Reacties van autoliefhebbers die al geweest zijn
Hallo Wim,
Nogmaals bedankt voor de leuke, leerzame en gezellige workshop. Er is me
een heleboel duidelijk geworden. Filmpjes op You-tube blijven toch maar
filmpjes, zien en doen in de praktijk is toch net weer ff iets anders. Ben
onder de indruk van de Tornador, staat al op mijn verlanglijstje, nu alleen
nog iemand die mijn verlanglijstje wil zien.........voorlopige hoop gevestigd op
de goedheiligman. Het kan haast niet mooier, op ons vakantieadresje staat
een 20 jaar oude (rode) brandweerbus, ik mag deze als proefkonijn
gebruiken..........ga in elk geval de motorkap doen, zal je de foto's voor/na
sturen. Zal je sowieso op de hoogte houden van mijn bevindingen.
Veel plezier met je nieuwe Volvo, poets m niet ondersteboven......!!!!!!!!
Met vr gr Peter
-------------------Dag Wim,
Super dank voor de workshop en de duidelijke handleiding en je feedback. Ik
ga de stappen opvolgen (+ de materialen kopen) zodat ik mijn auto de
komende jaren in optimale conditie kan houden. Dit scheelt zoveel tijd en
moeite, ik hoef nu niet meer kritisch op het Carclean forum te kijken wat
daar allemaal geroepen en “gereviewed” wordt, maar gewoon lekker aan de
slag met bewezen middelen en technieken! Het front van de auto is nu al
mooi op weg, gepolijst en al.. de rest komt nog. Ik ben nu al blij met het
resultaat. Overigens zijn de vlekken uit de kunstof panelen van het
achterportier NIET teruggekomen J! Goed he? (Ik had ooit voorzichtig wat
met APC oplossing gedaan, maar niet weg gekregen..) Die Meguiars spray is
idd erg goed ik kan haast niet wachten totdat de bestelling van CC
binnenkomt, ook wat betreft de andere zaken uit je lijst hoor, ga ze alle
toepassen.Ik heb wel idd enkele vragen. Overigens ben ik direct naar de
Action gereden en daar wat gehaald. (o.a. extra opbergbox, plantenspuiten,
extra sponzen en glasdoeken, deze waren blauw en er zit een soort
ruitmotiefje in. Ik heb ook een klein berichtje gepost op het Volvov70forum
over de leerzame ochtend, wellicht levert het nog aanmeldingen op van
mensen die ook zinvol en juist met detailing bezig willen zijn ipv de meute
achter na te lopen.
Blijf vooral doorgaan met de workshops zolang je daar nog plezier aan
beleefd!
Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan
---------------------Hallo Wim,
nogmaals: heel erg bedankt, en ook voor de foto's! De auto ziet er inderdaad
erg mooi glanzend uit. En hoewel er inmiddels al weer een dun laagje
(stuifmeel?) op ligt, blijft hij glanzen, wordt hij duidelijk minder vuil en het
vuil blijft nu in ieder geval ook niet vastplakken. Het valt me ook op dat
vooral de velgen erg netjes blijven. Ik ga nu alvast de producten bestellen die
ik direct nodig heb om het af te maken en hem in de was te houden. De rest
komt dan later wel. Jouw lijstje scheelt me een hoop uitproberen. Ik heb een
hoop gezien en gehoord, maar heb niet alle details onthouden, dus ik heb
nog wel een paar vraagjes.
En ik denk er inderdaad aan om een DAP aan te schaffen m.n. voor het

aanbrengen van de was. Omdat ik hem met name daarvoor zal gebruiken en
zo goed als nooit om zelf een auto te polijsten denk ik dat de 500 voldoende
zal zijn. Welke pads kun je me daarvoor aanraden (zowel voor aanbrengen
van was als voor polijsten)?
Je hebt je enthousiasme behoorlijk op me overgebracht, dus ik ga er de
komende tijd lekker mee aan de slag!
Groet Ron
----------------------------------Hallo Wim,
Grote dank voor deze uitgebreide en doordachte was- en poetsinstructies!
Nu hoef ik het niet meer zover te laten komen als de staat waarin de 147
verkeerde voor afgelopen dinsdag...
Je hebt duidelijk heel veel kennis opgebouwd over te gebruiken spullen en
technieken: denk dat menig "professional" daar wat van kan opsteken! Zal
je naam zeker noemen bij diegenen die ook poetshulp e.d. kunnen
gebruiken.
Ook ik vond het heel gezellig om samen de 147 op te knappen (zo blijft een
hobby ook heel lang leuk, denk ik) en het resultaat mag er wezen. Met al
dat natte weer zie je nu prachtige kralensnoeren op de auto liggen,
inderdaad een lust voor het oog vergeleken met die doffe
schuursponsplekken ;-)
Nu nog hopen dat de kat er ook afblijft (vroeger sprong hij er wel eens op)!
Groeten Jaap-Jan
----------------------------------------"Wim, ik ben waanzinnig blij met onze workshop... want m'n 11 jaar oude
trots-op- wielen straalt weer als nieuw...
Ge-wél-dig! Thnx voor 'n leerzame & gezellige tijd... én voor 't behaalde
resultaat... Ik geniet nog even door... :-)"
René
------------------------------------Hallo Wim,
Dank voor je feedback, het wordt gewaardeerd! :-)
Ik ga eens wat bestellen en er lekker mee aan de slag. Ik vond de workshop
zeer geslaagd, erg leuk ook om samen te werken en fijn dat je het
pragmatisch houdt. Vriendelijke groet, Bram
-------------------------------------Hoi Wim,
Buiten dat het gezellig was, hebben ik en buurman Aad er een hoop van
geleerd.
Wij beiden zijn behoorlijk handige klussers maar polijsten, waxen en meer
van dit soort onderhoud stond nog niet op onze lijst met vaardigheden.
(Staat het eigenlijk nog steeds niet maar da’s een kwestie van tijd)
Altijd prettig om eens uitgebreid en rustig met een vakman te kunnen praten
over hoe je dit soort (en uiteraard andere) klussen op de juiste wijze dient
aan te pakken.
Jouw kennis van zowel techniek en materialen is echt geweldig en ik wil je
bedanken dat je deze kennis hebt willen delen.
Vandaag even de parkeergarage op mijn werk grondig geïnspecteerd en wat
denk je?
Er zitten om de zoveel meter afvoerputten in de vloer (regenwater afvoer) en
er hangt boven iedere plek een TL balk J

Er is een werkende brandslag aanwezig en om de hoek een geaard
stopcontact.
M.a.w.: niets staat me in de weg om een perfect gewaxte auto te krijgen.
Onwijs bedankt voor je word.doc, echt top !
Als mijn voiture (en die van buurmans) klaar is mail ik je een paar foto’s
(before and after uiteraard) en vermoed dat je dat wel leuk vindt? Om je
archief bij te houden wil ik, als je dat ok vindt, mijn meningen over wellicht
andere producten (of de op de lijst gebruikte) wel delen.
Ik heb je link naar jouw website op: http://www.peugeotmeeting.nl/forum/viewtopic.php?f=43&t=624 gezet. Hoop dat je dat niet erg
vindt, wellicht komen er meer peugeot rijders naar je poets garage ;-)
Tot mails, en nogmaals bedankt,
Vrgr Marcel
-----------------------------------------Hi Wim,
Het was inderdaad weer een fantastische avond. En wat ben ik toch altijd
onder de indruk van jouw kennis. Weer een hoop geleerd en een hoop
gelachen. Kortom een avond om een lijstje omheen te doen en nooit meer te
vergeten.
Dank voor de poetslijst.
Wim, je bent een goeie vent!
Nogmaals dank.
Groet
Paul
-------------------------------------Wim,
Veel dank voor de workshop en de lijst. Onze verwachtingen waren hoog
maar je hebt ze ruimschoots overtroffen. Ik heb het pakket besteld bij
Carclean en ga ermee aan de slag. Groet Pierre
--------------------------------------Beste heer Vos,
Mijn moeder en ik willen u HARTELIJK DANKEN voor uw
klantvriendelijkheid, sevrice en betrokkenheid. De auto is echt heel mooi
geworden en blinkt weer. Uw tips zijn echt waardevol en u verdient een dikke
10! Bedankt Geeta en Annie
------------------------------------Hallo Wim
Nou, de auto is de meest glimmende van de straat! Hij lijkt net weer nieuw.
Bedankt voor al het werk, de uitleg, de foto's en de zeer overzichtelijke
poetslijst. Heb meteen carclean.nl blij gemaakt. Hoop dat de buren zuinig
met de Polo om gaan. Nu de bus!
Grtn,
Philippe
--------------------------------------Beste Wim,
Zeker een leuke en gezellige cursus...echt een verademing tussen alle info die
op het internet te vinden is...
Super handig de weblinkjes om zo direct het juiste product te bestellen, ik ga
ermee aan de slag en hopen dat de DAP ook snel leverbaar is!
nogmaals bedankt en als ik een vraag heb of resultaten van de auto dan

hoor je van mij;-) mvg Ralph
------------------------------------Beste Wim,
Was gezellig, ik zou het nooit gedurfd hebben zonder uitleg!!
Binnenkort even aan de slag met de BMW! Nu is het met de lijst gelukt,
bedankt hier hebben we veel aan, de komende tijd genoeg te doen! Als ik de
wagen een keer helemaal heb gedaan stuur ik je wel een paar foto's! Mvg
Perry
------------------------------------Hallo Wim,
Ik had het druk afgelopen week dus vandaar mijn late reactie. Ik vond het
ook erg leuk bij jou en vooral erg leerzaam. Je hebt me enorm enthousiast
gemaakt en ik ga hier zeker mee aan de slag, wat een nieuwe uitdaging weer.
Ik wil je bedanken voor de mooie ervaring en nazorg.
Ik hou graag contact met je! Hartelijke groet, Kees Jan
--------------------------------Goedenavond Wim,
Bedankt voor de verkorte workshop en de ingestuurde informatie we hebben
veel geleerd en het resultaat was/is verbluffend ben hier zeer blij mee. Na de
aankoop van de juiste spullen gaan we direct aan de slag om de rest van de
Kever net zo glimmend te maken als de motorkap nu is. Nogmaals zeer
bedankt voor deze informatie.
Groet Peter & Esther
---------------------------Hoi Wim,
Vanochtend zijn we met z'n tweeen, nog in onze pyama's, gelijk gaan kijken
naar het resultaat. De auto stond zo mooi te schijnen in de volle ochtendzon.
Hij is nog nooit zo mooi en schoon geweest en van de krasjes zie je niks
meer. Nogmaals heel erg bedankt. We zijn er ontzettend blij mee!
Gr. Marinus en Denise
---------------------------Hallo Wim,
Bedankt voor alle goede raad. Ik vond het leuk hoe je je passie weet over te
brengen en het resultaat zichtbaar is op mijn auto! Ondanks de regen
vandaag en het opspattend vuil op de terugreis was de auto bij thuiskomst
niet erg vies geworden (het merendeel was had geen grip op het gladde
oppervlak). Ik heb hem voor de deur nog even schoongemaakt. Het polijsten
heeft een geweldig resultaat achtergelaten en ik ben erg blij dat ik nu weet
hoe ik de auto’s kan onderhouden. Nogmaals dank en bij vragen weet ik je te
vinden. PS Kan je me nog even de naam doorgeven van het flesje met het
kokos luchtje voor het interieur. Ik herken hem niet in de bijlage.
MvG, John
-----------------------------Hallo Wim,
het was vanochtend zeer gezellig en leerzaam ! Ik kan niet wachten tot
ik de spullen in huis heb en aan de slag kan. Ik ga morgen alvast
enkele spullen bestellen zodat ik komend weekend beginnen kan met het
polijsten van de auto. Het resultaat van onze poets workshop is
inderdaad verbluffend. De motorkap glimt als een spiegel en dat na een
half uurtje polijsten en waxen. Wat mij nog het meeste verbaasd heeft,
is het feit dat het mogelijk is rubbers en plastic onderdelen in een

