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Beste collega’s, Beste partners,
 
Allereerst wil ik jullie bedanken voor de talrijke en 
actieve deelname aan onze virtuele Summ!t.
 
Na een “leeg” 2020 hadden we behoefte aan uitwisseling 
met onze belangrijkste partners. De meer dan 450 
afspraken die hebben plaatsgevonden, getuigen van 
deze wens om onze ervaringen van 2020 te delen en 
de veerkracht van onze markt, de outperformance van 
de internationale distributeurs van AD International en 
de opleving waarop we allemaal hopen na COVID, in 
perspectief te plaatsen.
 
Al onze partners waren paraat tijdens dit ongelooflijke 
jaar 2020, maar één sprong er in het bijzonder uit: de 
BOSCH-teams verdienen deze onderscheiding voor 
Leverancier van het Jaar voor de ondersteuning die zij 
onze leden in bijna al onze landen konden bieden. 
 
Nogmaals bedankt en proficiat!
 
Ik was ook bijzonder verheugd dat onze gemeenschap 
Gennady Korolkov had uitgeroepen tot “Aftermarket 
Professional van het jaar”. Naast het indrukwekkende 
werk dat Gennady en zijn teams verrichten in de regio 
Moskou en meer in het algemeen met hun Russische 
collega’s, wil ik graag mijn erkenning betuigen voor zijn 
persoonlijke inzet voor onze gemeenschap. Gennady is 
een actief, positief en gerespecteerd lid van onze raad 
van bestuur en zijn advies is altijd uiterst waardevol 
en gebaseerd op zijn uitgebreide kennis van onze 
onderneming. 
 
Nogmaals bedankt en proficiat Gennady!
 
Tot slot moeten we, zelfs virtueel, onze bewondering 
en dank aan Omer uitspreken voor het feit dat hij AD 
International heeft gemaakt tot wat het nu is: een 
eenheid van verenigde distributeurs, die dezelfde 
waarden en dezelfde visie van het vak delen, blij zijn 
elkaar regelmatig te ontmoeten om beste praktijken 
uit te wisselen en hun vriendschap te onderhouden, en 
nauwe partnerschapsbanden hebben geweven met een 
gemeenschap van partnerleveranciers.
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Zonder Omer’s persoonlijke inzet, harde werk, visie 
en relationele intelligentie zou dit niet mogelijk zijn 
geweest.
 
Hartelijk dank, Omer!
 
Een bladzijde is omgeslagen, een hoofdstuk is afgesloten, 
maar het avontuur gaat verder. Omer en ik stonden erop 
dit werk voort te zetten. Dat is zo belangrijk in onze 
sector, waarin wij op constante basis moeten presteren.
 
Zo werd de “bâton”, of liever de pen, doorgegeven aan 
Manuel die, samen met Petra, Johan, Rutger en nieuwe 
versterkingen, het volbrachte werk zal voortzetten, 
onze banden zal aanhalen en zal bijdragen tot de 
ontwikkeling van onze onderneming.
 
Manuel en het team, jullie hebben ons volste 
vertrouwen!
 
Veel succes met de verkoop en aan iedereen een goede 
marge gewenst!
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

nieuws uit de AD-
groep

Verantwoordelijke uitgever: ADI BV (Ltd.)  (Autodistribution International), Kortenberg, België
Dit magazine wordt verspreid onder alle zakelijke relaties en distributeursleden van de ADI-groep.
Wil je je in- of uitschrijven? Neem dan contact met ons op via ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, België, 
(T) +32 2 759 29 95 of (E) news@adi.be.

Bosch: ADI-leverancier van het jaar 

ADI’s virtuele Summi!t op 12-13 
April

Valeo’s innovatieve iBSG 48V-
oplossing om de CO2 uitstoot te 
verminderen is nu beschikbaar op 
de aftermarket

TRW true originals

UFI Filters Group, de wereldwijde 
partner van de aftermarket met de 
twee merken UFI en SOFIMA

Nieuw OSRAM-gamma voor auto-
onderhoud en -apparatuur 
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Gennady Korolkov: Verkozen 
tot Aftermarkt Professional 
van het jaar 2021

Nog meer gerecycleerde 
vezels in luchtfilters van 
MANN-FILTER 

SKF: don’t let a flat ruin your 
day

Autodistribution Nederland 
op kruissnelheid

Ontdek de nieuwe Eure!Car 
on-line opleidingen!
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ADI contractleveranciers in deze editie
 
