
AUTO’S

Eric Berkhof is
gek op auto’s
en op paarden
VanMossel groeideuit vanplaat-
selijkeVW-dealer tot het groot-
ste autobedrijf vandeBenelux.
Het is hetwerk vandirecteur-ei-
genaarEricBerkhof (57), groot
liefhebber van ... paarden.Het
hele leven vandedirecteur-
eigenaar vanautomotivebedrijf
VanMossel is doortrokken van
paardenenauto’s. Berkhof leidt
almeerdandertig jaar autobe-
drijf VanMossel, nadat hij er
eerst zes jaar als verkoperhad
rondgelopen.

a PAGINA 16

pagina 2, 21-10-2020 © Het Financieele Dagblad



S
tel, EricBerkhofmoet door onvoor-
zieneomstandighedenkiezen: paar-
denof auto’s.Watwordthet dan?

‘Paarden’, zegt zijn langjari-
ge vriendKees vandenOetelaar.
‘Direct.’

‘Auto’s’, zegt zijn zoonRick (28). ‘VanMossel
is een familiebedrijfmet vierduizendmensen.
Het is zijn kindje.’

Waarschijnlijk hebben ze allebei gelijk, en
zouBerkhofniet eenskunnenkiezen.Hethele
leven vandedirecteur-eigenaar vanautomotive-
bedrijf VanMossel is doortrokken vanpaarden
enauto’s.Hijwas als jongen springruiter.Niet
overmatig getalenteerd volgenshemzelf, en,
helemaal lastig, dat springen vondhij ookmaar
eng.Maardedieren ende relatie tussenmens
endier vondhij fantastisch.

DatzelfdeBrabantse jongetje gingmet zijn
vaderDrik, eenautohandelaar, allerleimarkten
met occasions af.Nu leidtBerkhof (57) al 32
jaar autobedrijf VanMossel, nadat hij er eerst
zes jaar als verkoperhad rondgelopen.Hij nam
hetbedrijf, toen eenVW-dealer, over vande fa-
milie VanMossel enbreiddehet bedrijf gestaag
uit.Niet alleenmetmeerdealerschappen, hij
heeft bijna alle automerken inportefeuille,
maar ook indiensten: lease, schadeherstel,
occasions.

VanMosselwas al de grensover gegaannaar
België,maarmet een recente overname inBel-
gië enLuxemburgmaghet zichhet grootste
automotivebedrijf vandeBeneluxnoemen.Vo-
rig jaarwas zijn omzet €2,5mrd.Berkhof: ‘We
zitten inWaalwijk, dicht bij deEfteling. Als je
vijfentwintig jaar geleden tegenmehadgezegd
hoe en inwelkehoedanigheid ikhier nu zou zit-
ten, danhad ikdat direct naarhet sprookjesbos
verwezen.’

SNEL BESLISSEN
‘De sleutel vanErics succes ligt in zijn jeugden
opvoeding’, zegtKees vandenOetelaar, paar-
denfokker in Schijndel enal dertig jaar vriend
vanBerkhof. ‘Inde tijddat hijmet zijn vader
meegingnaar automarkten, kwamhet aanop
mensenkennis en snelheid.Neemdeautomarkt
inUtrecht.Daarwaren vijfduizendmanen twee-
duizendauto’s. Als je danniet snel besliste,was

je tweede.Dusmet contant geldop zak erheen,
de ander indeogenkijken enbeslissen.Dat is
Eric: heel snel beslissen.’

Nog twee voordelen vande tijddat er geen
mobiele telefoons en internetwaren—althans
zobleek voorBerkhof: jemoest kunnenhoofd-
rekenenen jemoest alles zelf onthouden. Van
denOetelaar: ‘Eric heeft eenolifantengeheugen.
Hij zag laatst eenautobijmij voor dedeurdiehij
dertien jaar daarvoorhad verkocht.Hij herken-
dehetnummerbord.’

ZoonRick, 28 en verkoopleider bij VanMos-
sel Ford inBreda, herkenthet beeld: ‘Mijn vader
kan inderdaadheel goed rekenen.Maaruitein-
delijk beslist hij tochopgevoel. Endaar kannie-
mandhemnog vanaf brengen.’

VAKANTIE, ACH, WAT MOET JE ER MEE?
Berkhof is eenwerkbeest,maardanwel eendie
plezier haalt uit zijnwerk.Werken is leuk, en
vakantie, ach,watmoet je ermee?ZoonRick: ‘In
de zomerop vakantie…danwashetna vijf of zes
dagenwel genoeg.Wegingenwel vaakopwin-
tersport, skiën.Maar ikherinnermeookdatwe
eenkeer bij Venlo al omkeerden, omdatpanaar
hetwerkmoest. Ikwas acht toen, vondhetniet
leuk.De volgendedaggingenma,mijn zus en
ikmethet vliegtuignaarOostenrijk, pa volgde
tweedagen later.’