nieuwe staat terug te brengen. Echt super !
Nogmaals hartelijk dank en ik stuur je nog enkele foto's van de eerste
resultaten.
Groeten uit Zuid-Limburg,
Giel
------------------------------Hartelijk dank Wim, het was erg leuk om te doen en het beestje ziet er weer
prachtig uit. Niet slecht voor een wagen uit 2002 met 270.000 km op de
teller! Rijden voelt als een feestje nu de boel er weer zo goed als nieuw bij
staat. Ook het thuisfront was aangenaam verrast. RainX (althans Rain Clear)
bevalt ook erg goed, met dat spul heb je vrijwel geen ruitenwissers meer
nodig. Ideaal! Dank voor alle tekst en uitleg en wellicht tot ziens! Met
vriendelijke groet,
Sjors
-------------------------------Dag Wim,
Bedankt voor de leerzame ochtend en alle tips en truukjes !
Ben definitief genezen van de krasstraat !
Mooie en overzichtelijke lijst om aan de slag te gaan op de juiste manier en
nog belangrijker met de juiste spullen.
Hartstikke bedankt en het ga je goed !
Alvast bedankt voor de foto's.
Groet Jan
-----------------------------------Hoi Wim,
We vonden het erg leuk vandaag. Ben benieuwd naar de foto’s. De buren en
mijn ouders vonden octopussy enorm opgeknapt. We zouden met de audi
kunnen komen op 8 of 9 juni of 22 en 23 juni.
Groetjes van eveline en alex
------------------------------------Hoi Wim, dank je wel voor de documenten met de uitgebreide informatie.
Heel handig! Ik vond het een hele leuke workshop en ben helemaal
enthousiast geraakt!
Ik ga binnenkort de spullen aanschaffen en aan de slag!
Groet, Susan
--------------------Ha Wim,
Ik wil je nog even laten weten dat jouw naam geregeld over de keukentafel
gaat. Ik ben nog altijd super tevreden over het resultaat en je adviezen. En ik
heb je aanbevolen bij de Volvo Klassieker vereniging (op het forum), de
jongeren devisie van die vereniging
en nog meer auto enthousiastelingen, waaronder een maatje van me die veel
offroad rijd met zijn Toyota Landcruiser (grote auto!) en dus ook regelmatig
krassen heeft. En ik laat onze auto op jouw website geregeld zien aan jan en
alleman.
Nogmaals bedankt en
Groeten,
Martin
-------------------Hallo Wim,
Bedankt voor de poetslijst en voor uiteraard donderdagavond.

Afgelopen dagen al lekker genoten van een schone auto en de vele reacties.
De poetslijst ligt in de doos met poetsmiddelen dus dat komt vast goed.
Nogmaals bedankt en alvast een fijne vakantie met de camper.
Groeten Robert
-------------------Hoi Wim,
Harstikke bedankt voor de les van vandaag en alle informatie die je me hebt
toegezonden over de gebruikte producten. Mijn vader was zeer tevreden met
het resultaat heb nog op hem in proberen te praten i.v.m handmatig wassen
enzo haha. Hij zei dat hij dat dan wel eens zou doen, maar goed dat zal dan
misschien jammer genoeg wel bij 1 keertje blijven en voor in de was zetten
zou tie mij weer inschakelen zei tie onder het motto gemak dient de mens
hahaha We houden zeker nog even contact over het uitdeuken en spotrepair
ik laat het je weten als ik alles bij elkaar heb gesprokkeld goed. Nogmaals
bedankt! Met vriendelijke groet,
Michael
--------------------Hoi Wim,
Wij konden gisteren nog lekker in een glanzend gepoetste mustang open
naar Zeeland rijden , echt lekker.
Ik hoop dat jij de moeite wil nemen om aan de hand van de uitgekiende
poets methode voor mijn Mustang ,stap voor stap de handelingen en de
juiste producten via een e- mail wil vermelden . Zodat ik een onderhoud
planning kan maken. En de benodigde producten kan aanschaffen.
Bedankt en tot ziens, Theo
--------------------------Hoi Wim,
Ontzettend bedankt voor de poetsbeurt gisteren; resultaat is fantastisch!
Dank je voor de poetsmiddelen-lijst, ik ga ermee aan de slag.
Vriendelijke groet,
Dick
------------------------Hallo Wim,
Bedankt voor de volledige poetslijst. Een vijftal producten zojuist besteld bij
Carclean.(de rest doen we over een paar weken, er moet ook afgerekend
worden). Bedankt voor de workshop, ik heb een hoop opgestoken over het
onderhoud van auto's.
Met vriendelijke groet, Bert
-----------------------------------------------------Beste Wim,
Dank voor je enthousiaste cursus van vandaag. Je hebt duidelijk passie voor
je hobby en wij vonden het zeer leuk dat je je kennis met ons hebt willen
delen. Ik heb je samenvatting van wat we vandaag hebben gedaan gelezen en
dat heb je heel mooi en duidelijk verwoord. Ik ga deze week alles bestellen
wat ik nodig heb en volgend weekend met veel plezier aan de slag.
Nogmaals dank.
Vriendelijke groet,
Nabil
-----------------------------------------------Hallo Wim,
Je bent een fantastisch mens bedankt voor je vakkundig advies.

Groeten Hans
-----------------------------------------------Hallo Wim,
ik heb vanavond met plezier uw site gelezen! Ik heb vorig jaar een Volvo S40
uit 2001 met nog maar heel weinig kilometers gekocht. Het enige nadeel is,
dat de auto buiten heeft gestaan en dus de nodige krasjes, doffe plekken en
plekken van vogelpoep heeft. Ik heb al een tijdje gezocht naar info op
internet, om te weten welke simpele middelen ik het beste kan kopen etc. Uw
site is echt de enige die het begrijpbaar en overzichtelijk maakt, u heeft me
dus over de drempel heen geholpen, morgen ga ik een DAP, pads en
polijstmiddel bestellen -;) Ook al ben ik een leek, poetsen doe ik al graag, dus
ik hoop dat het me gaat lukken -:)
Bedankt en vriendelijke groeten uit Limburg,
Ron O
------------------------------------------------------Beste Wim,
Bedankt voor de foto’s, ze zijn echt mooi! Wat een glans J. vond het ook een
mooie dag, was leuk om met iemand met veel kennis en passie aan de slag te
gaan. Wie weet komen we elkaar weer tegen, zal je zeker bij familie en
vrienden aanraden! Groetjes,
Özgür
--------------------------------------------------------Beste Wim,
Dank je wel voor het snelle antwoord en de extra tips!
groeten,
Pieter
----------------------------------------------------------Hallo Wim,
In het kader beter laat dan nooit... Dank je wel voor de poetslijst met
producten, dan kan ik deze nu bestellen bij carclean. De Jazz staat er nog
prachtig bij... Het was een leerzame en leuke ochtend, bedankt daarvoor.
Gr Joost
---------------------------------------------------------Hallo Wim,
In 1 avond zoveel geleerd en gezien. Ik ben blanco de avond ingegaan, niet
wetende wat ik ervan moest verwachten. Met iedere stap zag ik mijn grijze
polo veranderen, wat een verschil. Van doffe lak naar een mooie glanzende
lak. Mijn polo staat er stralend bij. Ik vond het erg leuk om te mogen
meehelpen, hierdoor veel geleerd, ook is je uitleg erg duidelijk evenals je
overzicht van de materialen welke ik kan gebruiken. In 1 woord super.
Leonoor
----------------------------------------------------------Dag Wim.
Heel erg bedankt voor je bestand met de toelichting. Ik geniet bij het rijden
nog steeds van mijn uitzicht op de glimmende motorkap!
Ik heb de foto's ontvangen. Nogmaals dank voor je waardevolle kennis en
advies. Robert
---------------------------------------------------Hallo Wim,
Ik vond het ook gezellig, leuk en leerzaam. Inderdaad jammer van het weer,
maar daar kunnen we niks aan doen.

De druppels blijven mooi op de auto liggen. En als het droog is en ik ga hem
weer wassen (nu op de juiste manier) dan wordt hij weer net zo mooi. Ga
zeker de spullen bestellen, zodat ik zelf hiermee aan de gang kan gaan, erg
fijn dat ik nu weet welke middelen het beste zijn.
Door je uitleg en het voor doen, weet ik nu hoe het moet, en wat ik het beste
kan gebruiken. Erg bedankt voor de goede uitleg.
Groeten André
-----------------------------------------------------Wim,
Ik heb in 1 avond meer gezien en geleerd over het poetsen, polijsten en
onderhouden van de auto dan in mijn hele leven. Wim heeft laten zien dat
met relatief eenvoudige ingrepen een wereld van verschil te bereiken is, zowel
aan de buitenkant als aan de binnenkant van de auto. Wim is
superdeskundig en ik vind het erg mooi dat hij zoveel kennis en kunde wil
delen met anderen. Hij heeft een prachtige ruimte en neemt alle tijd voor de
auto. Bedankt!
Viola
--------------------------------------Hallo Wim,
Hierbij mijn mailadres. Wil je nogmaals bedanken voor de poetsbeurt,
hopelijk komen de vlekken niet meer terug ;-). Leuk samengewerkt en heel
handig al die tips en middeltjes!
Kan er nog even niet van genieten, want vanochtend in het donker weg en
straks in het donker weer thuis.....
Vriendelijke groet,
Ronald Eis
-------------------------------------------------------------------Beste Wim,
Erg bedankt voor je info, ik waardeer het zeer.
Vriendelijke groet,
René
--------------------------------------------------------Wim,
Ik vond het heel leuk om samen een ochtend te poetsen. Ik heb er veel van
geleerd en het eindresultaat vond ik prachtig!!! Er zijn inderdaad al wel een
paar regendruppeltjes ;-) op de lak gevallen, en ik zie dat de lak goed
beschermd is met een mooie dubbele waxlaag. Nog bedankt voor de
poetslijst; ik zal de sinterklaaslijst er mee vullen.
Groet, Jan
------------------------------------------------------------Hallo Wim,
Hij glimt nog als nieuw! Bedankt voor de uitgebreide informatie.
Met vriendelijke groet,
Edo
----------------------------------------------------------Hallo Wim,
Mijn autootje staat er stralend bij, een genot om naar te kijken. Ik vond het
erg leuk om samen de auto op te knappen met zo’n groot resultaat.
De lijst is mooi, overzichtelijk en duidelijk.
Gr, Leonoor
------------------------------------------------------

