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Marreyt Classics 
Nostalgie en nieuwe marketingtechnieken 

Na meer dan dertig jaar is Marreyt Classics uitgegroeid tot een begrip in de wereld van de klassieke auto's. Niet 

enkel nostalg ie en de passie voor klassieke auto's zijn een drijfveer. "De totaalbelevenis is van even groot belang", 

zo vertelt medebeheerder Koen Matthijs. Precies daarom heeft Marreyt Classics een j aa r geleden zijn 'Experience 

Room' geopend in Knokke. 

Het Franse DS, dat als luxelabel uit Citroën is ontstaan, heeft zijn 'DS Stores' en het trendy Polestar heeft ter vervanging van 

de klassieke dealerships zijn 'Polestar Spaces'. Bedoeling is bezoekers op een ongedwongen manier onder te dompelen 1n de 

sfeer en de stijl die bij het merk horen. De DS Store in Parijs kiest regelmatig nieuwe thema's uit de design- en modewereld om 

bezoekers mee te boeien en verwennen. De zogenaamde 'stores', 'spaces' of 'experience centers' zijn toch zeker in de autosec

tor een vrij recent fenomeen dat meesta l samengaat met nieuw gecreëerde merken of labels. De inspiratie komt van buiten de 

autobranche. Denken we maar aan de ta lrijke Apple Stores en de Sony Bui lding in Tokio, Berl ijn en New York. Opmerkelijk is dat 

Marreyt Classics deze nieuwe marketing tool nu ook sedert een jaar gebruikt voor klassieke auto's in zijn 'Experience Room', of 

hoe nostalgie en modernisme samengaan. 

De drie partners: Bernard Marreyt (links), Luc Swerts (midden) en Koen Matth1js (rechts 
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Koen Matthijs: "Het gaat niet enkel om de auto maar OfT' ce ''J' 3 " " _ 
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De 'Expe1·ience Room' van 

Marreyt Classics is geves

tigd op het Driehoeksplein in 

Knokke, een uitstekende lo

cat ie niet ver van de Lippen

slaan en Het Zoute. Knokke 

is een plek waar heel wat 

'vermogende' liefhebbers van 

klassieke auto's samenko

men, ofwel om te genieten 

van hun tweede verblijfplaats, 

te kuieren langs het strand of 

de sfeer van de Zoute Grand 

Prix op te snuiven 

to. Andere thema's waren de 

Alfa Romeo Giul ietta, Lancia 

& Pin infarina en de Jaguar XK 

& E-Type Op die manier va lt 

altijd iets nieuws te beleven in 

de Experience Room. Uitein

delijk wi llen we een totaaler

varing aanbieden Het gaat 
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Koen Matthijs "I n onze Ex

perience Room in Knokke 

kunnen gelijkgezinden en li ef- om meer dan de auto zelf de 

hebbers van kla ssieke auto's sfeer, de mensen Ondertus-

in een ongedwongen sfeer sen zij n wij van Marreyt Clas-

samenkomen Ze zijn er zeker sics er ook om praktische in-

van mensen met een gelijk- fo rmatie en advies te geven." 

aardige interesse te kunnen 

ontmoeten en van gedachten Samen sterk 
te wisselen over hun passie Marreyt Classics is het gees-

voor kla ssieke auto's Onder- teskind van Bernard Marrey t 

tussen kunnen ze op een ont- die van in zijn jonge jaren 

spannen manier genieten van 

bijvoorbeeld een koffie. Elke 

maand kiezen wij bovendien 

een thema uit. Zo hebben we 

aandacht besteed aan de ge

schiedenis van Aston Mart in 

en aan het designhuis Zaga-

van thuis uit de zogenaamde 

automicrobe meekreeg. Aan

vankelijk ging de interesse uit 

naar Ci troën Iets wa t Bernard 

met bescheiden middelen 

beleefde als student micro

biologie en zich naast het 
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In de showroom staan voora l Britse en Italiaanse klass iekers 

Luc Swerts: "Voor alles hebben we een oplossinq _" 
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Zagato bouwde speciale vers es van vooral Lanc1a, Alfa-Romeo en Aston 
Martin 

studeren toespitste op 2CV's. 

