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REPORTAGE
AUTOVEILINGEN IN DE VS

Veilen op 
topsnelheid

Elke paar seconden rolt er weer een andere auto het podium op.  
Het publiek bestaat uit zo’n tweeduizend mensen. Met hels kabaal en  
veel popcorn worden in Arizona oldtimers geveild. Wij bieden mee. 
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Er is een continu geroezemoes uit de compleet 
gevulde zaal en daarbovenuit klinkt de stem 
van de veilingmeester door de microfoon, die 

zonder punten of komma’s te gebruiken de auto’s 
achter elkaar door de veiling heen praat. Om de  
paar seconden slaat de hamer op het blok en duwen 
assistenten de volgende auto het podium op. In de 
zaal zitten 2.000 bezoekers en bieders door elkaar  
te praten. Ze bieden op de auto’s, ze werken pop-
corn, hamburgers en cola naar binnen en telkens  
als er een auto is verkocht, klinkt er gefluister in  
de zaal of stijgt er gejuich op. 
Arizona Auction Week: het klinkt als een festival  
en dat is het ook, min of meer. Vroeg in het jaar  
luiden zeven onafhankelijke veilinghuizen in het 

Amerikaanse Scottsdale het verkoopseizoen voor 
oldtimers in. Er heerst een stemming als bij een 
volksfeest. Binnen een week gaan hier zo’n 2.600 
voertuigen voor het onwaarschijnlijke bedrag van bij 
elkaar een kwart miljard dollar onder de hamer. Dit 
jaar mengen we ons eens onder de bieders, want we  
willen proberen om een Volkswagen Karmann-Ghia 
te bemachtigen. 

Kredietwaardig
Je kunt twee kanten op in deze Auction Week. Aan de 
ene kant heb je de ‘Big Three’, de veilinghuizen RM 
Sotheby’s, Gooding & Co en Bonhams. Daartegenover 
staat local hero Barrett-Jackson. Andere aanbieders 
zijn Russo & Steele, Worldwide Auctions en Silver 

Auctions. Zij zorgen voor het aanbod aan de onder-
kant van de markt, terwijl de grote drie de top 10  
van duurste auto’s onder elkaar verdelen. Om mee  
te bieden moet je je vooraf registreren. Daarbij hoort 
een bewijs van kredietwaardigheid en even tueel een 
garantstelling van de bank. Pas dan krijg je als bieder 
een nummer, waarmee je aan de veiling kunt deel-
nemen. Steeds vaker worden biedingen telefonisch 
of via internet gedaan, en soms wordt bij een ‘bied-
oorlog’ wel eens de vraag gesteld of er online 
 werkelijk een geïnteresseerde van vlees en bloed 
heeft meegeboden.
Het beste is om zelf naar de veiling te gaan. Het is 
niet mogelijk om met de auto’s te rijden, maar je 
kunt voorafgaand aan de veiling wel de auto van  

je keuze bekijken. Vooral als je niet in één specifieke 
auto geïnteresseerd bent, maar in een bepaald 
 model, heb je vaak meerdere exemplaren om op  
te bieden. Als er één auto voor je neus wordt weg-
gekaapt, heb je bij de volgende auto van dat model 
weer een kans. 
Het is in elk geval belangrijk om voorafgaand aan de 
veiling duidelijk voor jezelf je limiet vast te stellen. 
Houd in de gaten dat bij de koopprijs ook nog het  
opgeld van de veiling komt. Daarnaast kost de reis 
naar Nederland het nodige aan transportkosten, 
 import, invoerrechten en btw. 
De wonderschone VW Karmann-Ghia die bij Gooding 
wordt geveild, hebben we goed bekeken. Ons eigen 
onderzoek heeft aangetoond dat de coupé uit 1963 

drie jaar geleden ook al is geveild, ook bij Gooding.  
Toen heeft de auto $ 37.400 opgebracht. We richten 
nu onze hoop op de lichte daling die sindsdien in de 
oldtimermarkt zichtbaar is, want onze limiet ligt bij 
€ 35.000. Voor dat geld willen we de auto kant en 
klaar thuis in Nederland hebben staan, alle kosten 
inbegrepen. Nu moeten we dus zorg vuldig terug-

rekenen om te voorkomen dat we in het heetst van 
de strijd meer uitgeven dan de auto eigenlijk waard 
is. Voor de aanpassingen aan de EU-eisen reserveren 
we een bedrag van € 1.000. Dat moet voldoende zijn 
voor alle noodzakelijke werkzaamheden uit te voe-
ren, zoals de aanpassing van de verlichting. Gezien 
de leeftijd van de Karmann-Ghia hoeven we ons over 
bpm geen zorgen te maken. Wel moeten we invoer-
rechten betalen. De btw over de aankoopprijs en de 
transportkosten valt voor deze oldtimer in het lage 
tarief van 6 procent. Onze berekening leidt tot een 
maximumbedrag van € 31.800, omgerekend 
$ 38.600. 
Verzekeraar Hagerty hanteert voor een Karmann-
coupé in conditie 1 een waarde van $ 42.000. Het zal 

