Van smederij, vrachtgerij naar traktorengerij.
Gebr.van der Hoek, van begin tot nu. Arie van der Hoek,
vader van Arie en Wim,
vertelt.
ln Juni '1910 werd hij
geboren in Zwartewaal,
op nummer 31 aan de
Dorpsstraat.
De ouderlijke woning zat
onder hetzelÍde dak als
de toenmalige smederij.
Arie van der Hoek kwam
als oudste smidszoon ler
wereld. Zijn vader was
een veelzijdig dorpssmid. Hij repareerde fietsen, lekke
pannetjes en dakgoten. Alle mogelijke mankementen
werden verholpen. Ook als hoefsmid wist hij zijn sporen
te zetten.

De ondernemende zoon Arie werkte mee in de smederij
maar toen hij 18 jaar was hield hij dat voor gezien.
Hij werd vrachtwagenchauffeur bij transportbedrijf Blok in
Nieuwesluis. Dit was werk naar zijn zin. Twee jaar later
kocht hijzijn eerste (gebruike) Ford vrachtwagen en
begon voor zichzelf . Niet omdat dat zo goed verdiende
maar om zeÍfstandig te zijn. De boekhouding deed hij zelf
iedere dag in een schrift en dat schrift verraadt dat het
echt niet allemaalvanzelf ging: een vracht kolen rijden
betekende laden en lossen met het schop.ie.
Na de oorlog moest er gips gereden worden omdat in
1944 ook de streek rond Zwartewaal onder water had
gestaan (de indendatie).
De grond was daardoor verzilt en men moest dus jaren
achtereen gips over het land uitrijden om het kwalitatieÍ
en constructief weer op
pijlte brengen.
ln 1947 kocht Arie een
gloednieuwe
vrachtwagen. De prijs
voor kabine en chassis
was f 4.700,=. De bak
werd er door hem zelf
opgebouwd. Deze

jaren werd er hard
gewerkt, veel gereden
"en", zegt Arie van der
Hoek met een
geheimzinnig lachje

"veelverdiend". E

ln '58 waren er 7 vrachtwagens in
bedrijf. Zes Fords en een GMC.
lntussen waren de eerste
bouwstenen aangedragen voor
een garagebedrijÍ. Broer Janus
van der Hoek was in '48 een
autobedrijÍ begonnen en Arie stak
daar een belangrijk financieel
aandeel in. Het autobedrijÍ werd
B-dealer voor AIR uit Rotterdam.
Traktoren deden ook mee en na
10 jaar ging Arie met zijn jongere
broer Ruth in de traktorenhandel
verder. Weer aan de
Dorpsstraat 31.
Achter het huis stond een schuur die ingericht werd als
garage en hierin werden de reparaties verricht.
De bekende "Blauwe Reiger'' was de eerste trekker die
verhandeld werd. De prijs voor deze trekker was toen
Í 4.490,=.
Bij nacht en ontij werd er over zaken gepraat en redelijk
gedronken, maar de volgende dag werd dan wel een
trekker op een orderbon genoteerd. Een mooie tijd voor
koper en verkoper.
Er was in die tijd een goed wagenpark. Alles voor het
transportbedrijf, maar niets voor het vervoer van vrouw
en kinderen. Voor een luxe auto was geen geld. ïi.idens
een reis naar Utrecht met Pinksteren zaten er dan ook
twee jongens in de bak en de derde zat tussen vader en
moeder in de cabine. Hij was nog te jong.

ln 1960 kwam van FORD Amsterdam het verzoek het
officieel Districts Ford tractor-dealerschap over te
nemen van Íirma De Jong uit Dordrecht. De omzet
van Van der Hoek steeg ver uit boven die van de dealer
en dat was goed voor een vaste aanstelling.
Het dealerschap voor Voorne-Putten, Rozenburg en
Hoekse Waard was voor Van der Hoek. Dit was de tijd
dat de "Blallwe reigers" concurrent werden van de
trekpaarden. De jaren van de revolutie in de landbouw:
machines op de plaatsen waar al jaren paarden werden
ingezet.
Op Voorne-Putten en Rozenburg waren veel gemengde
bedrijven gevestigd óet boeren die vooruit vuilden en
vooruit konden. Rozenburg werd van een boereneiland
omgetoverd in een industriegebied en de boeren
vefirokken naar de Noord-Oost Polder of andere
landbouwgronden.

