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Hollandse handelsgeest in internationale groothandel 
gebruikte scheepsmotoren  
 
Management koopt aandeelhouders Pool Trading uit via 
NPEX-effectenbeurs 
 
,,Wij kennen het bedrijf en de markt door en door” 
 
Je mag de mannen en vrouwen achter Pool Trading, een bedrijf gevestigd in het Zuid-
Hollandse Sliedrecht, best heel erg stoer noemen. De twee grote hallen in het hart van de 
Hollandse maritieme sector zijn volledig gevuld met ladingen gebruikte scheepsmotoren, 
generatorsets en keerkoppelingen. Die zijn klaar - als Pool Trading een koper heeft 
gevonden - voor een tweede leven in Europa of elders op de wereld. 
 
Alles herinnert je hier aan de puur Hollandse handelsgeest: het wereldwijd kopen en 
verkopen van de scheepsonderdelen van en aan scheepvaartbedrijven. Dat is precies waar 
ze hier verstand van hebben bij Pool Trading en dat al jaren met succes doen.  
 
De allereerste bedrijfsnaam ‘Van der Poel BV’ verbasterde na het vertrek van oprichter Van 
der Poel al snel naar de huidige meer internationale variant. Als groothandel in 
scheepsmotoren, generatoren en andere onderdelen is het bedrijf een begrip in de wereld 
van de scheepvaart. De missie van de handelsonderneming is trouwens simpel gehouden: 
Pool Trading wil erkend worden als Europa’s meest betrouwbare voorraadhoudende 
leverancier van hoogwaardige tweedehands apparatuur in de maritieme sector. 
 
Wereld over 
 
,,Er gaat hier geen dieselmotor de deur uit zonder dat we die goed hebben bekeken”, zegt 
Johan van den Bout, technisch expert op dit gebied en al jaren werkzaam bij Pool Trading. 
,,We kopen voornamelijk in Europa. De aangekochte goederen komen altijd eerst hier naar 
Sliedrecht en gaan daarna de wereld over.”  
 
Per jaar worden gemiddeld zo’n zevenhonderd stuks motoren en andere handel gekocht en 
uiteraard ook weer verkocht. ,,Degene die verkoopt aan Pool Trading wordt ontzorgd, want 
wij regelen het transport en andere zaken die nodig zijn. De nieuwe koper kan ook ontzorgd 
worden, door transport en alle benodigde documenten te laten verzorgen naar de nieuwe 
bestemming”, aldus Gert-Jan van de Pol van Pool Trading. In Vietnam en in Noord- en Zuid-
Amerika werkt Pool Trading met agenten die de markt kennen.  
 
Dankzij de actieve handel in soms nog jonge scheepsmotoren met weinig draaiuren wordt 
de scheepvaart per saldo schoner omdat vervuilender worden vervangen. Pool Trading 
handelt met daadkracht, maar grote objecten worden voor aankoop ook ter plekke 
beoordeeld.  
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Met 12 werknemers op de loonlijst wist Pool Trading in 2020 een omzet van €4,8 miljoen te 
behalen met een bruto winstmarge van 40%. De bedrijfshallen zijn geen eigendom van het 
bedrijf, maar worden gehuurd. 
 
Impulsen 
 
De laatste acht jaar stond Pool Trading onder leiding van de huidige directie, Erik Boomsma 
en Dirk Blom. Het bedrijf kreeg op verschillende niveaus nieuwe impulsen, zoals op ICT-
gebied, waardoor adequate informatie over scheepsmotoren in voorraad nog sneller op de 
site zichtbaar werd. Ook ging Pool Trading aan de slag met halffabricaat keerkoppelingen 
onder het merk Advance Europe, die door de techneuten worden gemodificeerd naar 
Europese standaarden.  
 
Zowel Boomsma als de andere aandeelhouder Blom, een man van het allereerste uur, 
hebben onlangs besloten om vanwege hun leeftijd zich uit het bedrijf terug te trekken. Voor 
Van den Bout en zijn collega’s Daan van Ulden en Gert-Jan van de Pol het moment om een 
plan voor een management buy-out te ontwikkelen. Ze willen de aandelen van het 
uitstekend renderende handelsbedrijf overnemen.  
 
Onderling vertrouwen 
 
De stap vooruit van het drietal past in de ondernemersgeest en het onderlinge vertrouwen 
binnen Pool Trading. ,,Wij kennen dit bedrijf en de markt door en door. Continuïteit is voor 
ons drieën en de andere medewerkers heel belangrijk. We hebben daarom in goed overleg 
met alle betrokkenen een oplossing gevonden om dit op een goede manier te realiseren.” 
 
Van de Pol krijgt van het drietal straks de algemene directieverantwoordelijkheid, Van den 
Bout is verantwoordelijk voor de techniek en Van Ulden voor de commercie.  
 
Voor de financiering van de buy-out kwamen ze via een bedrijfsadviseur op het spoor van 
de NPEX-effectenbeurs. De gekozen oplossing sluit naadloos aan op de goede verhoudingen 
in de onderneming. Pool Trading schrijft een 8%-obligatielening uit met een looptijd van zes 
jaar. De huidige aandeelhouders Boomsma en Blom participeren in deze lening van 
maximaal €3,3 miljoen met een gezamenlijk bedrag van €800.000.  
 
De drie aanstaande aandeelhouders blijven met beide benen op de grond staan. Dat gaat na 
de overname niet veranderen. En ze hebben er zin in. ,,Pool Trading heeft een gezond 
verdienmodel. We weten ook dat met onze expertise het bedrijf uitstekend kan blijven 
presteren. Daar doen we het voor”, besluit Daan van Ulden. 
 
 
 
Dit interview is vrij van rechten te gebruiken en – in context – vrij citeerbaar 
 
16 november 2021 
  


