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MOTORIMPORT A.J. HUIGE B.V.

Groothandel in bromfiets en scooteronderdelen 
van 50cc tot 125cc.

Leverancier van o.a.: Aprilia, Athena, Bing, 
Baotian, Dellorto, Derbi, Gilera, Kreidler, 
Mikuni, Maxwell, Malaguti, Puch Maxi, Puch 
Racing, Polini, Sym, Yamaha, Zündapp en 
China 4Takt QMB/GY6 scooteronderdelen.
Gespecialiseerd in: Honda, Kreidler, Zündapp, 
Yamaha FS1, Sachs en Puch Maxi

Geen levering particulier, alleen leve-
ring aan erkende tweewielerbedrijven. 
Vraag onderdelenprogramma aan.

Reportage → Motor Import A.J. Huige 50 jaar BOVAG lid

Al een halve eeuw lid!
Onlangs bracht een delegatie van de BOVAG een bezoek aan  
Rotterdam. Niet zomaar een bezoek maar één met een wel hele 
speciale reden. Motor Import A.J. Huige is 50 jaar BOVAG lid!

Tekst: Jurgen van Son  → Foto’s: BOVAG

REEDS IN 1958
In 1958 begon André Huige met zijn 
eigen winkel in 2dehands brommers 
en bromfietsonderdelen aan het 
Zwaanhals in Rotterdam. Dat hij 
meer dan 55 jaar later weer onder-
delen zou verkopen voor wat wij nu 
klassiekers noemen kon hij zich 
toen niet indenken. Bromfietsen en 
motoren zaten al vroeg in het bloed 
bij André Huige. De nu bijna zeven-
enzeventig jarige Rotterdammer 
bivakkeerde tijdens zijn diensttijd 
in de buurt van Amsterdam en op 
het Waterlooplein kocht hij zijn 
eerste handeltjes. In een tijd dat 
het allemaal nog gezellig was op 
de markt kocht hij daar allerlei  
ijzerwaren en onderdelen voor 
fietsen en bromfietsen. Aan het 
Zwaanshals in Rotterdam begon 
André Huige zijn eerste winkel. Dat 
het beginnen van een eigen zaak 
iets meer was dan alleen een pand 
vinden en de deuren open doen bleek 
later toen André er achter kwam 
dat er wel de nodige papieren voor 
nodig waren. Tussen de verkopen 
en handel door moest hij toch ook 
nog even aan de bak. Uiteraard 
klaarde meneer Huige ook deze 
klus en zo kon hij zich helemaal 
storten op zijn favoriete bezigheid. 
Onderdelen inkopen en verkopen 
en dat onder de meest gunstige 
condities. In 1964 werd Motor Import 
A.J. Huige lid van de Bond van Auto- 

André met zijn dochter Anita runnen de groothandel nog steeds met veel plezier

mobiel, Garage- en aanverwante 
bedrijven oftewel de BOVAG. Al-
weer 50 jaar geleden en dat was 
reden om André even in het zonnetje 
te zetten. Reden om te stoppen in 
het Rotterdamse hebben ze nog 
lang niet. De heer Huige en het 

team hebben het drukker dan ooit. 
Onderdelen voor klassiekers zijn 
immens populair en je hebt best 
kans dat er nog een tweede oor-
konde van de BOVAG naast komt  
te hangen. x


