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Reportage

C1000-fans graaie
in sfeer van groot,

ASSEN - Wie écht nog niet zonder 
producten van C1000 kan, moet naar 
het noorden van het land. In de Maxx-
outletwinkels (onder andere in Assen, 
Groningen en binnenkort ook 
Leeuwarden) staan de komende 
maanden pallets vol artikelen van het 
huismerk. Kooistra.com, opkoper van 
restpartijen, regisseert de handel. ‘Een 
enorm succes. Je ziet dat C1000 een 
plekje heeft in het hart van de mensen.’   

500-600 C1000-producten
2 kassa’s
30 tot 70 procent korting

door Herman te Pas

Telefoon voor Eric Kooistra. Een leverancier 
aan de andere kant van de lijn. Of Kooistra 
nog interesse heeft in 80 pallets honden-
voer onder C1000-huismerk. Een kort  
gesprek volgt, de deal is snel in kannen en 
kruiken. Typerend voor Kooistra.com, 
zegt de eigenaar. ‘Wij zijn ingesteld op gro-

te volumes, doen niet moeilijk, zijn �nancieel gezond, 
houden van ongeregelde handel én van avonturen.’ 

De verkoop van een stoet huismerken van de vervlo-
gen supermarktformule ís zo’n avontuur. De 36-jarige  
regisseur achter de restpartijen kijkt af en toe op van de 
impact die het verdwijnen van C1000 teweeg brengt. ‘De 
leverancier die ik net aan de lijn had, wordt om het uur 
gebeld of hij nog hondenbrokken heeft van het huismerk. 
Ja, C1000 roept nog echt iets op bij de mensen.’ 

De komende maanden kunnen kunnen verstokte 
C1000-fans en andere koopjesjagers volop grasduinen in 
de zogeheten Maxx-outletwinkels van de opkoper. Naast 
een vracht non-food, van kasten tot kinderkleding, staan 
hier nu ook luiers, soepen, chips en andere foodproduc-
ten met het bekende rode logo. Distrifood spreekt Eric 
Kooistra in de vestiging in Assen, waar ook compagnon 
Tjitse Lawerman aanschuift voor een gesprek. Het duo 
verwacht de komende tijd honderden pallets met 
C1000-producten. ‘800 uit de distributiecentra van 

C1000 en nog eens 700 nemen we over van verschillen-
de leveranciers. Dat zijn er 1500 in totaal’, luidt de optel-
som van Lawerman. ‘Die voorraad staat ongeveer gelijk 
aan de inhoud van 50 vrachtwagentrailers.’ 

De vracht betekent niet dat de Maxx-winkels volledig 
rood kleuren. Allesbehalve. Van de 10.000 artikelen in 
een Maxx zijn er 500 tot 600 a�omstig uit de stal van de 
supermarktformule. Een bezoek aan Assen bewijst ech-
ter dat het C1000-assortiment hét lokkertje is. Voor kor-
tingen die oplopen tot 70 procent maakt de consument 
graag een ritje. ‘We ontvangen hier klanten die 50, 60  
kilometer buiten Assen wonen’, weet Kooistra. 

Het C1000-huismerk dient met name als magneet, niet 
als winstmachine. ‘We hopen natuurlijk dat we met de 
verkoop van C1000-producten winst maken, maar daar 
gaat het ons niet om. Als de mensen komen vanwege het 
C1000-assortiment, lopen ze ook langs de kinderkleding 
en de barbecues. De naam C1000 genereert veel tra�c en 
dát is waar het om draait. En als je food kunt kopen voor 
zulke lage prijzen, wil de klant daar wel voor lopen.’ 

Facebook
Adverteren in de krant doet Kooistra niet. De partijhan-
delaar zet met grote regelmaat foto’s van de nieuwe 
vrachten op de Facebookpagina’s van de verschillende 
Maxx-vestigingen. Succes verzekerd, zo blijkt. ‘Social  
media zijn ideaal voor een bedrijf dat incidenteel partij-
en verkoopt. Een standaardadvertentie, die ons ook nog 

Maxx Assen Outlet

Tjitse Lawerman (links) en Eric Kooistra (rechts) in de Maxx-outlet in Assen. 
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Lage prijzen lokken de klanten naar de Maxx-winkels. 