ln de jaren '60 werd de schuur bij het woonhuis te klein.
Het kahtoortje was ondergebracht in huis, een ruimte die
eigenlijk niet gemist kon worden. Arie was in 1937
namelijk getrouwd met Teuntje van der Zee en zij kregen
vijf zonen en een dochter.
Dat gezin had dus ook wat ruimte nodig als iedereen op
vrijdag in bad ging. Dit moest gebeuren in de
kantoorruimte, die voor dit spektakel werd omgebouwd
tot badkamer.

jaren een aantalzaken veranderd.
Het bedrijf in de Hoekse Waard en daarmee Jan van der
Hoek is mede door een reorganisatie in de Ford
dealerorganisatie gestopt. Het autobedrijf, dat nog
steeds door de Ge§roeders van der Hoek werd gerund,
werd enkele jaren geleden door Ruud van der Hoek
zelfstandig voortgezet.

Arie en Wim van der Hoek zien de toekomst echter
nog steeds redeliik positief tegemoet. Zij besloten in
deze niet al te rooskleurige tijd toch plannen te maken
om te verbouwen of nieuw te bouwen. Het liefst in
Zwailewaal, waar de wortels liggen van het bedrijf en
waar men dit jaar al 45 jaar het Ford dealerschap met
inzet, plezier en lieÍde voert. Het werd beide:verbouwen
en nieuwbouw, met een prachtig resultaat.

Het gezin Van der Hoek stelde geen eisen aan luxe. Hun
motto was: "De zaak gaat voor vermaak".

ln 1961 werd er grond aangekocht aan het Zuideinde.
Ook in Zwartewaal. Men bouwde daar met hart en ziel
een prachtbedrijf dat op spectaculaire wijze geopend
werd en als opsteker werd het Zuideinde omgedoopt in
Henry Fordstraat.
De garage had bij gebrek aan een dorpshuis in die jaren
ook een sociale kant: toneeluitvoeringen, de intochten
van Sint-Nicolaas, koninginnedagen en dat soort feesten
werden allemaal georganiseerd in het pand van Van der

dit moment bij Gebr.van der
Hoek in dienst zijn mogen zeker apart worden
De medewerkers die op

genoemd:
TOON HAVELAAR is afkomstig uit het dealerbedrijÍ De
Jong uit Dordrecht. Hijverhuisde met het Ford
dealerschap mee naar Zwartewaal in 1961 . Jan Nap en
Gerrit Groenenboom waren zijn collega's die toen ook in
ZwartewaalbijVan der Hoek gingen werken. Jan Nap
was vertegenwoordiger, Gerrit Groeneboom en Toon
Havelaar verzorgden de service. Jan Nap bleef in dienst
tot zijn pensioen en Gerrit Groeneboom moest om

Hoek.
Een tragisch dieptepunt was
het op jonge leeftijd overlijden

van Ruth, de partner van Arie in
al die jaren. Hij overleed in
Januari 1971 . Zijn gemis is
moeilijk te verwoorden voor de

gezondheidsredenen stoppen.
Toon werkt echter nog steeds bij ons. Hij ging in 1971
met Jan van der Hoek naar de Hoekse Waard,
behartigde daar jarenlang de service en kwam in 1990
weer in Zwarlewaal werken. Hij is vanaf die tijd een
vertrouwd gezicht in het magazijn waar hijzich
helemaal heeft aangepast aan de automatisering.
We zouden Toon onrecht aandoen als we niet zouden
vermeldendat hijals Ford-monteur in Dordrecht in 1953,
wat betekent dat Toon al 40 jaar als Ford medewerker
actief is. Dit is zeker een eervolle vermelding waard. Ook
hij is begonnen met de "Blauwe Reige/' en meegegroeid
naar de huidige moderne 40-serie. Nog altijd
geinteresseerd in reparaties staal hij zonodig de jongere
generatie met raad en daad bij.

