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Het is negen uur in de ochtend als 

Dennis voor de deur staat. We drin-

ken een lekkere kop verse koffie en 

dan is het tijd om de weg op te gaan. 

Vandaag staan er bezoeken aan een 

viertal hengelsportwinkeliers op het 

programma. Allereerst gaan we op 

weg naar de nieuwe winkel van Fau-

na Hengelsport in Raamsdonkveer. 

In de auto vertelt Dennis ons over zijn 

dagelijkse werkzaamheden. Natuur-

lijk houden die veel meer in dat het 

bezoeken van hengelsportwinkels. 

Zo doet Dennis, als kleine onderne-

mer, ook zijn eigen administratie. Als 

agent is hij grotendeels verantwoor-

delijk voor de marketing van Solar 

en Sonik en daarnaast stuurt hij de 

consultants van Solar en Sonik aan. 

Na een half uurtje rijden, draaien 

we in Raamsdonkveer het ter-

rein van Fauna Hengelsport op. 

Het bedrijf heeft enkele weken 

geleden deze nieuwe locatie 

betrokken en het resultaat is 

adembenemend. Binnen wor-

den we welkom geheten door 

Bart en hij leidt ons rond door 

de ruim twaalfhonderd vier-

kante meter grote winkel. De 

winkel is zeer netjes en over-

zichtelijk ingedeeld en het 

assortiment is enorm breed. 

Fauna Hengelsport was al 

verkooppunt van Solar, maar 

na het zien van de Sonik hen-

gels besluit Bart ook te gaan 

werken met deze producten. 

Na een kopje koffie besluiten 

Deze keer gaan we een dag mee met Dennis de Wilde, eigenaar van het jonge en ambitieuze bedrijf Wild Catch. 
Dennis is agent van bekende karpermerken als Sonik en Solar. Ook biedt Dennis de producten van Satisfishing aan 
bij de winkeliers.

Een dagje mee met
Wild Catch

Een zeer nette winkel met een enorm breed assortiment.

Dennis maakt een praatje met Emil, een van de eigenaren van Sander’S.
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Een dagje mee met Wild Catch

we onze trip te vervolgen. De 

volgende klant is Sander’S 

Hengelsport in Ridderkerk. 

Via de A27 en A15 komen we 

aan bij het pand. Sander’S 

Ridderkerk staat – op dit mo-

ment van schrijven – kort voor 

de officiële opening. Natuurlijk 

kennen we het pand als de 

voormalige winkel van Harm 

Nuis. Wat Sander’S hier neer-

zet is echter gigantisch en de 

hoeveelheid kwaliteitsmerken 

die te koop zijn, is immens. 

Dennis maakt een praatje met 

Emil, een van de eigenaren 

van Sander’S. Sander’S Hen-

gelsport is de grootste klant 

van Solar in de Benelux, dus 

vanzelfsprekend is er intensief 

contact tussen Dennis van de 

mensen van het bedrijf. Dennis en Emil 

bespreken een voorjaarsorder en tevens 

vraagt Emil om ondersteuning van een 

Solar consultant tijdens de open dagen 

van de verschillende winkels.

Na nog wat nagepraat te hebben, gaan 

we op weg naar Wout van Leeuwen in 

Vlaardingen. We grijpen deze gelegen-

heid aan om snel een boterham naar 

binnen te werken. Ook Wout van Leeu-

wen is bezig met het betrekken van een 

nieuwe winkel. Bij binnenkomst zien we 

dat er nog behoorlijk veel werk moet 

worden uitgevoerd om de winkel klaar te 

krijgen. Wat we zien overtreft echter veel 

van onze verwachtingen. In het oude 

fabriekspand heeft Wout van Leeuwen 

alle mogelijkheden aangegrepen om een 

prachtig assortiment op een perfecte 

wijze aan te bieden. Wat vooral in het 

oog springt, zijn de prachtige spandoe-

ken die door de hele winkel komen te 

hangen. Na de nodige zakelijke gesprek-

ken laten we de mensen doorgaan met 

de aankleding van de winkel. Wij gaan 

op weg naar Camp Carp in Den Haag.

Zoals altijd staat de koffie klaar bij Camp 

Carp. Deze gezellige winkel heeft ook 

een zeer ruim assortiment. Zoals veel 

winkeliers is eigenaar Rob Mansveld 

een gepassioneerde karpervisser. Zijn 

adviezen zijn daarom altijd doordacht en 

komen vanuit de praktijk. Sinds jaar en 

dag is Camp Carp al een Solar verkoop-

punt en tijdens de zoveelste 

kop koffie van de dag, geeft 

Dennis te kennen dat het ook 

mogelijk is om Sonik en Sa-

tisfishing op te nemen in het 

assortiment. Rob luistert aan-

dachtig en zegt Dennis toe 

het in overweging te nemen. 

Na nog een gezellig half uur-

tje babbelen, is het voor ons 

tijd om een einde te breien 

aan deze enerverende dag. 

De klok loopt tegen zessen en 

we nemen ook afscheid van 

Dennis. Wij willen Dennis en 

alle meewerkende winkeliers 

nogmaals bedanken voor hun 

gastvrijheid op deze dag!

De prachtige spandoeken bij Wout van Leeuwen zijn een echte blikvanger.

Camp Carp is een professioneel opgezette winkel en geeft uitstekend advies.