De sfeer doet denken  
aan een worstelwedstrijd  

of een heksenketel 

The Auction Chant
De onverstaanbare teksten 
die je bij een Amerikaanse 
veiling hoort, worden wel  
‘The Auction Chant’ genoemd. 
Dat gaat bijvoorbeeld zo: 
“Who’ll gimme ten thousand 
dollar? Ten grand bid, now  
I want eleven, now eleven,  
will ya give me eleven? Eleven 
thousand dollar bid, now 
twelve, twelve, will ya give me 
thirteen? Twelve thousand 
still, twelve an’ twelve an’ 
twelve – do I hear twelve  
n’a half? Twelve n’a half?  
How bout thirteen? Thirteen? 
Thirteen thousand? Got  
it! Would ya go fourteen, 
fourteen, fourteen thousand 
dollar? I’m at thirteen, want 
fourteen. Got it! Got it, got  
it. Going once – going twice – 
Sold!”

De toppers van 2018
 Auto Bouwjaar  Prijs
1 Ferrari 275 GTB Speciale  1965 $ 8.085.000 (G)
2 Porsche 550A Spyder  1958 $ 5.170.000 (B)
3 Ferrari 500 Mondial Spider  1954 $ 4.455.000 (G)
4 Bugatti Type 55 Roadster  1931 $ 4.070.000 (G)
5 Shelby Cobra  1966 $ 2.947.500 (R)
6 Ferrari Daytona Spider  1972 $ 2.640.000 (B)
7 Ferrari 330 GTS Spider  1967 $ 2.530.000 (G)
8 Ford GT  2017 $ 2.500.000 (B)
9 Pagani Huayra  2014 $ 2.090.000 (G)
10 Tucker 48  1948 $ 1.792.500 (R)

Alle prijzen (in Amerikaanse dollar) zijn inclusief opgeld

G = Gooding & Company  B= Bonhams  R = RM Sotheby’s
  Goudklompje: deze goudkleurige Ferrari 308 GTS die nog van meester-customizer George Barris (overleden in 2015)  

is geweest, ging bij Barrett-Jackson weg voor $ 93.500. 

  We bieden mee tot $ 31.000, maar dan is de limiet bereikt. Opgeld, aanpassingen, transportkosten en btw moet je immers in het totaalplaatje meerekenen.

  In de zaal praten 2.000 bezoekers en bieders door elkaar  
heen en werken ze popcorn, hamburgers en cola naar binnen.

  Deze Karmann-Ghia uit 1963 brengt uiteindelijk $ 34.000 op. Te veel voor ons: met het opgeld en de extra kosten voor transport en 
import in Nederland zouden we ons budget ruim overschrijden. 
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dus lastig worden om de auto binnen het gestelde 
budget te kunnen kopen. De kosten vanaf de veiling 
naar een haven komen daar nog bij en van Phoenix 
in Arizona naar een haven in Texas kan dat zo maar 
$ 1.000 kosten. Het vervoer naar Rotterdam kost 
vervolgens$ 2.000. Er blijft dus $ 35.600 over voor 
de aanschaf van de auto, maar daar moet het opgeld 
van de veiling nog af, in dit geval 10 procent. We 
 kunnen dus niet meer dan $ 32.000 bieden voor 
onze Karmann.  

Leven als een oordeel
Onze auto is als tweede aan de beurt. Dat kan in ons 
voordeel werken, want de zaal is misschien nog niet 
‘warmgelopen’. Onze hoop is echter vergeefs. 20, 22, 

24 – geen idee of ons bod wel wordt gezien, zo snel 
gaat het vooraan. Bij 30 biedt op de rij voor ons een 
handelaar, we hebben nog één kans: 31. Dan biedt hij 
32, we liggen eruit. Als we het opgeven, worden de 
biedingen van anderen ook minder. We zaten er met 
onze schatting dus niet ver naast. De hamer van 
 veilingmeester Jamie Knight zwaait door de lucht bij 
$ 34.000 en komt met een daverende klap neer op 
het blok. Inclusief opgeld betaalt de koper $ 37.400, 
exact hetzelfde bedrag dat de auto in 2015 opbracht. 
Jammer, de Karmann-Ghia is weg. Om onszelf op te  
peppen, lopen we even bij Barret-Jackson binnen, de 
grote veiling waarmee het hier allemaal is begonnen. 
Vergeleken met de deftige sfeer bij Gooding is het 
hier een leven als een oordeel. De zaal is gevuld  

