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Juryrapport Tweewielerwinkel
van het Jaar 2014

Hoe wordt gejureerd?
De jury beoordeelt de finalisten 
in de Tweewielerwinkel van het 
Jaar-verkiezing op vijf aspecten:

1 Presentatie.

2 Bedrijfsvoering.

3 Innovatie.

4 Financieel.

5 Consument.
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De jury was na uitgebreid overleg uiteindelijk unaniem in het kiezen van de winnaar. De algemene indruk is dat de finalisten dit jaar 
kwalitatief weliswaar dichter bij elkaar zaten dan afgelopen jaren en dat ook de verscheidenheid van de winkels groter was dan ooit. 
Dat maakte de selectie van de winnaar lastiger dan voorgaande jaren. Een mooie winkel alleen is niet meer voldoende. Voor de jury 
moet de ondernemersvisie duidelijk en helder zijn, qua sales, after sales, inkoopbeleid, klantbenadering, werkplaatsrendement. Waar 
wordt geld mee verdiend? En wat is de visie op de lange termijn?

Juryvoorzitter Ferry Smith, directeur Algemeen Ledenbelang van de ANWB, zit vanaf het begin in de jury. Hij heeft in al die jaren (dit jaar is 
de 17e editie van de Tweewielerwinkel van het Jaar-verkiezing) heel wat winkels beoordeeld. “Het valt me op dat de winkels die nu 
meedoen er allemaal mooi en verzorgd uitzien. Het zijn geen dertien in een dozijn standaard formulewinkels meer met veel beukenhout of 
tranenplaat en een fietspad door de winkel, maar ze hebben ieder afzonderlijk een eigen karakter en identiteit.”
Bij de bepaling van de winnaar heeft de jury een wegingsfactor toegepast waarbij de mening van de jury, het oordeel van de mystery 
shopper en de financiële analyse van de jaarcijfers elk voor 1/3 meetellen. De Publieksprijs is buiten deze jurering gehouden omdat het hier 
om een aparte prijs gaat, waarbij uitsluitend het aantal likes op een specifieke Facebook-afbeelding geteld werden. 
In dit juryrapport publiceren wij geen financiële kengetallen per finalist en ook de jaarrekeningen (zoals die voor de eindjurering zijn 
opgevraagd door de accountant die deel uitmaakt van de jury) worden niet gepubliceerd. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld 
door de jury, maar zijn wel degelijk van invloed geweest op de uiteindelijke uitslag. 

Voorbeeldwinkel niet langer van doorslaggevend belang
Ondernemersvisie speelt steeds belangrijker rol

Jurysamenstelling:
• Ferry Smith, directeur Algemeen Ledenbelang ANWB – juryvoorzitter

• Jack Oortwijn, hoofdredacteur Tweewieler/Bike Europe

• Daan Luijkx van H&L Accountants & Belastingadviseurs 

• Sacha Boedijn, secretaris RAI-Vereniging

• Costja Gontscharoff, winkel- en retaildeskundige

• Jeroen van Kester, Kester2Wielers – winnaar Tweewielerwinkel van het Jaar 2013

• Hans van de Pas, directeur Match Plan (accountant)

• Mystery shopper



Oordeel van de jury: ondernemer met duidelijke visie

John Vermeulen Fietsplezier - Uden

John Vermeulen is een ondernemer met een duidelijke visie die dat ook 
concreet in zijn winkels weet te vertalen. De winkel in Uden is indruk-
wekkend met een mooie inrichting en een creatieve invulling van de 
hoge wanden. De routing in de winkel is goed en staat niet te vol, 
ondanks het ruime assortiment. John Vermeulen weet waar hij met de 
winkel naar toe wil en heeft goed inzicht in de inkomstenstromen. 
Opvallend vindt de jury de vele acties waarmee hij probeert klanten aan 
zich te binden. Voorbeeld daarvan is de wekelijkse deelname aan de 
warenmarkt in Uden, bedoeld om meer bekendheid voor zijn winkel te 
generen. Ook het digitale plansysteem voor de werkplaats is een 
voorbeeld van goed ondernemen.
John Vermeulen en bedrijfsleider Ronald Breeman hebben de nodige 
ervaring in de fietsbranche. De voormalige winkel van Cor van der Wiel 
in Uden is omgevormd naar een hybride winkel, waarbij John Vermeu-
len Fietsplezier bestaat uit een fysieke winkel in combinatie met een 
Nederlandse en Duitstalige webwinkel. 
Na de start in 2012 vanuit een faillissement wist John Vermeulen in 2013 
dertig procent meer omzet te halen en het bedrijf van verlieslatend naar 
een marginale winst te brengen. John Vermeulen en Ronald Breeman 
zijn heel actief in het werven van klanten. Ze sturen twee keer per 
maand een mailing aan alle klanten met nieuwtjes, informatie en 
aanbiedingen. Google+ en Facebook worden minimaal elke twee dagen 
gevuld met nieuws. John Vermeulen Fietsplezier verkoopt aan klanten 
in heel Nederland.
De jury is onder de indruk van het digitaal plansysteem voor de 
werkplaats. Klanten kunnen via de website een afspraak inplannen. De 
werkplaats is groot, maar er wordt niet veel omzet gemaakt omdat veel 
klanten wel een fiets kopen bij John Vermeulen Fietsplezier, maar voor 
reparatie naar hun lokale fietsenmaker gaan. John Vermeulen heeft een 
goed inzicht in de inkomstenstromen en een duidelijk omschreven en 
doordacht toekomstplan. John Vermeulen en Ronald Breeman zijn 
actief in het bedenken van klantenacties. Zo is er een link met een 
verhuurbedrijf, waar klanten een weekend een Flyer kunnen huren en 
als ze die vervolgens kopen, krijgen ze het huurbedrag terug. 