De leveranciersportefeuille van AD International telt 
meer dan 40 toonaangevende onderdelenfabrikanten, 
allemaal met OE-status. (meer informatie over ADI of 
zijn contractuele leveranciers op www.ad-europe.com).
Elke ADI Newsletter in 2020 en 2021 (met inbegrip van 
de elektronische versie AD Flash) zal actuele informatie 
van onze contractuele leveranciers bieden. De bedoe-
ling is om u, ons ADI-publiek, over hun bedrijven en 
productaanbod te informeren, en hun rol in onze en uw 
activiteiten of in de auto-aftermarket in het algemeen 
toe te lichten.
 
Contractleveranciers van ADI in deze editie:

9

10
15

16
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Driven by  
 TRUST  
  

What drives you,
drives us

Thank you Autodistribution International
for the great cooperation.

boschaftermarket.com
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Meneer Weber, Bosch heeft recent tijdens de ADI Summit 
VirtualXperience op het virtuele podium de onderscheiding 
Supplier of the Year 2020 ontvangen van AD International. 
Wat betekent dat voor Bosch?  

GW: We zijn zeer vereerd en blij dat we deze prestigieuze prijs in 
ontvangst mogen nemen. Het is de ultieme erkenning van het 
vertrouwen en de waardering die ADI heeft voor Bosch Automotive 
Aftermarket en voor het harde werk, de uitstekende bedrijfsprestaties 
en de strategische ondersteuning. Beide - onze gezamenlijke 
activiteiten en ons partnerschap - hebben absoluut bewezen 
sterk en veerkrachtig te zijn - vooral in deze moeilijke tijden! Deze 
prijs stimuleert ons ook om onze groei voort te zetten en verder te 
investeren in onze uitgebreide portefeuille, om aan alle eisen van onze 
klanten te voldoen. 
Bovendien geeft het een enorme voldoening om deze prestigieuze prijs 
voor 2020 in ontvangst te nemen, bij deze zeer speciale gelegenheid: 
jullie 50-jarig bestaan. 

 
 
Hoe zou u de samenwerking met de ADI-familie omschrijven? 

GW: De samenwerking met ADI is een enorme opportuniteit voor Bosch, 
als sterke partner in de onafhankelijke aftermarket. ADI bestaat uit 
een vooraanstaande groep ondernemers en toonaangevende klanten 

voor ons - actief in markten waar wij grote opportuniteiten zien! Ik 
heb het al gezegd tijdens de prijsuitreiking, maar ik zou het nog eens 
willen beklemtonen: “Gefeliciteerd dat jullie al 50+1 jaar de stuwende 
kracht zijn achter de onderdelendistributie, met ondernemende 
toewijding en goed resultaat. Dit is een fantastische troef om samen 
de toekomst van de onafhankelijke 
aftermarket vorm te geven!” Dat 
is precies waar ADI op onze steun 
kan rekenen: als trotse partner 
investeren wij voortdurend 
verder in een uitgebreid portfolio 
van onderdelen, diagnostiek en 
garagediensten. 
Dat geldt voor de behoeften 
van vandaag - maar ook voor 
die van morgen! 

BOsch autOmOtive aftermarket: 
aDi-leverancier van het jaar 

Günter Weber, Regional President voor Europa en het Midden-
Oosten bij Bosch Automotive Aftermarket

van links naar rechst: Günter Weber, Frank Geiges (Global Key Ac-
count manager voor ADI)

Bosch Automotive Aftermarket biedt klanten wereldwijd een compleet assortiment van diagnose- en garageapparatuur en 
een breed scala aan vervangingsonderdelen - van nieuwe onderdelen tot reparatieoplossingen - voor personenwagens en 
bedrijfswagens. Diensten en ondersteuning aan garages behoren ook tot het uitgebreide portfolio van Bosch. 

We spraken met Günter Weber over deze bekroning. Hij is Regional President voor Europa en het Midden-Oosten bij Bosch 
Automotive Aftermarket.
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In navolging van een traditie van verschillende online webinars sinds 
het begin van de pandemie heeft Autodistribution International (ADI) 
op 12 en 13 april 2021 meer dan 220 deelnemers verwelkomd tijdens 
de ADI Summit VirtualXperience, de online editie van de jaarlijkse ADI 
Summit.
 