Ko�e is het meest gewilde product van alle C1000-huismerken. Zowel de snel�ltermaling als de ko�epads vliegen de deur uit. 

Rijen klanten bij de kassa’s. 

De karretjes worden met name gevuld met C1000-producten.  

De boodschap van Maxx is duidelijk. Hier kom je voor voordeel. 

en nog één keer  
, grof en gretig 

geld kost, heeft veel minder invloed’, zegt Kooistra.  
Lawerman legt uit hoe de klant op Facebook warm wordt 
gemaakt. ‘We bouwen rond iedere vracht de spanning 
langzaam op. Eerst plaatsen we een foto van de lege plek 
in de Maxx waar het C1000-assortiment komt te staan. 
We laten op dat moment de kijkers gissen welke produc-
ten die dag komen. Vervolgens zetten we er een plaatje 
op waarin een tipje van de sluier wordt  opgelicht. En uit-
eindelijk laten we een foto zien van de producten wan-
neer ze op de winkelvloer staan.’ 

Kooistra onderstreept dat social media passen bij de 
cultuur van de opkoper. ‘Dankzij Facebook kun je acties 
opblazen. Een actie zoals nu met C1000 moet een knal-
ler zijn. Groot, grof en gretig, dat zijn de woorden die pas-
sen bij Kooistra.com.’ 

Die manier van denken zie je terug in verschillende ele-
menten. Zo speelt zich op de winkelvloer een georgani-
seerde chaos af. Kooistra: ‘De gangpaden mogen geblok-
keerd worden door nieuwe vrachten. De klant maalt daar 
niet om.’ Ook het personeel heeft invloed op de omge-
ving. ‘Het winkelteam stelt zich zeer �exibel op. Die wer-
ken dag en nacht als ze dat willen. Die ongedwongen 
sfeer, waarbij het niet gaat om regeltjes, heeft een gun-
stige invloed op de klant. Die wordt steeds gretiger.’ 

De huismerken hebben allemaal een ruime houdbaar-
heidsdatum. ‘Vers en zuivel hebben we niet, kunnen we 
hier niet bewaren. Ko�e is het meest gewilde product. 
Snel�ltermaling, ko�epads, ze vliegen de deur uit’, weet  

Lawerman. Wat de komende tijd nog wordt toegevoegd 
is een assortiment diepvriesproducten. ‘We denken na 
over een diepvriesmeubel’, zegt Kooistra. 

Noorden
De opkoper heeft in Leeuwarden zijn hoofdkantoor in 
een loods van 8000 vierkante meter. Daar is men vooral 
bezig met de export van non-food naar het buitenland. 
In de Maxx-vestigingen komt de handel die buiten de 
boot valt. Nu dus aangevuld met het C1000-assortiment. 
In de Friese hoofdstad wil het bedrijf na de bouwvak ook 
een Maxx openen. Daarmee heeft de opkoper straks,  
afgezien van een vestiging  in Druten, alleen Maxx-win-
kels in het noorden. ‘Logistiek gezien is dat een voordeel. 
Dat betekent niet dat wij mogelijkheden beneden Zwol-
le op voorhand afslaan. In het verleden zijn we dit con-
cept ook tijdelijk in voormalige Konmar-winkels begon-
nen. En nu worden er ons weer panden aangeboden om 
te huren, zoals een pand in Didam waar eerst een C1000 
zat en een winkel aan de Haagweg in Breda. Daar zat eer-
der een Jumbo.’

Kooistra heeft wel vaker producten uit een supermarkt 
verkocht. ‘Maar dan ging het om assortiment uit één �li-
aal dat was gesloten. Dit succes met food hebben we niet 
eerder ervaren. C1000 is nog  maar net weg en het lijkt of 
de mensen nu al met nostalgie terugdenken aan de for-
mule. Die merknaam heeft duidelijk een plekje in het hart 
van de mensen.’  
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