“
‘Als je 25 jaar geleden tegen
mehadgezegdhoe en in
welkehoedanigheid ik
hier nu zou zitten, dan
had ikdat direct naarhet
sprookjesbos verwezen’
Eric Berkhof
directeur-eigenaar Van Mossel

A U T O

Eric Berkhof
heeft veel
paarden en
nog veel
meer auto’s
Van Mossel groeide uit van plaatselijke VW-dealer
tot het grootste autobedrijf van de Benelux. Het
is het werk van directeur-eigenaar Eric Berkhof
(57). Hij is een groot liefhebber van ... paarden.
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. 1963Op 1 augustus
geboren in Tilburg. 1984 Studie Detail-
handelsmanagement. 1982 Stagiair verkoop
bij Van Mossel (VW-dea-
ler). 1988 Neemt Van Mos-
sel over, handhaaft naam. 1992 Begint met
lease-activiteiten. 1995 Neemt eerste
schadebedrijf over. 2005 Koopt paarden-
bedrijf Margaretha Hoe-
ve in Dinteloord. 2020 Koopt dealer-
groep Fidenco in België
en Autopolis in Luxem-
burg

Cv

ToenRick en zijn één jaar oudere zusnog
kleinwaren, zagen zehun vaderniet zo vaak. ‘Ik
voetbaldeop zaterdag.Dat is debelangrijkste
verkoopdag voorde auto’s,maarpamaakte vaak
wel eenhalfuurtje vrij omeven te komenkijken.’
Zondagwas voorhet gezin, datwil zeggen, dan
gingen zemet zijn vieren ergens inBrabantnaar
paardenkijkenbij springconcoursen.

Berkhof is helemaal ingebed inhetWest-Bra-
bantse zakenmilieu. Zijn groep van intimi
bestaat uit zakenpartners die vrienden zijn ge-
wordenof andersom.Zoals investeerderHans
deGroot enkeukenondernemerBenMandema-
kers, beiden lid vandeRaad vanAdvies vanVan
Mossel.Het contactmetMandemakersdateert
uit de jarennegentig toenMandemakersBerk-
hof vroeghemtehelpen voetbalclubRKCover-
eind tehouden. ZoonRick: ‘Mijn vaderheeft
niet veelmet voetbal, vaakkomthij pas inde
tweedehelft de tribuneop.Maarhetnetwerken
naderhandgaat hemwel goedaf.’

Evendreigdedeband tussenMandemakers
enBerkhof verstoord te raken, toenBerkhof pri-
vate equitywilde inschakelenomdegroei van
VanMossel te financieren.Mandemakers voel-
de zich gepasseerd, híj had zijn vrienddat geld
willen lenen.Daar kwamhetuiteindelijk ook
van, en sindsdie tijd trekkende twee zakelijk
veelmet elkaar op. VoorVanMossel hebben ze

samendeholdingBEE (BenenEric) opgericht.
Eén incident ontsiert Berkhofs loopbaan. In

2017werdVanMossel beschuldigd er een scha-
duwboekhoudingopna tehouden.De
aanklacht kwamvaneen vandefinancieel
directeuren, eenman inwieBerkhofnaar eigen
zeggen ‘zielsveel vertrouwen’ had.Deman
bleekde schaduwboekhouding tehebben
verzonnenomdeaandacht af te leiden vaneen
miljoenenfraudediehij zelf pleegdebij Van
Mossel. Rick: ‘Mijn vader kwamhuilend thuis,
doorhet onrecht dat hemende collega’swas
aangedaan.’

‘HIJ KENT ELK PAARD EN ELKE RUITER’
Berkhof bekroonde zijn liefde voorpaarden in
2005metde aankoop vandeMargarethaHoeve
inDinteloord, voor fok en verkoop van spring-
paarden.Naar eigen zeggenniet voorhet geld,
maar als hobby en voor zijn relatiemanagement.
VriendKees vandenOetelaar. ‘Eric is heel fana-
tiek, hij kent elkpaard enelke springruiter.
Hijwil overal bij zijn, vanbevruchting en fok
tot training en concoursen inbinnen- enbuiten-
land.Hij heeft al eenaantalGrandPrix-spring-
paardenafgeleverd engeloofme, dat is niet
makkelijk.’

Aanvullendebronnen:Quote,DeOndernemer.

Eric Berkhof bouwde VanMossel uit
tot het grootste automotivebedrijf
van de Benelux. In zijn jeugdwas hij
springruiter en nu fokt hij in zijn vrije
tijd springpaarden.
FOTO: HOLLANDSEHOOGTE/DOLPHCANTRIJN

“
‘Eric is heel fanatiek, hij
kent elkpaard enelke
springruiter.Hijwil
overal bij zijn, van
bevruchting en fok tot
training en concoursen’
Kees van dan Oetelaar
vriend
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