maar hij vond zelf eigenlijk
dat dit niet precies was wat hij
zocht. En bovendien haalde hij
nimmer de door hem gewenste en
bewonderde Karmann kwaliteit.

Huisvlijt en bikkelen
Hij maakte toen snel de overstap
van de verbouwde schuur naar de

nieuwe loods aan De Boezem. Om
een en ander te financieren ver-
kochten Ferdinand en Jeanne hun
huis en gingen zelf boven de loods
wonen. Inmiddels hebben ze twee
loodsen naast elkaar. Kleine tegen-
valler: de booming Kever Cabrio
business stortte bijna net zo snel

Keverland: mekka voor de Kever-freak

Besmet door Kevers
Kever liefhebbers weten hun bedevaartsoord blinde-

lings te vinden. Toch verwacht je het daar niet: Indus-

trieterrein De Boezem tussen de kassen aan de rand

van Pijnacker. Weinig romantiek. Het grote Kevermo-

del boven de gele deur laat weten dat we hier aan het

juiste adres zijn.

De monteurs doen hun eigen on-
derdelenadministratie.De barco-
delezer is daarbij een handig ins-
trument.

In de werkplaats staan twee vier-
koloms hefbruggen.Baas Ferdi-
nand steekt zich met regelmaat
zelf in de overall.
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weer in als dat hij was begonnen.
De rage was over. ‘’Er gaat niets
boven een originele Kever Ca-
brio’’, zegt Ferdinand heel eerlijk.
‘‘Zet ze maar naast elkaar: een kit
en een Karmann, en dan blijft er
van die huisvlijt, hoe goed ook, ei-
genlijk weinig over. Zo simpel lag
dat!’’

Toch was het een leuke en leer-
zame tijd. En vooral één van hard
werken. Ferdinand: ‘‘Het was wel
bikkelen. Ik stond hele dagen te
slijpen en te lassen. Ik nam weke-
lijks zelfs zoveel slijpschijven af,
dat ik er bij iedere nieuwe bestel-
ling een gratis tol bij kreeg. En er
stonden buiten zoveel keverdaken
op het terrein, dat niemand die bin-
nen kwam hoefde te vragen of ’ie
hier wel goed zat bij dat bedrijf dat

Kevers ombouwde. Het gaf vol-
gens mij ook wel vertrouwen bij de
klant, want als er vijftig daken bui-
ten staan hoeven ze zich niet meer
af te vragen ‘zou’ie het wel kun-
nen?’ Dat ging vanzelf.’’

De ‘Cabrio-Bug’ werd een be-
grip tegenover de beunhazerij die
je links en rechts door het land te-
genkwam. Veel mensen dachten
dat ze dit varkentje zelf ook wel
konden wassen, en na maanden
van passen en ploeteren nog steeds
een wrak in de achtertuin hadden
staan. Ferdinand Hallensleben
deed het werk geheel alleen en
‘deed’ een Cabrio-Bug in niet meer
dan twee dagen. Plus de avonden...

Voor de ombouw werd ƒ 4.000,-
gerekend, inclusief BTW, maar
wel exclusief de auto en het spui-
ten en eventueel strak maken.
‘‘Want daar zat ook heel vaak nog

wel het nodige werk aan. Dus het
totaal kwam toch veel eerder op 
ƒ 12.000,- tot ƒ 13.000,- exclusief
de auto’’, aldus Ferdinand. Die er
aan toevoegt, dat er ook heel vaak
klein restauratiewerk aan te pas
kwam. ‘‘Er moesten veel dorpels
worden vernieuwd, de motor liep
vaak niet goed, of liep zelfs hele-
maal niet, enfin, ik rolde er zo in.
Ik was dus meteen Kever restaura-
teur. En zo begon een nieuw leven
na de Cabrio-Bug.’’

