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Historie Pool Trading bv

• 1994: Start van Pool Trading BV 
door Dirk Blom en Henk de Koning

• 2002: Bouw huidige pand

• 2013: Overname Pool Trading BV 
door Erik Boomsma, MKB Fonds 
en Dirk Blom

• 2016: Erik Boomsma en Dirk Blom 
kopen MKB Fonds uit

• 2019: Einde van dit jaar de kick-off 
meeting voor overname aandelen 
Pool Trading BV

• 2020: 27 November van dit jaar is 
de koopovereenkomst getekend 

• 2021: Pool Trading BV een ruim 
27jaar bewezen en solide 
organisatie



Wat is Pool Trading BV

Internationale 
Groothandel

* Scheepsmotoren
* Generatorsets

* Keerkoppelingen 
* Onderdelen

Exclusief 
Europees importeur

Advance Europe 
keerkoppelingen en 

onderdelen



Hoe werkt 
Pool Trading?

• Zoeken van kwalitatief goede motoren, 
generatorsets en keerkoppelingen

• Actieve internetmarketing

• Marktbewerking door buitendienst (regio’s)

• Bieding, inkoop-onderhandeling en betaling

• Transport naar Pool Trading BV

• Inspectie en rapportage door monteurs

• Foto’s en Product-Data invoer

• Publicatie op eigen website en 
geautomatiseerde nieuws-mailing naar 
19.000 relaties wereldwijd

• Geautomatiseerde publicatie op social
media LinkedIn, Facebook, Twitter. 

• Persoonlijk gerichte offertes

• Vooruitbetaling

• Verzending (nationaal / internationaal) 



Europees Importeur en 
distributeur ADVANCE

• Nauwe samenwerking met 
Advance China

• Geregistreerde handelsnaam 
Advance Europe

• Ruime voorraad voor Europa

• Modificatie onder licentie in eigen 
beheer, naar Europese standaard

• Dealernetwerk 18 dealers in 11 landen

• Dealerondersteuning op beurzen en 
dealertraining

• Website Advance Europe
www.advance-gearboxes.eu

• Geautomatiseerde email-marketing

http://www.advance-gearboxes.eu/


De markt

• Pool Trading is een internationale groothandel

• Wereldwijd netwerk van klanten en leveranciers

• Europa nog steeds de grootste markt

• Agenten in Azië en Zuid-Amerika

• Leveranciers zijn veelal reparatiebedrijven

• Klanten zijn veelal reparatiebedrijven, handelaren en eindgebruikers



Parameters

• Verkoop-gedreven

• Omzetbewaking, 
contactmomenten, 
bezoekfrequentie

• Brutomarge bewaking

• Monitoren vraag, aanbod,  
Internet-conversie en 
E-marketingresponse 

• Monitoren 
voorraadwaarde, 
ouderdomsanalyse en 
Productgroep verdeling

• Kostenbewaking



Potentie

• 27 jaar bewezen betrouwbaar

• Uitgegroeid tot een moderne en 
bovengemiddeld geautomatiseerde 
verkoop- en marketingorganisatie

• Toonaangevende speler in de markt

• Focus op kernactiviteiten

• Uitbouwen Advance Europe

• Open visie voor productuitbreiding 

• Samenwerking met betrouwbare 
voorraadhoudende partners

• Website optimalisatie en verdere 
internetmarketing activiteiten

• Uitbreiding agenten-netwerk



Automatisering
Internetmarketing 

en Data uitwisseling

• Om voorop te blijven lopen in 
de markt blijven we inspelen op 
de ontwikkelingen van internet, 
dataverkeer, mediagebruik en 
nieuwe digitale technieken 
(bijv. virtual reality technieken). 



Pool Trading en Corona-maatregelen

Covid-19 maatregelen hebben een negatief effect

• Minder klantbezoek bij Pool Trading

• Meer condities en restricties om leveranciers en klanten te kunnen bezoeken

• Gelukkig realiseert Pool Trading ondanks de maatregelen een positief resultaat.

Reactie: 

• Meer telefonische contacten, email- en sociale media-contacten

• Meer gebruik van video-calls voor persoonlijk contact met leveranciers en klanten

• Ontwikkeling nieuwe contactmogelijkheden (virtual visits) 



Resultaten 
Pool Trading BV

Omzet 2019 - €5.513.222 

Omzet 2020 - €4.841.004

EBITA 2019   - €381.199 (€593.953)

EBITA 2020   - €462.829 (€583.983)

Omzet 2020 t/m Aug - €3.066.035

Omzet 2021 t/m Aug - €3.203.674

EBITA 2020 t/m Aug   - €331.203 
(€440.603)

EBITA 2021 t/m Aug   - €438.958 
(523.658)



Obligaties Pool Trading Group BV

• 3.300 Obligaties

• Nominale waarde: €1.000

• Rente: 8%

• Looptijd: max 6 jaar

• Zekerheden: 

1. Een pandrecht, eerste in rang, op de voorraad, inventaris en debiteuren van Pool Trading B.V.

2. Borgtochten van onze drie aandeelhouders, voor een maximaal bedrag van € 350.000 per persoon 
minus de opbrengst van de executieverkoop van de verpande voorraad, inventaris en debiteuren van 
Pool Trading B.V.

3. Een verpanding van de aandelen van de drie toekomstige aandeelhouders in Pool Trading Group B.V.

4. Hoofdelijke verbondenheid van de Pool Trading vennootschappen.



Structuur na de koop van Pool Trading



Bedankt voor uw aandacht!