Deze online editie woonden CEO’s en topmanagers van ADI’s contract-
leveranciers en ADI-partners vanuit hun (thuis)kantoor over heel Eu-
ropa bij. Ze vertegenwoordigden 49 landen in Europa, Centraal-Azië, 
Noord-Afrika en – via de globale organisatie 1Parts – de VS, Canada, 
Mexico, Puerto Rico en Panama.
Deze top is het belangrijkste jaarlijkse evenement van ADI. Hij versterkt 
de samenwerking tussen leiders van zowel de handel als de industrie 
in de autoaftermarket. Door de gezondheidssituatie is reizen nog altijd 
onmogelijk. Daarom verbonden de deelnemers zich met een speciaal 
ontwikkeld onlineportaal voor één-op-één netwerkontmoetingen, een 
keynote van Todd Campau (IHS Markit) die inzichten gaf in de ontwikke-
ling van de automobielmarkt en meer dan 400 productieve en vruchtba-
re ontmoetingen tussen ADI-partners en contractleveranciers.
 
Tijdens de plenaire afronding op dinsdag, die online werd bijgewoond 
door het 220-koppige publiek, riep ADI-voorzitter Stéphane Antiglio 
twee awardwinnaars uit:
 
Gennady Korolkov (voorzitter van AD Rusland en algemeen directeur 
van AD Moskvorechie, Moskou) ontving de bekroning voor “Aftermar-
ket Professional van het jaar 2021”, een “once-in-a-lifetime” prijs 
die door het publiek van de top weken voor het evenement werd toe-
gekend voor uitzonderlijke verdiensten in de autoaftermarket en in de 
AD-organisaties. De trofee is een kunstwerk van de Franse beeldhouw-
ster Cécile Thonus.
 

a u t O D i s t r i B u t i O n  i n t e r n at i O n a l 
(aDi)  v e r z a m e lt  m e t  s u cc e s  D e 
au t O m O B i e l h a n D e l  e n  - i n D u s t r i e  i n 
aDi s u m m i t  “v i r t u a l X p e r i e n c e ” 
O p  12 -  13 a p r i l

Gennady Korolkov (voorzitter van AD 
Rusland en algemeen directeur van 
AD Moskvorechie, Moskou) ontving 
de bekroning voor “Aftermarket 
Professional van het jaar 2021”

BOSCH ontving de bekroning “Leverancier van 
het jaar 2020”
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ADI-contractleverancier BOSCH ontving de bekroning “Leverancier 
van het jaar 2020” als erkenning en waardering van de inspanningen 
van Bosch ter ondersteuning van de ADI-partners tijdens het extreem 
uitdagende pandemiejaar 2020. Na de prestigieuze prijs (virtueel) te 
hebben ontvangen uit handen van de voorzitter van ADI, bedankte 
Günter Weber (Regional President AA Europe & ME) namens de hele 
Bosch-organisatie en een online sterk vertegenwoordigd Bosch-team, 
de ADI-partners voor hun hechte en veerkrachtige partnerschap in 2020. 
De trofee voor leverancier van het jaar is traditioneel een kunstwerk van 
de Belgische kunstenaar Willy Peeters. Het heet “Framework” en verte-
genwoordigt de dynamische omgeving (“framework”) waarin wij ope-
reren: de aftermarket.
 

 
 De laatste plenaire zitting werd opgeluisterd door een ceremonie waar-
bij een wijziging in het management van ADI werd aangekondigd: 
na 47 jaar erkend leiderschap gaf ADI Managing Director Omer Wese-
mael  de fakkel door aan Manuel Van Royen als nieuwe Managing 
Director van ADI. Manuel zelf kijkt terug op 34 jaar in het bedrijf als 
Marketing Director, en zal nu worden opgevolgd door Petra Vanfroy-
enhoven als de nieuwe Marketing Director.
Als blijk van waardering en erkenning voor zijn indrukwekkende carrière 
in dienst van AD International verscheen ADI-voorzitter Stéphane An-
tiglio, die het evenement tot dan toe online had bijgewoond, plotseling 
als verrassing live in de studio om Omer Wesemael de ‘Lifetime ADchie-
vement’-trofee genaamd “Full-life” (van Willy Peeters) te overhandigen.

Een blik achter de schermen .... 
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Met zijn iBSG 48V (Integrated Belt Starter Generator) is Valeo 
geslaagd in de uitdaging om de prestaties van voertuigen 
aangedreven door interne verbrandingsmotoren te verbeteren en 
tegelijk hun brandstofverbruik te verminderen. Een technologie 
die voorbestemd is om de komende jaren op grotere schaal de 
markt te veroveren.

