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“Je moet gewoon goed naar je 
klanten kunnen luisteren”

Anneke Kok neemt de marketing en de verkoop voor haar rekening van Aart Kok 
Adventure Tenttrailer Import in Heemstede. Ze is een van de weinige vrouwen die actief is 
in de mannenwereld van tenttrailers, vouwwagens en outdoor caravans.

ANNEKE: “Ik ben altijd gewend geweest om te werken in een mannen-
wereld. Op school en tijdens mijn studie commerciële economie zat ik 
altijd in klassen met overwegend jongens. Na mijn studie heb ik gewerkt 
bij bedrijven als Sphinx en Gamma, ook een mannenwereld, waar ik de 
kneepjes van het retailvak leerde. In 1992 leerde ik Aart kennen en van 
het een kwam het ander. In 1996 gaf ik mijn baan op om samen met 
Aart verder te gaan. In dat jaar rolde ook onze eerste Zambezi tenttrai-
ler uit de fabriek. We noemden deze wagen bewust tenttrailer, omdat 
een vouwwagen in die tijd geassocieerd werd met een bungalowtent op 
wielen.

Alle tenttrailers die we produceren, testen we zelf. Onze praktijkervarin-
gen gebruiken we om de wagens te perfectioneren net zoals we ook 
alle feedback van onze klanten gebruiken. Je hebt geen ingewikkelde 
marktonderzoeken nodig om erachter te komen wat de klant wil. 
Je moet gewoon goed naar je klanten kunnen luisteren.

Ik kampeer nog steeds graag in een tenttrailer, want de voordelen zijn 
duidelijk. Je hebt altijd een comfortabel, opgemaakt bed, een keuken 
met alles erop en eraan en geen losse kampeerspullen. Maar gezien de 
drukte die het bedrijf met zich meebrengt en het gevaar dat Aart ook 
tijdens zijn vakanties op campings alleen maar met zijn werk bezig is, 
kiezen we vaak voor een verre bestemming met of zonder kamperen. 
Afrika heeft de voorkeur. Dat zie je ook terug aan de modelnamen die 
we voeren: Zambezi, Kavango, Kampala...
 
Het mooiste is om natuurlijk een klant tevreden te stellen. Onlangs 
kwamen twee klanten terug om hun Zambezi na 14 jaar naar volle tevre-
denheid te hebben gebruikt, om te ruilen voor een nieuw model. Dan 
heb je toch het gevoel dat je het goed doet.”  �
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