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Ook naar het buitenland?
Meer informatie over handelsmissies voor ondernemers 
vindt u op:
www.evd.nl
www.modint.nl
www.transfer-lbc.com 

Tekst: Hieke Voorberg
Of het nu gaat om riemen, ondergoed, jassen, 
babykleding of andere mode-items, één ding 
hebben alle deelnemers gemeen. Ze willen hun 
producten afzetten op de Spaanse markt. Met 
kilo’s samples aan overgewicht in hun koffer ver-
trokken zij naar het zonnige Spanje. Sommigen 
van hen met het doel de bestaande handel met 
Spanje een boost te geven, maar de meesten ter 
oriëntatie en in afwachting van nieuwe kansen 
en mogelijkheden. De organisatie van de reis lag 
in handen van Modint en exportondersteuner 
Transfer, in opdracht van de EVD, agentschap van 
het ministerie van Economische Zaken.
Het was een aardige klus om de handelsreis suc-
cesvol te laten verlopen. Tijdens de kick-off in 
Zeist gaven de consultants van Modint en 
Transfer algemene voorlichting over de Spaanse 
markt. Van ieder bedrijf dat meeging naar Spanje 
werd een profiel gemaakt, om te zien met welke 
Spaanse bedrijven ze het best gematcht konden 
worden. Zo konden de deelnemers tijdens de han-
delsreis meteen ter zake komen met  belangrijke 
inkopers van Spaanse modebedrijven als El Corte 
Inglés, Hipercor en Massimo Dutti. Daarnaast 
stonden er verschillende netwerkborrels op het 
programma en een bezoek aan onder andere het 
Barcelona Moda Centre en Mango. De deelnemers 
waren blij dat de organisatie hun de mogelijkheid 
bood direct met de juiste personen om de tafel te 
zitten. Zelf binnenkomen bij de ‘grote jongens’ 
zou de meesten niet gelukt zijn. En de relevante 
Spaanse ‘kleintjes’ zouden zij, vanwege de taal-
barrière en het gebrek aan kennis van de lokale 
markt, niet gevonden hebben. 

Op zoek naar een klik
Tot aan de tolken toe was alles geregeld. Aan de 
deelnemende Nederlandse ondernemers de uit-
daging om zelf het balletje erin te trappen, bena-
drukt Transfer-organisator Sven Kallen. En op 
zoek te gaan naar een klik, vult Theo de Prenter 
van het modemerk Anna Scott aan. “Ik merk snel 
genoeg of de modeagenten naar wie ik op zoek 
ben mijn spullen écht leuk vinden”, zegt hij. De 
ervaren zakenman Jan Hulsing van Woollen 
Coats is in de wolken na zijn afspraak met El 
Corte Inglés in Madrid. “Door een verhuizing en 
een wisseling van agenten waren we het contact 
met de Spanjaarden verloren”, legt hij uit. “Alle 
telefoontjes ten spijt lukte het ons niet meer 
ertussen te komen. Nu gaan we weer op dezelfde 
voet als vroeger verder en ga ik binnenkort met 
hen praten over nieuwe handel.”
Voor Patricia Engelvaart, die samen met haar 
vader voor hun familiebedrijf Engelvaart 

Bodywear naar Spanje is afgereisd, is het nog 
even afwachten of de handel met Spanje op 
gang zal komen. Omdat Engelvaart de 
Nederlandse markt al voor een groot deel ver-
overd heeft, is het voor haar nu tijd voor een 
internationale blik. Patricia: “We moeten hier 
weer helemaal vanaf nul beginnen.” Een han-
delsmissie als deze is een uitgelezen manier om 
de mogelijkheden af te tasten; dat blijkt wel tij-
dens de vele gesprekken die ze voert met 
Spaanse bedrijven. “Jullie kwaliteit ondergoed is 
mooier dan dat wat we zelf hebben”, riep een 
van de Spaanse inkopers enthousiast. Tot con-
crete afspraken is het echter nog niet gekomen.  
Ook de in Nederland zo populaire singlets blijven 
helaas eenzaam in de koffer liggen.  “Waar-
schijnlijk is het in Spanje te heet om die te dra-
gen”, verklaart Patricia. “Het kost tijd om een 
goede basis te leggen. Pas daarna kunnen we de 
handel gaan uitbouwen.”

Kleine maatjes
Het leggen van een goede, zakelijke basis in 
Spanje gaat vaak anders dan de Nederlandse 
deelnemers gewend zijn. “Ze stuurden eerst ver-
kenners op ons af”, zegt Fred van der Steen van 
Cartouche lachend. Hij was zijn riemen alweer 
aan het inpakken toen de inkoper blijkbaar tóch 
aanwezig bleek te zijn. Hij noemt het een oud 
handelstrucje, wat hij wel kan waarderen. Pieter 
van der Gaast van Stone Fashion moest samen 
met zijn Madrileense collega meer dan een uur 
wachten op de inkopers van Massimo Dutti. “Het 

is hier erg hiërarchisch, ze laten je standaard 
wachten”, meldt hij tijdens de borrel op het 
Nederlandse consulaat in Barcelona. Wel noemt 
hij het contact met de Spanjaarden “warm en 
persoonlijk”. Een ander verschil met Nederland 
is het wat korte zomerseizoen dat de branche in 
Spanje draait. De voeringen van de jassen die 
Stone Fashion in Spanje op de markt zet, zijn 
vanwege de warmte dan ook lichter van stof. Of 
de Spanjaarden ook veel meer kleinere maatjes 
kopen? Pieter: “Maat 32 en 34 wordt voor Zuid-
Europa wel aangeboden en geproduceerd, maar 
ze zijn absoluut niet de norm.”
Na een intensieve, maar bevredigende zaken-
week in Spanje vliegen de deelnemers terug 
naar Nederland. Met minder overgewicht, maar 
met een lange ‘to do’-lijst. Nu het eerste contact 
gelegd is, volgt een belangrijk natraject. De sam-
ples en prijslijsten moeten op de post en het con-
tact moet warm blijven. En voor de mensen met 
minder huiswerk is het een kwestie van de web-
sites van EVD, Modint en Transfer in de gaten 
houden met het oog op nieuwe handelsreizen. ■
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Het Spaanse Intrépidamu is vooral geïnteresseerd in het ondergoed van biologi-

sche katoen dat Engelvaart Bodywear sinds kort produceert.

Theo de Prenter van Anna Scott brengt 

zijn handel aan de man.

Met kilo’s aan mon-

sters arriveert Pieter 

van der Gaast van 

Stone Fashion in 

Spanje.
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            Modebedrijven op handelsreis naar Spanje

De poort tot big business
Zakendoen met Spaanse kledinggiganten is even wennen, 
maar blijkt zeker interessant. Daar kunnen de vijftien 
ondernemers die deelnamen aan de textielhandelsreis naar 
Madrid en Barcelona over meepraten. Heen met kilo’s sam-
ples in de koffer, terug met een flinke ‘to do’-list.
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