Op latere leeftijd evol ueerde 

zijn interesse naar voora l Brit

se en Ital iaanse klassiekers 

en ging zich profess ioneel 

engageren Hij kocht en ver

kocht auto's en kwam op die 

manier in contact met Luc 

Swerts die daarvoor meer 

dan t ien jaar in een motorre

visiebedrij f had gewerkt en er 

van droomde om zijn eigen 

bedrijf op te starten . Ze vu l

den en vullen elkaar wonder

wel aan en werken al sedert 

1994 samen. Luc Swerts is 

een ware 'motorist' en geen 

enkele technische uitdaging 

schrikt hem terug. "Voor alles 

bestaat een oplossing", is zijn 

devies Bernard op zijn beurt 

is verantwoordelijk voor het 

commerciële. Hij koopt en 

verkoopt voertuigen. Sedert 

Koetswerkpanelen krijgen vorm met het 'Engels wiel'. 1 
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Bijzonder: een cockpit van een Bugatli 

verleden jaar is Koen Matth ijs 

de derde partner bij Marreyt 

Classics . Hij wordt daarbij 

ondersteund door de investe

ringsmaatschappij PE Group. 

Bedoeling is om continu1teit 

te garanderen en Marreyt 

Classics verder te laten groei

en zowel nationaal als inter

nationaal. 

Specialist 
cilinderkoppakking 

De pas geopende Experien

ce Room is uiteraard niet de 

enige vestiging van Marreyt 

Classics. In Aalst beschikken 

ze over een showroom met 

aansluitend een werkplaats. 

Het is Luc Swerts die ons 

even rondleidt In de werk

plaats staan een paar Lan

cia's, een Jaguar XK, een As

ton Martin DB4 en zelfs een 

vooroorlogse Roll s-Royce. 

Luc Swert s: "In onze restau-

gen moeten doen. Een tr ip

master monteren is een klas

sieker maar soms bouwen 

we ook snufjes in die eerst 

niet voorzien waren zoals het 

voorz ien van een USB-aan

sluiting of een pneumatisch 

regelbare lendensteun. Hoe 

dan ook het gebeurt telkens 

met respect voor de authen

ticiteit. We behouden de oor

spronkel ij ke look en feel. Wij 

beschikken ook over een ma

gazijn met onderdelen die we 

door de tijd heen verzameld 

hebben. Sommige onderde

len, zoals bijvoorbeeld lagers, 

zijn multi inzetbaar. Tegel ij k 

kunnen we motoren, versne l

lingsbakken en achterbrug

gen volledig reviseren maar 

ook qua carrosserie en inte

rieuraankleding zijn de moge

lijkheden onbegrensd." 

Luc Swerts heeft zich ook 

toegespitst op het maken 

raties streven we er naar om van ci linderkoppakkingen: 

de auto authentiek te houden . 

Dat verzekert de vaste waar

de van de auto. Maar de klant 

is koning en dat beteken t dat 

wij toch sommige aanpassin-

"Het is een metier dat ik heb 

geleerd va n een oudere erva

ren technieker. Vaak gebeurt 

het dat de cilinderkop al eens 

is afgeslepen om vlak te krij-
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Een m agazijn vol zeldzame onderdelen. 

gen Daardoor verandert de 

compressieverhouding en 

verg root de ka ns op overver· 

hitt ing Dat kunnen wij voor

komen door zelf een ci linder

koppakking met aangepaste 

dikte te maken. Die techniek 

heb ik nu ook geleerd aan 

mijn zoon Niels" 

_____J • 

Zeldzame Bugatti slag gegaan Alle aluminium 

koetswerkpanelen m oesten 

gemaakt worden en voor de 

basisstructuur van de stuur

hut werd een frame uit essen

hout vervaardigd Daarvoor 

werd een beroep gedaan op 

de Engel se special ist Rad 

Jolley De Deen Eric Koux op 

zijn beurt voorzag de correcte 

motor. De coördinat ie en de 

eindassemblage gebeurde 

bij Marreyt Classics . Het hele 
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projec t nam maé.'11 lie fst v11f 

j aa r in bes lag en eis te meer 

dan 5.000 werku1en Het re 

sultaat was indrukwekkend 

en heeft Marreyt Classics 

defi nitief internationaal op 

de kaa rt gezet. Daarna heeft 

Marreyt Classics nog aan 

verschi llende prest1g 1euze 

evenementen deelgenomen 

zoal s die van Pebble Beach 

in Californië en de Concorso 

d'Eleganza Vi lla cl'Es te 

Op onze vraag of klanten ge

noeg geduld hebben om een 

restaurat ie af te wachten, is 

Luc Swerts duidel ijk "Van 

bij het begin van een project 

laten we duidelijk weten hoe 

lang het allemaal kan duren . 