Oordeel mystery shopper
De mystery shopper werd bij binnenkomst direct begroet en gevraagd 

of hij geholpen wenste te worden. Qua sfeer en inrichting vindt de 
mystery shopper John Vermeulen Fietsplezier een zeer ruime zaak met 
een goede uitstraling. Ook de werkplaats is zichtbaar en netjes. De 
winkel heeft een ruim assortiment waar alles keurig gerangschikt staat. 
In het oriëntatiegesprek geeft de mystery shopper aan op zoek te zijn 
naar een e-bike. Er werden aan hem de juiste vragen om tot een goed 
advies te komen. In het verkoopgesprek werden hem diverse modellen 
getoond en de voor- en nadelen verteld. De uitleg over de prijs en 
kwaliteit was goed onderbouwd volgens de mystery shopper. Hij werd 
geholpen door een enthousiaste verkoper die niet opdringerig was. De 
mystery shopper werd aangeboden dat hij voor een proefrit zo binnen 
kon lopen. Bij het afscheid gaf de verkoper de nodige documentatie 
mee en nodigde hem nogmaals uit een proefrit te komen maken. De 
mystery shopper voelde zich prettig en deskundig geholpen, en vond 
het zeker een bedrijf om een proefrit te maken.

Puntsgewijze beoordeling:

Wat is er goed:
 •  Mooie winkelinrichting met creatieve invulling hoge wanden

 •  Bar bij werkplaats

 •  Planningstool werkplaats op internet

 •  Goed inzicht in inkomstenstromen

 •  Duidelijk omschreven en doordacht toekomstplan

 •  Prima combinatie met webwinkel

 •  Zoekt klanten op met diverse acties

 •  Goede routing in winkel

 •  Grote werkplaats

Wat kan beter:
 •  Racefietshoek
 •  Verlichting in paskamers
 •  Geen achtergrondmuziek
 •  Mooie inrichting mist wat sfeer
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•  Aantal medewerkers: 3 fulltime, 
 2 parttime, 4 hulp

• Showroomoppervlakte: 800 m2

• Werkplaatsoppervlakte: 100 m2

• Magazijnoppervlakte: 100 m2



Oordeel van de jury: in deze winkel voel je je thuis

Beukers Bike Centre - Petten

Beukers Bike Centre is gespecialiseerd in racefietsen en mountainbikes. 
Dit betekent dat iedereen in de winkel heel goed geïnformeerd moet 
zijn op technisch gebied en dat is zeker het geval bij Beukers.

De jury is unaniem in hun oordeel over Beukers Bike Centre: bij Marcel 
Beukers en zijn team voel je je als klant zeer welkom. Het is duidelijk dat 
iedereen in de winkel gek is van alles wat met sportieve fietsen te 
maken heeft. De winkel heeft een gezellige uitstraling waardoor de 
mountainbiker en racefietser zich direct thuis zal voelen. Er is veel te 
zien qua onderdelen en kleding en ook de tv-schermen waarop 
sportevenementen worden getoond versterken de identiteit van de 
winkel. Marcel Beukers is een niche-expert en vult dat onder andere in 
met zijn Beukers Bikefit systeem, een zeer uitgebreid meetsysteem. Het 
uitgangspunt ‘Retail is detail’ is begrepen en wordt toegepast door 
Beukers, onder andere door een rollenbank voor (schijf)remmen.

Marcel Beukers heeft twee keer eerder meegedaan met de ver-
kiezing. Tien jaar geleden behaalde hij een finaleplaats en vijf jaar 
geleden, na een grote verbouwing, was hij een van de genomineerden. 
Recent werd het hele interieur vernieuwd waarbij de accenten met 
strandpalen door de plek vlak bij zee leuke details zijn in de winkel. De 
kledinghoek is warm en sfeervol ingericht met mooie accenten, waaruit 
de hand van de onderneemster spreekt. 

