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JOHN VERMEULEN fietsplezier Uden
Ronald Breeman
van John Vermeulen
fietsplezier vertelt:
“John Vermeulen en
ik zijn twee Brabantse
ondernemers, die
al jarenlang in de
fietsenbranche actief
zijn. John’s vader is
al meer dan 70 jaar
geleden begonnen
met een fietsen-en
speelgoedwinkel in
Geldrop. John en ik
kennen elkaar al jaren,
waar wij samen in de
regio Eindhoven een
aantal fietsenwinkels
hadden. In die tijd is de
zoon van John, Mark in
één van de winkels filiaal
manager geworden.

Exclusief Duits topmerk
“Ebike Das Original”

70 jaar als
bedrijf
actief in
de fietsbranche
het UWV, diverse gemeenten, Bikeflex
en John Vermeulen. Het verzorgen van
het lesmateriaal en het delen van kennis is de rol van John Vermeulen fiets
plezier. De leermeester van Bikeflex
begeleidt de kandidaten.
Leeftijden van kandidaten variëren tot
60 jaar. Het beroep van fietsmonteur is
een sexy beroep geworden. De werkomstandigheden zijn beter dan voor een
automonteur, immers altijd werken in
een warme en schone omgeving, maar
ook het salaris is net zo goed als een
automonteur volgens Ronald”.

Ronald vervolgt: ”In 2013 heeft John
een aantal winkels verkocht. In 2017
hebben wij weer een winkel gekocht
in Eindhoven. John en zijn dochter
runnen nu deze winkel. Wij hebben
gekozen voor uitsluitend grote winkels, waar een volledig groot assortiment gepresenteerd kan worden, zodat
ons concept perfect tot uiting komt.
Belangrijke voorwaarden zijn gratis
parkeren en voldoende ruimte waar de
consument kan proefrijden. Wij hebben nu twee grote winkels”.

Dat is dan ook de reden dat ons familiebedrijf al meer dan 70 jaar bestaat.
Wij brengen de sfeer van het familie
bedrijf over op onze medewerkers. Wij
verkopen echt fietsplezier ook intern”.

“Meer dan
familie-

“In 2012 kregen wij een aanbod van
een curator om in Uden een grote fietsenwinkel over te nemen, waarvan de
vorige eigenaar de winkel niet winstgevend kreeg. Na onderhandelingen
ontvingen wij de sleutel van het winkelpand. De winkel hebben wij weer
heel snel geopend”.

“Wij zijn echte ondernemers, waar het
fiets vak op een hoog niveau staat,
laagdrempelig, als iets niet goed aan de
fiets is, zeggen wij altijd tegen de klant
kom direct bij een ons langs, wacht niet
af, wij lossen het op. Alleen als de klant
tevreden is, zijn wij het ook”.
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Exclusief Duits topmerk “Ebike Das Original” scherp in prijs & topkwaliteit
scherp in prijs & topkwaliteit
“Sterk onderscheid is dat wij een aantal exclusieve merken in ons assortiment hebben, die niet overal te koop
zijn in het midden- en hoog segment.
Een nieuwe ontwikkeling is, dat Mark,
de zoon van John weer terug komt in
het bedrijf in winkel in Uden. Mark
wordt mede verantwoordelijk voor de
introductie van ons eigen Duitse merk.
Wij worden exclusief importeur van
dit hoogstaande Duitse merk voor de

Nederlandse markt. Ebike das Original wordt op de Jaarbeurs 2-4 maart
in Utrecht geïntroduceerd. Dit merk
wordt in Duitsland geproduceerd met
de nieuwste technische snufjes. Deze
fabrikant maakt alleen elektrische
fietsen. Dit merk verkopen wij in onze
eigen winkels. Tevens zullen wij in Nederland dealers aanstellen die dit topmerk willen verkopen”.
“Wij zijn zo overtuigd van de kwali-

teit, dat wij een garantie geven op het
frame van 30 jaar. De fiets is absoluut
geschikt voor een totaalgewicht van
140 kg. De Duitsers zijn gemiddeld
forser van lichaamsgewicht dan de Nederlander. Geen Nederlandse fabrikant
produceert zo’n fiets. De Duitse wegen
hebben een glooiend landschap, waardoor de stabiliteitseisen hoger liggen
dan in Nederland. De accu van het merk
Bosch is mooi weggewerkt in het frame
en makkelijk uitneembaar. De capaciteit van de accu is gebaseerd tot ca.150
km fietsen per dag”.
Twee top lokaties in
Uden en Eindhoven
“In Eindhoven hebben wij een echte
stadswinkel, waar vele normale fietsen worden verkocht. Een speciale afdeling is ingeruimd voor de elektrische
fietsen. In Uden ligt de nadruk op de
verkoop van elektrische fietsen, omdat
Uden een open dorp is en direct in de
wind gefietst wordt. Ons assortiment

