
Beste autoliefhebber,

Wij danken u voor uw bezoek en heten u van
harte welkom in Euro Car Center. 

Heeft u even tijd ?

Laat u dan tijdens volgende voorstelling meevoeren 
doorheen onze boeiende familiegeschiedenis “5 generaties 
in de autobranche”.

                                                
            Michel & Denis Marchand
                                                        Afgevaardigde bestuurders



Familiegeschiedenis

1906 - 2006

5 generaties, 100 jaar auto’s



Hoe het begon …
Louis  Marchand sticht een fabriek in Parijs van ijzeren buizen  “des 

tubes acier soudés et sans soudure” op 26 juli 1854.

          



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1986 -1978

In de fabriek van zijn vader leert Paul van kleinsaf de mogelijkheden 
van ijzer kennen.

      



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1986-1978

1914 : lidkaart  motocyclette – club. 



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1986-1978

• 1908 : eerste atelier   in 
Gentbrugge

• Paul ontwikkel zijn met de 
hand vervaardige “PM”.



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1986-1978

u ziet achtereenvolgens de motor van Renault, de radiator, het chassis en 
een volledig afgewerkte “PM”.                                                                 



Paule Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886 - 1978

Paul ontwikkelt zijn “PM” verder in verschillende modellen.   

1922 : hij rijdt als eerste het traject Brussel-Parijs in 3 dagen  !

               



WOI breekt uit : Paul en Gabrielle vluchten naar Engeland,
Leeds. Hij ontplooit er zich in een fabriek van oorlogsvliegtuigen Blackburn Co.

                         

                                                                                                                                



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

In 1915 wordt hun eersteling Albert 
geboren. Een flinke zoon !

Brief E. Vercauteren aan zijn 
      dochter in  Leeds
“ Iedereen gezond en wel ?”



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

1
9
1
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1919 : Paul heropent zijn garage te Gentbrugge. 



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

In 1922 verovert goedkoper bandwerk de auto-industrie en schakelt hij 
noodgedwongen over op nieuwe merken o.a. Austin, Ford, Jaguar …

In 1933 verhuist hij  de garage naar de Tolhuislaan en verdeelt er  
Ford, Austin, Jaguar … tot in 1961.

                 



Paul Marchand : 1 ste generatie in de autobranche 1886-1978



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

In 1940 vlucht de familie opnieuw, naar Albië in Normandië. Benzine is zeer
duur . Paul neemt een concessie bij de fabriek Champy en ontwerpt een “VAN”
die op gas en steenkool rijdt (Gazogène). 3 km  file om zich te bevoorraden.
Een succesverhaal !

                                                               



De hemel klaart op. Wo I  is gedaan !

1959 : Paul opent een bijkomende 
Toonzaal voor alle modellen aan het 
Capitole te Gent (links boven)

In 1959 presenteert hij er een primeur 
in Gent. De MINI (onder)

                 



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

1962 : openingsreceptie van de vernieuwde Garage PM aan de Tolhuislaan. Hij ontvangt
           hiervoor een koninklijke vermelding.

            



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978

Hip Hip Hoera, bonpapa wordt 90 jaar. Op 12 juni 1979 viert de ganse familie enthousiast 
mee !
Zijn achterkleinkinderen Michel en Denis zitten vooraan in rood T-shirt.

Rechts ziet u hem met  zijn vrouw Gabrielle en zijn 
dochter Denise in een Mercedes van 1953.



Paul Marchand : 1ste generatie in de autobranche 1886-1978



Albert Marchand  : 2de  generatie in de autobranche

Paul Marchand
&

Gabrielle Vercauteren

1915 
Albert Marchand

Denise Marchand Bob Marchand



Albert Marchand : 2de generatie in de autobranche 1915-1987

Albert Marchand met zijn tweede
levensgezellin  Paule Schelstraete



Albert Marchand : 2de generatie in de autobranche 1915-1987

                  1958 
 Albert Marchand mikt, schiet 
…

…en vangt een RENAULT concessie in de schoonste der badsteden, Oostende. 



Albert Marchand : 2de generatie in de autobranche 1915-1987 

1956 : verhuis met openingsreceptie van  “Garage 
           Royal” naar Ledeberg.

Elke start heeft iets van een 
circus.