Íamilie. Natuurlijk betekende
het een grote klap voor zijn
vrouw, maar ook voor Arie en
de zonen van Arie, die Buth als
tweede vader maar ook als hun
leermeester zagen.
Buth was een vakman die dit niet voor zichzelf hield
maar dit aan de jongere generatie trachtte over te
brengen. Onder de klanten was hij een gewaardeerd
persoon ook vanwege zijn vakbekwaamheid.
Er was in de tussentijd ook een bedrijfje in de Hoekse
Waard opgestart. Op dit bedrijf gingen Arie's zoon Jan
en Toon Havelaar
de service van Ford trakloren regelen.

RON LOOY kwam na zijn examen in 1976 als
monteur(tje) in dienst. Ook hijmaakte.een verhuizing van
werkplek mee maar was altijd in Zwafiewaalwerkzaam.
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Ford
traktoren volgt hijop de voet en het is voor hem een
uitdaging de moderne technieken die in de moderne
traktoren venryerkt zijn geheelte beheersen. Ook de
machines intresseren hem en hij is bijzonder
prakijkgericht. Hij heeft ook veel ervaring in het werken
met machines in de landbouw. Ron is degene die de
servicewagen bemant tijdens de uitrukken en is dus een
bekende van iedereen.

ln 1977 vond Arie van der Hoek dat de jongere generatie
de kar maar moest gaan trekken.
Arie, Jan, Wim en Ruud kregen de verantwoordelijkheid
datgene voort te zetten dat de oprichters tot stand
hadden gebracht.
De vette jaren in de akkerbouw en veehouderij waren
voor een belangri.ik deel vooöij
De laatste 10 jaar maken deze sectoren grote

veranderingen mee doordat investeringen opgelegd
worden en de bedrijfsvoering in deze sectoren
steeds nauwkeuriger moet kloppen.
Milieumaatregelen, melk- en bietenquota, open
marktprijzen en braakpremies zijn hieruan enkele
oorzaken.
ln de mechanisatiesector is de economische teruggang
bij met name de akkeöouwbedrijven te voelen. Ook in
het berijf van de Gebr.van der Hoek zijn de aÍgelopen

p

PLEUN POLDERVAART kwam in 1985 direkt vanuit de
schoolbanken naar Zwartewaal bijons werken. Hij moest
het vak nog helemaal leren en deed dit gedurende een
aantaljaren dmv het leerlingstelsel, zodat hijzijn "le
monteu/'diploma nu op zak heeft.

Pleun is degene die veel laswerk en spuitwerk doet,
maar"sleutelen vind hijtoch ook een aangename
bezigheid.
Ook hij intereseeft zich in de nieuwste ontwikkwlingen en
volgt de technische cursussen van Ford en Krone ó, ,p
to date te blijven.

