
INTERVIEW BART EN HELLANIE WEBER

‘WIJ KUNNEN NETFLIXEN 
EN TEGELIJKERTIJD 

ZAKEN REGELEN’
We ontmoeten Bart en Hellanie Weber in het kantoor van 

All4Car aan de A2 bij Echt. Met mondkapjes, want niemand 
kan zich in deze tijd het virus veroorloven. In een gesprek 

met ondernemers is het onmogelijk om het onderwerp niet te 
benoemen. Hoe gaan de zaken in hun bubble?

“We houden ons prima staande. We zijn namelijk wel wat gewend qua crises”, 
zegt Bart ontspannen. “Toen we ons in 2014 bij de bank meldden, waren we 
zo’n beetje de enige ondernemers in Midden-Limburg met grote bouwplannen.  
Het was nog een hele toer om dit pand van de grond te krijgen.” 

Groothandel All4Car levert speciaalgereedschap aan automaterialenzaken in 
heel Europa. Permanent liggen er in het 2.500 vierkante meter grote magazijn 
zo’n 17.000 artikelen op voorraad. Het is moeilijk voor te stellen dat het bedrijf 
min of meer per ongeluk ontstond, al zaten auto’s altijd al in Barts DNA. Bart: 
“Ik ben met auto’s opgegroeid. Mijn vader had een ouderwetse autosloperij, 
zo een waar je nog met een hamer de onderdelen van de opgestapelde 
karkassen sloeg. Als dertienjarige jongen demonteerde ik met een voorhamer 
versnellingsbakken, om het ijzer, aluminium en brons te scheiden. Toen ik mijn 
eerste crossauto kocht, leerde ik hoe ik die zelf kon repareren. Mijn vader had een 
van de eerste autobedrijven die in deze regio APK-keuringen gingen aanbieden. 
Vanaf dat moment ging het hard: klanten stonden bij ons in de file voor een 
keuring. Omdat we steeds meer automaterialen nodig hadden, is hij zelf maar een 
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automaterialenzaak begonnen. Toen mijn vader een 
stap terugdeed, ben ik de winkel gaan runnen en mijn 
broer de werkplaats.” Via oldtimerbeurzen stuitten Bart 
en Hellanie op goud. Hellanie: “We namen met een 
standje olieproducten deel aan de voor ons allereerste 
beurs in het Rosmalense Autotron. Voor de aankleding 
hadden we wat gereedschap meegenomen. Aan het 
eind van de dag was er één blikje olie verkocht. Het 
gereedschap was allemaal weg. Bij de volgende 
beurs hebben we de olie thuisgelaten en lag de 
tafel vol gereedschap. We kochten alles lokaal aan, 
importeerden nog niks. Het was echt hobbymatig. 
Maar we wisten ons toen al te onderscheiden door, 
letterlijk, onze naam op de kaart te zetten. Als iemand 

een oliefiltersleuteltje kocht, kreeg die klant er een tasje 
bij met onze naam erop. Daarin zaten visitekaartjes 
en foldertjes die we de avond ervoor nog met een 
inktjetprintertje hadden afgedrukt.” Volgens Bart ontstond 
de naam All4Car ergens in 2004 omdat steeds meer 
klanten informeerden naar de mogelijkheid om online te 
kunnen bestellen. “Een online shop beginnen was toen 
hetzelfde als het wiel uitvinden. Een avontuur. Omdat 
de naam allesvoordeauto.nl niet beschikbaar was, 
zijn we op een zaterdagmiddag met een biertje erbij 
op All4Car uitgekomen”, lacht Bart, “gewoon omdat 
Hellanie dat een pakkende naam vond. Er zat geen 
uitgedokterde reclamestrategie achter.”

Achter het productenportfolio van All4Car anno  
2021 zit wel degelijk een uitgekiende strategie. De 
groothandel is exclusief importeur van kwaliteitsmerken 
en levert daarnaast producten onder eigen merknaam. 
Bart: “We willen uniek zijn en slimme oplossingen 
leveren voor onze klanten en hun klanten. Zo hebben 
we bijvoorbeeld een gereedschapswagen ontwikkeld 
met een assortiment tools dat je nergens anders vindt. 
Of een looplamp met een verwisselbare batterij. En 
een display waarmee een automaterialenzaak meer 
producten kan tonen op minder vierkante meters. 
Meedenken met ondernemers is wat ons onderscheidt 
van de talloze dozenschuivers in deze markt.”

Bart en Hellanie delen een kantoor. Hij is 
verantwoordelijk voor de inkoop, zij voor de 
administratie. En samen zorgen ze voor de lunch 
voor het voltallige personeel. Maar ze delen ook 
een huishouden met hun kinderen Alissa, Veerle 
en Benjamin. Gaan de zaken dan gewoon door? 
“Tijdens het avondeten laten we eerst de kinderen 
rustig hun verhaal doen, ook al hebben Bart en ik nog 
veel te bespreken. Dan is werk even geen issue. ’s 
Avonds zitten we vaak met een schrijfblok op de bank 
‘doelijstjes’ voor elkaar te maken. Wij kunnen Netflixen 
en zaken regelen tegelijkertijd”, lacht Hellanie. De twee 
zijn niet voor niets al twintig jaar samen. Lang genoeg 
om elkaar door en door te kennen. “Bart heeft een heel 
sterk karakter”, vat Hellanie samen. “Hij doet wat hij 
zegt en hij zegt wat hij doet. En daarbij wil hij voor 

“ Meedenken met ondernemers is 
wat ons onderscheidt van de talloze 
dozenschuivers in deze markt.”

“ Ik ken inmiddels mijn 
bovengrens.”

iedereen het beste.” Ook Bart lepelt 
de positieve karakterkenmerken van 
zijn partner moeiteloos op: “Hellanie 
begint nergens aan voordat ze het 
naadje van de kous weet. Ik kan blind 
op haar vertrouwen. Ik ben impulsief, zij 
biedt rust.” Hellanie: “Daarom rent Bart 
marathons en ik niet.”

De rits medailles aan de wand van het 
kantoor illustreren de sportpassie van 
Bart. Behalve fervent langeafstandsloper 
was hij tot halverwege de dertig een 
gepassioneerd judoka. Tot hij tegen 
zijn grens aanliep. Wijzend op zijn 
voorhoofd: “Het deed hierboven pijn 
omdat we zakelijk in een lastige periode 
zaten. En de rest van mijn lijf deed ook 
zeer. Ik ben thuisgekomen en heb tegen 
Hellanie gezegd dat ze mijn judopak 
in de kelder kon leggen. Ik wilde het 
nooit meer aantrekken. Ik loop omdat 
ik niet anders kan en ik ken inmiddels 
mijn bovengrens. Ik werd derde met de 
Midden-Limburgse avondloopcompetitie. 
Dat is voor mij echt wel het hoogst 
haalbare.” Gedrevenheid, tactiek, 
inschattingen maken: de overeenkomsten 
tussen sport en ondernemen zijn talrijk. 
De interesse van Hellanie ligt opvallend 
genoeg juist in het creatieve. Keramiek, 
glas-in-lood. Het inrichten van de woning 
in Echt, een jaar geleden gebouwd op 
de plek waar vroeger de autosloperij 
gevestigd was, is haar huidige 
passieproject. “We hebben misschien 
niet dezelfde interieursmaak. Maar we 
hebben wél dezelfde smaak als het gaat 
om wat we níet mooi vinden. Dat scheelt 
al”, besluit Hellanie lachend.   

“ Als dertienjarige 
jongen demonteerde 
ik met een voorhamer 
versnellingsbakken.”
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