                         

        



Albert Marchand : 2de generatie in de autobranche 1915-1987

But with a little 
advice from papa 
…

… there is no 
business like 
car-business !

            



Albert Marchand : 2de generatie in de autobranche 1915-1987

1980 :Albert Marchand stopt zijn autoloopbaan en verhuurt 
 zijn garage aan I.M.A.  Gent, de invoerder van Mercedes,
 tot in 1987



In 1987 overlijdt levensgenieter Albert Marchand.

Hier ziet u hem met zijn zoon Pierre Marchand 



Pierre  Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

Albert Marchand en zijn eerste vrouw Lucienne hebben samen 4 kinderen : 
Jacques, Jean-claude, Pierre en Paul. Jean-claude sterft rond zijn eerst jaar. Net 
als zijn grootvader is Pierre gek op vliegtuigen.

Albert Marchand
&

Lucienne 
Van Nieuwenburg

Jacques Marchand Pierre Marchand Paul Marchand

Pierre

               

               



Pierre Marchand : 3 de generatie in de autobranche 1942-1989



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

1963 : Pierre Marchand en Jeanine Schoofs geven elkaar
           het ja-woord.



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

1960 : Pierre verkoopt Triumph en Volvo bij zijn vader Albert.

1968-1972 : hij werkt als verkoopsdirecteur bij garage Toyota te Gent.

Hij blijft niet stilzitten en ...

1972-1974 : start samen met een vennoot een eigen garage te  Sint-Amandsberg

1974 : Pierre koopt terreinen 
aan langs de 
Brusselsesteenweg
in Gentbrugge.

                                



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

Pierre weet van geen ophouden …

1974 : samen met zijn echtgenote Jeanine, start hij een volledig  nieuwe garage in
tweedehandswagens : EURO CAR CENTER is geboren !

Export U.S.A. 



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

1977 : openingsreceptie van een gloednieuw modern gebouw. U ziet rechts van 
de auto de drie generaties Marchand : Paul, Albert en Pierre. De 4de generatie, 
Michel en Denis lopen ergens rond tussen de auto’s.

“Massale belangstelling 
voor openingsreceptie

 EURO CAR CENTER “

                         



Pierre Marchand ; 1ste generatie in de autobranche 1942-1989

1977-1989 : Pierre werft 4 man aan. Het voltallig team bestaat nu uit 6. 



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

Kopzorgen 

1985-1989 : onder ziet u de toonzaal voor de onteigening van de voorgrond. De 
Tramroute wordt doorgetrokken naar Melle en de Brusselsesteenweg wordt verbreed. 

1987 : Euro Car Center koopt 3 huisjes aan voor afbraak. Het aanbod vergroot 
met  22 extra Wagens.

1988 : zijn oudste zoon, Michel, studeert af aan het Instituut Voor Autohandel te 
Driebergen, Nederland en zet zijn eerste stappen in de verkoop. 

Zal duizendpoot Pierre het nu wat kalmer aan doen ?





Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

In de lichtstoet tijdens 
de ajuintjesmarkt in 
Ledeberg. 

          



Pierre Marchand : 3de generatie in de autobranche 1942-1989

1988  : Kerst –en Nieuwjaarsperiode



Pierre Marchand overlijdt op 21 juli 1989

Een jaar dat nooit vergeten zal worden !



De 4 de generatie : Michel en Denis Marchand.

Mijn naam is 
Michel en ik 
ben geboren 
op 19 oktober 

1964

En ik ben zijn 
broertje Denis 
geboren op 3 
januari 1968



Michel en Denis Marchand : de 4de generatie in de autobranche

Beiden volgen met brio een tweejarige opleiding aan het
instituut voor autohandel (IVA) in Driebergen, Nederland.                     

          



Michel en Denis : 4de generatie in de autobranche 

Na het vroegtijdig overlijden van hun vader Pierre Marchand krijgen Michel (24 jaar) en Denis (21 
jaar) onmiddellijk de volle verantwoordelijkheid voor Euro Car Center op hun schouders. 
Gelukkig werden ze van kleinsaf dagelijks betrokken bij de zaak. Ook hun opleiding aan het I.V.A. in 
Nederland komt nu zeer goed van pas. 
Samen met hun moeder bouwen ze Euro Car Center verder uit. De dwingende realiteit van het 
zakenleven laat hen weinig tijd om te rouwen om hun vader. 
Michel en Denis slagen er o.a. in om als eersten in België al hun wagens met  een VTB –VAB 
diagnoseattest te leveren aan de klant. Over betrouwbaardheid gesproken !

