
80 % van de kopers komt uit het buitenland

Veilingen via Handel en Wandel Hulst: van een 
schroevendraaier tot een brandweerauto
Door Eddy de Schrijver

Hulst – Aan de Industrieweg 17 in Loods 6 is sinds kort Handel en Wandel gevestigd. Het bedrijf zat eerst aan de Hogeweg, maar verhuisde eind vorig 
jaar naar deze locatie. Het gezicht achter dit bedrijf is Ronny de Caluwé uit Hulst. Hij werkte als kwaliteitsmedewerker bij Sas Glas, maar toen Sas 
Glas  in 2014 de poorten sloot, moest Ronny  een andere uitdaging zoeken.  Die vond hij bij Handel en Wandel in Hulst waar hij de touwtjes in handen 
heeft, en daar voelt hij zich het prettigst  bij. 

,,Ik vind dit enorm leuk werk.  Ik maak 
in de loods bij iedere veiling zo’n 5000 
á 6000 foto’s in mijn zelf gemaakte 
studio. De mensen moeten kunnen 
zien wat we in de aanbieding hebben. 
Vandaar al die afzonderlijke foto’s van 
de objecten die geveild worden.  Maak 
je een foto met tien fietsen erop, dan 
heeft het publiek geen zicht op wat 
het koopt en verkoop je ze niet. Een 
koper is altijd op zoek naar dat ene 
specifieke voorwerp of product etc. 
Ik ben steeds op zoek naar mooie 
partijen’’, legt Ronny uit, die voor 
de veilingen samenwerkt met een 
autoriteit op dit gebied en Europa’s  
grootste veilinghuis,  Troostwijk 
Auctioneers.  

Elke veilig is anders
,,Elke veiling is anders, vaak kun je er 
geen peil op trekken, maar dat is ook 
het boeiende van dit vak. Het is ook 
ondernemen. Tot nu toe loopt het 
prima.’’ 

Wie de loods van 1450 m2 aan de 
Industrieweg binnenloopt, moet 
zijn ogen goed de kost geven. Auto’s 
waaronder een prachtige zwarte E220 
Mercedes staan er te pronken, maar 
ook boten, motors, scooters, fietsen, 
keukens, witgoed, koffiezetapparaten 
en ook opvallend veel gereedschap 
zoals boormachines, zagen, 
schroevendraaiers liggen op de tafels 
om gezien te worden. 

Op locatie
 ,,Soms organiseren we een veiling 
op locatie. Onlangs vond er een 
veiling van een hotel aan de Zeeuwse  
kust gehouden plaats. Binnenkort 
– 11 mei, red. – start er een veiling 
in Westkapelle met onder meer 
heftrucks, tractoren etc. ’’, meldt 
Ronny.  
De meeste spullen zien er nog 
keurig en  netjes uit of zitten nog 
in het plastic. Zo staan er geregeld  
showroomkeukens op de veiling die 
er nog top uitzien. 

Zet niet te hoog in
Op 6 april ging er een veiling online 
op www.handelenwandel.com Op 

dinsdag 17 april is er een kijkdag en 
woensdag 18 april is de laatste dag 
van deze veiling. ,,Jaarlijks doen we 
circa tien veilingen. De veilingen 
staan gemiddeld tien tot elf dagen 
online. De mensen die iets naar hun 
gading zien kunnen er op bieden. Ik 
zeg altijd tegen de aanbieders dat ze 
beter laag dan hoog kunnen inzetten, 
want je merkt dat je dan uiteindelijk 
veel hoger uitkomt dan dat je pats 
boem een bedrag neer zet waarvan 
je vooraf al weet dat het moeilijk is 
om te halen. Mensen willen kunnen 
bieden en gaan soms heel ver om iets 
te kopen. Daar moet je van profiteren 
dus raad ik iedereen aan niet te hoog 
in te zetten’’, vertelt Ronny. .  

Data veilingen
Naast de veiling in april zijn er nog 
veilingen op 11 mei, 15 juni, 27 juli, 31 
augustus, 5 september, 9 november 
en op 21 december. ,,De laatste 
veilingen van het jaar lopen het best. 
Dat zijn de toppers. Als de mannen 
vakantie hebben gaan ze zoeken met 
als resultaat dat de verkoop stijgt…’’ 
Ronny loopt soms tegen geweldige 
aanbiedingen aan. ,,We hebben hier 
eens een brandweerauto op de veiling 
gehad. Die was 40 jaar oud, maar ook 
daar was veel belangstelling voor. Dat 
zijn de krenten in de pap. Die auto is 
naar België gegaan. Tachtig procent 
van de kopers komt uit het buitenland. 

De afgelopen veiling had ik biedingen 
uit België, Roemenië, Polen, Frankrijk, 
Letland, Duitsland, Portugal, Servië, 
Rusland en de Oekraïne. Bieders uit de 
Oekraïne zijn vooral geïnteresseerd in 
auto’s en gereedschap. Internet maakt 
de wereld klein. Er wandelen zo nu en 

dan ook spontaan mensen binnen bij 
Handel en Wandel.

,,Ik vind dat ik ook een 
maatschappelijke functie heb. Kavels 
die nooit opgehaald worden schenk 
ik aan de stichting De Melkkan die 
deze dan weer verloot onder hun 
leden. Ik werk ook samen met de 
gemeente Hulst. Als het kan plaats 
ik wel eens iemand die al lang in een 
werklozentraject zit. Ik vind dat leuk 
om mensen te helpen. En iedereen 
heeft kwaliteiten. Handel en Wandel 
is ook leerbedrijf en daardoor krijg ik 
leerlingen van De Brug over de vloer. 
Voor mij is dat een uitdaging. Mede 

door de sponsoring van 
handel en wandel en vele 
bedrijven in de gemeente 
hulst kan de zonnetrein 
van stichting  “voor iets 
gaat de zon op” rijden. 
Vorig jaar heb ik een 
rit georganiseerd met 
mensen uit de Blaauwe 
Hoeve en mogen ze 
op mijn kosten lekker 
ergens een bakje koffie 
met gebak nuttigen. 
Leuk toch??

‘Ik maak elke veiling 5 tot 6
duizend foto’s van de objecten’
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