Onderhoud en restauratie
Het verhaal van de onderdelen be-
gon een belangijke rol te spelen.
Ferdinand had al snel door dat hij
spatschermen, dorpels en alles wat
hij nog meer nodig had, niet bij de
groothandel maar beter direct bij
de importeur kon bestellen. Die le-
verde probleemloos en ook de fa-
briek in Wolfsburg werd benaderd.
Inmiddels haalt hij onderdelen van
over de gehele wereld, inclusief de
VS, Brazilië en Mexico.

In 1993 viel de beslissing om
helemaal op Kever onderhoud en
Kever restauratie over te schake-
len. Ferdinand: ‘‘Mijn vrouw en ik
zeiden tegen elkaar, als we het nu
niet doen dan durven we het straks
niet meer, en dus gingen we ons
helemaal in de Kever specialise-
ren.’’

De naam Keverland stamt dus
uit 1993, in 1994 werd Hallensle-
ben BOVAG lid en in 1995 werd
het pand van de buurman aange-
kocht. Keverland, inmiddels ook
FOCWA Autorestauratiebedrijf,
had die extra ruimte nodig voor
een magazijn, een balie voor ver-
koop van onderdelen en accessoi-
res, en uiteraard voor de werk-
plaats die er natuurlijk al was.
Hallensleben weet dat hij niet de
enige is op zijn gebied. Hij noemt
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Je kunt Keverland gewoon niet
missen,zolang je het Pijnackerse
Industrieterrein De Boezem maar
weet te vinden.

De balie- en onderdelenverkoop
genereert een belangrijke omzet.
Het magazijn kent meer dan 3.000
onderdelen nummers.Klanten
kunnen rekenen op professioneel
advies.

De Kever aan het plafond is een geheel origineel ‘ovaaltje’uit Los Ange-
les.Niet te koop,wel leuk als decoratie.

Complete motorenrevisies zijn bij
Keverland dagelijks werk.Zo’n
motor kan weer jaren mee.
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onder andere de naam ‘Hot Rod’ in
Doesburg, waar de zaken zeer pro-
fessioneel worden aangepakt, maar
hij heeft zelf inmiddels ook een
grote bekendheid bij talloze Kever
liefhebbers opgebouwd.

Keverland doet naast gehele of
gedeeltelijke restauratie, revisie en
onderhoud van Kevers, ook de im-
port van onderdelen, het uitvoeren
van postorders, balieverkoop van
de meer technische onderdelen zo-
als contactpunten, pakkingen, fil-
ters, ruitenwissers, motoroliën,
bougies enzovoort. Maar ook van
bumpers, koplampen, mistlampen,
deuren, spatschermen, voor- en
achterruiten, en alle andere denk-
bare accessoires die de circa
13.000 Keverrijders in Nederland
blij kunnen maken. Ferdinand be-
stelt ze over de gehele wereld,
maar gaat ook minstens één keer
per jaar naar Californië om zelf

Kevers te slopen en containers met
onderdelen te laten vullen. Dat zijn
er meestal vier hele volle! Hij
koopt en bestelt er ook zijn bekle-
dingssets, deurpanelen, hemelbe-
kledingen en noem maar op. Hij
heeft daarvoor een puik adresje ge-
vonden. En betaalbaar! Bestemd
voor zijn eigen, uiterst goed geor-
ganiseerde onderdelen voorraad.

Imposante onderdelen-
catalogus
Keverland houdt goed contact met
de Keverrijders. Twee keer per jaar
gaat er een mailing uit met nieuws
over zijn bedrijf en zijn voorraad,
meestal voorzien van een up-to-
date bijgewerkte onderdelen kata-
logus. In dit ronduit indrukwek-
kende boekwerk, staan meer dan
drieduizend onderdelen vermeld.
Opvallend is dat hij deze niet al-
leen geheel zelf samenstelt, maar
ook dat hij doe-het-zelf video’s en
werkplaatshandboeken in de aan-
bieding heeft. Ook regelt hij Kever
verzekeringen en levert desge-
wenst alle mogelijke informatie
over zijn geliefde auto. Voorge-
schreven smeermiddelen worden
zelfs onder zijn eigen merknaam
over de balie verkocht. ‘‘Dat loopt
heel goed’’, grijnst de hardwerken-
de Kever-ondernemer.

