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Ervaring gekoppeld 
aan een frisse blik

ROBERTO BIKES, ETTEN-LEUR

Het beste van twee werelden. Dat was de gedachte van Rob van Loenhout en Alain van der 
Velde achter de fietsenwinkel die ze in april van dit jaar openden in het centrum van  
Etten-Leur. “Rob heeft een frisse blik en ervaring vanuit andere sectoren dan de fietsenbran-
che. Ik bracht mijn jarenlange ervaring vanuit de tweewielerwinkel mee”, vertelt oud-profwiel-
renner Alain van der Velde. De verrassende combi blijkt een succes.

Het idee om samen een wielerzaak te be-
ginnen ontstond tijdens een familie-
feestje waar beide mannen present wa-
ren. Rob van Loenhout: “Dat was zo’n 

twee jaar geleden. We zeiden tegen elkaar: zouden 
we samen niet iets in fietsen kunnen beginnen? 
Alain werkte al vanaf zijn veertiende in een fietsen-
winkel en ik had mijn sporen verdiend in grootwin-
kels, waaronder de doe-het-zelfbranche. En ik wil-
de iets nieuws beginnen.” Van het een kwam 
vervolgens het ander, al duurde het uiteindelijk nog 
ruim twee jaar voordat het plan concreet werd. 

Alain van der Velde: “Als ik Rob niet had gekend en 
dat gesprek tijdens het familiefeestje niet was ge-
weest, denk ik niet dat we deze stap hadden gezet. 
We vullen elkaar goed aan.”

BIG E-BIKES BUSINESS 
De beide mannen zagen vooral mogelijkheden in de 
markt voor e-bikes. Dit zou wel eens ‘big business’ 
kunnen zijn. Ze besloten de focus van de winkel 
dan ook vooral op elektrische fietsen te leggen. 
Daarbij was de rolverdeling vanuit de ervaring van 
de mannen gelijk duidelijk. Rob van Loenhout: 

Alain van der Velde heeft een meer dan ruime ervaring 
in de fietsenbranche. Hij verkoopt en sleutelt bij  
Roberto Bikes.

VESTIGINGSPLAATS 
Etten-Leur
ONDERNEMERS  
Rob van Loenhout en 
Alain van der Velde
WINKEL 300 m2

WERKPLAATS 50 m2 

MAGAZIJN 150 m2

MEDEWERKERS 1 full-
timer, 2 parttimers 
LOCATIE Centrum

FACTS

Het duurde twee jaar voordat de plannen van Rob en Alain werkelijkheid werden. Het resultaat mag er echter zijn.

KANSEN BIJ LEASEFIETSEN BENUTTEN
Voor Roberto Bikes vormen e-bikes en speed pedelecs een interessan-
te markt. De potentiële doelgroep wordt vanaf het nieuwe jaar groter, 
wanneer de fiscale regels voor leasefietsen veranderen. Om de zakelijke 
markt optimaal te bedienen, werd een nieuwe medewerker aangenomen: 
Ron Sluimer. Hij is bij Roberto Bikes verantwoordelijk voor de leasing in 
de zakelijke markt. Hiervoor vallen zij terug op vier leasemaatschappijen. 
Sluimer bezoekt klanten met een bus met daarin zes e-bikes. Hiermee 
kan direct een proefrit worden gemaakt. Het idee is om het leaseplan 
eerst regionaal te promoten en daarna landelijk uit te rollen. 

Elektrische fietsen zijn speerpunt bij de tweewielerzaak in Etten-Leur. 

“Alain weet veel van fietsen verkopen en de tech-
niek, ik ben thuis in het organiseren en in de finan-
ciën.” 
De eerste horde die moest worden genomen, was 
het vinden van een geschikt pand. Bij deze zoek-
tocht kwamen de mannen uit in Etten-Leur, waar 
in het centrum een pand leeg stond. Rob vertelt: 
“Het pand hoefde niet per se in Etten-Leur te staan, 
maar we wilden wel een locatie langs uitvalswegen 
hebben. Met een parkeergarage op loopafstand, een 
fietspad voor de deur en een Albert Heijn en veel 
andere winkels om de hoek, vonden we dit een heel 
geschikte locatie voor een fietsenwinkel.” 
Het pand was gevonden, nu de inrichting. Omdat 
het pand helemaal casco was, moesten Rob en 
Alain helemaal vanaf nul beginnen. Eerst werden 
de nodige bouwtechnische aanpassingen doorge-
voerd, vervolgens werd de winkel fraai ingericht 
door Steen Interieurbouw. Juncker tekende voor de 
werkplaats. “Op een gegeven moment komt alles 
samen”, vertelt Alain van der Velde. “Dan ga je het 
complete plaatje zien. En kregen we de bevestiging 
dat we het voortraject goed hadden gedaan; in min-
der dan twee maanden tijd was de winkel klaar.”