Dag Wim,
Bedankt voor de uitgebreide poetslijst en de vele tips. Ondanks dat ik geen
echte 'poetser' ben heb ik een geweldig interessante en gezellige ochtend
gehad en rij ik de komende tijd ik een prachtig glanzende auto. Ik heb in
mijn agenda genoteerd dat ik elke twee maanden echt ga poetsen.
Groeten, Henk
------------------------------------------------------Hallo Wim, hij staat er nog prima bij! Ook als het ijs van de auto is afgedooid
komt er weer een prachtig geheel onder vandaan! Bedankt voor de lijst, hij
komt zeker van pas. Vriendelijke groet,
Diederick Mei
--------------------------------------------------------Hallo
Het was een genoeglijke en leerzame dag. Dank!
Met de extra middelen kom ik de winter wel door en daarna. En de foto's,
daar kun je wel een concours mee winnen...
Groeten Giap
----------------------------------------------Hallo
Van een wildvreemde kerel kreeg ik vandaag complimentjes voor mijn
superglimmende auto!
Groeten Giap
---------------------------------------------Dag Wim,
Ik wil je bij deze nogmaals bedanken voor je enthousiaste begeleiding en
instructie van gistermorgen (toyota yaris). Mooi om te zien hoe enthousiast
iemand is voor zijn werk. Als ik nog wat vragen heb, kan ik je dan mailen?
Succes met alles en wie weet tot horens.
Hartelijke groet, Johan Mo
---------------------------------------------Hallo Wim,
Ik wilde je nog even bedanken voor je geweldige instructie welke je me vorige
week donderdag gegeven hebt. Heb gelijk die vrijdag de spullen besteld. Deze
waren zaterdag in huis en ben gelijk aan de gang gegaan. heb de auto nog
niet geheel onder handen genomen maar de zijkant ziet er nu weer geweldig
uit. Ik moet wel zeggen dat de buurt uitloopt zodra je dit buiten aan het doen
bent, maar ben was onder de indruk. En ik ook. Mijn dank nogmaals. Je had
me niet gezegd hoe verslavend dit kan zijn. Ik heb er een nieuwe hobby bij.
Met vriendelijke groet,
Rogr
-------------------------------------------Beste Wim, nogmaals bedankt.
Hartstikke blij mee!
Karima
-------------------------------------------Dag Wim,
Enorm bedankt voor de uitleg om een auto cosmetisch in orde te houden.
Mooi te zien hoe gepassioneerd en gedreven je er in bent. Vandaag ga ik de
spulletjes bestellen om binnenkort eens zelf aan de slag te gaan.
Misschien tot een volgende keer
Groeten Floris

-------------------------------------------Ha Wim,
Ik vond het ook een gezellige en productieve ochtend! De wagen staat er weer
prachtig bij, nu met wieldoppen afgemonteerd. Verreweg de meest
glimmende auto uit de straat ;- )
Bedankt voor je uitgebreide lijst met poetsmiddelen en uitleg, ik ga er mee
aan de slag. We spreken vast nog eens en succes met de hobby!
De motor was trouwens in nog behoorlijke conditie volgens het staafje wat je
me hebt gegeven.
Groet Jan
--------------------------------------------Hoi Wim,
Super bedankt voor de leuke dag, en voor de poetslijst met foto’s!!!!
De reacties waren zeer positief hier, mijn vrouw (Ingrid) werd er ook heel blij
van. Ik heb mijn ouders vandaag al beloofd, dat ik zelf hun Mercedes ga
polijsten, zodra ik de poetsmachine heb gekocht!
Mijn vader zei al dat hun Mercedes gewoon “ruw”is, als je er over heen voelt
t.o.v. de Saab!
Ik heb een filmpje van jou opgestuurd via we transfer.com
Ik bel of mail wel als ik je advies weer nodig heb!
Hartelijke groeten Marco.
----------------------------------------------------Hallo Wim
Ik wil je nog bedanken voor de tijd en informatie die jij mij gegeven hebt voor
de telefoon. Heb spullen bij Carclean besteld en het resultaat is dat de
krassen wel met 85% verdwenen zijn met 1 behandeling van Raffini Veloce
Premium Compound.
Je hebt een geweldige site waar je veel informatie kan weg halen.
Leer er veel van.
Vr. gr : Reinie
---------------------------------------------------------Hallo Wim,
Ik heb geen vragen of i.d. Ik wil je alleen even bedanken voor de geweldige
uitleg betreffende poetsen. Ik heb een ouder Corsaatje en ga je handleiding
stap voor stap toepassen. Geweldig dat er mensen zijn zoals jij, die de moeite
willen nemen om dit soort dingen op internet te zetten. Nogmaals bedankt!!
Siem
---------------------------------------------------------Hoi Wim,
Bedankt voor je informatie.
Morgen de polo wassen en in de collitine's 845,plus de variant van de d-lux.
Ben benieuwd.......ik heb zelfs de kentekenplaten van de auto erafgehaald!!!
Binnenkant vandaag gedaan incl. motor superrrrrrr.
Gr. Eddie.
------------------------------------------------------------Beste Wim,
Nogmaals enorm bedankt voor de super poetsbeurt en fijne uitleg! Mijn
vriendin was ook super blij met het resultaat.
We hebben toch besloten om de auto te gaan verkopen. Zodra we een
nieuwe auto hebben, wil ik deze ook graag gaan poetsen, ofwel om bij u
de spullen te huren, ofwel weer een ochtend samen.

Mvg, Arno
-------------------------------------------------------------------Hallo Wim,
Bedankt voor de poetslijst. Heb meteen een extra bestelling gedaan bij
Carclean. Was erg leerzaam en mijn vriendin wist niet wat ze zag.
Vanavond de motorruimte aangepakt met autoglym en biotex. Ging perfect.
Nu hopen dat het een beetje droog blijft het weekend. Dan kan ik de rest ook
polijsten. Nog even over Monello. Als ik de auto helemaal strak heb. En
bijhoudt, en ik wil m daarna weer polijsten. Dan is het zeker verstandiger om
de lichtere Monello te pakken? Aangezien Honda een zachte lak heeft. En de
Swirls die er nu op zaten. Dat laat ik niet zo ver komen.
Groeten,
Justin
---------------------------------------------------Hoi Wim, m’n vader en ik vonden het een erg leuke en zeer leerzame
workshop! Die ruime twee uur vlogen voorbij. Ik kan niet wachten om verder
te gaan aan m’n auto. Zou je mijn het word bestandje s.v.p. willen sturen?
Dan kan ik de spullen bestellen en in de avonduurtjes lekker poetsen :)
Ik ben overigens heel benieuwd of de zwarte strepen die ik steeds op de
camper heb minder zullen worden met de professionele wax.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen
-----------------------------------------------------Hallo Wim,
Super bedankt voor het advies.
Groet
Jaouad
------------------------------------------Hallo Wim,
Ja gisteravond was heel leerzaam en ik heb er ook veel aan gehad en veel
van opgestoken. Die lijst die je mij heb gestuurd ziet er heel goed uit en dan
kan ik zeker wat mee. Je hoort nog een keer van me.
Hartstikke bedankt.
Gr Geert
-----------------------------------------------------Hallo Wim,
Dank voor de interessante ochtend.
Ja ik begrijp nu dat er nog veel te halen valt uit deze BMW. Fijn dat je de
overzichten hebt gestuurd. Ik gauw aan de slag met materialen regelen en
heb geleerd dat met een paar eenvoudige zaken zoals glas, rubbers, velgen
en banden snel gestart kan worden met zichtbaar resultaat. Dank en ik laat
je de resultaten weten.
Met vriendelijke groet,
Koos
-------------------------------------------------------Goedemorgen,
Bedankt voor de cursus auto poetsen
Was een leuke dag en heb veel geleerd
Voordat wij begonnen met polijsten was ik niet helemaal weg van machine

polijsten. Maar heb het effect en snelheid ervan zelf ervaren en ben er
helemaal weg van ! Nu mag ik het zelf gaan doen met mijn passie voor een
mooie schone auto Bedankt !
Jonathan
--------------------------------------------------Hallo Wim!
Ik heb met mijn zwager Roy zwarte BMW 1 serie een super gezellige
workshop gevolgt bij jou! Bedankt voor de tip! Heb vanmiddag mijn
koplampen gedaan! Ze zijn weer zgan!! Bedankt!
Grtn Raymon
--------------------------------------------------Hallo Wim,
Nogmaals hartelijk dank voor de zeer leerzame workshop vanochtend!
Hierdoor zal het resultaat nog professioneler worden.
Met name de tips bij het polijsten waren welkom.
Verder uiteraard de tips betreffende de te gebruiken materialen.
Dat scheelt in ieder geval een hoop.
Zou je bij gelegenheid de lijst waar we over gesproken hebben kunnen
mailen?
Je dankende voor je inspanningen en het delen van de kennis verblijf ik met
vriendelijke groet,
Edwin V.
---------------------------------------------------Hallo Wim,
Dank voor de duidelijke instructie. Leuk en leerzaam! Niet verwacht dat
polijsten zo snel en makkelijk gaat, en zo'n groot verschil maakt.
De uitvoerige lijst met producten is ook zeer handig, dank je wel - daar ga ik
snel het e.e.a. van aanschaffen.
Ik denk dat ik binnenkort de ruime garage van een vriend kan gebruiken,
dus ik maak t.z.t. graag gebruik van je aanbod.
Groet, Marko
---------------------------------------------------Dank je wel voor alle tips en de goede uitleg.
Ik heb er veel zin in en de auto gaat helemaal top worden .
Gr Maurice
-----------------------------------------------Hallo Wim,
Bedankt voor de zeer uitvoerige lijst! Top.
Is een prima geheugensteuntje dat ik meteen heb opgeslagen.
Ook ik vond het harstikke gezellig. Twee autogekken met dezelfde hobby.
Succes verzekerd.
Mijn broer was behoorlijk onder de indruk van de motorkap.
Nogmaals bedankt voor alle tips en je inspanningen.
Alvast fijne dagen gewenst en een goed begin van 2015.
Met vriendelijke groet,
Edwin V.
-------------------------------------------------Beste Wim,
Bij deze wil ik je heel hartelijk bedanken voor de clinic die ik vanochtend bij
je heb gevolgd, de tips waren buitengewoon nuttig en mede daardoor kan ik
de Golf en de andere klassiekers nog mooier maken.