met 2.000 mensen. Veel daarvan zijn alleen kijkers,  
want Barret-Jackson heeft 750 bieders geregistreerd.  
De auto’s blijven maar enkele minuten op het podium. 
Intussen produceert de veilingmeester een continue, 
onverstaanbare stroom van gebrabbel, onderbroken 
door het regelmatige slaan van de hamer. Als de  
biedingen niet duidelijk op het grote scherm werden 
geprojecteerd, zou je als bieder totaal de weg kwijt-
raken in deze chaos. 
Onopvallend weggestopt in deze veilingmarathon 
is de veiling van Silver Auctions, die vaak over het 
hoofd wordt gezien. Hier vind je de bread-and-butter-
klassiekers van voornamelijk Amerikaanse herkomst. 
Al voor een paar duizend dollar heb je er een. 
Weliswaar geldt hier voor de meeste voertuigen een 

bodemprijs, maar die limiet is vaak laag. De veiling 
wordt in een kleine tent gehouden. In vergelijking 
met de heftige biedoorlogen in de andere veiling-
huizen verloopt het hier schijnbaar minder chaotisch. 
Wie is geïnteresseerd in de producten van General 
Motors of Ford uit de jaren 60 en 70, moet hier  
zeker een kijkje nemen en ook de ‘restantveiling’  
niet vergeten. Wat deze week niet wordt verkocht,  
verschijnt op de laatste zondag namelijk nog één 
keer als ‘Last Chance’ op de veiling. Hier is de kans 
op koopjes dus behoorlijk groot. 
We willen ons bezoek afsluiten met een grote knaller, 
dus we gaan nu naar de veiling van Russo & Steele. 
De sfeer hier doet niet onder voor die in een biertent 
bij het Oktoberfest in München. Als je bij de ingang 

een kaartje koopt of je registratie als bieder betaalt, 
word je direct naar het podium geleid. Voordat je het 
weet, sta je in de arena bij de te veilen auto van dat 
moment, recht voor veilingchef Drew Alcazar. “The 
reserrrrrve isssssss oooooofffff!”, roept deze, op een 
toon alsof hij speaker is bij een worstelwedstrijd. 
Even later roepen zijn assistenten in de zaal “Sold, 
sold, sold!” en de volgende auto wordt alweer aan de 
pakweg 200 bieders gepresenteerd. Zwarte statafels, 
bier, hamburgers, gesprekken op luide toon; dit is 
geen veiling, maar een party. Wij bieden niet meer 
mee, maar wellicht hadden we dat wel moeten doen, 
want al gaan we dan zonder auto naar huis, het 
 veilingvirus heeft ons goed te pakken. Nou ja, 
 misschien lukt het volgend jaar. 

Hier valt de hamer
De januari-veilingen vinden plaats in Phoenix en 
Scottsdale, in het binnenland van Arizona. Wie  
hier een auto koopt, moet rekening houden met  
de kosten van transport naar een haven, zoals  
Los Angeles of een haven in Texas. Hotels rond de  
veiling zijn betaalbaar, vanaf $80. Ook je natje en  
je droogje zijn tegen schappelijke bedragen verkrijg-
baar. Directe vluchten vanuit Nederland zijn er niet. 

  Lopen? Nee, dat is on-Amerikaans. Wie niet kan of wil lopen, zoeft op een gehuurde scootmobiel door de veilingzaal. 

  De volgende! Bij de veilingen in Scottsdale rollen klassiekers als deze Mustang in moordend tempo over het podium.

Veilingen op internet
www.goodingco.com
www.russoandsteele.com
www.silverauctionsaz.com
www.bonhams.com
www.rmsothebys.com
www.barrett-jackson.com
www.worldwide-auctioneers.com

De veilingen van Scottsdale 

Gooding & Company
Gooding behoort in Scottsdale bij de Grote Drie 
en biedt vooral Europese premiummerken aan 
als Ferrari en Bentley. Onze Karmann-Ghia wordt 
hier beschouwd als een ‘instappertje’. 

Russo & Steele
Bij Russo & Steele gaat het dak eraf in een  
kolkende atmosfeer, zoals in een feesttent. Als je 
in Scottsdale bent, moet je hier echt naartoe. Ook 
als je niets koopt, is het een geweldig feest.

Bonhams
Bij Bonhams gaat het om dure collector’s items, 
zoals de Mercedes 300 SL. Het gesprek van de 
dag was echter een Porsche 550A Spyder die  
voor 5,17 miljoen dollar inclusief opgeld werd  
verkocht. 

Silver Auctions
De verborgen schat. Koopjesjagers vinden  
hier allerlei Amerikaanse klassiekers, van 
Thunderbird tot Camaro. Wat door de week  
niet wordt verkocht, wordt op zondag nog  
een keer aangeboden. 

RM Sotheby’s
Als je gezien wilt worden, mag je hier niet  
ontbreken. In het deftige Biltmore Hotel bieden 
de Canadezen het duurste van het duurste  
aan, zoals de Jaguar D-type Le Mans-racer. 

 ‘Sold!’ Barrett-Jackson verkoopt 99 procent van  
de ingebrachte voertuigen, omdat de meeste zonder  
limiet worden aangeboden.
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