Beukers scoort met zijn eigen merk Storm en kwam positief in de 
fietsbladen met een strandfiets. In de winkel is een aparte open ruimte 
ingericht voor een professionele lichaamsmeting en advies over een 
goede fietshouding.  Het is knap hoe Marcel Beukers en zijn team veel 
klanten van buiten de regio aan de winkel weten te binden. Beukers is 
actief in het organiseren van clinics en het bijhouden van de 
Facebook-pagina. 

Door het enthousiasme en de liefde voor de fiets staat het rendement 
soms onder druk. In de werkplaats worden veel handeling gedaan, die 
niet worden doorberekend aan de klant. Als race- en mountainbikespe-
cialist moet Beukers veel onderdelen en fietsen op voorraad hebben wat 
de omloopsnelheid omlaag haalt. Beukers is daar wel mee aan het werk 
door samen met Shimano te werken aan ‘category management’ en zo 
het voorraadbeheer goed in de gaten te houden.

Oordeel mystery shopper
De mystery shopper werd bij binnenkomst enthousiast begroet en 
kreeg een goed advies over de aanschaf van een racefiets. De eigenaar 
toonde diverse modellen en van een aantal types liet de eigenaar de 
voor- en nadelen zien. Deze werden op een goede wijze uitgelegd. 
Tevens werd er een goede toelichting gegeven over de prijs-/kwaliteit-
verhouding. De mystery shopper voelde geen pressie voor een 
aankoop. Qua inrichting vindt de mystery shopper de winkel niet al te 
groot en de presentatie is prima. Bij het afscheid vroeg de eigenaar om 
nog eens langs te komen om een proefrit op een van de modellen te 
maken. De mystery shopper voelt zich prettig geholpen en zou als klant 
zeker terugkomen op het aanbod.

Puntsgewijze beoordeling:

Wat is er goed:
 •  Gezellige uitstraling

 •  Veel aanbod in kleding en onderdelen

 •  Professionaliteit 

 •  Shimano category management

 •  Service naar klant

 •  Professioneel meetsysteem

 •  Enthousiasme ondernemer en personeel

Wat kan beter:
 •  Omloopsnelheid

 •  Minder merken, overzichtelijker aanbod

 •  Winkelverlichting wat vlak met te weinig accenten

 •  Vloerbedekking ook bij de paskamer gebruiken

 •  Geen aanduiding dwars op de gevel

 •  Website loopt achter op doelstellingen, webwinkel niet in menubalk

 •  Te veel verschillende websites naast elkaar, nogal onduidelijk

 •  Rendement werkplaats 

 •  Inzicht in financiële KPI’s
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•  Aantal medewerkers: 4 fulltime, 
 2 parttime, 3 hulp

• Showroomoppervlakte: 500 m2

• Werkplaatsoppervlakte: 100 m2

• Magazijnoppervlakte: 200 m2



Oordeel van de jury: eigenzinnige industriële winkelinrichting

Profile Roel Peerenboom ‘de Fietsspecialist’ - Wageningen

Roel Peerenboom is een eigenzinnige ondernemer met uitgesproken 
ideeën. Die komen tot uitdrukking in zijn ondernemersvisie en de 
uitstraling van het bedrijf. Zijn winkel valt op door een industriële 
vormgeving met hoge stellingen. De werkplaats is open en ruim en is 
centraal in de winkel geplaatst. De jury vraagt zich wel af of dit niet 
zorgt voor geluidsoverlast in de winkel. Roel Peerenboom maakt 
duidelijke keuzes en biedt in zijn winkel geen tweedehands fietsen aan. 
Hij kiest bewust alleen voor de verkoop van nieuwe fietsen. 

Roel Peerenboom verhuisde in maart 2013 naar het huidige pand aan 
de rand van het centrum van Wageningen. Een mooi opvallend pand 
met veel lichtinval. De industriële vormgeving is opvallend, maar is 
soms slordig en mist volgens de jury warmte. Er is geen duidelijke 
routing in de winkel. De ondernemer is niet altijd consequent in zijn 
keuzes en laat op enkele punten verschil zien tussen visie en praktijk. Hij 
geeft nadrukkelijk aan maximaal drie e-bike systemen te willen 
verkopen, maar in zijn winkel ziet de jury er veel meer terug. Ook het feit 
dat hij zegt geen korting te geven, strookt niet met de kortingsbordjes 
die her en der in de winkel te vinden zijn. De jury vindt dat de balans 
tussen visie en praktijk meer in evenwicht zou moeten zijn, zeker gelet 
op de duidelijke visie die de ondernemer heeft. 

Pluspunten bij Roel Peerenboom zijn de Full-Service klantenpas, zijn 
antwoord op internetaanbiedingen en de vraag om korting. Opvallend 
bij Peerenboom is de keuze kleding en onderdelen en accessoires 
waarbij hij werkt met één, gezichtsbepalend, merk. 

