
No-nonsens. De menselijke maat. Gunnend. Harde werkers. Zo 
maar wat steekwoorden die tijdens een gesprek met de eigenaren 
van Paruzzi Classic VW Supplies – Wim de Keijzer (45) en Evert 
Poelman (46) – al  snel aan je voorbijkomen. Staande in de open 
deur van twee zeer forse bedrijfshallen ruik je bij vlagen dat het 
zilte water niet al te veraf kan zijn. Niet verwonderlijk natuurlijk, 
met het Zeeuwse Yerseke als thuisbasis. Een bedrijfsinterview. 

Als ’t maar snél én láág is!
Je zíet die twee jonge gozers sleutelen, lassen en slijpen aan 
hun NOVA GT Kit-car op een Kever chassisbasis. Ze zijn dan 
een jaar of 19 en ’s avonds steevast te vinden in de garage 
achter vaders slagerij. Het valt ze vies tegen. De pas door 
Evert gekochte Kit-car is er veel slechter aan toe dan die rap 
pratende verkoper hen deed voorkomen. Stom, eigenlijk. Maar 
na dik 2 jaar hard ploeteren was’ie dan toch maar mooi klaar. 
Compleet gerestaureerd en in concoursstaat. Met ‘Paruzzi’ 
als zelf verzonnen type naam. Dat moois bleef op shows en 
tijdens evenementen natuurlijk niet onopgemerkt. Toen kwam 
al snel de vraag van bezoekers die daar liepen: ‘Kunnen jullie 
ook zo iets voor mij bouwen?’ En ‘Wat kost nou zoiets?’ “Ja”, 
zo schetst Wim, “toen dachten we, hé, dát is leuk!”

Geen geld voor een fatsoenlijke brug
Wim: “Het was in de tijd van de uitgebouwde Opel Manta’s, 
zeg maar eind jaren ’80. Toen hebben we de stap gezet. Ja, dan 
ben je jong, en dan gá je er voor, hè! In een krakkemikkige 
kippenloods hebben we een smeerput gefabriceerd. Een 
brug was veel te duur. Toen hebben we heel veel Kevers 
omgebouwd tot cabriolet met van die Speedster pakketten 
uit Engeland. Dag in, dag uit zagen, verstevigings-balken lassen 
en ombouwen. We groeiden al snel uit onze voegen.”

Met typemachine en Pritt stift
De oude loods werd in 1993 ingeruild voor een bedrijfspand 
met showroom en werkplaats in Waarde (een dorp 
verderop). Wim: “Door die grotere ruimte konden we veel 
onderdelen op voorraad houden. Klanten ontdekten dat ze 
zo erg gemakkelijk aan hun 
onderdelen konden komen. 
Onze onderdelenverkoop nam 
steeds verder toe. Onder het 
motto ‘Gemak dient de mens’ 
kwamen we – er waren toen 
tenslotte geen webwinkels – op 
het idee om onze onderdelen 
per postorder te gaan leveren. 
Om alle onderdelen netjes en 
makkelijk te kunnen tonen, zijn 
we toen een catalogus gaan 
schrijven. De eerste catalogus 
hebben we nog met zo’n 

antieke typemachine gemaakt, 
plaatjes uit Amerikaanse 
folders geknipt en opgeplakt 
en zo zijn we pagina na pagina 
verder gegaan. Het ‘Grote keverboek’ was geboren!”

Twee grote bedrijfshallen
Door deze verkoopformule werd ook het pand in Waarde 
binnen enkele jaren te klein. Sinds april 1999 is Paruzzi 
Classic VW Supplies opnieuw in Yerseke te vinden. In twee 
grote bedrijfshallen werken ze met 13 man/vrouw sterk de 
dagelijkse bestellingen de deur uit. Wim: “Wat je vandaag 
vóór 15.30 uur bestelt, staat morgen bij je thuis, en dat 
tegen een erg laag verzendtarief. Als onderdelengroothandel 
leveren we aan bekende VW-bedrijven, zowel in Nederland 
als bijna alle andere Europese landen. Dat is het merendeel 
van ons werk. En daarnaast hebben we voor de particulier de 
internetverkoop. Vooral daar kun je zien dat Europa kleiner 
wordt. Heel veel buitenlanders kopen hier hun onderdelen. 
Ze tikken met Google een VW-onderdelennummer in, kijken 
en vergelijken prijs en kwaliteit, letten op de verzendkosten, 
en heel vaak komen ze dan bij ons terecht. Vanwege vooral 
de buitenlandse afzet zit er nog steeds groei in ons bedrijf!”

Duidelijkheid voor alles 
Het hoge aandeel internetverkopen betekent zowel een risico 
als een voordeel, aldus Wim. “Klanten kunnen uitgebreid de 
aangeboden kwaliteit vergelijken. Een remslang uit China of 
India kost maar een paar cent. Maar wij verkopen die alleen 
in Duitse kwaliteit en bij ons kost die – op het oog – zelfde 
remslang € 10,-. Wij zetten altijd heel duidelijk het merk op 
onze spullen. Dat mensen wéten dat ze bijvoorbeeld een Febi 
krijgen. Zo voorkom je vragen waarom die slang ook bij jou 
geen € 5,- kost.”

Alleen nog revisiemotoren
Wim en Evert verlangen niet terug naar de tijd toen ze ook 
nog een garagebedrijf erbij hadden. Wim: “Daar moet je een 
bepaalde gesteldheid, een soort hardheid voor hebben. Het 
moet in je zitten om aan iemand die bij jou met z’n oude 
Kevertje komt, en waar je met gemak nog 2 dagen aan kunt 
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sleutelen (er komt tenslotte van alles bloot als je zoiets ouds 
open trekt), zeg maar € 1.000,- reparatiekosten te vragen. 
Dan zeggen ze: ‘Maar Wim, zo’n Kevermotortje haal je er 
toch in een kwartiertje uit, onderdeeltje van € 4,- er in, en 
hupsakee, dat ding er weer ingeschoven?’ Ik voelde me vaak 
bezwaard. Telkens weer die blikken, zo van: ‘Wim, voel je je 

eigen wel lekker, joh?’ Wij hebben daarom alleen 
de revisieafdeling (alléén Kevermotoren) nog 

aangehouden. Eén persoon zet de complete 
motor in elkaar voordat hij aan de volgende 

begint. Met een Paruzzi ruilmotor kunnen 
klanten weer jaren vooruit!”

Dáár doen we het voor, óók de komende jaren!
Een rondgang door de hallen maakt duidelijk dat het in Yerseke 
hard werken is. Wim, Evert en de medewerkers willen er voor 
gaan. Wim: “Het geeft ons altijd een lekker gevoel wanneer 
alle bestellingen om vijf uur ’s middags de deur uit konden 
worden gewerkt, terwijl het toch best wel veel was die dag. 
Dan vergeet je weer dat je ook wel eens zucht onder alle 
papieren rompslomp van een wat groter bedrijf. Maar (en dan 
beginnen Wim’s ogen te stralen), weet je wat nu zo leuk is? 
Dat we ook regelmatig van die mailtjes krijgen dat mensen 
blij zijn met hun spullen. En dat mensen op meetings tegen 
je zeggen: ‘t Is altijd mooi op tijd bij jullie!’ Kijk, dát geeft ons 
steeds weer de nodige drive voor de toekomst!  
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