De ontwikkeling van elektrische voertuigen opdrijven
Nu de voorschriften inzake CO2-uitstoot en vervuiling in Europa en 
wereldwijd strenger worden en een toenemend aantal consumenten 
zijn toevlucht neemt tot meer ecologische alternatieven, worden 
autofabrikanten en leveranciers van apparatuur geconfronteerd met de 
noodzaak om meer verantwoorde producten te ontwikkelen. 

De stop-starttechnologie, die Valeo in 2010 met i-StARS lanceerde, was 
een belangrijke stap voorwaarts. Sindsdien dringen almaar complexere 
technologische ontwikkelingen de CO2-uitstoot verder terug, waaronder 
de 48V-technologie, die in de komende jaren onmisbaar zal worden. 
Daardoor zullen elektrische auto’s en 48V-technologie tegen 2030 de markt 
domineren.

Een superperformant systeem
In 2017 is Valeo begonnen met het leveren van iBSG 48V-alternatorsystemen 
met ingebouwde elektronica als origineel onderdeel. Dit systeem fungeert 
niet alleen als alternator en startmotor, maar vervult ook vier extra functies 
die het brandstofverbruik en dus de CO2-productie tot 6%* verminderen.

• Het laadt de batterij op om de motor te ondersteunen en de apparatuur 
van het voertuig van stroom te voorzien.

• Het ondersteunt de motor wanneer het voertuig met een constante 
snelheid rijdt (bijvoorbeeld op autosnelwegen) om het brandstofverbruik 
te verminderen.

• Het geeft de motor een boost bij het accelereren.
• Daardoor kan de auto over korte afstanden in 100% elektrische modus 

rijden.

Het iBSG-systeem wordt vervaardigd in de fabriek van Valeo in het Noord-
Franse Étaples, een van de grootste fabrieken van elektrische machines in 
Europa. Het is al in enkele honderdduizenden voertuigen geïnstalleerd, 
waaronder toepassingen voor Aziatische, Duitse, Britse en Franse voertuigen.

Milieu-uitdaging voor Valeo
Met zijn iBSG-systeem draagt Valeo actief bij tot de elektrificatie van 
voertuigen. De groep produceert 30 miljoen elektrische machines per 
jaar en bevestigt daarmee zijn jarenlange knowhow in de productie van 
elektrische systemen, terwijl hij ook een doeltreffend antwoord biedt op de 
huidige milieu- en wetgevingsproblemen.

De fabriek in Étaples produceert momenteel bijna 30.000 elektrische 
machines per dag en blijft haar capaciteit opvoeren om 48V-systemen te 
produceren als antwoord op de grote vraag van autofabrikanten. In mei 
2020 koos de Franse president Emmanuel Macron de Étaples-site uit om het 
plan van zijn regering te onthullen om de autosector te ondersteunen door 
deze milieuvriendelijker en competitiever te maken.

15 iBSG 48V-onderdeelnummers zijn nu beschikbaar op de aftermarket voor 
autoreparatiespecialisten.

*in vergelijking met een stop-startsysteem - WLTP-norm

valeO’s innOvatieve iBsG 48v-OplOssinG 
Om De cO2 uitstOOt te verminDeren is nu 
BeschikBaar Op De aftermarket



trwaftermarket.com/brakecalipers

TRUE BRAKING EXPERTS

TRW TRUE ORIGINALS 
COLORED BRAKE CALIPERS

TRW True Originals brake calipers are available 
in a range of colors to match the specific OE 
fitment, when supplied as new.

Wide range of caliper options available 
  
•	 	A	wide	range	of	colors,	including;	Traffic	Red,	
Tornado	Red,	Mint	Green,	Ultramarine,	 
Traffic	Yellow,	Traffic	Grey	and	Deep	Black	

•	 New	and	remanufactured	calipers

•	 Electric	Park	Brake	caliper	solutions

•	 Available	for	prestige	vehicles

•	 		All	accessories	and	instructions	needed	are	 
in	the	box

•	 	Lightweight	aluminum	calipers	for	improved	 
fuel	consumption.	