Oordeel mystery shopper
De mystery shopper werd bij binnenkomst direct enthousiast begroet 
(door de eigenaar) en werd gevraagd waarmee hij hem van dienst kon 
zijn. De mystery shopper vond de sfeer en inrichting van de winkel en 
werkplaats goed verzorgd en netjes met een ruime keuze. Alles keurig 

en overzichtelijk opgesteld. De eigenaar stelde goede en voldoende 
vragen om een inzicht te krijgen in de wensen van de mystery shopper. 
Hierna werden er diverse modellen getoond en de voor- en nadelen 
uitgelegd. In het verkoopgesprek, toen de diverse modellen waren 
getoond, kwam de prijs en eventuele inruil ter sprake. De eigenaar zei 
dat wij het op dit punt te zijner tijd wel eens zouden worden. Hij wees 
op een aantrekkelijke aanbieding van proef-fietsen gecombineerd met 
een lunch bij zijn buurman. Tevens werden een aantal mogelijkheden 
van garantie en onderhoudscontract bij aankoop van een e-bike aan 
hem voorgelegd. De mystery shopper vond de benadering van de 
eigenaar een beetje overdreven.  Bij het afscheid gaf hij voldoende 
documentatiemateriaal mee en zij dat hij hem graag terug zag komen 
om een proefritje te maken.

Puntsgewijze beoordeling:

Wat is er goed:
 •  Duidelijke ondernemersvisie

 •  Eigenzinnig, mooi industrieel interieurontwerp

 •  Duidelijke keuze gemaakt: focus op verkoop nieuwe fietsen en geen  

  verkoop tweedehands fietsen

Wat kan beter:
 •  Interieur niet handig op alle punten, veel verticale verplaatsingen

 •  Geen achtergrondmuziek

 •  Grote open werkplaats kan geluidsoverlast veroorzaken

 •  Ondernemersvisie wordt op bepaalde punten niet consequent in de  
  (winkel)praktijk gebracht

 •  Veel verschillende systemen in e-bikes
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•  Aantal medewerkers: 4 fulltime, 2 parttime

• Showroomoppervlakte: 400 m2

• Werkplaatsoppervlakte: 100 m2



Oordeel van de jury: mooie stadswinkel met originele mode-elementen

Kemps Bike Totaal – ‘s-Hertogenbosch

De jury zou Rick Kemps een originaliteitsprijs willen geven voor de 
uitbreiding en verbouwing van zijn winkel. Het misschien niet altijd 
even praktische, maar wel zeer originele gebruik van de kelderruimte is 
daarvan een voorbeeld. De locatie heeft ook nog andere beperkingen, 
waardoor er bijvoorbeeld forse pilaren midden in de winkel staan. Rick 
Kemps weet desondanks de ruimte goed te benutten. Rick Kemps heeft 
zijn winkel niet te vol gezet en bewuste keuzes gemaakt in het assorti-
ment, zodat deze stadswinkel ondanks de beperkte grootte plezierig 
ruim aandoet

Rick Kemps liet zich voor verbouwing afgelopen winter inspireren door 
modeketens als Esprit en Piet Zoomers. De jury vindt de winkelinrichting 
origineel met een warme uitstraling. De winkel zit midden in de 
binnenstad van Den Bosch tussen de terrassen en andere stadswinkels 
en dat zorgt voor veel aanloop van klanten. Bij de verbouwing werd de 
kelder helemaal uitgegraven en de tweedehands fietsen staan nu mooi 
gepresenteerd onder de oude gewelven. De vader van Rick Kemps 
begon ruim 50 jaar geleden met de fietsenzaak en is nog dagelijks actief 
in de werkplaats. Klantvriendelijkheid en service staan voorop bij Kemps 
Bike Totaal. Rick Kemps heeft een duidelijk beeld van zijn doelgroep die 
voornamelijk bestaat uit tweeverdieners en gepensioneerden. Voor dat 
soort klanten is kennis, ervaring en service heel belangrijk en de klanten 
weten de persoonlijke benadering bij Kemps zeker te waarderen, 
waardoor er niet veel korting weggegeven hoeft te worden. 

De koffiehoek is centraal gepositioneerd in de winkel. De jury vraagt 
zich af of er wel voldoende privacy is voor een verkoopgesprek. 
Bovendien worden er op de tafel ook fietsen geëtaleerd wat nogal 
onhandig is . Rick Kemps werkt met het Fietspaspoort van Bike Totaal 
waardoor hij ook klanten aan zich weet te binden. Door ‘category 
management’ van Bike Totaal heeft Kemps zijn omloopsnelheid 
omhoog kunnen brengen.

