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Auto’s poetsen is een vak
ATC Oost-Brabant poetst met Sonax

Sonax bij ATC Oost-Brabant. Directeur Rob Koch bespreekt het ‘hoe’ en ‘waarmee’ van snel, gemak-
kelijk en goed autopoetsen. Achter hem staat de demo-auto al klaar.

“De geschiedenis van Sonax begint
eigenlijk al 40.000 jaar geleden”, ver-
telt directeur Rob Koch van Sonax
Nederland. “Toen namelijk viel een
meteoriet op wat nu Neuburg an
der Donau is.” De inslag veranderde
de structuur van de kwartssteen
daar in fijne kiezelaarde. Het gevolg:
“Begin vorige eeuw werd in wel 100
mijntjes in de omgeving van het
Duitse stadje de zeldzame kiezel-
aarde naar boven gehaald”. Belang-
rijkste toepassing: polijstmiddel: “In
1903 kocht Franz Hoffmann al die
mijntjes op. In 1930 kreeg het zilver-
poetsmiddel met de kiezelaarde de
naam Sona. In 1950, toen er in huis
minder gepoetst werd, verwerkte
Hoffmann de kiezelaarde in een au-
topoetsmiddel. Omdat daar ook wax
aan was toegevoegd, kreeg dat de
naam Sonax”. 
Tegenwoordig wordt kiezelaarde
gebruikt als vulmiddel in onder
meer autobanden, maar niet meer
als polijstmiddel. Toch maakt de
mijnbouw bij Neuburg an der
Donau nog deel uit van wat nu de
Hoffmann Groep heet. Sonax is de
andere tak van Hoffmann. Die ont-
wikkelt, produceert en vermarkt au-
topoetsproducten en is goed voor
driekwart van de 100 miljoen euro
omzet.

Nieuwe auto in acht stappen
De Nederlandse dochter van Sonax
noemt zichzelf “De Auto Reconditio-
neringspecialist”. Om die titel waar
te maken, levert Sonax reinigings-
en poetsmiddelen aan consument
en professional en heeft het een
eigen franchise-organisatie van au-
topoetsbedrijven. Aankomend fran-
chisers gaan een maand op training
bij Sonax om de fijne kneepjes van
het vak onder de knie te krijgen. Die

leaseauto’s. Van sommige zijn de vel-
gen drie jaar niet gepoetst. Jammer,
het vuil dringt door de lak, en het
aluminium corrodeert. Dat gaat niet
meer weg.” Terwijl het met een
goede velgenreiniger een fluitje van
een cent is: “Inspuiten, 4 minuten in-
trekken en je spoelt het vuil er zo af”.
Stap 4: inzepen en wassen: “Een
oude spons geeft krassen. Een
nieuwe kost € 2,95,-”. Zo’n Sonax
spons heeft twee kanten: “De zachte
grijze kant is voor het wassen, de
witte kant ziet eruit als schuurspons,
maar maakt geen krassen en helpt
om insecten te verwijderen”.
Stap 5 is zemen: “Begin daar pas
mee als de auto echt schoon is. En
valt de zeem op straat, sop hem heel
goed uit voor je hem weer gebruikt.
We willen geen krassen”.
Nu is de lak klaar om gepoetst te
worden, maar we gaan ons eerst be-
zighouden met het interieur. De stoe-
len en het tapijt, “Met het juiste mid-
del krijgen we ook een vervuild licht-
bruin interieur weer helemaal netjes”.
Nu is de auto klaar voor stap 7: “De
lak reinigen, polijsten en verzegelen
met wax”. Ten slotte komen in stap 8
de ruiten aan de beurt.
“Hoe lang ben je daarmee bezig”,
vraagt een Oostbrabants ATC-lid.
“Met de goede producten een och-
tend”, antwoordt Koch. “En daar heb
je dan geen spierballen voor nodig.”