Our	entire	brake	caliper	range	is	available	at	
trwaftermarket.com/en/catalogue

Visit	us	on Facebook 
and YouTube

TRW_PC_J11510_Coloured_Calipers_Poster_A4_CMYK_202104_EN_546003_0.indd   1TRW_PC_J11510_Coloured_Calipers_Poster_A4_CMYK_202104_EN_546003_0.indd   1 07/05/2021   12:3707/05/2021   12:37
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ufi filters GrOup, De werelDwijDe 
partner van De aftermarket met De 
twee merken ufi en sOfima

UFI Filters Group is een wereldleider op het 
gebied van filtertechnologie en thermisch 
beheer (warmtewisselaars voor verbrandings-, 
elektrische en hybride voertuigen). Met zijn 
twee merken UFI en SOFIMA is de groep actief 
in een brede waaier van sectoren, van de 

automobielsector (personenauto’s, zware bedrijfsvoertuigen, 
landbouwvoertuigen, on-road- en off-roadvoertuigen), de lucht- 
en ruimtevaart en de scheepvaart tot gespecialiseerde industriële 
en op maat gemaakte hydraulische toepassingen. De producten en 
knowhow van UFI en SOFIMA, die bekendstaan om innovatie, zijn 
terug te vinden in allerhande voertuigen - van Ferrari en andere 
top F1-teams tot het Europese ExoMars-ruimtetuig.

50 jaar de lat hoger leggen
De UFI Filters Group is opgericht in Italië in 1971 en heeft in 50 jaar de 
geschiedenis van filtratie geschreven. Daarbij heeft de groep zich gevestigd 
als een industrieel leider met revolutionaire producten, allereerst op het vlak 
van motorluchtstroom, met het eerste luchtpaneel met een polyurethaan 
frame, vervolgens in dieselfiltratie met waterafscheidingsfilters voor 
common-railmotoren. Tot op heden is UFI Filters een van de enige bedrijven 
in het Europese panorama dat complete filtersystemen produceert en 
levert, van filtermedia tot warmtewisselaars, zowel voor traditionele als 
hybride motoren.

OE-signatuur
UFI en SOFIMA leveren het volledige gamma lucht-, olie-, brandstof-, 
cabine-, hydraulische en koelvloeistoffilters, evenals thermische 
beheersystemen aan de automobielsector. Daarmee voldoen ze aan 
de behoeften van bijna alle automerken en motorfietsen alsook van 
bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen en landbouwvoertuigen. Op 
de OE-markt is de groep een toonaangevende filterleverancier, gekozen 

door 95% van de autofabrikanten wereldwijd, met een lijst van meer dan 
250 co-branded producten met de grootste OEM’s. 

Aftermarketactiviteiten 
Elke filterfamilie binnen de twee aftermarketmerken van het bedrijf, 
UFI en SOFIMA, bestrijkt 96% van het Europese wagenpark, dankzij een 
assortiment van meer dan 3000 SKU’s, geleverd door de beste distributeurs 
ter wereld. UFI Filters aftermarket geniet een sterke OE-reputatie, heeft 
17 toegewijde UFI- en SOFIMA-saleskantoren voor de aftermarket die 
een wijdverspreide aanwezigheid in Europa, China, India, Noord- en 
Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, Midden-Oosten en Australië 
garanderen. UFI en SOFIMA aftermarket kan rekenen op een duidelijke 
ontwikkelingsstrategie wereldwijd. Iedereen zet alles op alles voor 
maximale prestaties: van productontwikkeling tot marketing, met een 
constante ondersteuning van het salesteam, logistiek ... met een attente, 
snelle en flexibele service.

Hightechoplossingen
De hightechafdeling van UFI Filters Group is gespecialiseerd in de productie 
van filteroplossingen voor “extreme” prestaties. 9 van de 10 formule 
1-teams hebben gekozen voor UFI, dat meer dan 10.000 individuele 
onderdelen per jaar levert aan de racesector, niet alleen voor de bekendste 
competities, maar ook voor Formule 2, MotoGP, Moto2, Moto3, GT2, GT3, 
GTE en het LMP-kampioenschap en Superbike.
Bovendien biedt de groep met zijn HYDRAULISCHE AFDELING een catalogus 
van meer dan 6.000 hydraulische filters voor mobiele en stationaire 
toepassingen aan. 

Industriële voetafdruk
Als een van de eerste Italiaanse bedrijven die groeimogelijkheden zag 
in het Verre Oosten, beschikt de groep vandaag over 19 industriële sites, 
met een industriële voetafdruk van 175.000 vierkante meter, waarvan 

50.000 gewijd zijn aan logistiek; 57 commerciële 
kantoren en meer dan 4.000 werknemers in 21 
landen en 5 continenten. 