Groetjes Donald
---------------------------------------------Hoi Wim,
Hartstikke bedankt voor de poetslijst.
Ik vond het vanochtend heel erg leuk en super interessant.
Ik ben direct naar carclean gereden om het pakket op te halen! De autoglym,
voor het motorblok zeg maar, hadden ze alleen niet op voorraad dus daar
heb ik iets anders voor gekregen, weet alleen de naam ff niet en ik ben niet
thuis, maar goed, het werkt precies hetzelfde vertelde ze.
Ga er zo snel mogelijk mee aan de gang, kan niet wachten. En heb ook al een
afspraak staan voor de auto van een collega, echt leuk. En ondanks de
uitgebreide poetslijst denk ik dat er best nog wel eens een vraag op kan
komen dus fijn dat ik daar evt contact over op kan nemen.
Nogmaals hartstikke bedankt, een fijne jaarwisseling en gelukkig nieuwjaar!
Gr Sebastiaan
-----------------------------------------------Beste Wim,
Dat was zeker een gezellige en leerzame avond. Mooi om te zien dat je graag
andere mensen wil helpen leren polijsten en poetsen.
Fijn dat je het hele stappenplan nog is beschreven hebt in de mail, moet
helemaal goed komen nu. Aankomend weekend ga ik is flink aan de slag met
de BMW. In ieder geval hartstikke bedankt voor de leerzame avond en bij
vragen neem ik contact met je op.
Mvg, Willem
-----------------------------------------------Hoi Wim!
Wat een super handig document. Ben ik helemaal blij mee! Gelukkig pikte ik
het snel op. Inmiddels heb ik onder de motorkap alles schoon en de
onderkant van de motorkap zelf. Wat een resultaat! Echt prachtig! (Als het
goed is staat hierboven/ onder deze regel de foto)
Ook heb ik eindelijk tijd gehad in mijn drukke werk leven haha. Ik ben
vandaag begonnen met polijsten!! En weer 'wauw' wat een resultaat. Vorige 2
eigenaren zijn niet zo zuinig geweest aan de linkerkant van de auto.
Linkerkant auto:
- doffer
- meer diepe krassen
- ontzettend veel kleine krasjes op die heupen. Heel veel meer dan rechts.
Ik dacht: ik begin eerst met die afschuwelijk lelijke linkerkant!
Ik ben met de deur begonnen vandaag. Dat zag er zo uit. (Ik hoop dat het
goed te zien is op de foto)
En na lang lang lang polijsten is de deur af met een super mooi spiegelend
effect. Ik werd weer helemaal enthousiast!!
De camera kon bij deze foto niet eens meer focussen op de deur zelf. Zo erg
spiegelde het! Echt prachtig resultaat.
Nu was ik na deze betovering van de deur toch wel nieuwsgierig of miljoenen
kleine krasjes op de heupen van de auto.
Hier de krasjes :
En hier is het compleet weg!! Ik kon ze niet meer terug vinden. In welke
positie dan ook. Echt super fijn dat die workshop mogelijk was, en met top

resultaat! Echt geweldig dit. Fijne avond!
Groetjes Denise (van de Celica)
---------------------------------------------Wim,
nog bedankt ik vond het erg leuk en leerzaam.
mvg Robin
---------------------------------Hallo Wim,
Gezellig was het zeker en voor ons zeer leerzaam! Erg leuk ook om te zien dat
het echt je passie is!
Hartelijk bedankt voor de poetslijst en fijn dat je ook de informatie voor
donkere en rode auto's erin hebt staan! We gaan spoedig aan de slag en ik
zal je wat foto's toe sturen hoe de eind resultaten zijn.
Nogmaals dank voor de gezellige en leerzame avond!
Groet Kevin
------------------------------------Hallo Wim,
Bedankt voor je leuke mail en factuur, vond het ook super om mee te maken
en heb een hoop opgestoken.
Probeerde gelijk via je site een pakket voor de donkere auto te bestellen maar
ze hadden het niet op voorraad...
Met vriendelijke groet
Alex
----------------------------Hallo Wim,
Hartelijk dank voor je informatie. En nogmaals bedankt voor je tips. Ik heb
veel van je mogen leren gisteren.
Gr. Hung
----------------------------Dag Wim,
Bedankt voor de gezellige voormiddag, de leerrijke workshop en deze laatste
leuke mail. Ik kijk er naar uit om te beginnen. Maandag bellen we naar
carclean voor een bestelling.
Tot later! Groetjes Dominique
-------------------------------Hallo Wim
Hierbij bedankt voor de workshop die ik bij je mocht volgen en je mailtje met
de lijst. Ik vond het ook een reuze gezellig en leerzame ochtend en over de
positieve uitspraken die je deed over mijn Corsa en dat ik een echte
autoliefhebber ben. Ik ga binnenkort een Dap 900 v3 en de benodigdheden
bestellen om het polijsten nog beter onder de knie te krijgen
Ook fijn dat ik je mag bellen of mailen voor als ik nog vragen mocht hebben
Met vriendelijke groet, Peter
-------------------------------Hoi Wim,
Bedankt voor je e-mail, ik ga de spullen gelijk bestellen.
Ook bedankt voor de leuke ochtend. Ik heb heel veel geleerd en je hebt me
verder geïnspireerd in mijn hobby voor auto's. Ik vond het helemaal top.
Fijn weekend nog! Arjan

------------------------------Hallo Wim.
Nog bedankt voor de uitleg ik vond het ook gezellig tijd ging ook erg hard.
Het was voor mij een leerzame ochtend en heb er dan ook zin om hier mee
aan de slag te gaan vooral om dat je weet wat je moet doen met de juiste
producten.
Ook bedankt voor de poetslijst. Als ik vragen heb zal ik me zeker melden
Met vriendelijke groet Ron
--------------------------------Hoi Wim,
Was zeker een gezellige avond. Alleen jammer dat je geen koffie had ;-)(een
IT’er loopt op koffie namelijk) Whahaha.
Na mijn werk, de Peu direct even na buiten gelaten. Ziet er nog mooier uit.
Heb je lopen promoten op me werk, dus wie weet. Ik ga ook eens op de
website van Waxworld ijken. Bedankt voor de volledige lijst aan spullen.
Spreek je snel weer. Groet Erik
-----------------------------Hee Wim
Heel erg bedankt voor de geweldige avond heb erg veel van je geleerd!!!! Als
de vectra klaar is zal ik een paar foto's sturen. We gaan elkaar zeker nog een
keer treffen.
Tot later
Wouter
-------------------------------Beste Wim,
Hartelijk dank voor alle kennis die jij heb willen delen, de poets- en polijst
instructies en alle tips en trucs die je hebt meegegeven om de Espace
uiteindelijk weer tot een mooie auto te maken. Ik ben er van overtuigd dat de
auto er weer heel anders uit komt te zien dan dat hij nu is.
Gisteren kwam er toch twee vragen boven borrelen. De eerste vraag heeft
betrekking op de krassen die niet weggepolijst kunnen worden, zou je dan
bijvoorbeeld met een lakstift de kras kunnen opvullen en daarna polijsten
zodat e.e.a. wellicht in elkaar gaat vloeien of maak je het dan van kwaad tot
erger? De twee vraag heeft betrekking op de (nep) chromen strip aan de
voorkant van de auto op het niveau van de bermlampen.
is van kunststof, maar ziet er wat verweerd uit. Hoe kun je deze strip het
beste behandelen?
Nogmaals bedankt voor de erg leuke workshop die ik bij je heb mogen
volgen.
Met vriendelijke groet,
Jan
--------------------------------Hallo Wim,
Hartelijk dank. Je hebt me inderdaad erg goed op weg geholpen, en de BMW
krijg ik zo prima onder controle. Ik ga deze week het Poets pakket en
polijstmachine aanschaffen en dan úúúren maken :-)
Kortom, de workshop heeft aan alle verwachtingen voldaan!
Dank, ik zal je op de hoogte houden,
Jaap
-----------------------------------Beste Wim,

Dank voor je heldere uitleg en alle gegevens nog een keer op papier. Ik vond
het leuk om deze strip te doen dus dat komt wel goed denk ik. Ik heb er in
ieder geval zin in! Met vriendelijke groet en nogmaals dank,
Marijse
----------------------------------Wim,
Vandaag een super leuke workshop gehad,nu kunnen we aan de slag.
Bedankt Wim Gert
----------------------------------Beste Wim,
Sinds geruime tijd volg ik je site met tips, foto's, stappenplannen etc.
Recentelijk heb ik ook een DAP900v3 gekocht en heb ik gisteren mijn auto
aangepakt volgens jou tips. Het resultaat is boven verwachting; dank voor de
aanwijzingen en tips!
Groeten van Gert-Jan
--------------------------------------Hoi Wim,
In 1 woord: fantastisch. Ik heb de ochtend niet alleen veel geleerd maar ook
erg genoten van de resultaten, die met de tijd die we hadden, al behaald
werden. Dat belooft wat als ik straks een hele dag aan het poetsen ga met
mijn auto :-). Ik heb bij thuiskomst de auto van mijn vrouw onder handen
genomen. De auto even goed gewassen en daarna onder de motorkap schoon
gemaakt en ingespoten met AutoGlym. Zelfs op de Peugeot 108 van een jaar
oud is nog veel resultaat te behalen!
Ik ga zeker ook mijn eigen auto verder polijsten en 'm nog harder laten
glimmen dan die al doet. Erg bedankt voor alle tips and tricks en veel succes
met RedFox Carbase.
Met vriendelijke groet,
Erwin
----------------------------------------Hartelijk dank Wim, voor de uitgebreide beschrijving. Het was een leuke en
zeer leerzame ochtend. Ik ga nog veel plezier beleven met het poetsen.
Met vriendelijke groet,
Carel
----------------------------------------Beste Wim,
Dank voor je bericht. Boeiende en motiverende workshop.
Dank Erwin
-----------------------------------------Dag Wim,
hartstikke bedankt voor de geweldige avond, heb zoveel geleerd en vond het
nog leuk ook!
En ook superdank voor de lijst, heb het pakket voor donkere autos al besteld
bij carclean.nl en ga ermee aan de slag. Ik stuur een fotootje op wanneer die
mooi en glimmend is!
Groet! Linda
-------------------------------------------Beste Wim , ik wil je bedanken voor alle informatie!
Ik heb een nieuwe golf en heb veel aan je informatie gehad .
Met heel veel plezier het verhaal over de peathon gelezen, erg mooi en