E-BIKES EN EEN BEETJE SPORTIEF
Zo soepel als de zoektocht naar het pand en de in-
richting ervan liep, zo lastig was het om dealer-
schappen te krijgen. Toch lukte het om dealer te 
worden van Kettler, Trek en de e-bikes van Specia-
lized. “Omdat de plannen concreet werden op het 
moment dat de intake voor het nieuwe seizoen al-
lang gedaan was, viel de verkrijgbaarheid niet 
mee”, vertelt Rob van Loenhout. “Maar met de er-
varing van Alain en het meedenken van onze leve-
ranciers zijn we daarin wel geslaagd. We kunnen de 
complete collectie in onze winkel laten zien.”
Over die collectie: het aanbod richt zich vooral op 
e-bikes en high speed fietsen. Alain van der Velde: 
“Zoals dat bij de start van de winkel ook onze insteek 
was.” Toch zijn er ook enkele duurdere racefietsen en 

Rob en Alain brengen beide het beste van twee werelden mee. Op een familie-
feestje werd het idee voor Roberto Bikes geboren.
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‘Het duurt 
hier langer 
dan in de 
stad voordat 
je iets hebt 
verkocht’

mountainbikes in de showroom te vinden. Rob van 
Loenhout: “Dat komt natuurlijk door Alain z’n ach-
tergrond en netwerk. Maar we hebben ook racefiet-
sen en mountainbikes verkocht dankzij de uitstraling 
van de winkel. Al ligt de verkoop van mountainbikes 
wel wat lastiger.” Opvallend is trouwens dat in de 
winkel geen tweedehands fietsen zijn te vinden. Rob 
van Loenhout: “Die passen niet in ons winkelcon-
cept, wat we inruilen, gaat direct naar een opkoper.”

ONAFHANKELIJK ZIJN
Alain en Rob zijn niet aangesloten bij een in-
kooporganisatie of een formule. “Dat hebben we 

ook nooit overwogen”, vertelt Rob. “Aansluiten bij 
een inkooporganisatie of formule heeft voor-, maar 
zeker ook nadelen. Natuurlijk hadden we dan kun-
nen profiteren van kennis en schaalvoordeel, maar 
nu hebben we alles zelf bedacht. Van de inkoop 
heeft Alain veel kennis. Het was bovendien een 
voordeel dat hij bij zijn vorige werkgever al met een 
automatiseringspakket werkte. In dat pakket heb-
ben wij nu ook geïnvesteerd. En voor de marketing 
hebben we een reclamebureau in de arm geno-
men.”
Momenteel doet Alain zowel de werkplaats als de 
verkoop, waarbij hij in de weekenden hulp krijgt 
van twee weekendkrachten. “Bij mijn vorige werk-
gever deed ik eigenlijk ook alle facetten, ik heb dus 
veel praktijkervaring”, vertelt Alain. “En ik vind het 
niet lastig om heen en weer te lopen tussen winkel 
en werkplaats. Bovendien wordt het straks meer 
een cyclus, wanneer de eerste servicebeurten gaan 
komen. Maar eerlijk gezegd vind ik verkopen wel 
het leukste om te doen.”

FRISSE BLIK
Rob vertelde het al; voor de marketing zocht  
Roberto Bikes ondersteuning bij een reclamebu-
reau. Zij ontwikkelden de huisstijl, en zorgen voor 
alle uitingen. “Gevolg is dat we ook op internet al 
heel goed vindbaar zijn. Het is een voordeel dat zo-
wel Rob als het bureau een frisse blik van buiten de 
branche heeft. Daardoor kijken ze anders tegen za-
ken aan”, zo merkt Alain. Naast het internet is  
Roberto Bikes ook te vinden op Facebook en huur-
den ze drie billboards in Etten-Leur.

De reacties van klanten op de nieuwe tweewieler-
winkel zijn goed, zo zeggen de beide mannen bijna 
in koor. Alain signaleert wel dat het publiek in  
Etten-Leur anders is dan in Breda, waar hij eerst 
werkte. “Het is hier dorpser. Het duurt vaak langer 
dan in de stad voordat je iets hebt verkocht. Stede-
lingen nemen veel sneller een beslissing. Wel zijn 
de prijzen van fietsen wat hoger dan ik gewend was. 
Maar dat heeft ook te maken met de uitstraling van 
onze winkel en ons aanbod.” Gevraagd naar de toe-
komstplannen geeft Van Loenhout aan dat de in-
steek is om filialen op te richten. “Waarbij we wel 
onder de grote rivieren willen blijven. De schaal-
grootte moet ons in de toekomst voordelen gaan 
opleveren.”

VERGELIJK MET ANDERE BRANCHES
Omdat Rob van Loenhout geen ervaring had in de 
tweewielerbranche, vielen hem een aantal zaken op 
in vergelijking met andere branches. “Dat zit hem 
vooral in de relatie met de leveranciers. De service 
van een leverancier in de fietsenbranche is matig. 
Ik mis de snelheid van handelen en de klantgericht-
heid. Bovendien vind ik de aantallen laag, ik ben 
grotere volumes gewend. En ik ben er achter geko-
men dat het lastig is om een e-bike te verkopen. 
Daarvoor moet je geduldig zijn.” Alain valt hem bij. 
“Om te verkopen moet je je afvragen waarin je on-
derscheidend bent. Met onze winkel, ons assorti-
ment en onze aanpak zijn we dat zeker.”

Rob van Loenhout heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in grootwinkels, onder 
andere in de doe-het-zelfbranche. Nu stort hij zich gepassioneerd op fietsen.

Kettler is één van de merken die Roberto voert. Het 
volledige assortiment is in Etten-Leur te vinden.

In een tijdsbestel van slechts twee maanden werd de zaak van een kaal pand om-
getoverd tot een sfeervolle verkoopplek. 

Racefietsen zijn de pas-
sie van oud-prof Alain 
van der Velde. Ze ont-
breken naast e-bikes 
dan ook niet in het as-
sortiment.

Het Bike Café. Een geweldige plek voor een relaxed verkoopgesprek.

Ook onderdeel van het assortiment e-bikes en speed pedelecs: modellen van 
Specialized.


