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Klanten rijden naar de rand van Nederland, kunnen de Waddenzee al ruiken
en zijn nóg niet op de bestemming. Is het dan hier? Rechts Alberts oude bedrijf: Meijer Metal.
denken dan teleurgesteld: ‘is dit het nou? Heb ik daar dat
hele eind voor gereden?’ En als ze binnen stappen, worden ze
enthousiast bij het zien van al die auto’s, jukeboxen en flipperkasten. Zo hebben ze zelf hun huis of garage ingericht, of
zo zouden ze dat willen. Bovendien komt de helft van mijn
klanten uit het buitenland, en voor een Spanjaard of Zwitser
is de afstand van Schiphol naar Sint Jacobiparochie verwaarloosbaar. Veel kijkers en kopers maken er een dagje uit van.
Vooral op zaterdag is het gezellig druk en lijkt het soms wel
een clubmeeting van Amerikaanse auto’s.”

Wonderlijk dat Albert Meijer 2,5 jaar geleden nog nooit in een Amerikaanse auto had gereden en nu met zijn bedrijf
volgas geeft om de grootste specialist van West-Europa te worden. “En ik merk dat ik weer met ‘lean’ bezig ben.”

EEN MAN OP ZOEK NAAR EEN MISSIE

Cars Cola & Coins

‘Mijn ego was groter dan ik zelf’

Kun je zomaar een bedrijf beginnen zonder ondernemersplan en marktonderzoek? Albert Meijer
deed het. Hij verzamelde Amerikaanse auto’s en maakte er twee jaar geleden een bedrijf van. Nu is
hij Nederlands grootste specialist, maar zijn ambitie gaat verder. “En dan te bedenken dat ik 2,5 jaar
geleden nog nooit in een Amerikaanse auto had gereden.”
DOOR JOHN MULDER / FOTO’S HESTERLIENA WOLTHUIS

In de showroom lopen kinderen langs de auto’s, terwijl ze
dromerig hun vinger over de lak laten glijden. Je kunt je daar
aan storen, maar Albert Meijer vindt het prima, want als kinderen dit soort auto’s leuk vinden, zal er in de toekomst ook
wel voldoende markt voor zijn. Sterker nog, Albert denkt dat
de romantiek rond deze auto’s alleen maar zal toenemen. Een
recessie en belasting- of milieumaatregelen, die juist deze
zware klassiekers zullen treffen, zullen Albert niet deren.
Albert: “Ik ben niet zo bang voor een recessie, het scheidt het
kaf van het koren. Als er minder klassiekers worden verkocht,
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hoef ik alleen maar te zorgen dat die auto’s bij mij worden
gekocht. Ik wil in West-Europa de eerste keuze zijn voor iemand die een Amerikaanse auto wil kopen. Dat is mijn ambitie.” Wat de concurrentie doet, boeit Albert niet zo heel
veel. “Probeer dit maar eens na te doen. Je moet duizend
puzzelstukjes op de juiste plaats leggen.” Hoe zit dat dan
met het puzzelstukje van de locatie? De Oudebildtdijk 906
in Sint Jacobiparochie ligt 300 meter van de Waddenzee.
Zo’n decentrale ligging moet toch wel een nadeel zijn?
“Nee, ik denk juist dat het heel positief is dat we aan de
rand van Nederland zitten. Het draagt bij aan de romantiek.
Alle bezoekers komen van ver, staan hier voor de deur en

‘PROBEER DIT
MAAR EENS NA TE
DOEN’

Even terug naar het begin. Binnen een jaar na de HTS was
Albert productieleider, binnen twee jaar bedrijfsleider en
binnen drie jaar directeur. Op zijn 24e zat Albert in het Management Team (MT) van Meijer Metal, een metaalbewerkingsbedrijf, dat gespecialiseerd is in plaatwerk, buislasersnijden, assemblage en framebouw. Albert is de vierde
generatie in dat familiebedrijf. “Als mijn vader een project
deed, vroeg ik hoeveel het had opgebracht, mijn broer
vroeg hoe het was gemaakt.” Albert implementeerde ‘leanproductie’, de managementfilosofie van Toyota, die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met
zo min mogelijk verspilling. ‘Lean’ verlaagt de operationele
kosten en verhoogt het bedrijfsresultaat. Met de recessie in
zicht leek het verstandig om een pas op de plaats te maken,
maar Albert wilde niet op de winkel passen, continueren of
taken herhalen. “Ik had een goede band met het personeel,
maar niet met het MT. Ik nam opzettelijk te veel werk aan,
zodat er problemen ontstonden, die ik dan weer op kon lossen. Nee, niet goed. De aanschaf van een buizenlasersnijma-