Oordeel mystery shopper
Bij binnenkomst van de mystery shopper werd er wel in zijn richting 
gekeken en was er van een begroeting geen sprake. Toen hij wat had 

rondgelopen kwam er een mevrouw naar hem toe en vroeg of zij hem 
kon helpen. De mystery shopper gaf aan dat hij wat vragen had over de 
aanschaf van een e-bike. Zij haalde een van de monteurs uit de 
werkplaats om hem te helpen. Bij aankomst doet het voor de winkel en 
de werkplaats wat rommeling aan met daar gestalde fietsen. De winkel 
is niet al te groot, hetgeen zijn weerslag vindt in de presentatie van het 
assortiment. Bij het oriëntatiegesprek werden er volgens de mystery 
shopper voldoende vragen gesteld om een gefundeerd advies  te 
geven. De gemotiveerde monteur gaf hem een goede uitleg over de 
mogelijkheden van de diverse e bikes. Er werd een proefrit aangeboden 
en tevens werd er meegedeeld dat de oude fiets eventueel ingeruild 
kon worden. Er werd geen verkoopdruk uitgeoefend. Bij het afscheid 
bood de verkoper uit eigen beweging divers documentatie materiaal 
aan. De mystery shopper voelde zich uiteindelijk prettig geholpen. 

Puntsgewijze beoordeling:

Wat is er goed:
 • Winkelinrichting: origineel en warm

 • Veel aandacht voor aankleding winkel met sfeerbeelden en mode

 • Local hero met veel aandacht voor service en klantvriendelijkheid

 • Veel aanloop

 • Goede visie op wie doelgroep is

 • Beperkte ruimte optimaal benut

 • Mooie locatie, duidelijk herkenbaar

 • Origineel gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte

 • Korting handig verpakt in servicepakket Bike Totaal

Wat kan beter:
 • Forse pilaren zorgen voor minder overzichtelijkheid
 • Verlichting paskamer niet goed
 • Verkooptafel midden in winkel zorgt voor weinig privacy voor klanten
 • Verkooptafel wordt ook als display voor fietsen gebruikt
 • Beperkte toekomstvisie en inzicht in KPI’s
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•  Aantal medewerkers: 7fulltime, 
 1 parttime

• Showroomoppervlakte: 220 m2

• Werkplaatsoppervlakte: 100 m2

• Magazijnoppervlakte: 200 m2



Oordeel van de jury: grootschalige ‘local hero’ met ambachtelijke uitstraling

Hans Struijk Fietsen, vestiging RAI Amsterdam

De vestiging van Hans Struijk Fietsen zit in een nieuw pand tegenover 
de RAI en valt op door een prachtige winkelinrichting. Opvallend is dat 
daarbij de nadruk is gelegd op een ambachtelijke karakter, met name 
door de locatie van de werkplaats op de begane grond. Het personeel 
moet van Amsterdamse afkomst zijn om het lokale karakter van de 
winkel te benadrukken. De winkelrouting is duidelijk en er zijn 
functionele zitjes met voldoende privacy voor een verkoopgesprek. De 
winkel bevat nadrukkelijke imago-elementen zoals de windtunnel 
waarin kleding getest kan worden. Hans Struijk Fietsen geeft duidelijk 
aan dat de winkel nog in de aanloopfase is en de komende jaren zal 
moeten blijken of het concept gaat werken. De jury vraagt zich af of het 
handig is om de verkoopafdeling op de eerste verdieping te hebben 
waardoor klanten door het werkplaatspersoneel worden ontvangen. 

De winkel in Amsterdam heeft een zeer ruim assortiment van kinderfiets 
tot racefiets, van e-bike tot bakfiets. De kledingafdeling nodigt uit tot 
shoppen. Vooral bij de raceafdeling valt op dat sommige fietsen niet 
goed afgesteld in de winkel staan. Klanten voor dergelijke producten 
zijn daar juist gevoelig voor.De vestiging RAI van Hans Struijk Fietsen is 
een voorbeeldwinkel voor het totale concept. Met duidelijke prijskaart-
jes aan de fietsen, een vaste schapindeling, manier van presenteren van 
fietsen en de inrichting van de werkplaats. In de winkel hangen grote 
visuals van locaties in Amsterdam. Op de muur hangt een duidelijke 
werkomschrijving zodat iedere werknemer weet wat hij moet doen. Er is 
een strakke richtlijn voor het afhandelen van service in de werkplaats. Er 
is een duidelijke lijst met tarieven van allerlei reparaties. Fietsen die 
aangeboden worden in de werkplaats, worden samen met de klant 
gecheckt, zodat de klant vooraf precies weet wat er gaat gebeuren en 
wat de reparatie kost. De openingstijden voor de winkel in Amsterdam 
zijn zeer ruim zodat klanten ook in de avonduren en in het weekend 
terecht kunnen. Pluspunt bij Hans Struijk Fietsen is de volledig geïnte-
greerde webshop waarbij klanten online een fiets kunnen kopen en 
ervoor kiezen om deze in een van de 14 winkels af te halen. 

