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René van Dongen van The Cool Biking Company:

“Onder de 10km voortaan de fiets”
“De ontwikkelingen in de wereld van vouwfietsen
en e-bikes gaan zo snel dat het gebruik ervan over
enkele jaren het straatbeeld veel sterker gaat
bepalen ten koste van het scootergebruik.”
Een gewaagde voorspelling van René van Dongen,
eigenaar van The Cool Biking Company uit de Van
Beekstraat. Maar als best gesorteerde vouwfietsspeciaalzaak van de Benelux en met alle kennis die
hij in de afgelopen 34 jaar heeft opgedaan, moet
je zijn boodschap wel serieus nemen...
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Bram Schout
Bij het betreden van de fietsenzaak tegenover
het Dorpshuis - waar René op 28 oktober
de BVL Businessborrel voor de tweede keer
organiseert - komen heel even de herinneringen naar boven aan Bram Schout, de enige
echte fietsenmaker van Landsmeer uit tijden
van weleer in zijn houten, iets naar achteren
gelegen pand aan de Dorpsstraat, waar aan
de andere kant van het slootje de kruidenierswinkel VéGé van Klaas Plemp (vader van Leo
en opa van Jumbo-eigenaar Johan Plemp) was
gelegen. Via de achterzijde betrad je daar de
werkplaats waar de sigarenrokende Bram - te
midden van een voor een leek onoverzichtelijke massa fietsonderdelen, gereedschap en
een stoffige, van boutjes, kabeltjes en moertjes
vergeven houten vloer en vaak in het bijzijn
van zijn vrouw - gekleed in beige stofjas en

met van vet en smeer bevuilde handen zijn
fietsreparatiewerkzaamheden verrichtte. “Zet
maar neer”, sprak hij dan met zijn karakteristieke donkerhese stem. “Morgen kun je ‘m
komen ophalen.”
Walhalla
Hoe anders is dat anno 2016! Aan de Van
Beekstraat staan de meest moderne bikes
keurig in het gelid buiten opgesteld naast de te
repareren fietsen waaraan een label is gehecht
waarop genoteerd staat wat er moet gebeuren. De werkplaats toont orde, alle onderdelen
binnen handbereik van René’s rechterhand,
steun en toeverlaat Raymon Bieman die als
een chirurg met twee fietsen tegelijk aan de
slag is en ook nog in gesprek kan zijn met de
volgende klant die zich aandient. De showroom
zelf moet een walhalla zijn voor de echte fiets-

liefhebber. Vouwfietsen blinken als gewilde sieraden
in de vakken tegen de muur, smetteloze e-bikes staan
als ‘hebbedingen’ op de winkelvloer geparkeerd
terwijl de andere wand een oneindige hoeveelheid
fietsaccessoires in bedwang lijkt te houden.
Core business is de website
Achter in het kantoortje zit een smetteloos geklede
René van Dongen, turend op een groot beeldscherm,
driftig muisklikkend onder foto’s van weleer aan de
wand, als lijkt zijn oma Geertruida Broekhuizen een
oogje in het zeil te houden. Zij was het die
hem van jongs af aan altijd heeft geïnspireerd
(zie de Nieuwsfits van april 2012). “Tja, als
je wist hoeveel uren beeldscherm per week
mijn beroep met zich meebrengt…”, lijkt hij
te verzuchten. Maar dan volgt zijn welbekende lach: “Natuurlijk klaag ik niet, ik heb
er zelf voor gekozen om mijn waar via mijn
website aan de man te brengen. Maar waar
veel tijd in gaat zitten zijn de e-mails van mensen die
prijsvergelijkend hoppen van website naar website en
vragen stellen over bijvoorbeeld een fietspomp die ze
elders een euro goedkoper hebben zien staan. Voor
je er erg in hebt ben je een kwartier met zo iemand
bezig. Een klant zit echter slechts enkele muisklikken van je vandaan. Snel reageren is dus belangrijk,
anders raak je hem kwijt. Maar ik moet me wel gaan
aanleren dat ik niet de ‘Mona’ van de fietsenbranche word. En ik kom er steeds meer achter dat ik mij
vooral op mijn core business - de verkoop en service
van hoge kwaliteit vouwfietsen en e-bikes - moet