Bij de showroom moest natuurlijk ook een garage komen. Thijs is hoofd garage.
Hier werkt hij aan de deur van een 290 pk-sterke Ford Mustang Mach I uit 1967.

chine zou volgens het MT niet haalbaar zijn, omdat we er
geen klanten voor hadden. Ik ben direct naar Italië gevlogen
en heb voor twee miljoen euro die machine gekocht. Dat
was de redding tijdens de recessie, maar het MT kreeg het
idee dat ze er voor niets zaten. Feitelijk was dat ook zo, want
mijn ego was groter dan ik zelf. Het bedrijf liep goed, we waren gegroeid van 65 naar 230 personeelsleden, kauwden
‘lean’ helemaal uit, maar ik had er geen lol meer in. Ik verveelde me.”

‘HET WORDT
GEWELDIG EN IK
GA ALL THE WAY’

En nu? Wat moet Albert doen?
Ruim drie jaar geleden liet hij zich door zijn broer uitkopen.
Albert was gescheiden, vader van vier kinderen, vond in Ramona een nieuwe vriendin en er was een kind op komst. Hij
had zijn woonboerderij te koop gezet en zocht een nieuw
begin. Maar met wat? Albert: “Het is heel bizar en ik schaam
me bijna om het te vertellen, maar ik kocht kaarsen en smolt
ze om! Ik maakte er kunstzinnige vormen van en werkte
nachtenlang door om bizarre vormen te creëren. Het is te
zot voor woorden, maar ik kocht bij de Action soms voor
duizend euro aan kaarsen.” Daarna had Albert een fase waarin hij voor de kinderen een enorme ballenbak met trappen,
glijbanen en veertigduizend ballen maakte, en toen dat af
was, verbouwde hij de boerderij. “Op een avond zei Ramona
dat ze de keuken niet mooi vond. Toen ze naar bed was heb
ik de hele keuken gesloopt. Ik hoorde haar de volgende ochtend gillen. Drie weken later was de nieuwe keuken klaar. Op
internet vond ik Smeg-keukenapparatuur, dat een stroomlijnvormgeving uit de jaren vijftig heeft. Toen zag ik ook
oude Coca-Cola-automaten en koelkasten. Ik werd helemaal
verliefd op die vormgeving en kocht een paar van die
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Cola-machines. Op een internetveiling kocht ik drie klassieke
Amerikaanse auto’s. Drie maanden later had ik vijftig auto’s.
Een half jaar later waren dat er al tachtig.”

‘Albert, waar ben je mee bezig?’
In de psychologie is vast bekend wat voor aanduiding Albert
heeft. Het is een combinatie van rusteloosheid en ongeduld,
gecombineerd met de zin voor ondernemerschap, creativiteit,
ongebreideld enthousiasme en gedrevenheid. “Ik heb je helemaal nog niet gezegd dat ik ook nog maanden met een metaaldetector heb rondgelopen, en met iemand anders grootschalig de verloren bagage op de veilingen van Schiphol
inkocht. Dat was ook pure verveling. In het begin ging het
best goed, maar ik kwam er al snel achter dat ik alleen baas
moet zijn. Een compromis sluiten kan ik niet. Als ik één procent van mijn lijn moet afwijken... dan laat maar.” Albert maakte van de schuur achter zijn boerderij (die werd toch maar niet
verkocht) een showroom voor zijn verzameling auto’s en flipperkasten. Toen hij op een avond laat met bulten op z’n knieën van het leggen van zesduizend tapijttegels de boerderij
binnenliep, zaten Ramona en zijn vader met een zorgelijk gezicht aan tafel. “Albert, we moeten praten. Waar ben jij mee
bezig?” Albert’s obsessieve koopdrift schoot op sommige dagen met tienduizenden euro’s omhoog en de teller had het
miljoen euro inmiddels ruimschoots gepasseerd. Albert was
niet te stoppen. Waarom hij die koperen slangenkop kocht?
Hij weet het ook niet, maar toen hij met dat ding in zijn handen door de showroom liep en zijn Shelby GT 500 zag staan,
wist hij waar het moest hangen. Daar! “Zo ging het met alles,
en ik had het idee dat alles wat ik deed klopte.”
Maar zijn vriendin en vader begrepen het niet. Zij zagen dat
Albert het enorme bedrag dat hij gecasht had met de verkoop van zijn aandelen in het familiebedrijf en waar hij zeventien jaar lang snoeihard voor had gewerkt, in een paar
maanden aan het stuksmijten was. Albert: “Waar ik mee bezig was? Ik weet het ook niet”, zei ik, “Maar het wordt geweldig en ik ga all the way. En toen ben ik de kamer uitgelopen.”