Gedreven door O&O 
De onderneming heeft 168 gespecialiseerde 
technici in dienst in haar 3 innovatie- en 
onderzoekscentra en is houder van 237 patenten. 
UFI Filters Group heeft zijn omzet in de laatste 
tien jaar verdubbeld. Als onderzoeksgedreven 
bedrijf herinvesteert het meer dan 5% van zijn 
inkomsten in O&O en dankzij zijn brede visie 
investeert het in nieuwe technologieën voor 
elektrische voertuigen, in lijn met de markttrend 
van duurzame mobiliteit. Dit betekent dat UFI 
en SOFIMA klanten een 360 gradenoplossing 
kunnen bieden voor de mobiliteit van de 
toekomst. 
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Osram: prestaties Die verDer 
reiken Dan het licht 
nieuw Osram-Gamma vOOr autO-
OnDerhOuD en -apparatuur

Al meer dan 110 jaar bieden de OSRAM-kwaliteitslampen meer 
waarde en veiligheid voor uw klanten. OSRAM reikt nu verder 
dan het licht met een nieuw gamma autoaccessoires - van 
batterijonderhoud en bandenonderhoud tot inspectielampen, 
dashcams voor bestuurders en luchtzuiveraars.

Met uitstekende kwaliteit in elke prijsklasse rust dit rijklare 
assortiment klanten uit voor alles wat voor hen ligt. 

Klaar voor business
Na de fusie met Ring Automotive in 2019 heeft OSRAM haar 
aftermarketactiviteiten versterkt. Het bedrijf kon de retailmarkt 
uitbreiden tot buiten zijn bestaande portefeuille van autoverlichting 
om verdere groei te realiseren en nieuwe productmogelijkheden 
aan te bieden, waaronder auto-elektronica en accessoires voor 
eindgebruikers en werkplaatsen. Momenteel lanceren ze dashcamera’s, 
luchtzuiveraars en onderhoudsproducten voor batterijen en banden. 

Het gamma inspectielampen wordt ook geoptimaliseerd. En dit is nog 
maar het begin – klanten van OSRAM mogen in de toekomst nog veel 
meer verwachten. 

Kwaliteitsservice begint met hoge eisen, van het werk dat u doet tot 
de apparatuur die u gebruikt. Met de OSRAM-tools en -apparaten voor 
professionals is elke garage klaar voor elke klus. Het zijn professionele 
producten, ontworpen voor topprestaties en duurzaamheid. 

Maak uw klanten sterker
Nu kunt u meer bieden dan uw deskundig advies en nieuwe wegen 
inslaan. Van routineonderhoud en reparaties langs de weg tot 
dashcam-bewijzen en schonere lucht, dit nieuwe gamma omvat 
ook producten waarmee eindgebruikers zich op elke situatie kunnen 
voorbereiden. Autobestuurders informeren en sterker maken helpt om 
relaties te versterken, uw reputatie te verbeteren en uiteindelijk uw 
bedrijf te laten groeien.

Maak uw klanten sterker en rust uw bedrijf uit voor wat er 
in het verschiet ligt met het “road-ready” assortiment van 
OSRAM. Meer informatie op www.osram.com/road-ready

Nieuw OSRAM-gamma voor auto-onderhoud en -apparatuur  beschikbaar voor de aftermarket.
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Deze bekroning van de aftermarketgemeenschap is een grote eer voor mij. 
Ik beschouw het als een blijk van erkenning voor AD Rusland en de partners 
van AD Rusland, voor de inspanningen en het harde werk van mijn AD Rus-
land-collega’s in de voorbije bijna 20 jaar.

Onze organisatie is opgericht in 2002. De omzet is gegroeid van een kleine 
30 miljoen tot 530 miljoen euro in 2020, zonder ook maar een duimbreed af 
te wijken van onze fundamentele principes, waarvan de belangrijkste zijn: 
transparantie, eerlijkheid, respect, professionalisme, 
strategische planning, en bescherming en ontwikkeling 
van de belangen van de partners van AD Rusland.  Geen 
“blingbling”, geen “show”, maar efficiënt genoeg om een 
zekere mate van aantrekking te genereren. Dat blijkt uit 
de recente toetreding van twee nieuwe geaffilieerde 
bedrijven: Part-Kom, een grote nationale distributeur, 
en Autodoc, een toonaangevend internetplatform op de 
Russische markt.