Oordeel mystery shopper
De mystery shopper kwam na de trap te zijn opgelopen in de verkoopaf-
deling. Een van de medewerkers was in gesprek met een klant. Er werd 
geen oogcontact gemaakt. Na een ronde door de winkel te hebben 
gelopen, kwam de mystery shopper achteraan bij de e-bikes. Daar zat 
aan een bureau iemand achter een computer te werken. Keek niet op of 
om, ook niet toen de mystery shopper al een tijdje bij de fietsen stond 
en hij hem wel gemakkelijk kon zien. Na verloop van tijd kwam de 
medewerkster, die de klant aan het helpen naar hem toe. Qua sfeer en 
inrichting vindt de mystery shopper de werkplaats beneden en de 
showroom boven er gelikt uitzien. In de showroom is voldoende ruimte 
en alles is per productgroep goed gepresenteerd. In het 
oriëntatiegesprek werden er weinig gerichte vragen gesteld om tot een 
juiste beeldvorming van zijn wensen te komen. Het initiatief moest 
duidelijk van de kant van de mystery shopper komen. De vragen werden 
dan wel redelijk beantwoord. In het verkoopgesprek liet de verkoper 
diverse modellen zien en vertelde dat nog niet alles binnen was. Op de 
vraag van de mystery shopper of hij een e-bike kon testen, werd 
medegedeeld dat dit alleen mogelijk was bij mooi weer en er twee 
rondjes om het gebouw gereden mochten worden. De verkoper gaf 
verder weinig uitleg en er was geen echte animo om een fiets te 
verkopen. Inruil van huidige fietsen was bespreekbaar. De mystery 
shopper vond Hans Struijk Fietsen een mooie zaak maar er mag volgens 
hem wel wat meer overtuiging zijn om iets te verkopen aan de 
consument. Hij vond het advies redelijk maar het gesprek was niet echt 
uitnodigend om daar een fiets te kopen.

Puntsgewijze beoordeling:

Wat is er goed:
 • Prachtige winkelinrichting

 • Duidelijke routing

 • Leuke en strakke displays van onderdelen

 • Mooie zitjes met voldoende privacy voor verkoopgesprek

 • Winkel ademt rust en overzicht

 • Goede achtergrondmuziek

 • Werkprocessen lijken goed georganiseerd te zijn

 • Ruime openingstijden

 • Goede webshop

 • Duidelijk toekomstprofiel en toekomstvisie

Wat kan beter:
 • Financieel rendement
 • Verkoop fietsen op bovenverdieping is fysieke drempel voor de klant
 • Knullige oplossing klantentoilet
 • Paskamers hebben geen goede verlichting en brillenplankje mist
 • Winkel heeft iets onpersoonlijks, een beetje een warenhuisidee
 • Fietsen niet allemaal goed gepresenteerd, sommige niet juist   
  afgesteld/afgemonteerd
 • Werkplaatspersoneel moet klanten ontvangen, leidt af van hun kerntaak

•  Aantal medewerkers: 11 fulltime, 

• Showroomoppervlakte: 1.300 m2

• Werkplaatsoppervlakte: 200 m2

• Magazijnoppervlakte: 50 m2
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Oordeel van de jury:
Costja Gontscharoff

John Vermeulen Fietsplezier

8

Markering
De winkel ligt aan buitenzijde van Uden in industriegebied, is goed 
bereikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid. De ruimte om de winkel 
nodigt uit activiteiten te ontplooien die de uitstraling van de winkel 
naar buiten bevorderen.

Opmerkingen
Sfeer
Grote heldere winkel met aandacht voor de klant. Eventueel een punt 
van aandacht is het logo van Vermeulen versus de uitstraling van de 
winkel.

Verlichting
De verlichting is in orde, echter de productverlichting verdient 
aandacht. Besproken is om eventueel gebruik te maken van led-verlicht-
ing (inzake de hoogte van het pand interessant in verband met 
remplacering). Tevens kan de verlichting een positieve invloed 
uitoefenen in de routing naar de race-groep. Mijn advies is om een 
nieuw lichtplan te maken.

Organisatie
De omzet gaat nog steeds omhoog en er zijn plannen voor een 
eventuele uitbreiding. Dit kan door een pand waar nu Bikeflex–lessen 

worden gegeven en 2e hands fietsvoorraad wordt gestald in z’n geheel 
te verhuren en een gedeelte van de aangrenzende winkel te huren. Op 
deze manier kan een grotere winkel worden gecreëerd en zijn de 
diverse functies dichter bij elkaar. Interessant is het om na te denken 
over een eventuele verdere uitrol van de winkel. 

Onderdelen
In de hoge vitrines aan de zijwanden staan nu fietsen; het voorstel is om 
daar grote visuals te plaatsen. Aandacht verdient het accentueren (door 
middel van signing) van de verschillende groepen. De bomen in de 
winkel zijn aan vervanging toe.