duidelijk uitgelegd.
Gr, Eric
---------------------------------------------Hoi Wim, Het was mij een eer en een genoegen om onder jou begeleiding
mijn schatje te zien stralen, ditgene ik NOOIT eerder heb gezien. Het was een
leervolle middag en zeer gezellige dag ,waar ik vol zelfvertrouwen de garage
uit ben gereden. Ik dank je voor je waardevolle lessen en geduld, de extra
informatie mij is toegestuurd is zeer handig. Zelfs je gedateerde kalender is
WOW qua info en design.....De Pdf ga ik als poster laten drukken voor op de
muur ,als ik ooit een garage te pakken krijg in Amsterdam.....Workshop was
leuk en nog leuker was om met een auto fanaat een dag te werken/praten.
Nogmaals Thank You en ik stuur je aankomende week wat meer info over de
headsets van de schietvereniging..
Gegroet, Moh.
------------------------------------------------Wim,
Dank voor de poetslijst. Ik vond het ook een heel leuke instructie; je hebt
echt ontzettend veel ervaring en je kan het goed overbrengen ! Nu is het mijn
beurt ! Aanstaande donderdag wordt een mooie dag; wanneer ik vroeg begin
verwacht ik aan het einde van de dag klaar te zijn met alles.
Nogmaals bedankt en ik zal zeker gebruikmaken van het aanbod om je nog
te mailen voor vragen.
Met vriendelijke groet, Coert
-----------------------------------------------------Hoi Wim
Nog hartstikke bedankt voor de zeer enthousiast gegeven workshop . Ik ga
met hetzelfde enthousiaste aan de slag. Ik heb de tas vanmiddag ontvangen,
dus ik kan aan de slag. Vriendelijke groeten
Reinier
-------------------------------------------------------Beste Wim,
Je bent een held
. Heb een super leuke en
informatieve avond gehad. Heb super veel geleerd van u. Nogmaals bedankt.
Succes met uw volgende leerling
Mvgr, Volkan
--------------------------------------------------------Beste Wim, jij ook bedankt voor de uitermate leerzame ochtend die ook nog
gezellig was. Heb er veel van opgestoken en dat is natuurlijk te danken aan
al jouw kennis opgedaan in de afgelopen jaren. Ben blij dat ik een ochtend
heb meegelopen, heeft me veel uitzoek en oefening bespaart en ik kan straks
ook echt goed aan de slag.
Mocht het nodig zijn, dan weten we elkaar te vinden.
fijne zondag nog.
Met vriendelijke groet,
Koen
----------------------------------------------------------Hi Wim,
Inderdaad een heel fijne voormiddag! Met jouw raad en kundig advies zal ik
nog jarenlang plezier beleven aan het wassen en onderhouden van mijn
auto. Decennia ervaring met poetsmiddelen en producten samengebald in
enkele aangename uren: faut le faire! Chapeau zeggen ze in Frankrijk ;-) Ik

sta al te popelen om de dingen die ik ontbreek te bestellen en aan de slag te
gaan... Vermoedelijk zal ik tijdens het gebruik van enkele dingen nog wel wat
vragen hebben, maar dan mail ik je wel.
Hartelijk dank nog eens en beste groet,
Ben
----------------------------------------------Hallo Wim, bedankt voor de leerzame ochtend. Ik heb veel opgestoken en
gezien wat rustig polijsten kan doen met de laklaag van onze auto. Bedankt
voor je geduld en de bijgeleverde informatie. Ik zal je zeker aanraden bij
collega's! Groet Otto
----------------------------------------Hoi Wim.
Erg veel dank voor je duidelijke uitleg, je hebt er echt plezier in dat is te
merken, leuk.
Ik ga de werklijst goed bekijken en binnenkort de spullen bestellen.
Met veel dank en vriendelijke groet.
Ad
-------------------------------------------Wim,
Hartstikke bedankt voor uw tips. Ik heb de auto behandeld met Scholl S20
100ml met een blauwe pad, aan paarse pad is het niet eens aan toe gekomen
heb heel de auto gedaan in twee uur inclusief afplakken sommige delen
schuren en het polijsten. Pad zelf is helemaal niet warm geworden ook niet
ontploft is nog eigenlijk helemaal nieuw. Heb hem daarna in de wax gezet.
Helemaal top. Morgen heel de auto opnieuw polijsten tot dat de 100ml op is.
Denk nog anderhalve keer dat ik de auto kan polijsten. Nogmaals hartstikke
bedankt voor uw tips helemaal top! De pads als polijst echt helemaal
perfect!!!
U bent welkom bij mij op de zaak voor een kop koffie.
Met vriendelijke groet Huss
--------------------------------------------Hallo Wim,
Dank voor de uitgebreide lijst, zo moet het wel lukken om die auto nog 10
jaar te rijden.Handig dat je die links er bij hebt gezet, dat maakt het
bestellen ook makkelijker. Ik zou je ook nog de link geven van het Toyota
forum: http://www.toyotahybrideforum.nl/, vooral de kopjes "Exterieur"
zullen je interesseren. Soms met exotische oplossingen: krassen uit de
voorruit verwijderen met koperpoets en staalwol type 0000 kwam op mij wat
vreemd over maar ja, staal is natuurlijk wel zachter dan glas... Al met al een
geslaagde dag, nogmaals dank. En complimenten voor je bijzonder
uitgebreide website!
Groeten, Roger
---------------------------------------Goedenavond Wim,
Ik vond het ook erg leuk en zeker enorm leerzaam. Ik ga mijn best doen om
de Outlander 'nieuw' te krijgen.Ik hou je op de hoogte van mijn commerciële
start-up Nogmaals dank, groetjes Ghian
-------------------------------------Hallo Wim,
Ik vond het ook een gezellige maar ook een zeer leerzame workshop voor mij.
Ik heb alle spullen besteld en hoop a.s. weekend te beginnen met mijn auto.

Bedankt voor alles! Als ik een vraag heb hoor je me zeker!
Gr.Yasin
------------------------------------Beste Wim,
Nogmaals bedankt voor de fijne begeleiding en het uitgebreide advies!!! Zal
uiteraard foto's sturen van het uiteindelijke resultaat.
Met vriendelijke
groet Mark
------------------------------------------Dank Wim,
Dank voor je wijze lessen en ik ga ze eerdaags in praktijk brengen natuurlijk
maar eerst even alles goed doorlezen. Net allemaal uitgeprint. De poster
komt boven m’n bed... Vindt mijn vrouw vast leuk.
Fijn weekend.
Met vriendelijke groet,
Ruud
----------------------------------------Hallo Wim,
Het was een super leerzame workshop vanochtend, waarvoor dank! In een
korte tijd hebben we alle nodige info gekregen voor een goede basis die nodig
is om te polijsten. Wij zijn bij jou terecht gekomen door op zoek te gaan naar
kwaliteit en eenvoud. Dat hebben we vandaag gezien en zelf mee mogen
meemaken. Ook de lijst ziet er goed uit en hiermee kunnen we mee aan de
slag. Zelf willen we op den duur commercieel polijsten/interieurreinigen
(dieptereiniging). Vandaag hebben we een goede begin gemaakt om dat te
kunnen realiseren. Nogmaals bedankt voor je kennis die je hebt gedeeld met
ons.
Met vriendelijke groet,
Hassan en Arno
--------------------------------------Goedemiddag Wim,
Dank voor de deskundige uitleg gisteren, Rogier en ik hebben die als
bijzonder prettig ervaren en vonden het een zeer geslaagde - en bovendien
gezellige- ochtend. Morgen wordt het pakket met de 900 Plus voor donkere
auto’s besteld, zodra het weer het toelaat gaan we gelijk aan de slag. Alle
attributen van de Action liggen thuis al klaar.....
Vriendelijke groet,
Cock
------------------------------------------Hoi Wim,
Alles besteld en aan de slag gegaan. De Tornador is helemaal top. Werkt erg
goed moet ik zeggen. Ten aanzien van het polijsten, hoe vaak keer doe je dit
per baan ? Stond me iets van bij van 6x. Dacht vraag het toch even. Voor het
waxen, kan ik een hele auto waxen met 1 pad.
Zeer verslavend om zo met je auto bezig te zijn.
Dank voor de geweldige nieuwe hobby.
Groet,
Stef
-------------------------------------------------Hallo Wim,
Vond zeker dat er meteen een mooi resultaat uit is gekomen. Zeer bedankt
voor de informatie, tips en de workshop in zijn geheel. Vond het erg leerzaam

en onmisbaar om mijn auto weer mooi te laten glanzen. Ik wens jou veel
succes met het bedrijfje dat je hebt en zal nog van me laten horen zodra ik
mijne volledig heb gepolijst of als ik evt. nog vragen heb. Zal wat foto's
meesturen nog van de Audi als bijlage. Nogmaals bedankt! Met vriendelijke
groet,
Leroy Meedendorp
--------------------------------------------------Hi Wim,
Die polijstpasta doet wonderen! Weer 4 shiny velgen :-)
Thanks
Groet Paul
------------------------------------------Dag beste Wim Vos,
Hartelijk dank voor al uw aandacht en tijd. Het was die € 30 meer dan
waard. Fijn dat je het op die prijs wilde houden!!
Sorry dat ik wat later was. Ik moet bekennen dat ik wat eerder moest
vertrekken. Ook kwam ik in de verkeerde wijk in Houten terecht. Dat duurde
ook eventjes. Tof dat u mij toch zo relaxed van advies wilde voorzien. Je hebt
gelijk, ik ben ook van plan om nieuwe banden te regelen. Ze hebben
inderdaad onvoldoende profiel. Ik was met name onder de indruk van het
resultaat van de Revive Trim Dressing van Autofinesse. Fijn dat je die
rubbers ook echt kan onderhouden. :) Bijzonder blij mee! Ga ik zeker kopen.
Ik ben het even thuis in een word document aan het noteren.
Met extra vriendelijke groet, Maarten
-------------------------------------Dag Wim,
Bedankt voor de rustige en duidelijke uitleg. Heel erg leuk en leerzaam om
dit eens onder begeleiding te doen. Vanmorgen de info op kalender nog eens
bekeken voor mij in ieder geval een duidelijke samenvatting. De hoeveelheid
informatie is best groot om in een keer te bevatten.
Fijne jaarwisseling voor jou en je gezin gewenst.
Met vriendelijke groet,
M. van der Bas
-----------------------------------------Beste Wim,
Bedankt voor de uitgebreide documentatie! Ik heb de spullen gelijk besteld.
Vond het een leuke en leerzame ochtend. Heb thuis gelijk de koplampen van
de auto van mijn vrouw gepolijst. Ziet er een stuk beter uit! Heb nog wel een
vraag voor je: dat spul om beschadigingen aan te tippen wat alleen in
Amerika beschikbaar is. Hoe heet dat? Dan ga ik dat in augustus proberen
te bestellen, als ik daar ben.
Groeten, Sander
---------------------------------------Beste Wim,
Bedankt voor de gehele (boodschappen)lijst. Werkelijk genoten vanmorgen,
erg leuk on te doen en het resultaat is werkelijk verbluffend!
Ga nu snel bestellen zodat ik verder kan. Nogmaals dank voor de goede
uitleg die in alle rust kon worden opgenomen.
Met vriendelijke groet, Richard