Wim geeft deze Mustang 289 ci V8 van 1966 nog een laatste poetsbeurt. De auto was binnen
twee dagen verkocht, ondanks dat het een automaat is.

Wat doe je met de koplampen die geen E-keur hebben? CC&C haalt ze uit de auto en zet er twee in
een Cola-krat. Een transformator aan de achterkant zorgt dat je op 220 Volt leuke verlichting hebt.

Mooier dan bij Porsche
De opslaghal. De zwarte Corvette C3 (links) moet nog klaargemaakt worden, maar de rode C2 en
de blauwe Pontiac Grand Prix zijn al verkocht. De knotsgekke Nash Cosmopolitan (gemaakt door
Austin) is opnieuw beschikbaar.

Je ziet ‘m denken: ‘Daar zie ik mijzelf wel in rijden.’ Compleet gerestaureerde Chevrolet Chevelle 350 ci V8 1969. Inmiddels verkocht.
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Ondertussen had Albert zich ingelezen in de wereld van de
klassieke Amerikaanse auto’s. Boeken, websites en de markttrends van Hagerty, Hagi en Kidston werden en worden gespeld. “Als ik eenmaal iets lees, vergeet ik het nooit meer. Nu
al bellen experts mij op met vragen over muscle cars. En dan
te bedenken dat ik 2,5 jaar geleden nog nooit in een Amerikaanse auto had gereden. Sterker nog, ik ben voor Meijer
Metal tot in alle uithoeken van de wereld geweest, maar ik
heb Amerika nog nooit gezien.” Albert heeft veel te danken
aan zijn jeugdvriend Thijs Lodewijks, die nu zijn rechterhand,
APK-keurmeester en ‘hoofd garage’ is. Natuurlijk kreeg Thijs
gelijk een telefoontje toen Albert die eerste drie auto’s op
een veiling kocht. Aanvankelijk hielp Thijs één avond in de
week, maar dat is inmiddels zes dagen per week geworden.
Het moment waarop Albert besloot van zijn collectie een
bedrijf te maken, kan hij zich niet precies herinneren. “Ik was
bezig om de showroom in te richten, maar ik had er nooit
aan gedacht om er een bedrijf van te maken. Ik had ook
geen ondernemersplan, niets. Ik verbaasde mij wel over al
die handelaren waar ik kwam. Ik snapte niet waarom ze op
die manier auto’s probeerden te verkopen. Zo onprofessioneel. En de marketing... zo slecht.” Nadat de beslissing was
gevallen om van zijn autocollectie een heus bedrijf te maken, spoorde Ramona, juriste bij een verzekeringsmaatschappij, Albert aan om voor de Kamer van Koophandel-inschrijving een bedrijfsnaam te verzinnen. Iets van Meijer
Classic Cars of zo? Albert: “Ik heb er twee seconden over nagedacht: Cars, Cola & Coins. Het logo klopte ook in één keer,
het springt eruit.”