Aanbevelingen (zie schets)
Als de ruimte wordt uitgebreid, is mijn voorstel om gebruik te maken 
van de hoogte en de lesruimte gedeeltelijk boven de winkel te plaatsen, 
zodat het gevelfront breed blijft en de winkelruimte zo groot mogelijk 
blijft .Er is dan gelegenheid om de groepen goed te organiseren en 
tevens is het dan mogelijk om visueel contact te hebben met het 
lesgedeelte en de winkel. Tevens is het een overweging om een zichtlijn 
te creëren door het pantd heen (naar de achterzijde).
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Het voorgebied van de winkel
benutten om de winkel meer
uitstraling naar buiten te geven

De hoogte van het pand benutten
om de uitbreiding te realiseren

verlichting

uitbreiding

bikeflex boven begane grond
om een grote winkel te behouden

zichtlijn



Oordeel van de jury:
Costja Gontscharoff

Beukers Bike Centre

9

Markering
De winkel ligt in het dorp Petten en er is volop ruimte om te parkeren. 
Kan er reclame haaks op de gevel gemaakt worden?

Opmerkingen
Sfeer
Er is veel aandacht voor de klant, interesse en vakbekwaamheid. 
Wellicht is het een idee om de uitstraling van de winkel nog iets meer 
high tech te maken; in ieder geval de plekken waar gemeten wordt.

Verlichting
De verlichting in de winkel moet kritisch bekeken worden, vooral de 
meetplekken en een aantal plekken in de winkel. De ronde lampen 
hebben een min of meer vriendelijke uitstraling; is dit een bewuste 
keuze?

Organisatie
De ongelofelijke kennis die er is, op het gebied van tweewielers, delen 
op internet: dit geeft voldoening en trekt bereikt de klanten die dat 

wensen. Hierdoor kan misschien in de winkel wat meer op de commer-
cie (verkoop) gelet worden en tevens biedt dit een mogelijkheid om de 
kennis (als vakmeesterschap) in de toekomst los van de winkel te delen. 

Onderdelen
Eventueel zijkant winkel schilderen en of accentueren (dit om een beeld 
te krijgen van de hele winkel). De etalage is erg vol en blokkeert de 
inkijk; wellicht is het een optie om wat meer inkijk in de winkel te geven.

Aanbevelingen (zie schets)
De kolommen of strandpalen eventueel vergroten en gebruiken voor 
accessoires. De nummers op de palen groter maken en functie geven 
voor groepen. 
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nummering paal gebruiken voor indeling

kolommen vergroten
display integreren

signing haaks op gevel

signing meetruimte

verder
uitwerken

achterzijde/zijkant
signing-schilderwerk



Oordeel van de jury:
Costja Gontscharoff

Profile Roel Peerenboom

10

Markering
De winkel ligt aan de buitenzijde van Wageningen, aan een doorgaande 
weg. Met deze ligging zoekt de winkel ook een relatie met de regio; de 
voorgevel van de winkel heeft een mooie signing; de zijkant valt een 
beetje weg. Er zijn parkeerplekken (nu gratis-binnenkort betaald) en er 
is een ruim voetgangersgebied voor de winkel.

Opmerkingen
Sfeer
De winkel is qua vormgeving zeer mooi en is bij wijze van spreken een 
unica (dit is de bedoeling van Roel).

Verlichting
De hoek achter de werkplaats wat meer licht geven. Verlichting onder 
het trappenhuis buren verbeteren.

Organisatie
De vormgeving van de winkel is zodanig dat een uitrol (in die zin) niet 
mogelijk is en er wordt bewust geen aansluiting gezocht met de 
universiteit. Het is wel de bedoeling om een grotere regiofunctie te 
krijgen en het ‘bijzonder’ zijn van de winkel verder uit te bouwen.

Onderdelen
De zijkant van de winkel (gezicht vanaf de straat) accentueren met 
signing van Profile om de gehele winkel te accentueren. Routing van 
fietsgroepen verduidelijken. Santos-hoek verduidelijken. In de ruimte 
zijn nog wel wat lege vlakken; er valt te overwegen om hier signing te 
plaatsen. Onderzoeken of het mogelijk is om de mooie trap bij gebruik 
vast te zetten (pin ?). Is het mogelijk om de deur van de buren een 
andere kleur te geven?

Aanbevelingen (zie schets)
Mijn aanbeveling is om de verhouding overlegplek/servicebalie voor de 
werkplaats iets te wijzigen. Tevens denk ik dat het interessant zou zijn 
om te kijken of de lifestyle fietsen wat meer bij de winkel kunnen 
worden betrokken. Verder is het wellicht interessant om te kijken of er 
onder het trappenhuis van de bovenliggende woning wat doorzichten 
kunnen worden gecreëerd. Het pand naast de winkel zou eventueel bij 
de winkel betrokken kunnen worden (vroeger één automobielbedrijf). 
Er is nu geen enkele aanwijzing of wens in die richting.
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eventuele uitbreiding

verlichting in
de hoek aanpassen

signing aan gevel
grootte winkel

doorzicht
in winkel

deur eventueel in kleur

licht in
kantoor

De verhouding
winkelgebied/werkruimte

aanpassen

bestaand

optie

werk-
plaats

entree 1

entree 2

open zichtlijn

bespreekruimte



Oordeel van de jury:
Costja Gontscharoff

Kemps Bike Totaal

11

Markering
Ligging in het midden van het eeuwenoude Den Bosch en op die 
manier al heel lang te vinden.