-----------------------------------------Beste Wim,
Nogmaals bedankt voor al je zeer nuttige tips. Ik had natuurlijk veel eerder
moeten langskomen. Ik heb vanmiddag al wat ingekocht bij de Action. De
rest van je lijst ga ik snel bestellen. Wil je nog aangeven hoe ik het beste mijn
cabriokap kan reinigen of kan ik dat ook direct aan Carclean vragen?
Groet, Marco
------------------------------Goedenavond Wim,
Als eerste nogmaals bedankt voor de workshop. Leerzaam en leuk. Ik heb
inmiddels een doos aan postspullen ontvangen, van autoglym voor de ramen
tot leer behandelingsspul, ez velgenreiniging borstel, doeken, autoshampoo,
etc, etc. Ben erg tevreden over wat ik geleerd en al in de praktijk heb kunnen
brengen! Volgende stap nog een polijstmachine en dan poetsen en waxen :-)
Groeten Peter
----------------------------Enorm bedankt. Heb echt veel geleerd en was erg tevreden met het resultaat!
De workshop is zeker een aanrader!! Die samengestelde set is zeer handig,
alleen helaas niet op voorraad. Maar ik denk dat ze alles wel los in huis
hebben, maar dit dan wel als een set moeten versturen. Ik zal contact met ze
opnemen. Bedankt voor de handige posters/agenda/word document.
Groet, Ibrahim
---------------------------Hoi Wim,
Ik ga ermee aan de slag, bedankt voor de workshop. Ik weet zeker dat mijn
auto gaat stralen:)
Groet Hessel
-------------------------------Ik vond het ontzettend leuk en leerzaam deze ochtend. Ik ga dinsdag even
bellen met carclean om de Plus set voor donkere auto's te bestellen. Ik hoop
snel aan de slag te kunnen, en zal je tzt een mailtje sturen om te laten weten
hoe het gaat. Ontzettend bedankt voor de zeer uitgebreide lijst en
beschrijving! Heel erg handig.
Fijn weekend, Mvg Johan
-----------------------------------Dag Wim,
Bedankt voor de lijst zal hem aandachtig gaan lezen.
Het was inderdaad een mooi resultaat vanochtend en ik heb ook genoten van
je uitleg en tips die ik gekregen heb.
Het was voor mij een leerzame en mooie ochtend.
Nogmaals dank. Mvg, Alex
---------------------------------------Hallo Wim,
Wat een duidelijke en goede instructie/ workshop heb je me gisteren
gegeven. Je bent duidelijk een liefhebber en verteld vol passie over het
reinigen, polijsten en conserveren van je auto. Hartelijk dank voor de
overzichtelijke poetslijst, heel praktisch zo. Ik ga een dezer dagen bestellen
en zeker ook even naar de action om daar je tips over de verschillende
producten te bekijken.Nog even een vraag, hebben wij gisteren gewerkt met
de DAP 900 of met de 900 plus? In mijn beleving was het de 900 en vertelde
je hierbij dat dit een prima machine is tov de 900plus. De plus kan als

nadeel hebben dat hij te warm kan lopen op de pads? Of heb ik dat helemaal
verkeerd begrepen? Ik hoor het graag van je. Verder ga ik lekker aan de slag
als ik de spullen heb met de kennis die je me heb aangereikt.
Met de poetslijst die je me hebt nagezonden met de uitleg moet het zeker
gaan lukken! Nogmaals hartelijk dank voor de duidelijke instructies en
succes en natuurlijk veel rijplezier met je mooie Volvo!
Met vriendelijke groet, Ab
--------------------Hoi Wim,
De Lexus maar ook zeker de Alfa zijn er geweldig uitgekomen! Ik heb
inmiddels een nieuwe Lexus, een is300h zilver en ben deze vandaag aan het
polijsten. Ik vroeg me nog af wat de beste wax is voor een zilvere (licht
kleuge) auto is.
Kunt u mij nog wat adviseren?
Mvg Fons
---------------------Beste Wim,
Dank je wel voor de gezellige en leerzame avond. Ik heb er een nieuwe hobby
bij! Hartelijke groet,
Alex
---------------------Hoi Wim,
Dankjewel voor je antwoord. Ik heb dus duidelijk niet goed gekeken. Ga het
bestellen. Dankzij het polijsten en poetsen kreeg ik ruim €1700,00 meer
terug voor de freelander. Mooi snel verdiend!
Goed weekend.
Mvg, Andre
-------------------Hallo Wim,
Ja, ik heb de wedstrijd even op me gemak teruggekeken. Bedankt voor de
leerzame ochtend. Het heeft zeker voor mij het polijsten een kickstart
gegeven. Nu is het een kwestie van meters maken en dan komt de
handigheid vanzelf wel.
De lijst met producten is zeer handig en heb zeker een andere kijk op
bepaalde zaken gekregen.
Bedankt, groetjes, Rick
------------------Hoi Wim,
Dank je wel voor alle informatie. Ik vond het super gezellig en leerzaam
vanmorgen. Ik heb zin om aan de slag te gaan. De haalbaarheid van mijn
autopoets projecten is enorm toegenomen na vandaag. Reuze bedankt voor
alle uitleg, steun en aanwijzingen
Met hartelijke groeten,
Henk
-------------------Hallo Wim,
Dank voor het sturen van de lijsten. De workshop was leuk en leerzaam.
Echt een aanrader! Ik ben bijzonder tevreden over het behaalde resultaat op
de motorkap. Benieuwd wat het eindresultaat zal zijn. Wanneer ik vragen
heb zal ik zeker contact opnemen, dank je.
Hartelijke groeten

Robert
------------------Hoi Wim,
Dit was een zeer leerzame ochtend en nu heb ik het idee dat ik weet wat ik
doe. Allerlei adviseurs die er verstand van zeggen te hebben praten toch met
de commerciële mond. Maar als je geen alternatieven hebt dan moet je haast
wel volgen. Tot vandaag. Hartelijk dank voor alle informatie. Goed dat je dit
overzicht stuur want men raakt natuurlijk snel overgeinfomeerd met die
tientallen artikelen. Doch de procedures, voetangels en klemmen staan me
nu helder voor de geest. Mocht ik vragen hebben (en dat vermoed ik) dan
neem ik contact met je op.
Mogelijk kom ik een keer met de Excalibur langs voor de puntjes op de i.
Hartelijke groet, Bert
-----------------Hoi Wim,
Dank voor de mooie dag. Ik heb veel geleerd (maar niet alles onthouden
).
Vandaar dat ik blij ben met je lijstjes en je feedback. Ik vond de machine
DAP 900 plus ook een erg handzame machine. Gaat er zeker komen, maar
moet ‘m nog even op de kadolijst zetten voor de familie. Hoop dat ze er
intrappen, haha. Ik vermoed dat ik je te zijner
tijd nog wel eens zal bellen. Nogmaals dank!
Groeten, Wim
----------------Hallo Wim,
Bedankt voor je uitgebreide handleidingen. Het was gezellig vandaag.
Vandaar dat we ook uitgelopen waren. Ach je moet er ook plezier in hebben
toch. Je bent een leuke kerel die het ook op een enthousiaste manier weet te
vertellen. Ik hou je nog wel op de hoogte hoe het gaat met het bedrijf.
Goed weekend, Cees
---------------Beste Wim,
Dank voor het toesturen van de lijst. Ik heb een leuke ochtend gehad
afgelopen zaterdag! En ik heb een heleboel van je geleerd. Dank daarvoor! Ik
zal de komende periode zeker nog wat vragen hebben, dus die zal ik je dan
mailen.
Groet, Bjorge
----------------Dag Wim,
Hartelijk dank voor alle informatie. Het was veel! In heel korte tijd. Maar
alles kan ik gebruiken om mijn auto mooi te krijgen. Blij met mijn keuze om
bij jou de workshop te volgen.
Tot ziens/horens Hans
----------------Hallo Wim,
Bedankt voor de cursus en de prachtige zeer gedetailleerde lijst. Heel erg
praktisch en doeltreffend!
In het onderwijs zou je het vlgs. mij ook heel goed doen :-) Ja ik was erg
happy met het fantastische resultaat. Zo rijd je met nóg meer plezier in je
auto. Deze week ga ik de set bestellen, en dan lekker in etappes het plaatje
afmaken deze zomer. Nogmaals bedankt en mijn complimenten!!
M.v.g. Andries

-------------------Dag Wim, Beide willen we je nog bedanken voor deze top avond, die 4 uur
gingen zo voorbij. Ook de nazorg met alle aanvullende informatie zijn we erg
blij mee!
Groetjes Steve en Sean
--------------------Hoi Wim,
Dank voor lijst en het enthousiasme waarmee je ons inwijdde in het poetsen
van de auto. Groet, Dolf
--------------------Dankjewel vond het superleuke cursus en ga der zeker mee verder als ik nog
iets heb laat ik je het weten iedergeval bedankt!!!
Groetjes Marvin
--------------------Hallo Wim!
Superleuke duidelijke en leerzame workshop! Heb er veel van opgestoken en
heb zelfs binnenkort al mn eerste klusje met een zwarte (niet metallic)
mitsubishi outlander, deze moet ik van binnen en buiten gaan doen!
Bedankt voor je mail met alle besproken stof en middelen!
Groeten Danny!
--------------------Hey Wim,
Bedankt voor het doorsturen van de instructie en de lijst met de te gebruiken
produkten. We zij inmiddels onze bestelling bij carclean aan het
samenstellen want we willen zo snel mogelijk aan de slag! We hebben erg
genoten en veel geleerd afgelopen zaterdag. Bedankt daarvoor! We hebben
het er nog lang over gehad 's avonds. Bedankt voor je snelle reactie! Fijn dat
we met deze 2 waxen voor alle auto's klaar zijn. We gaan zsm aan de slag
dus binnenkort alleen masr glimmende wagens en nooit meer door de
krasstraat! Ik doe Menno de groeten en we hebben vast binnenkort weer
eens contact.
Gr Jeffrey
------------------------Hoi Wim,
Bedankt voor de grondige uitleg en alle benodigde informatie. Ik ga de
spullen bestellen en het geleerde zo snel mogelijk toepassen op de rest van
de auto. Ik ben nu al enorm blij met de motorkap.
Grt, Danny
---------------------------Hoi Wim,
Heel erg bedankt voor de gezellige en super leerzame workshop! Ik ga nu met
al je tips, trucs, productenlijsten ( eerst effe langs de Action...) enz met
vertrouwen aan de
slag! Fijne avond!
Met vriendelijke groeten, Martijn
--------------------------Dag Wim,
Dank voor het toezenden van de lijst met producten. Wij hebben beiden de
workshop als zeer leerrijk ervaren. U bent een heel vriendelijk en gezellig
persoon met uitstekende didactische vaardigheden.
Ik zou makkelijk 10 tot 20 uren naar u kunnen luisteren zonder verveeld te