concentreren, anders is het op een gegeven moment
niet meer te overzien. Niet voor niets heb ik net mijn
assortiment verlaagd van 15.000 naar 250 artikelen.”
Recommended dealer
De vouwfiets en e-bike wereld is continu in beweging.
René moet elke dag alert zijn en snel op de laatste
trends inspringen. Op zich niet zo’n probleem omdat
hij als specialist en ‘recommended dealer’ van grote
merken als Riese & Müller, Dahon, Qwic, Brompton
en GoCycle continu up tot date wordt gehouden. Hij

uur halen en nu nog voornamelijk worden ingezet
voor patrouilles op bijvoorbeeld Schiphol of zelfs in
woestijngebieden. E-bikes met een vermogen van
12,5 duizend Watt tegenover de 250 Watt die nu
nog gangbaar is. Over een fiets die je zelf helemaal
via internet kunt samenstellen uit meer dan een
miljoen (!) verschillende configuraties die vervolgens
in Engeland geheel met de hand voor je in elkaar
wordt gezet. Over e-bikes met fingerprint detector,
met displays die volledige e-connectiviteit in zich
dragen. Hij laat fietsambulances zien, futuristische
e-bakfietsen, inclusief aanhangers. “Steeds
meer bedrijven en ook woningbouwverenigingen stappen hierop over vanwege de
bereikbaarheid in de stad, dure parkeerkosten die kunnen worden vermeden en het is
ook nog goed voor het milieu. Die ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op
en daarom durf ik te zeggen dat de fiets een
steeds belangrijk aandeel binnen de mobiliteitsketen zal krijgen en het straatbeeld daardoor echt
gaat veranderen!”

‘Deze e-bike is de mooiste in
de wereld; kom maar in mijn
etalage kijken en ik vertel je
er alles over!’
is ook net terug uit Engeland waar hij bij GoCycle
een training heeft gevolgd over dé vouwfiets van dit
moment en alles wat met service en onderhoud te
maken heeft. “Het is allemaal specialistenwerk en
wij hebben service altijd hoog in het vaandel staan,
dus je moet wel. Maar deze e-bike gaat het helemaal
maken. Het is de mooiste in de wereld; kom maar in
mijn etalage kijken en ik vertel je er alles over!”
12,5 duizend Watt-fiets
Vertellen kan René als geen ander; enthousiast en vol
humor. Hij praat over e-bikes die al meer dan 70 km/

Wereldwijde klantenkring
De verkopen waarbij de etalage het internet is
maken inmiddels al 75% van René’s bedrijfsvoering
uit. Bestellingen die hier via de site binnenkomen,
moeten binnen de Benelux in principe de volgende
dag worden geleverd. Dat gebeurt vanuit de winkel
of het magazijn, nadat de fiets eerst geheel rijklaar is
gemaakt. Vervolgens gaat de fiets verpakt in een doos
per koerier naar de klant. René: “Dat kunnen klanten
uit de hele wereld zijn, en ze komen hun bestelling
soms zelf ophalen. Zoals laatst zelfs iemand uit Brazilië die in Nederland met vakantie was. Volgende week
ook weer een man uit IJsland die hier toch voor een
congres moet zijn. Dat gebeurt best wel vaak en dat
biedt mij de mogelijkheid de onverdeelde aandacht
voor de klant die bij mij hoog in het vaandel staat,
tot het uiterste waar te kunnen maken. Natuurlijk ook
voor de klanten uit de directe omgeving. Daarmee
heeft mijn winkel/showroom ook een belangrijke
toegevoegde waarde. Ik kan samen met de klant
precies nagaan welke fiets het meest aan zijn wensen
voldoet, want hij of zij geeft er een aardig bedrag aan
uit. Ik kan hem instrueren, een proefrit laten maken
en bovenal face tot face en op papier de beste service
en garantie verzekeren, want ook op dat punt weet
ik mij nog steeds van mijn concurrenten te onderscheiden.”
Vakgek
Vorige week heeft René zijn pand nog eens extra in
de verf laten zetten. Om extra goed voor de dag te
komen tijdens de receptie aan de overkant…
En dan tenslotte de prangende vraag: Je bent natuurlijk een enorme fietsfanaat? René: “De gouden regel
is: ‘don’t get high of your own supply…’, maar ik ben
echt wel een vakgek en houd van een mooi product!”
Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