Opmerkingen
Sfeer
Zeer prettige sfeer; aandacht voor de klant.

Verlichting
De verlichting is goed; te overwegen is om over te stappen op led-verli-
chting en een totaalplan voor de winkel te maken. Bij de entree is een 
donkere plek bij kinderfietsafdeling. Aanbeveling om daglicht-
toetreding te maken in kantoor en kantine (indien mogelijk).

Organisatie
De organisatie staat als een huis. Wellicht is het aanbevelenswaardig dit 
ook naar buiten toe helder te communiceren en recht te doen aan hoe 
het feitelijk in elkaar zit. De kelder is gemaakt als investering voor de 
toekomst. 

Onderdelen
De kelder minder vochtig maken door middel van een afscheiding in 
het trappenhuis, een onvochtiger en ventilatie plaatsen. De open 
verbinding met buiten sluiten (dus puur mechanische ventilatie om 
condensatie te voorkomen). Is het mogelijk om de opstapjes in de 
winkel schuin te maken?

Aanbevelingen (zie schets)
Het midden van de winkel (bij kinderfietsafdeling) is een lastige plek om 
goed te behandelen; er kan gekeken worden om deze plek in de 
toekomst een dynamischer functie te geven. In ieder geval is het een 
overweging om de plek met signing en eventueel een plek voor 
kinderen interessanter te maken. 
Als de kelder goed droog te krijgen is; is het een overweging om hier 
naast tweedehands fietsen ook iets te doen met intensieve fietsbeleving 
(visuals/3d-bewegend beeld). Dit doet eer aan de investering.
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daglichtvoorziening
in kantoor

entree werkplaats

entree naar kelder
open verbinding

heeft tevens
verbinding
met lucht

functie kelder

entree winkel

hellingbaan

hellingbaan

dit gedeelte van 
de winkel verder
ontwikkelen



Oordeel van de jury:
Costja Gontscharoff

Hans Struijk Fietsen

12

Markering
Dynamische locatie vlakbij Zuidas en RAI en verbinding met Rivieren-
buurt , Oud Zuid en de Pijp. Parkeren in parkeergarage, voor de entree 
een grote breed voetgangersgebied. De winkel ligt direct naast Dirk van 
der Broek, een sportschool en een ROC.

Opmerkingen
Sfeer
Het is een mooie, groot opgezette pilot store met een uitstekende 
routing en vrijblijvende sfeer. Iets meer bemoeienis met de klant werkt 
volgens mij positief op de verkoop. Aan de andere kant is het 
rustgevende van de vrijblijvendheid een verademing. In de winkel zijn 
interessante gimmicks en rustplekken gecreëerd (met vrij internet). De 
opstelling van de plekken kan wellicht gedraaid worden in verband met 
overzicht en beheersbaarheid.

Verlichting
De verlichting is goed in balans, het is misschien wel handig om de 
productaanduiding op de wand (zwarte letters) te verbeteren of beter 
uit te lichten.

Organisatie
Goede organisatie en samenwerking met andere Struijk-winkels. Er 
worden contacten gezocht met RAI en Zuidas (dit is een project voor 

volgend jaar). Het personeel is multi inzetbaar. Aangezien het werkp-
laatspersoneel het eerste aanspreekpunt is in de winkel, neem ik aan dat 
zij ook verkoopkwaliteiten in huis hebben.

Onderdelen
Er is een ruime kinderfietsafdeling; mijn aanbeveling is om hier ook een 
zitje voor de kinderen te maken. Een TV of game computer past wel in 
de winkel. De relatie (via trap) tussen begane grond en winkel verbeter-
en. De inrichting op de begane grond herzien –nu is het min of meer 
een vestibule/grote etalage, annex werkplaats. Mijn voorstel is om vanaf 
het plafond tot aan de vloer bij de trap een spiegel te plaatsen en op de 
wand tegenover de entree een mega groot beeldpaneel te plaatsen. De 
ruimte meer gebruiken als lounge (leeg) en de werkplaats meer af te 
sluiten.

Aanbevelingen (zie schets)
De winkel heeft een entree op de begane grond en geen enkele relatie 
met de hoofdentree van het gebouw, de roltrap, de liften, de parkeerga-
rage , Dirk van der Broek en entree ROC. Mijn voorstel is om ook op deze 
plek de focus van de winkel te leggen en een entree en signing te 
maken. Met een poort en camera is dit goed beheersbaar. 
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verdieping begane grond

winkel

Nieuwe entree bij hoofdtrappehuis zitje draaien

plek draaien
tv/game console

tv/game console

extra
entree

begane grond als lounge