raken of weg te zakken. Verder bewondering voor uw producten kennis. U
bent een topper. Ik zal niet schromen om tijdens mijn ontwikkeling u te
contacten met vragen. Vriendelijke groet, Floyd
--------------------------Hallo Wim,
Het was echt super, genoeg tips en hoe je het beste kan aanpakken.
Gaat zeker goed komen met de Toyota starlet, bedankt voor deze leerzame
dag. De schema’s kan ik nu rustig doornemen
Stap voor stap,
Met vriendelijke groet Milo
---------------------------Hi Wim,
Bedankt voor de lijst en de uitgebreide uitleg/workshop, ik bel al aan het
kijken om e.e.a. te gaan bestellen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan :-)
Je doet dat super!!
Grtz Rik
-----------------------Ha Wim,
Nogmaals hartelijk dank voor de interessante en gezellige ochtend. Ik heb
veel
geleerd! Ook dank voor de bijlage! Heel erg leuk om alles even terug te lezen
en te zien dat je specifiek aandacht besteedt aan mijn auto. Veel leuker dan
een algemeen informatieblaadje.
Groeten! Thomas
------------------Hoi Wim,
Nogmaals dank voor de zeer leerzame en leuke workshop, ik was het liefst
gistermiddag de hele middag doorgegaan. Zo gaaf om te zien hoe het wordt
zoals ik het graag wil.
Ik ga set 2 bestellen met de dap plus. De steenslag-roest plekjes werk ik bij
met brunox, vooraf reinigen met apc? Kun je na de brunox na verloop van
tijd een beetje lak eroverheen (touch up) doen ?
Er zullen de komende weken ongetwijfeld nog vragen opkomen, fijn dat ik
dan op je terug kan vallen!
Op je site heb je een stukje staan over vogelpoep:
Ze hebben geen maag zoals wij, dat zou te veel schommelen bij het vliegen.
Daardoor komt urine en poep uit hetzelfde gat en dat is erg zuur. Als dat
zuur gaat inwerken op de autolak, de rubbers of plastic kan op den duur de
lak daar niet meer rekken of krimpen en gaat de blanke toplaag als eerste
kapot. Vanuit mijn werk als dierenarts wil ik daar graag iets voor je aan
toevoegen, vogels hebben namelijk 2 magen, de kliermaag en de spiermaag
(en een darmstelsel):
Vogels poepen en piesen uit hetzelfde gat, de cloaca. Dit ziet er vaak uit als
groen/bruin met een witte klodder er bovenop. De poep is het groen/bruine
gedeelte en de urine is het witte gedeelte, soms met wat vocht. Het witte is
zeer geconcentreerd urinezuur (“Uraten”), dat scheelt veel ballast met
vliegen. De combinatie van urinezuur en poep maakt dat “vogelpoep” vrijwel
elke ondergrond aantast en zeker de lak van een auto aantast gezien de open
micro structuur van de lak. Hartelijke groet en alvast fijne feestdagen,
Ko

---------------Hey Wim, nog bedankt voor de leuke innovatieve dag, heb heel veel
opgestoken en kan niet wachten totdat ik aan de slag kan, na de feestdagen
ga ik meteen kopen. Nogmaals bedankt en nog fijne feestdagen voor u en het
gezin.
Groetjes Kevin
---------------Hey Wim.
Ik wil je bedanken voor de goeie uitleg en het geduld met ons. Het word
document is heel duidelijk en ziet er compleet uit, complimenten daarvoor!
We vonden het heel erg leuk super leerzaam. Ondanks ik niet zo lekker was
gingen we met een ervaring rijker en vol geladen met informatie naar huis.
Nogmaals bedankt voor vandaag!
Groet Tim
-------------Beste Wim,
Hartelijk bedankt voor de leuke en interessante morgen, weer veel geleerd. Ik
ga de lijst doorlopen en ermee aan de slag. Ps de motorkap ziet er in het
echte licht prachtig uit !
Mvg Joost
------------Beste Wim.
Dank voor de zeer uitgebreide informatie pakket en tevens voor de zeer
leerzame dag vandaag, zo leerzaam dat Owen is aan het overwegen om een
hele pakket te kopen, inclusief de dual action machine.
Sean
-------------Hallo Wim,
Ik heb een enorm goed gevoel overgehouden aan de deskundige en
vriendelijk manier waarop je mij de kneepjes van het poets en polijstvak hebt
proberen bij te brengen.Waarvoor dank. Ook bedankt voor de uitgebreide
samenvatting. Omdat ik te weinig verjaardagen in het verschiet heb om alles
voor mijn verjaardag te vragen ga ik e.a maar zelf bestellen. Ik heb er zin in!
Vriendelijk groeten
Boudewijn
---------------Review op Google door Wen:
Had een 1op1 workshop auto polijsten en detailen met Wim vandaag. Was
een top workshop. Wim neemt de tijd om alle aspecten van de auto te
doorlopen van onder de kap tot het dashboard. De belangrijkste aspecten
van het wassen, drogen, polijsten, glaze en waxen uit te leggen en te oefenen.
Het leukste is dat Wim praktische tips geeft mbt het gebruik van materialen.
Wat heb je nodig en belangrijker nog, waar kan je op besparen (het blijft een
dure hobby). Mooie poster meegekregen op het eind met suggesties voor
materialen en krijg als het goed is ook nog een mooie uitgebreide
onderhouds-lijst met uitleg specifiek voor mijn auto. Dank je Wim. Kijk
ernaar uit om de rest van de auto te doen en het weer terug te brengen naar
showroomstaat :). Wen

--------------Hallo Wim,
Ik wil je vriendelijk bedanken voor alles. Ik ben er zo blij mee en ga er zeker
gebruik van maken.
De cursus was op en top!! Nogmaals bedankt en we houden contact.
Groeten Anthony.
---------------Hallo Wim,
Ik wil je enorm bedanken voor je goede uitleg en je tijd. Ik heb er enorm veel
aan gehad! Aankomend weekend ga ik alles rustig lezen, mocht ik nog
vragen hebben laat ik het je daarna weten. Ga vooral zo door! (Alhoewel daar
wordt mijn concurrentie ook beter van haha) Nogmaals bedankt!
Mvg, Henno
-------------Hallo Wim,
Wij hebben ondertussen alle poets- en onderhoudsmiddelen, inclusief de
Shinemaster S15 in huis.
Dus binnenkort kunnen we aan de slag, te beginnen met de Z4.
Wij hebben die zaterdag bij jou heel erg genoten.
Dus nogmaals bedankt voor de duidelijk uitleg.
Met vriendelijke groet,
Henk en Marlies
--------------Goedemorgen Wim,
Ik vond het een hele interessante en leuke ochtend gisteren. Je hebt me heel
veel praktische tips gegeven en me veel geleerd. Was gisteravond best wel
moe en vanochtend met spierpijn in mijn schouders wakker geworden :).
Nogmaals dank voor de leuke workshop. Nu snel een polijstmachine
aanschaffen en aan de slag. Mijn vrouw zag meteen het verschil in de
koplampen toen ik haar ophaalde :).
Met vriendelijke groet,
Marcus
---------------Hallo Wim,
Ik heb gisteravond nog je mailtje gelezen en dacht toen geweldig, en wat een
tijd je voor mij vrij heb gemaakt. Ook daarvoor ontzettend bedankt !!! Wat de
cursus zelf betreft, naast dat het een hele leerzame cursus was/is voor mij,
vond ik het ook heel erg leuk dat jij degene bent die deze aan mij gaf. Ik kan
dan ook niet wachten om verder te gaan met mn auto. Ik vergat nog 1 ding.
Heb jij ook nog tips voor mn chrome uitlaat. Deze is zwart van de roet.
Tot horens.
Mvg,Bruce
---------------Hallo Wim,
Hartelijk dank voor de zeer leerzame en vakkundige workshop vandaag! Door
jouw uitgebreide uitleg en het in de praktijk toepassen van de beste en meest
handige methodes om de auto in een top staat te verkrijgen, heb ik nu een
houvast om ook daadwerkelijk zelf aan de slag te kunnen. Met de autoliefde
zit het zeker goed, ik zie het als een leuke hobby en heb mijzelf als doel

gesteld om stuk voor stuk alles aan deze auto op te
knappen om er nog lang plezier van te houden. Veel succes met alle
toekomstige workshops, ik zou zeggen ga zo door, ik heb het in ieder geval
leuk en zeer leerzaam ervaren.
Met vriendelijke groet,
Stefan
-----------Hoi Wim,
Na noeste arbeid is het eindresultaat behoorlijk bereikt. Wat een goede tips
heb je gegeven! en wat goed apparatuur en middelen allemaal kan doen.
Vandaar even wat foto's. De bumper partij was overigens ook een mooi
uitdaging!! en geen helaas pindakaas maar juist!!! Ik heb een "er voor en er
na" foto nu. En , jaja niet gesmokkeld, een dak foto. Het dak was ook apart
om te doen. (trapje op trapje af etc. etc.etc) haha poets je slank. De Golf is
nu ook al helemaal in de glans.
Op naar de motorscooter!!!
grtzzzz Fred
-----------Dag Wim,
Inmiddels de auto - op twee portieren na - gepolijst en in de wax gezet. Wat
een werk zeg dat polijsten. Ben er zo'n twee dagen mee bezig geweest, maar
het resultaat mag er zijn. Heb zelfs die vogelpoepplek weg gekregen. Vond
het wel lastig om met de eerste keer polijsten met die monello te bepalen
hoeveel ik moest gebruiken. En kwam er achter dat ik van van die blackhole
veels te veel had gebruikt, want met het uitspoelen kwam er enorm veel uit
de pad. Ach ja, daar leren we weer van") Nogmaals bedankt voor de
duidelijke uitleg.
Groet, Ewoud
---Hoi Wim, Ik kijk terug op een ontzettend leuke en leerzame workshop. Je
hebt de verwachtingen absoluut waargemaakt. Dank je wel voor de
uitgebreide beschrijving, stappenplan en productoverzicht. Ik ga zo naar
Carclean om wat spullen om te ruilen. Dan kan ik deze week met mijn
Porsche aan de slag. Ik kan niet wachten! Er schoot mij nog één vraag te
binnen. Ik heb een glazen schuifdak op mijn Porsche. Ik ga er vanuit dat ik
deze niet ga waxen. Kan ik het donkere glas daarvan wel behandelen met de
Polymer Netshield van Sonax om het glas beter te beschermen tegen vuil?
Groeten, Joris
---Beste Wim,
Hartelijk dank voor de uitgebreide lijst. Die gaan we bestuderen. Wij hebben
de workshop als erg nuttig en leuk ervaren. De manier waarop jij het ons
leerde was prima en lekker ontspannen . Ook heb ik nog een vraagje over de
raamlijsten van de Volvo. Op mijn auto ontstaan na het wassen, ondanks
het afdrogen, vlekjes op de roestvrijstalen lijsten. Enig idee hoe dit verwijderd
kan worden of hoe dit kan worden voorkomen?
Met vriendelijke groet,
Rob en Kasper
----