Zijn bedrijf loopt kennelijk als
een speer, maar ook hij kent uiter-
aard de nodige zorgen. In de eerste
plaats de snelle mutatie van Kever-
bezitters in Nederland. ‘‘Zo’n vijf-

honderd per maand, echt ongelofe-
lijk’’, verzucht Ferdinand. In de
tweede plaats de wachtlijst voor
restauraties en grotere reparaties,
die wel tot drie maanden kan oplo-
pen, en in de derde plaats het ver-
krijgen van goede, gespecialiseer-
de werkplaatsmensen. Momenteel
werkt hij met drie man in de werk-
plaats waar twee hefbruggen staan,
en een balieverkoper. Samen met
zijn vrouw die de administratie
doet, zijn ze met hun zessen.

Diagnose keuring
Een van de specialiteiten van Ke-
verland is onder meer de wekelijk-

se diagnose keuring (elke zaterdag,
op afspraak), die als een serieuze
hulp bij aankoop kan dienen. Kos-
ten: ƒ 65,- en hij is er een uurtje
mee bezig. ‘‘Ik maak er ook een
kostenbegroting bij en ik raad de
toekomstige koper aan om vooral
de verkopende partij mee te ne-
men’’, zegt Hallensleben die jaar-
lijks gemiddeld 25 grote projecten
aanneemt voor een werkplaats ta-
rief van ƒ 65,- per uur, inclusief
BTW. ‘‘Dat is niet hoog, maar we
praten wel over Kevers, niet over
Mercedessen of Bentleys. Als ik
op ƒ 75,- of ƒ 90,- zou gaan zitten,
lopen mijn klanten weg!’’ Een
spuitjob waarvoor Ferdinand op
loopafstand een goed adresje heeft,
komt al snel op ƒ 5.000,- en dat
zijn de echte kosten.

Hallensleben geeft aan dat hij
het met Keverland dan ook vooral
van de onderdelenverkoop moet
hebben, de werkplaats levert een
matig rendement op en bezorgt
veel hoofdbrekens. Afgezien van
de 2.000 ‘die-hards’ die hun Kever
voor geen prijs kwijt willen en die
steeds terug komen, is er weinig
sprake van klantentrouw. Een snel
rekensommetje leert dat, met die
bijna 500 mutaties per maand, het
gehele Keverbestand in twee jaar
van eigenaar is verwisseld.

Ferdinand Hallensleben is niet
van plan om Keverland nog verder
te laten groeien. Uitbreiding ziet
hij nog hooguit in de sfeer van Ke-
ver handel waar hij nu niets (meer)
aan doet, en ach, als er mogelijkhe-
den zijn om het aanpalende onroe-
rend goed nog iets uit te breiden,
zal hij dat niet laten. Verder ziet hij
nog een markt in de luchtgekoelde
VW bus, gebouwd tot 1979, waar
al veel vraag naar is, en hij speelt
met plannen om voor Porsche 356
modellen, een aparte onderdelen-
lijn op te zetten, puur op postorder-
basis. Ferdinand Hallensleben en
zijn Keverland, hebben nog een
hele lange toekomst voor zich!

Dick Schornagel

De uitlaat is in Keverland een ech-
te Fast Mover.Ze zijn in alle maten
en uitvoeringen in huis.Overigens
allemaal wel origineel.

Keverland beschikt over een riant
assortiment gereviseerde dyna-
mo’s en startmotoren.Zo blijft Ke-
ver-rijden betaalbaar.

Een hele zolder vol portieren,de meeste
komen per container aan uit Californië.

Motorkappen en voorkleppen,gaaf en
vers gesloopt in Nederland en in Califor-
nië.

Keverland voert z’n eigen merken
smeermiddelen die overigens aan
de exacte,voorgeschreven fa-
brieksspecificatie voldoen.

Duizenden lekkernijen hangen er in de
uitgebreide Keverwinkel in Pijnacker.
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