
C&J-auto’s Hoogeveen 
Vroeger heette het een autosloperij, nu anno 2019 praat je over een 

professionele onderneming die gebruikte auto-onderdelen 

verkoopt. Dat hiervoor een markt is bewijst het bedrijf van vader en 

zoon Hooijer in Hoogeveen. 

C&J-auto’s is gevestigd aan de 

Marconistraat in Hoogeveen. Nadat 

enige jaren geleden het vorige pand 

door brand is verwoest staat op 

zelfde plaats een hagelnieuwe. C&J-

auto’s heeft zich gespecialiseerd in 

lichte bedrijfsauto’s, een markt 

waarin veel vraag is naar betaalbare 

auto-onderdelen. C&J-auto’s is 

specialist in de merken Fiat, 

Citroën, Peugeot, Renault, Opel en 

Nissan. Bij deze merken vind je een 

aantal automodellen die van hetzelfde ontwerp zijn. Een factor die het in voorraad hebben 

van onderdelen meer rendabeler maakt. 

 

ATC Drenthe werd hartelijk ontvangen door de heren René Hooijer (directeur)en Michel van 

Goor (chef werkplaats). Na de koffie, een hapje en een inleidend woord van René volgde een 

rondgang door het bedrijf. Overal is het 

schoon en opgeruimd, de 

onderdelenvoorraad ligt er overzichtelijk 

bij, als was het een magazijn met nieuwe 

onderdelen. De opslag van carrosserieën 

is een bezienswaardigheid op zich. Ze 

staan opgeslagen in stellingen, driehoog 

op het buitenterrein. De gedemonteerde 

onderdelen liggen allemaal binnen. De 

motoren zelfs opgeborgen in stalen 

kisten. Een enorm contrast met een 

sloperij uit vroeger dagen waar alles 

buiten in weer en wind in de modder lag. Het beheer van de onderdelen werkt doormiddel 

van een professioneel computerprogramma. Hierdoor kunnen onderdelen in het magazijn 

op allerlei locaties liggen maar door het systeem is een bepaald deel razend snel te vinden. 



De auto’s worden meestal ingekocht door de heer Hooijer senior, half Europa is zijn 

werkgebied. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk rijdbare auto’s te kopen. Van een 

rijdbare auto is de kwaliteit van 

motor en versnellingsbak goed te 

beoordelen zodat er een 

verantwoord product aan de klant 

verkocht kan worden. In de meeste 

gevallen zijn gebruikte onderdelen 

nog van goede kwaliteit. Een andere 

auto kan met een gebruikte motor 

de rest van zijn autoleven vooruit. 

Op deze manier wordt actief 

ingespeeld op het streven naar een 

circulaire economie, een systeem 

waarmee men in Frankrijk al voorop loopt. Door de intensieve handel in onderdelen hebben 

de mensen van C&J een helder beeld van de specifieke kwetsbare punten van de 

verschillende autotypen. Het interessante van gebruikte onderdelen is dat de kosten vaak 

dik onder de helft van prijs van nieuwe onderdelen ligt. Klanten komen van heinde en ver, 

regelmatig ook uit het buitenland. 

De heren van C&J werden door Jans de Haan hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid en hun 

duidelijke presentatie van het bedrijf. Wij kijken terug op een leerzame ATC-avond. 

ATC-Drenthe wenst C&J veel succes in hun nieuwe pand.   

 

Klaas van Haeringen 