Wim,
Bedankt voor de zeer uitgebreide instructies en de vele tips om een zo'n mooi
mogelijk poetsresultaat te halen. Ook de lijst met de producten en
werkvolgorde ziet er top uit. Ik ben nog enthousiaster geworden door jouw
professionele uitleg.
Nu gauw de spullen bestellen en dan lekker aan de gang.
Groeten van een zeer tevreden klant.
Marcel
---Hallo Wim,
Bedankt voor de informatie. Nu kan ik aan de slag met de auto. Zoals wij van
morgen aan de slag zijn geweest twijfel ik er niet aan dat het een plaatje gaat
worden. Ik vond het vandaag gezellig en een leerzame workshop, zeker een
aanrader. Mochten er nog vragen zijn laat ik het weten.
Nogmaals bedankt voor alles. SUPER!!!!
Met vriendelijke groet Roger
---Hallo Wim,
Wat een hele fijne en leerzame workshop. Mijn complimenten daarvoor. Ben
heel erg blij dat ik voor uw workshop heb gekozen en niet voor een ander. Ik
ga vanavond meteen kijken welke spullen ik allemaal moet aanschaffen om
zelf aan de slag te gaan. Nogmaals hartelijk dank voor alle tips en na
gestuurde info. Fijn weekend en mocht ik nog iets willen weten of advies
willen hebben dan kom ik weer in de lucht.
Mvg, Remie
---Hallo Wim,
Mijn zoon en ik zijn erg blij met de workshop. Zelf zou ik mijn DAP nooit
durven te gebruiken, zonder uitleg. Bedankt ook voor je brief. Erg nuttig, alle
plekken met de juiste producten! Binnenkort gaan we de lijst met de
producten bestellen (we wachten even totdat het weer wat beter wordt) en we
gaan aan de slag eerst met de BMW! Bedankt nogmaals voor alles, hier
hebben we de komende tijd genoeg te doen! Als we de BMW hebben gedaan
stuur ik je wel een paar foto's!
Mvg, Jorgos en Jorian
---Beste Wim,
Dank voor alle toegestuurde informatie, maar vooral voor de zeer
interessante en leerzame workshop. De komende dagen gaan Sander en ik
een pakket bestellen bij Car Care.
,,De wereld zal weer een klein stukje mooier worden,,
Groeten Alfred
---Hallo Wim Vos
Wij hebben heel erg genoten van de leerzame cursus. Ook de lijsten die je
heb doorgestuurd hebben we heel veel aan. Nogmaals bedankt voor de tips.
Gr Bram/Jeroen
---Dank je wel Wim, we hebben een hele fijne en leerzame dag gehad. Het wordt
allemaal duidelijk en goed uitgelegd. We zullen nu zelf aan de slag moeten.
Maar dat is geen probleem na jouw workshop. Namens Jimmy en mij

hartelijk dank!!!!!!
Sjaak
---Erg bedankt voor uw hulp meneer Wim Vos,
Ik heb erg genoten van deze leerzame workshop. Ik heb nu een veel beter
idee hoe ik het allemaal stapsgewijs aan kan pakken, en verheug me er erg
op. Ik heb de prijslijst goed ontvangen. Alleen ben ik jammer genoeg voor
vandaag net te laat met bestellen geweest om het complete pakket morgen te
kunnen ontvangen. Volgende week gaat dat lukken en kan ik zelf gaan
proberen. Ik verheug me op om het wagenpark helemaal netjes op orde te
krijgen, en ga er veel voldoening aan hebben. Heel erg bedankt voor uw
begeleiding en uw hulp. Toen ik zelf als plaatwerker/schadehersteller
werkte, vond ik het altijd al heel interessant hoe de ingehuurde detailers
lakherstellers hun werk deden. Ook de passie om van een uitgeleefde wagen
met allerlei beschadigingen en oneffenheden weer te kunnen herstellen tot zo
nieuw mogelijk. Dit was altijd al een wens geweest voor mij om ook echt een
keer goed te leren van een echte ervaren detailer.
Met vriendelijke groet en een goed weekend, Lokai
---Goedemorgen Wim,
Bedankt en nogmaals dank voor al je informatie, duidelijke uitleg in een
ongedwongen en leuke sfeer, zonder commerciële belangen. Poetsen vond ik
altijd al leuk, nu nog meer omdat ik er in ieder geval het nodige van af weet.
Wellicht neem ik weer contact op om een en ander nog verder uit te diepen,
als dit nog mogelijk is. De kinderen waren erg enthousiast en kijken er dan
ook naar uit dat ik de rest van de auto ga aanpakken. (tuurlijk, grapje !!!)
Vandaag ga ik mij "verlanglijstje" (hahahaha) geven aan de kinderen, zodat
ze onder bij de Action doeken enz enz kunnen kopen voor mijn verjaardag.
De rest ga ik straks bestellen bij Carclean. groetjes, Chris
---Heel hartelijk dank, Wim, voor de uitgebreide lijst en voor de prachtige
workshop. Ik heb er veel van geleerd. Zoveel, dat het niet in 1 keer te
onthouden is. Daarom is de mail met de uitleg van, en met de links naar de
producten helemaal top. We gaan ermee aan de slag.
Henk
---Hallo Wim,
Bedankt voor de cursusbundel en je goede uitleg tijdens de workshop. Het
heeft enorm geholpen. (standaard heb ik het uitgeprint in een mapje bij) Het
is was veel terugbladeren, nachecken, kleine blundertjes begaan, en de
polijstspetters hebben rondgevlogen maar oefening heeft kunst gebaard: Ik
ben net klaar met de Toyota, en oh wat is ze mooi geworden!
Morgen ga ik mijn broertje verrassen als ik hem ga ophalen. Hij gaat versteld
staan hoe ‘die oude Toyota’ schittert.
En overmorgen weer stapje voor stapje met de Volvo aan de slag.
Groetjes, Kai
---Dag Wim,
Bedankt voor het mooie naslagwerk en de leuke workshop, echt leuk om te
doen. Zojuist wat spullen besteld en dan maar zelf aan de slag.
Groet, Christiaan

---Dag Wim,
Hartelijk dank voor je mail. Ik vond het een hele leuke en leerzame cursus!
Het is inderdaad wel veel informatie, maar je legt alles ook heel duidelijk en
volledig uit. Ik heb ook de poster nog ge-bestudeerd, ik kan wel zien dat je
communicatieadviseur bent, het ziet er heel professioneel uit! Ik ga nu de
We-transfer downloaden. Hartelijk nogmaals en een fijne avond.
Met vriendelijke groet,
Lizelotte
---Hallo Wim,
Ik vond het fijn zo een goede uitleg te krijgen. Het is veel informatie, maar
met je tekst en de poster komt het helemaal goed. Ik was die avond best gaar
ook omdat ik er ook al vroeg uit moest voor de zaterdag. Was wel heel leuk.
Je ziet het gewoon opknappen. Nu nog wachten op droger weer.... Dr
colorchip heb ik eerder voor de volvo op kleur al aangeschaft, maar het weer
was er nog niet naar terwijl ik vrij was om aan herstel van de lak te werken.
Ik ben even een boodschappenlijstje aan het maken
Ik heb best nog wel
wat spulletjes nodig om het goed te kunnen doen. Maar goed budgettair geen
probleem. Moet wel wat ruimte in de garage gaan maken. Komt ook goed.
Met vriendelijke groet, Rob Koning
---Review:
Had een 1op1 workshop auto polijsten en detailen met Wim vandaag. Was
een top workshop. Wim neemt de tijd om alle aspecten van de auto te
doorlopen van onder de kap tot het dashboard. De belangrijkste aspecten
van het wassen, drogen, polijsten, glaze en waxen uit te leggen en te oefenen.
Het leukste is dat Wim praktische tips geeft mbt het gebruik van materialen.
Wat heb je nodig en belangrijker nog, waar kan je op besparen (het blijft een
dure hobby). Mooie poster meegekregen op het eind met suggesties voor
materialen en krijg als het goed is ook nog een mooie uitgebreide
onderhouds-lijst met uitleg specifiek voor mijn auto. Dank je Wim. Kijk
ernaar uit om de rest van de auto te doen en het weer terug te brengen naar
showroomstaat :).
Groeten Wen
---Hallo Wim,
Dank voor het sturen van de lijst met producten en duidelijke toelichting! We
vonden het een hele leerzame workshop waar je duidelijk ons tips, trucs en
vaardigheden hebt geleerd om onze auto’s weer in top conditie te brengen. Je
hebt het super voor elkaar in deze garage! Succes verder met deze passie en
hobby en mooi om te zien hoe je deze passie kunt overbrengen.
Met vriendelijke groet,
Lysander
---Hoi Wim ! Bijgaand het resultaat van het detailen van de motorruimte van de
Alfa GTA, ben niet ontevreden, bedankt voor de lessen Wim ! Een
topresultaat dankzij de cursus en de juiste spullen. Direct een flinke
bestelling geplaatst. Overigens, het polijsten van de zwarte unilak van de Alfa
147 ging perfect, minder inspanning nodig i.t.t. de Mercedes, en een
geweldige resultaat ook met de poorboys wax. Beste cursus die ik gevolgd

heb, nou ja...heb ook eens een wijncursus gevolgd en die was ook niet
verkeerd
.
Mvg. Nick
---Hoi Wim,
Ik wil je heel erg bedanken voor de leerzame en leuke dag. Het was een hoop
informatie maar dat je ook praktijkvoorbeelden krijgt maakt een hoop
duidelijk en zo kan ik er zelf ook mee aan de slag. Bedankt!
groeten, Tim
---Hallo Wim,
Bedankt voor de producten lijst en de gegeven workshop. Ik vond het behalve
leuk en prettig zeer leerzaam en kan het iedereen aanbevelen ook zeer goed
zoals je met de COVID voorzorgsmaatregelen omgaat bravo ! Nogmaals
bedankt voor de gezellige workshop en ik ga er gauw mee aan de gang. Mijn
handen jeuken nu al !!
Mvg Huub
---Beste Wim Vos
We zijn in augustus bij je geweest voor de cursus. We hebben veel dingen
geleerd. Hoe je het moest doen en ook hoe we de motorruimte en de
binnenruimte moesten opknappen. Hoe je het gedaan hebt is perfect.
Chapeau Wim, dat doen niet veel mensen je na.
Ik zou geen betere cursus kunnen vinden waar ik polijsten moet leren, dit is
echt een topper. Ik heb mijn Golf Plus gedaan en we zijn er ongeveer 16 uur
aan bezig geweest om hem helemaal krasvrij te krijgen, nu is het zaak om
hem bij te houden. Bedankt Wim en ga zo voort. Je hebt veel kennis en
wijsheid en je weet wat je moet doen. De ontvangst was ook geweldig.
Met vriendelijke groeten Casper
---Beste Wim,
Nogmaals hartelijk bedankt voor de leuke en leerzame workshop! Ik heb erg
veel geleerd en kan niet wachten om mijn auto weer als nieuw te poetsen.
Bedankt voor het doorsturen van de producten en poetslijst voor mijn Saab.
Ik ga direct aan de slag!
Vriendelijke groeten, Aimée
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