We maken geen va lse be

loften en vertellen ook heel 

duidelijk welke de mogelijke 

knelpunten zijn ." 

Marreyt Classics heeft ook 

op internationaal niveau een 

stevi ge reputatie opgebouwd 

Eén project in het bijzonder 

heeft daarbij geholpen Bij

na 20 Jaar geleden werd een 

uniek Bugatti -chassis va n een 

T57 gevonden op een indus

triële site. Dat chassis hoorde 

oorspronkelijk bij een cabrio 

koetswerk. De ambitie was 

om het chassis te voorzien 

van een unieke coupé-ca r

rosserie zoa ls die ooit door 

de Franse ca rrosseriebouwer 

Gangloff werd ontworpen 

maar nooit was gebouwd Op 

basis van tekeningen zijn ze 

bij Marreyt Classics aan de 

. . k~ 1 word<'11 Niet enkel motoren en achterbruggen maar ook versnellinqsbQ ei 
gereviseerd . 
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Het maken van een c1\inderkoppakk111g 1s een vak apart 

Totale service 

B1J Marrevt Classics doen 

ze niet enkel aan restaura

tie. Auto·s worden gekocht 

en verkocht Voor klanten 

worden eventueel specifieke 

auto's gezocht Daarnaast 

doet Marreyt Classics ook 

onderhoud en herstellingen 

ken zij ook auto's klaar om 

aan rally's met klass ieke au

to's deel te nemen Ongetwij

feld het meest prestig ieuze 

evenement op dat gebied is 

de Mi lle Miglia. Koen Mat

thijs verd uidelijkt nog even 

"Op locatie kunnen wij ook 

aan klassieke auto's Belang- technische assistentie voor-

rijk daarb ij is dat Luc Swerts 

zonder meer een specialist is 

in het afstellen van motoren. 

Volgens Koen Matthijs zijn 

er ook vaak garages in wiens 

opdracht zij een bepaalde 

auto zoeken of restaureren . 

ZiJ geven ook advies of kun

nen een waardebepa li ng van 

een auto geven Tot slot ma-

zien . Waa r we bijzonder fier 

op zijn is dat alle auto's die 

ooit onder onze begeleiding 

hebben deelgenomen, steeds 

de Mille Mig lia hebben uitge

reden . Voor onze klanten zijn 

we trouwens 24/7 beschik

baar. Uiteindelijk is het onze 

bedoeling om de klanten te 

ontzorgen " 

Koen Ma1th11s ·waar we b1Jzonder fier op z1Jn 1s dat alle auto's die ooit 
onder onze begele1d1ng hebben deelgenomen. steeds de Mille M1glia 
hebben uitgereden" 
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snel - eenvoud ig - goed koop 
desinfecteren en ontgeu re n met 

Tri ()xy,:IHan en an ion techno lo gi e 
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m eer info 

REGENEREREN voor elk type voertuig 
en ruilservice voor D.P.F. 

(roetfil ters) 

~~- . 
• ~ 

wi 
SCAN NIX GREEN 91nnde ~ 1: u : 

)( Regenereren en een standaard ruilservice voor alle merken en 
alle types filters en katalysatoren EURO 111, IV, Ven Vl. 

X Log,st,ek door ons verzorgd 

X 100% originele filters aan een concurrent iele pnjs 

l< Een kwaliteitscertificaat voor elke geleverde filter (op aanvraag) 

X 1 jaar garantie 

SC~ Î_}t: 
11 , rue de la ~echerche • 7503 Froye nnes > info@scannixgreen.com 

n1; 4 ~+32 69 86 65 55 C ~ +33 3 66 n 46 s2 