is zeer compleet en sterk onderscheidend. Wij verkopen alleen topmerken.
Onze visie is dat de klant zo min mogelijk terug moet komen bij ons met
klachten. Het merk Flyer is een echt
topmerk, geen of nauwelijks klachten.
Wij adviseren klanten met een caravan
of camper altijd dit merk. Het merk
Flyer heeft een mooie constructie aan
het stuur, zodat de fiets makkelijk en
stevig achter op de caravan vastgemaakt kan worden”.
Service afdeling
“De belangrijke service afdeling is
een open plaats in de winkel. De fabrikanten eisen aan de consument dat de
fiets degelijk wordt onderhouden en
daarvoor ook een bewijs kunnen tonen voor de lopende garantie periode.
Onze fabrikanten eisen dan ook dat
de monteurs gecertificeerd zijn via de
opleidingen, die door de merkleveranciers worden gegeven. Winkels die niet
gecertificeerd zijn mogen de fietsen

niet onderhouden”.
Maatschappelijk Ondernemen
“Wij hebben een verkoopteam en een
werkplaats team, deze teams werken
zeer nauw samen. Het verloop van
de medewerkers is zeer gering, sommigen werken al meer dan 16 jaar bij
ons. Maatschappelijk ondernemen
staat bij ons hoog in het vaandel. Een
van de voorbeelden is Bikeflex, deze
organisatie ontwikkelt talent voor
de fietsenbranche door het opleiden
en begeleiden van fietstechnici. Bikeflex detacheert ervaren en beginnende fietsenmakers naar de fietsenbranche. Er zij twee opleidingscentra
in Nederland, één in Zeist en één in
Uden. Wij leiden 40 kandidaten per jaar
op gedurende 8 weken en 5 dagen per
week in groepen van 7 personen. Geslaagde kandidaten ontvangen een diploma en een unieke baangarantie voor
de eerste zes maanden. Deze opleiding
is een samenwerkingsverband tussen

Gambia project
Vol overgave vertelt Ronald over het
Gambia project: “Het gehele jaar per
jaar kunnen mensen alle oude fietskleding en fietsen inleveren. In november wordt steeds een container naar
Gambia verscheept, John en zijn vrouw
Ans vliegen naar Gambia. De spullen
worden uitgedeeld in Gambia. Wij
sponseren ook met een aantal andere
ondernemers het nationale wielerteam
van Gambia”.
Hoe zie je het jaar 2018
“Na het vervelende jaar 2017, waar de
brand ons dat jaar behoorlijk heeft
getroffen, zien wij in onze winkel het
komend seizoen met vol vertrouwen
tegemoet. De zoon van John, Mark,
komt weer terug bij ons in Uden met
veel kennis van zaken, een volledige
nieuwe winkel met een top assortiment
en niet in de laatste plaats het exclusieve nieuwe eigen Duitse merk “Ebike
das Original”.
Trends
Ronald laat een fiets zien, waar de
accu in het frame is geïntegreerd . “De
nieuwe trend is dat de accu verschuift
van de bagagedrager naar het frame.
Deze verplaatsing geeft de fiets een
betere balance. Het beste is de accu zo
langzaam mogelijk op te laden. Deze
opladingsmethode is het behoud van
de accu”.
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De fietsketting verdwijnt
“De andere belangrijke trend is dat
de ketting plaats maakt voor een tandriem in de vorm van een V-snaar.
Deze tandriem loopt er niet meer af.
De tandriem hoef je niet te smeren. Het
schoonmaken is simpel, afspoelen met
water. De levensduur van de tandriem
is het drievoudige t.o.v. een fietsketting”.
“De traditionele fiets zal verdwijnen,
de elektrische fiets verovert de hele
markt. Op alle internationale beurzen
worden alle type fietsen elektrisch gepresenteerd, zelf juniorfietsen zijn al
elektrisch verkrijgbaar”.
Veiligheid in de
vorm van een airbag
Ronald laat de nieuwe ontwikkeling
van de Airbag als alternatief voor een
helm in de vorm van een kraag zien.
“De airbag zit in je nek. In de kraag
zit een klein zendertje, die een sterk
afwijkend gedrag van de fietser vertaalt in het openklappen van de airbag.
De airbag klapt over je hoofd heen, de
veiligheid is vele malen groter dan een
fietshelm. De medici zijn blij met deze
ontwikkeling omdat hiermee ook de
nek wordt beschermd. Deze Airbag
wordt meeverzekerd met de fiets. De
fietsen worden lichter qua gewicht en
stiller. Ook bredere zorgen voor extra
veiligheid volgens Ronald.
Ontzorgingspakket
voor de elektrische fiets
John Vermeulen fietsplezier heeft het
Ontzorgingspakket voor de elektrische
fiets in de markt gezet. Dit pakket voorziet dat alle kleine- of grote problemen
met de fiets altijd direct worden opgelost, portemonnee meenemen hoeft
niet. Bijgesloten is ook de diefstal- en
de beschadiging verzekering met een
ophaal-en breng service inbegrepen.
Stel je fietst in Spanje en op 35 km
verwijderd van je hotel in Barcelona
krijg je pech, je belt de verzekering en
je geeft aan waar je staat en je wordt
opgehaald en teruggebracht naar je
hotel.
Tekst: John F Huisman
en Herman Frijlink
Foto: Marlies Nederkoorn
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Informatie
Zie onze website:
www.johnvermeulenuden.nl
Adres Uden:
Liessentstraat 2-C
5405 AG Uden
Telefoon:
0413 - 25 01 67
Adres Eindhoven:
Elckerlyclaan 93
5625 EP Eindhoven
Telefoon:
040 – 241 67 77

