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ONDERSCHEIDEND IN DE REGIO

Streakers IS

STOER EN TRENDY
Onderscheidend in de regio. Zo omschrijft Marcel
Teeuwen (37) zijn dames- en herenmodezaak
Streakers op de Dam 4a in Schoonhoven. Met een
bijpassend sneaker aanbod kan hij de klant van top
tot teen aankleden.

“E

n dat gebeurt regelmatig”, zegt de
ondernemer. “Het is voor mij en
mijn medewerksters een sport om met een
goed advies de klant te helpen en deze blij de
deur uit te zien gaan. Op die manier hebben
we in enkele jaren een stevig klantenbestand
opgebouwd. Jong en oud hebben hun weg
naar Streakers gevonden.”
Marcel Teeuwen, die zes jaar geleden aan het
avontuur met jeans en sneakers begon, heeft
daarvoor in 2012 een gewilde locatie in het
hart van Schoonhoven kunnen bemachti-

gen. De winkel op de Dam kun je haast niet
missen. “Je kan hier zomaar even binnenwippen. Dit pand ligt in bijna elke route van
het winkelend publiek. Daarbij is het niet
alleen de kunst om de nieuwsgierige klant
te verleiden met bekende merken, maar ook
talentvolle nieuwkomers te presenteren. Die
variatie hoort bij een stoer en trendy bedrijf.
Je moet je klanten blijven verrassen.”
Streakers beweegt zich graag tegen de
stroom in om op te vallen. Marcel Teeuwen
geeft ogen en oren goed de kost om te weten
wat de markt biedt en de klant vraagt. “Het

gaat bij de inkoop om timing en lef. Tot op
heden is die formule heilzaam gebleken.
Ondanks de economische crisis slaagt Streakers er in zich optimaal te presenteren. We
stralen plezier uit. Klanten vinden het fijn om
bij ons te shoppen. Het aanbod is compleet
voor een brede doelgroep, die ik gemakshalve van jongens en meiden van 14 jaar
tot volwassen veertigplussers reken.” Het
moet gek lopen als je bij Streakers niet kan
slagen. Modemerken als o.a. Antony Morato,
Superdry, Minimum, Nümph, Catwalk Junkie
en schoenenmerken als Timberland, Nike,
Adidas en - komend voorjaar - Asics springen
in het oog. Om het regelmatig vernieuwende
aanbod onder de aandacht van zijn klanten
te brengen maakt Marcel Teeuwen veel
gebruik van Facebook. “In deze tijd kun je
eigenlijk niet meer zonder”, zegt hij. “Het
is snel en gemakkelijk communiceren en
een goede manier om bij je klant in beeld te
blijven.” u
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