Sneller, slimmer, schoner
Juist, de goede producten dus. “Die
maken poetsen niet alleen makkelij-
ker”, zegt Koch, “ze maken poetsen
ook leuk”. Hij begint met de produc-
ten voor de consument: “Nederland
is een shampoo-land. In onze
Xtreme-lijn hebben we nu Wash &
Dry-shampoo. Daarmee hoef je niet
te zemen. Wel zo gemakkelijk. Doe

tijd is er vanavond niet, dus helpt
Koch de Oostbrabantse ATC-leden
op weg met een achtstappenplan.
Dat begint met de auto heel goed af
te spuiten: “Ga niet met een spons
op een vuile auto. Dat geeft krassen”.
Stap 2 is het verwijderen van insec-
ten op de neus van de auto. “Dat

doe je met een insectverwijdereraar,
die lost eiwitten op. En insecten be-
staan grotendeels uit eiwitten.”
Dat laat je lekker intrekken en onder-
tussen zijn de aluminium velgen aan
de beurt. “Veel mensen hebben daar
een hekel aan. Onze franchisene-
mers reconditioneren jaarlijks 80.000

Autopoetsen is een vak. Wie dat vak serieus neemt bereikt goede resultaten en verdient er

een aardige boterham mee. Sonax helpt graag een handje. Rob Koch en Henrik van Ingen van

het Nederlandse Sonax-dochterbedrijf toonden de Oostbrabantse ATC-leden hoe. In woord

en  demonstratie!
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Autopoetsen stap-voor-stap. Eerst goed afspui-
ten.

Stap 2: Ongediertebestrijding op de neus. Stap 3: De velgen.

Stap 4: Inzepen en wassen. Met een schone
spons graag! De witte kant doet het goed op
 insecten.

Stap 5: Zemen geeft glans.

Reiniger en polijsten met Premium-
Class Saphir Power Polish”.

Producten voor professionals
Staan de Sonax-poetsmiddelen bij
Halfords, het tankstation of elders in
het schap, de Sonax-producten voor
de professional bereiken het poets-,
auto- of schadebedrijf via de gros-
sier. Een belangrijk verschil met de
consumentenproducten is de ver-
pakking: “Voor consumenten moet
het smoelen in het schap. En de ver-
pakking moet duidelijk maken voor
welk probleem dit product de oplos-
sing biedt”.
Voor de professional is dat niet
nodig: “We hebben zwarte tubes, li-
terflessen, jerrycans van 10, 25 en 60
liter en vaten tot 200 liter”. Voor hem
is het belangrijker om voor iedere
laksoort en iedere vervuiling precies
het juiste product te kiezen: “Een

je het toch, dan krijg je een diepere
glans”.
Voor vervuiling van vluchtroest, hars
of hardnekkige vliegen biedt Sonax
Spray & Clay: “De spray is een glij-
middel, de Clay is klei, die het vuil
opneemt”.
En dan zijn er de waxen: “We heb-
ben een Xtreme vloeibare Wax 1 en
een Xtreme Polish & Wax 2 en 3. De
eerste bestaat voor 100% uit was, nr
2 voor 70% en voor 30% uit polish,
en bij 3 is de verhouding 40 : 60. Is er
geen krasje te bekennen dan ge-
bruik je 1, een verweerde auto krijg
je weer glanzend met 3”.
En zo biedt Sonax nog tal van
slimme poetsproducten: “Velgen-
reiniger, Cockpitspray, Bekleding &
Alcantara Reiniger, Kunststof Gel,
Ruitenhelder (je kunt ook spiritus
gebruiken, maar dat geeft een
blauwe waas) en nog veel meer”. En
dat was dan alleen nog maar de
Xtreme-lijn: “Colorwax is een ge-
wild product uit onze Original-lijn.
Het vult kleine krasjes in de blanke
lak op. Nadeel is dat het niet lang
blijft zitten. Daarom heb je meer
aan de Original-Krasverwijderaar.
Daarmee werken lijkt eng. Je begint
met de kras op te schuren. Dat
geeft een doffe plek. Maar uitein-
delijk verdwijnt die helemaal, net

als het krasje”. Verder biedt de Origi-
nal-lijn veel producten die ook in de
Xtreme-lijn zitten: “Consumenten
die 10 à 11 euro voor een velgenrei-
niger teveel vinden, kunnen een
euro of drie besparen door dat pro-
duct uit de Original-lijn te kopen”,
legt Koch uit.
Hij verbaast zich weleens over con-
sumentengedrag:  “Voor een flesje
parfum of aftershave betalen men-
sen grif 40 euro. Maar je moet altijd
weer uitleggen waarom een potje
autowax € 7,50 kost”.
Aan een beperkt groepje tuning- of
klassiekerliefhebbers hoeft dat niet:
“Een potje Carnauba Care wax uit de
Sonax Premium Class-lijn kost 60
euro. Die hardt uit en blijft zes
maanden zitten”. Maar voor je zulke
dure Wax op de lak wrijft, krijgt de
lak een eerste klas voorbehandeling:
“Reinigen met  PremiumClass Lak

Stap 6: Nu eerst het interieur.