Door het uitgestrekte Russische grondgebied en de 
redelijk geringe weginfrastructuur, die tegenwoordig 
weliswaar sterk is verbeterd, is de Russische IAM van 
oudsher en historisch gezien afhankelijk van een lange 
toeleveringsketen. Tot op de dag van vandaag bestaat 
het grootste deel van ons klantenbestand uit detailhan-
delaren/jobbers, die zelf aan garages of eindgebruikers 
leveren. Een van de strategische hoofddoelstellingen van AD Rusland is de 
geleidelijke mutatie van ons klantenbestand van detailhandelaars naar gara-
ges. Om dat te bereiken zijn voorbereidende stappen nodig, waarvan gebieds-
dekking en een hoog dienstverleningsniveau de belangrijkste zijn. Dit is de 
prijs die we moeten betalen om voornemens werkelijkheid te laten worden. 
AD Rusland en zijn partners investeren dan ook jaarlijks miljoenen euro’s om 
ons netwerk van opslagplaatsen over heel Rusland uit te breiden en onze 
voorraden op te waarderen. Momenteel bestaat de markt van AD Rusland uit 
87 eigen filialen, verspreid over 62 steden, het best mogelijke platform voor 
onze leveranciers die een nationale aanwezigheid willen verwerven. Een hele 
prestatie, maar niet goed genoeg. Meer dan 70 grote steden worden nog al-
tijd niet gedekt door ons netwerk en zelfs niet door onze concurrenten. Dat is 

onze voornaamste prioriteit voor de komende jaren. Door de voltooiing van dit 
project, in combinatie met de daarmee samenhangende geleidelijke evolutie 
van ons klantenbestand, zijn wij van plan om ons IAM-marktaandeel te laten 
groeien van de huidige geschatte 10% naar 20%.
Wij hebben ook een strategische stap voorwaarts gezet om een solide basis te 
creëren voor de ontwikkeling van onze activiteiten met garages. Wij hebben 
onlangs een garageconcept gelanceerd onder de naam “Vernum Auto”. Het 
netwerk zal bestaan uit een mix van eigen winkels en franchisewinkels in het 

kader van een ‘hard franchise’-systeem. 
Het is de bedoeling dat de onafhankelijke garages in alle 
opzichten de juiste marktbenadering krijgen: technologie, 
marketing, met inbegrip van prijspositionering en efficiën-
tie, terwijl wij deze activiteiten in ons gemeenschappelijk 
belang kunnen controleren en ontwikkelen.  Bovenaan de 
lijst staat zeker loyaliteit.

We hebben enorm geleerd uit de ervaringen van onze twee 
pilots, eigen winkels die al twee jaar operationeel zijn. Na 
een inloopperiode van 2 jaar leveren ze nu allebei uitste-
kende resultaten. Het juiste business model is nu klaar. Onze 
plannen omvatten de opening van 10 “eigen winkels” in 
Moskou in de komende 12 maanden, de start van de fran-
chising in hetzelfde gebied in de daaropvolgende maanden, 
gevolgd door een ontwikkeling in andere regio’s op basis 

van dezelfde aanpak.

Ik kan dit artikel niet beëindigen – het zou zonde zijn om die kans te laten 
liggen – zonder een boodschap aan onze ADI-leveranciers, aan wie wij ons 
volledig toewijden. We hebben allemaal geleden onder de pandemie, wij net 
zoveel als jullie. We begrijpen allemaal dat het moeilijke tijden zijn en dat de 
omstandigheden zijn veranderd. Maar blijf volharden om datgene in stand te 
houden wat ons allemaal sterk heeft gemaakt sinds de IAM de IAM is: vertrou-
wen in elkaar, samenwerking zonder verborgen agenda, ondersteuning en ... 
beschikbaarheid van producten.

Hou jullie goed, kop op en ... doe zo voort!