In oktober 2015, twee jaar geleden, presenteerde Cars, Cola
& Coins (CC&C) zich voor het eerst op de ClassicsNL-beurs in
Leeuwarden. Niemand wist ervan, er was niets uitgelekt en
er waren geen foto’s op de sociale media gedeeld. Tot de
opening van de beurs was CC&C een groot geheim, waardoor de verrassing en de publiciteit des te groter waren. Aan
de stand was serieus geld uitgegeven, een kunstje dat Albert bij Meijer Metal heeft geleerd. Het resultaat was dan
ook spectaculair. “Wij moeten een mooiere stand hebben
dan de Porsche- of Jaguar-specialisten. Ik wil weg bij het
rommelige imago van veel louche bedrijven, die in Amerikaanse auto’s uit de jaren tachtig doen.” CC&C wil alleen naoorlogse Amerikaanse auto’s; geen Triumphs, geen Porsches
en geen speedboten, want Albert wil geen handelaar in alle
soorten spulletjes zijn. Op een paar uitzonderingen na, ligt
de grens bij 1972; het einde van de muscle cars. Hoewel de
beurs in Leeuwarden het doel had om te zaaien en niet te
oogsten, verkocht CC&C dat weekend vier auto’s. “Dat bleek
er later één te zijn, want drie klanten haakten af. Daarom zeg
ik nu: kom even langs en rij eerst met die auto. Een Porscherijder kocht een Corvette en zei dat die auto niet goed remde. Die auto remde wel fantastisch, maar een vijftig jaar
oude Corvette is geen nieuwe Porsche. Ik heb het contract
maar verscheurd.”
Albert had verwacht dat hij in het eerste jaar misschien tien
of twaalf auto’s zou verkopen, een gemiddelde van pakweg
één per maand. “Maar in 2016, het eerste volle jaar, verkochten we 108 auto’s; een factor tien meer!”

Bij deze Ford Mustang Coupe uit 1967 zet Kevin nog even de laatste puntjes op de i. In dit geval
heeft de automaatpook aandacht nodig.

Een man op zoek naar een missie
Cars, Cola & Coins (CC&C) is een toevalstreffer. Als Ramona niets gezegd had over de
keuken, dan had Albert die Smeg-koelkast
en die Cola-automaten misschien nooit gezien. In dat geval zat Albert nu in vastgoed,
helikopteronderdelen of in de bloemenhandel, wie zal het zeggen. Is Albert niet
bang dat hij de interesse in de klassieke auto’s verliest? “Nee hoor, ik heb in mijn oude
bedrijf ook zeventien jaar gewerkt. Bovendien is dit echt mijn kindje. Wat deze keer
anders is, is dat ik het niet meer doe voor
mijn ego. Die tijd heb ik gehad. We doen
het aardig goed, maar het zou arrogant zijn
te denken dat we er al zijn. Ik zie nog zoveel mogelijkheden en niet alleen op het
gebied van auto’s. De Cola-automaten, posters, colakratten, jukeboxen, flipperkasten,
neons en dinerbankjes staan nog niet eens

op de website, maar we verkopen daar nu
al heel veel van. Ik heb heel veel ideeën en
plannen om het beeldmerk van ons bedrijf
te verbreden. Cars, Cola & Coins moet een
begrip worden.”
Volgens de RTL Nominatiecommissie van
het Nationale Business Succes Award Instituut is innovatie het sleutelwoord bij CC&C:
‘Het bedrijf is continu bezig haar diensten
en producten te verbeteren en zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van
haar cliënten.’ Albert: “Ik had nooit verwacht dat het bedrijf na zo’n korte periode
al ‘zelfdragend’ zou zijn. Het is zo snel gegaan, en toch gaat het mij eigenlijk veel te
langzaam, want je raakt snel gewend aan
die hoge verkoopaantallen. Dit is het begin. We kunnen nog veel verbeteren. En ik
merk dat ik weer veel met ‘lean’ bezig ben.”
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mij te zeggen heeft. De consequentie is dat CC&C eerst verder
moet bouwen voor er weer geïnvesteerd kan worden.”

