
 

 

 

Herkomst van producten 
Waar komen onze producten vandaan? 

 
Veel van onze producten worden niet in Europa gemaakt. Zelfs onze eigen oma-fiets is geen Hollands 

product.   

Nou, een Barcelona-shirtje, dat zal wel in Spanje zijn gemaakt. Nee, in Thailand, nee, dus niet. Okay, een 

Duits merk gemaakt in de Filipijnen, nee, ook niet. Een sportmerk gemaakt in Pakistan. Gemaakt in China, een 

hockeystick. De meeste wordt gemaakt rondom Pakistan, ja, hier ook: Pakistan. Maar eigenlijk komen alle 

hockeysticks en andere hockeymerken uit Pakistan en dergelijke.  

Dat is eigenlijk niet heel erg belangrijk, maar eigenlijk gewoon “hoe speelt het?”, weet je. Het is niet echt iets 

van “oh, het is in China gemaakt, dus het zal dan heel slecht zijn”, het is meer van: “ja, hoe speelt het?”. En als 

het goed spul is, dan koop je het, en anders niet. Nee, niks in Nederland. Een spelletje en het is gemaakt in 

Austria, Oostenrijk. Ja, je ziet dus, dat al die spellen, kledingstukken allemaal, nou, producten om het zo te 

zeggen, worden ze allemaal meestal gemaakt in Azië. Op zich maakt mij het niet waar het wordt gemaakt, 

zolang het maar een goede kwaliteit behoudt en het lang goed blijft. En ik er plezier van kan krijgen om het zo 

maar te zeggen. 

Een echte Hollandse fiets met een echte Hollandse naam is een omafiets. Maar deze fiets wordt gemaakt met 

Turks staal dat in Turkije gelast en geverfd wordt tot een frame. Het frame krijgt in Amsterdam wielen uit 

Duitsland, spaken uit Zwitserland, banden uit Indonesië, een zadel uit Italië, verlichting uit Taiwan en een bel 

uit Bulgarije. 75% van deze oer-Hollandse omafiets komt uit het buitenland! 
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