GennaDy kOrOlkOv: verkOzen tOt aftermarkt 
prOfessiOnal van het jaar 2021
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nOG meer GerecycleerDe 
vezels in luchtfilters 
van mann-filter 

Duurzaam omgaan met grondstoffen is vanzelfsprekend voor de we-
reldwijd toonaangevende filterexpert MANN+HUMMEL. Bijdragen 
aan duurzaamheid gebeurt bijvoorbeeld via de verbeterde MANN-FIL-
TER luchtfilter C 24 005. Die heeft een vernieuwd filtermedium uit ge-
recycleerde kunstvezels. “Eén vierkante meter filtermedium bevat nu 
plastic van wel zes petflessen van 1,5 liter. Dat betekent dat we het 
aandeel gerecyclede vezels konden verdrievoudigen en een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren aan het behoud van grondstoffen.” Dat 
zegt Jens Weine, Product Range Manager Air en Cabin Air Filters bij 
MANN-FILTER. 

Meer luchtfilters zullen nu in de voetsporen van de C 24 005 treden. 
Door de groene kleur van de gerecycleerde vezels zien deze luchtfilters 
er anders uit. Zij voldoen aan de door de voertuigfabrikant voorge-
schreven vervangingsintervallen, zelfs in stoffige omstandigheden, en 
worden gekenmerkt door hun vlamvertragende eigenschappen. Ook 
de nieuwe MANN-FILTER-luchtfilters worden geleverd in OEM-kwali-
teit.

Dankzij het meerlagige MICROGRADE A-S-medium bedraagt het schei-
dingsrendement van de C 24 005-luchtfilter tot 99,5 procent, indien 
getest met ISO-gecertificeerd teststof. Dankzij de hoge vuilopnameca-
paciteit gedurende het gehele onderhoudsinterval heeft de luchtfilter 
slechts 30 procent van het filtermediumoppervlak nodig in vergelij-
king met traditionele luchtfilters op basis van cellulosemedia. De ve-
zels van het vernieuwde medium zijn gecertificeerd volgens Standard 
100 van Oeko-Tex. Dat betekent dat ze getest zijn op verontreinigende 
stoffen en niet schadelijk zijn verklaard.

Filters van MANN+HUMMEL zijn in voortdurende ontwikkeling. Naast 
technische specificaties is duurzaamheid voor MANN+HUMMEL een 
van de belangrijkste factoren.

 � Tot zes petflessen op één vierkante meter filtermedium
 � De verbeterde MANN-FILTER luchtfilter C 24 005 
 � Hoog scheidingsrendement over het gehele onder-

houdsinterval

MANN-FILTER luchtfilter met meer gerecycleerde kunstvezels
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autODistriButiOn 
neDerlanD Op kruissnelheiD

4 maanden na de lancering van het AD Garage-programma in 
Nederland presenteert Autodistribution Nederland vandaag 
trots 15 AD Garages en 11 AD TechExpert Garages en heeft het 
sterke ambities voor de toekomst.

De gestage groei van het netwerk is geen toeval: het wordt gevoed 
door 20 distributeurs en een competent team van Autodistribution 
Nederland dat op de markt actief is vanuit zijn nieuwe kantoren in  
‘s-Hertogenbosch.

Kees Willemsen, Sales Director 
Autodistribution Nederland, legt 
uit: “Gesteund door de Autodistributie-
organisatie in Frankrijk en België kan ons 
team een uniek programma aanbieden 
aan de onafhankelijke herstellers in het 
hele land. Een solide netwerk van regionale 
distributeurs, een uitgebreide portefeuille 
van marketing-, communicatie- en 

ondersteuningsinstrumenten en een 
flexibel bestuur met korte beslissingslijnen staan borg voor een stabiele 
en duurzame ontwikkeling, waarmee we snel kunnen reageren op een 
dynamische markt!”

Enkele van de recente verwezenlijkingen van het netwerk door 
Autodistribution Nederland zijn:
• een grote (en groeiende) leveranciersportefeuille, zoals zal blijken 

uit de eerste editie van een 90 pagina’s tellend magazine
• een uitgebreide productportefeuille beschikbaar via het centrale 

magazijn in België en twee extra distributiecentra in Nederland
• het AD Garage programma met o.a. internationale garantie op 

onderdelen en arbeid en 24/7 storingsdienst
• een portaalsite waarop automobilisten online prijsoffertes krijgen
• een programma voor technische ondersteuning met opleidingen en 

webinars.

De ontwikkeling van Autodistribution Nederland bevestigt 
de doeltreffendheid van het Autodistribution-bedrijfsmodel: 
efficiënte samenwerking tussen regionale distributeurs binnen 
een georganiseerd en centraal beheerd netwerk dat zijn klanten 
merkimago en exclusieve programma’s voor commerciële en 
technische ondersteuning biedt.
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