BEN SWART kwam in 1965 voor Van der Hoek werken
om de boekhouding te doen. Hij werkte en woonde met
plezier in Zwartewaal totdat in 1979 het pand in OudBeyerland van Gebr.van der Hoek geopend werd. Hij
verhuisde met de administratie naar dii nieuwe pand en
besloot om zelf ook in Oud-Beyerland te gaan wonen. Hij
woont daar nu nog. Ook hij is sinds 1990 weer werkzaam
in Zwartewaal. Na een aantaltijdelijke verhuizingen in
het oude pand tgv de verbouwing en nieuwbour,i heeft hij
in het nieuwe pand toch weer een vaste werkplaats waai
hij de administratie verzorgt.
ARIE VAN DER HOEK. Arie-van Arie-van Arie, Arie jr.
dus. Tegenwoordig werkzaam als vertegenwoordigei,
maar na zijn schoolperiode eerst werkzaam in het
magazijn waar de computer net zijn intrede deed. Na zijn
diensttijd volgde hijArie Looy op die tot die tijd
vertegenwoordiger was, maar gebruik maakte van de
VUT-regeling en dus stopte met werken.
Hij specialiseerde zich in de machines voor zowel
veehouderij- als akkeöouwbedrijven maar de Ford
traktoren hebben ook zeker zijn hteresse. Ook hij volgt
de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
Het behouden van een goede band tussen het bedrijf en
de huidige klanten EN het aantrekken van nieuwe
klanten is zijn streven.

Leveringsprogram Gebr.van der Hoek BV.
SERVICE en KWALITEIT. ,,Dat zijn de kernwoorden die
bij ons leveringsprogram horen." Àun het woord is Arie
van der Hoek, een van de twee Gebroeders.

"KWALITEIT is te vinden in ons leveringsprogram. De
machines die door ons verkocht worden zijn'gefàbriceerd
door kwaliteitsfabrikanten.,'
"SERVICE na de verkoop,,, vult broer Wim in, ,,staat bij
ons hoog in het vaandel. We beschikken over een goed

uitgeruste werkplaats, een vrachtwagen

Met ingang van 1994 levert Ford 4 series traktoren in

diverse pk-klassen:

Kompakt-serie: 14 tot 48 pk.
30 -

serie

:

48

40 -

serie

:

75 tot 125 pk.

70 -

serie

:

tot

70 pk.

170 tot 240 pk.

ledere serie heeft

zo zijn eigen mogelijkheden en is zo

inzetbaar voor vele werkzaamheden_

De kompaktserie is interessant voor boomkwekers,
hoveniers, gemeentewerken, campings en dergelijke
door hun wendbaarheid en kompiete uitru-stiíg.
Daarnaast is de investering in deze kleine, handig-e
machines lager dan in een zgn. landbouwtrekker uit àe
andere series. De 30 - serie kenmerkt zich door haar
veelzijdigheid in uitvoeringen. Voor iedere gebruiker die
een trekker in deze pk- klasse zoekt is een mogelijkheid.
D_e 40 - serie gaat nog verder en is hypermodern.
Een
absolute topper in zijn pk-klasse qua uitvoering en
prestaties. Wendbaar, trekkracht, bedieningsgur"Í
uitstekend zicht zijn typeringen die bij deze traktoren
"n
goed tot zíjn recht komen. Een lust om mee te werken!

Van de 70 - serie is nog te weinig bekend. Deze traktoren
zullen in de loop van 1994 op de Nederlandse velden hun
bijzonder tevreden gebruikers vinden, dat staat vasl.',

51ï:

en

sevicewagens EN we kunnen putten uit de uiigebreide

onderdelenvoorraad van ons magazijn. Met z'n allen
proberen we storingen snelte verhe-lpen en reparaties
zo
zo goed mogelijk uit te voeren want tijd is geld en
:l"l_"1
die tijd proberen we dan tot een minimum te be[erken.
Zo is het al jaren en zo zal het in de toekomst ook blijven.
Met de nieuwbouw verbeteren we nog: een praktischer
ingerichte werkplaats en een groter onderdelenm agazijn.,,

Krone is een fabrikant die zich toelegt op het fabriceren

van kwaliteitsmachines voor de voederwinning bij
veehouderijbedríjven en voor de grondbewert<ini Ulj
akkerbouwbedrijven.