Stuur niet teveel op korte termijn

‘In deze fase wil ik grip houden’
De marketingstrategie pakte dus goed uit en CC&C won vorig
jaar de Nationale Business Succes Award, een prijs die door
RTL7 in het leven is geroepen. Op Facebook heeft CC&C al bijna 28.000 volgers. Dat is een evenaring van wat al decennia
bestaande collega’s doen, zoals ‘Pedal to the metal’ in Sneek
(30.000 volgers) en The Gallery in Brummen (32.000 volgers).
Met verbazing kijkt Albert naar andere bedrijven, die soms al
tientallen jaren bestaan, maar slechts honderden volgers hebben. “Waarom werken die bedrijven daar niet aan?” De successen hebben ook consequenties. Om de groei te beheersen,
moest CC&C al snel stoppen met het adverteren van auto’s op
een aantal platformen, zoals Autotrader en AutoScout. “Vanaf
het begin zitten we daardoor in de luxe situatie dat we tegen
klanten kunnen zeggen: denk er nog een nachtje over na. We
zetten geen druk op de transactie en juist dat werkt heel
goed.”
In allerijl werden er na Thijs drie monteurs aangenomen en
Ramona heeft haar baan opgezegd om zich fulltime te wijden
aan alle administratieve en contractuele zaken. De website is
volgens Albert inmiddels voor zeventig procent geslaagd. Albert schrijft alle teksten op de website en op Facebook zelf en
maakt de foto’s ook zelf. “Ik had een fotograaf ingehuurd,
maar daar werd ik helemaal gek van. Er lag iets op de achterbank van een auto en ik wilde dat weghalen, maar dat hoefde
niet, zei de fotograaf, hij zou het later wel weg photoshoppen.
Ik heb mij de hele dag doodgeërgerd en aan het eind van de
dag gevraagd wat zijn apparatuur moest kosten. Ik heb alles
gekocht; zelfs de fotokaart kon hij laten zitten. Ik doe het zelf
wel. Ironisch genoeg maak ik nu alle foto’s met mijn smartphone. Ik vind het in deze fase belangrijk om grip op het bedrijf te hebben en wil zo weinig mogelijk uitbesteden. Ik leen
geen geld van de bank, omdat ik niet wil dat iemand wat over
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Alberts collectie is nu zijn bedrijf. “Ik had een klant voor een auto en begon te vertellen; de schokdempers zijn niet goed, dit kan mooier, dat moet nog afgesteld worden. Later dacht ik na over
dat rare gesprek. Ik was die auto aan het afkraken, want ik wilde ‘m eigenlijk niet kwijt.”

Wat anderen verkeerd doen? Soms staan auto’s in een donker hoekje onder een laag stof of je komt op een beurs waar
niemand bij de auto’s aanwezig is en alleen een bordje staat
met de tekst ‘bel ons’. Marketingtechnisch valt er volgens
Albert Meijer in de wereld van de klassieke auto’s nog heel
wat te verbeteren. “Iedereen richt zich op de import uit
Amerika, maar die auto’s zijn drie maanden onderweg en je
geld zit al die tijd vast. Als ik Nederlandse auto’s koop, zit er
al een kenteken op, zijn de auto’s meestal mooier gerestaureerd en in ieder geval beter gespoten. Overigens importeer
ik wel auto’s uit Amerika, want ik wil ook als importeur gezien worden. Wat mij opvalt, is dat veel bedrijven op korte
termijn sturen. Ze willen aan elke auto verdienen. Ik redenaar anders en kijk naar de lange termijn. Dat ik aan sommige auto’s niets verdien, vind ik niet zo erg, zolang de klanten
maar tevreden zijn. Ook als wij een auto verkopen via Catawiki - dat heeft een groot bereik en is dus een ideaal marketinginstrument - leveren wij die auto af met een volle tank
benzine. Thijs vroeg mij laatst of ik wel wist dat we in één
week voor 800 euro aan brandstof hadden weggegeven. Ik
zie dat als bewijs dat we goed verkocht hebben.”
Volgens Albert zoeken mensen een goed gevoel. Ze willen zich
oriënteren, komen het eerst bij een bedrijf dat veel keuze heeft
en gaan dan weg met een auto. Want als je het hier niet vindt...
Het blijkt te werken, want veel klanten kopen meerdere auto’s.
“Dat had ik ook nooit verwacht, maar er zijn blijkbaar heel wat
mensen met geld en mooie verzamelingen. Ze kopen hier
eerst één auto, en later komen ze terug voor meer. Dat is mooi,
want we zijn natuurlijk begonnen zonder netwerk.”

Een laatste beurt voor aflevering: Kevin stelt graag de gerestaureerde 289 ci (4,7 liter) V8-motor van
deze Ford Mustang Coupe uit 1967 af.

“Er lag iets op de achterbank van een auto. Ik wilde dat weghalen, maar de ingehuurde fotograaf
zou het wel even weg fotoshoppen. Ik werd er helemaal gek van. Nu doe ik het zelf.”

Achter Albert en Ramona het bombastische jaren vijftig kleurenspektakel. Spetterende neons en
een - nog net zichtbaar - metershoog ‘Statue of Liberty’ geven het leven kleur!

Albert maakt alle foto’s op de weg naar zijn boerderij. Ook alle teksten op de website schrijft hij
zelf. “In deze fase is het belangrijk dat ik grip op het bedrijf heb.”

De naam verzon Albert in twee seconden en het logo knalt eruit. “Ik heb heel veel ideeën en plannen om het beeldmerk van ons bedrijf te verbreden. Cars, Cola &
Coins moet een begrip worden.”
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