Stap 7: Poetsen met de hand of de machine,
daarna waxen.

Stap 8: De ruiten als finishing touch. 
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product heeft een slijpgraad van 6
tot 1 , die net als bij schuurpapier
wordt uitgedrukt als P1000 tot gro-
ter dan P3000. De lak heeft een
glansgraad, uitgedrukt in de Haze-
glanswaarde, die we ook vertalen
naar een score van 1 tot 6. Met

zeven professionele producten dek-
ken we de hele range van slijp- en
glansgraad af”.
Behalve de poetsproducten levert
Sonax de professional een hele
reeks poetsmachines en accessoires
als pads, doeken en sponzen. En dan
zijn er natuurlijk nog de trainingen
en demo’s. Binnen één tot drie
dagen leert Sonax een autoprofessi-

onal poetsen. Als gezegd trainen
aankomende franchisenemers lan-
ger: een maand. En ook daarna
schoolt Sonax ze voortdurend bij.

Eigen poetsbedrijf starten
Koch heeft de Bovag-cijfers over de
autopoetsbedrijven bestudeerd:
“Per jaar starten 750 nieuwe auto-
poetsbedrijven. Ze huren een
ruimte, kopen materialen en gaan
op zoek naar klanten. Maar auto-
poetsen is een vak en na zes maan-
den zijn er nog maar 250 over. Na 12
maanden zelfs nog maar 50”.
Een Sonax-franchisenemer beheerst
dat vak en krijgt hulp bij de bedrijfs-
voering: “Wij nemen hem alles uit
handen. Via een centraal telefoon-
nummer zorgen we voor de opdrach-
ten, we zorgen voor de facturering
en we zorgen ervoor dat de franchi-
senemer tijdig zijn geld krijgt. Zo kan
hij zich concentreren op het poetsen”.
En dat doen de 25 franchisenemers
en hun 50 medewerkers. Behalve de
80.000 leaseauto’s doen ze tal van

andere opdrachten:  “Tijdens de Au-
toRAI staan er iedere nacht 20 zilver-
grijze Sonax-bussen op het com-
plex. Onze franchisenemers poetsen
‘s nacht vrijwel alle auto’s. En dat is
nodig ook, spijkerbroeken op witle-
ren bekleding, vieze vette vingers,
frietbakjes, kroketten, alles vind je
terug in een auto na een dag op de
RAI”. Ook de roet- en rookschade
aan 100 auto’s na een brand in een
parkeergarage in Haarlem onlangs,
was een klusje voor Sonax-franchi-
sers. Hun meest bijzondere klus
deden ze in 2004: “Toen zaten
16.000 nieuwe Ford Focussen in de
haven van Vlissingen onder de
nevel, nadat er een marineschip was
gespoten. Voor Ford was het er op of
eronder. Overspuiten was geen
optie. Als de nevel er niet afging,
waren de auto’s total loss. Veertien
Sonax-franchisenemers en hun per-
soneel zijn zes weken aan het kleien
en poetsen geweest. Maar toen
waren ze weer als nieuw”.
Mooi werk. Voor wie er voor voelt,
heeft Koch goed nieuws: “We zoe-
ken nog franchisenemers voor een
paar grijze vlekken op de landkaart”.

Keuze uit zeven polijstproducten geeft de professional voor iedere laksoort en iedere vervuiling
het juiste product. 

En de wasstraatkrasjes dan? Die poetsen we
weg met de machine.

En nu de praktijk. Met klei en glijmiddel laat
Henrik van Ingen boomhars op de motorkap
als sneeuw voor de zon verdwijnen.
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