Arie van der Hoek jr., de vertegenwoordiger over

KRONE:
"Gebr.van der Hoek BV importeert direkt vanuit
Duitsrand
deze machines voer de iegio waarin zij actief is. We

"De fabrikanten die ons al jaren machines leveren
FORD en KRONE, zoals gezegd: KWALITEIï', gaat Arie kunnen op deze manier
snel communiceren met de
fabriek en kunnen deze dure machines direk, zonder
tussenkomst.val een importeur inkopen, zodat de prijzen
FoRD' ===== over Ford zegt hij: "Ford traktoren worden nog acceptabel blijven. Goedkoop'rii;
machines
al 45 iaar door "Van der Hoek-- Zwartewaal', verkocht.Eniet.

zijn

weerverder

l;;;

Echter, de kwaliteit maakt de meerprijs die voor deze
machiiïes moet worden betaald dubbel en dwars waard:
kwaliteit waarborgt een lange levensduur en een hogere

Deze machines zijn ook degelijk geconstrueerd en
opgebouwd met kwaliteitsonderdelen. Kortom: gemaah
voor intensief gebruik met toch een lange levensduur.

inruilwaarde."
Ploegen, daar heeft Krone een zeer ruime ervaring in. Al
vele jaren bouwt deze fabrikant ploegen die uitgevoerd
kunnen worden met diverse ristertypen om zo optimaal
te Íunctioneren in iedere grondsoort. De nieuwste serie
wentelploegen is uitgerust met een systeem dat de ploeg
in alle omstandigheden de ideale treklijn laat volgen. Zo
worden slijtage aan ploegdelen en grotere weerstand
dan in optimale omstandigheden nodig, vermeden.
Verder kunnen deze ploegen uitgerust worden met een
hydraulische snijbreedte-verstelling om zo de verhouding
tussen ploegdiepte en snijbreedte PER SCHAAR te
kunnen beinvloeden. De treklijn zal zich ook met dit
systeem weer naar de ideale lijn verplaatsen.

De machines die Krone levert voor de voederwinning zijn
de volgende:
Achtermaaiers: maaiers met een maaibreedte van
1.65m tot 3.20m.
Tot 2.80m leverbaar met kneuzer.
Frontmaaiers : maaiers met een werkbreedte van
2.40m of 2.80m,
leverbaar met of zonder kneuzer.
Schudders : Absolute kwaliteit in de werkbreedtes
5.50,6.40, 7.7O en 8.50 meter.
Harken : Solide machines met werkbreedten 3.50,
4.2O,6.20-6.80 en 13.00 meter.

Oprolpersen : met vaste en variabele perskamers,
leverbaar met vaste perskamer:
persen met baaldiameler van 1.00, 1.20 en
1.50 m.
Variabele perskamer: 0.80 Vm 1.60 m diameter.

Verder maakt Krone voor de voederwinning

professionele opraapsnijwagens en heeft men een
NIEUW systeem ontwikkeld om binnen 1 dag in te kuilen.
Deze machine is in samenwerking met het IMAG in
Wageningen ontwikkeld.
Verder timmert KRONE hard aan de weg om ook haar
grote pakkenpersen, met pakafmetingen 0.80 x 0.80m en
0.80 x 1.20m op de markt te brengen.

Arie van der Hoek sr. hierover: "Men is dus hard op

weg om de belangrijkste Íabrikant

Ook voor de grondbewerking biedt KRONE dus een
mooi pakket machines aan. Machines waarover
nagedacht is.

op

vbederwinningsgebied te worden en wij zijn er dan ook
trots op KRONE te importeren in onze eigen regio. De
klanten die met een machine van Krone werken zijn stuk
voor stuk tevreden.

Dat geeft zowel onze klanten als onszelf een groot
veilrouwen in het merk."

Naast de machines voor de voederwínning levert
KRONE ook machines voor de grondbewerking:
ploegen, rotorkopeggen, messenfrezen en
pennenfrezen.
KRONE grondbewerkingsmachines.

De rotorkopeggen, pennenfrezen en messenÍrezen zijn
vrijwel altijd standaard uitgerust mel een schakelbare
aandrijÍkast zodat tandwielen wisselen voor werk op een
ander perceelvermeden kan worden

E