                         



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

1991

Mercedes C220 van 1953 wordt blikvanger in de toonzaal

Euro Car Center 
behoort tot de top 50
van de gezondste 
bedrijven in het 
Gentse

             

          



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

Michel trouwt met Carolien De Roo op een zonnige  
septemberdag, 14.09.1991.

“De kortste weg 
tussen twee mensen 
is een glimlach”



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

De kopzorgen van hun vader
worden voor Michel en Denis realiteit.
Om de onteigening van de voorgrond
te compenseren, legt ECC een 
bijkomende open showruimte aan. 
Een huisje wordt afgebroken voor een
bijkomende uitgang. 

1992 - 1994

                        

             
                   



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche 

1994        

Einde van de openbare werken.
ECC kan terug ademhalen. 



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

1994 : luchtvaartballon met de klant
boven Gentbrugge.



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

1994
Opendeurdagen

Met B.V.  Bieke Illegems 
op de foto !

               



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

WIN 
EN GA
NAAR 

TENERIFE !

                   



            Denis Marchand en 
          Ann Schollaert klinken 
              op hun huwelijk

   6 maart 1996



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche.

     Enkele  medewerkers van het eerste uur ...
              gaan op welverdiende rust.   

     Jan Smeyers       en    Roger Cocquyt
        mecanieker                mecaniek en
                                              verkoop

 

                  

               



Denis en Benoit Marchand : 4de generatie in de autobranche

Ook mevrouw Marchand beslist
om het in de toekomst wat kalmer 
aan te doen en trekt zich terug uit de 
zaak.



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

   Net zoals hun voorouders hebben 
          Michel en Denis zin voor 
        progressieve vernieuwing.
 En hierbij worden ze gesteund door
hun creative vrouwen Carolien en Ann
            Kijkt u even mee naar  
           de Nieuwjaarswensen ? 

             

            



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

          





Michel  en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

Ondertussen versterken nieuwe talenten het Euro Car Center Team

Ann Van De 
Weghe blijft 
poetswonder
van dienst

Patrick Van Durme 
hoofdmecanieker

Luc Van Parys
    verkoper  

Christophe Baert
Manusje-van-alles

                         



2006 : Michel en Denis starten een ambitieus project

Uitbreiding van toonzaal
+ renovatie van de bestaande toonzaal

Bouwen van 8 huurappartementen
(met 2 kamers en terras)



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche.

Michel en Denis met 
Architect Peter Cattoir



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

                    



Michel en Denis Marchand : 4de generatie in de autobranche

S’Avonds kleurige letverlichting over de ganse lengte van de toonzaal.



Mamie met haar 4 kleinkinderen. 

Pierre 
Marchand

&
Jeanine 
schoofs

Michel Marchand
&

Carolien De Roo

Denis Marchand 
& 

Ann Schollaert

Evelyne 
14.03.1995

Benoit 
01.03.1997

Cedric 
18.07.1996

Ann-Sophie
16.02.1998

                         

               



De 5de generatie Marchand !

Evelyne

Cedric

Benoit

Ann-Sophie



En zij hebben ook al hun 
visie.

De 5de generatie Marchand 

          



De 5de generatie Marchand

Wordt vervolgd …               

          



Familie Marchand : 5 generatie, 100 jaar in de autobranche

Woorden van dank

Allereerst willen wij onze ouders bedanken, de oprichters van Euro Car 
Center. 
Met hun moed en enthousiasme startten ze Euro Car Center tijdens volle 
oliecrisis in 1974. Zij boden ons alle kansen om het zover te brengen !

Ook willen wij het  personeel bedanken. Dank zij hun trouwe inzet kon
Euro Car Center zich ontwikkelen tot  een betrouwbare kwaliteitszaak in 
tweedehandswagens.

Onze echtgenotes, Carolien en Ann, danken we voor hun ongelooflijke 
steun die ze ons altijd verleenden wanneer we daar behoefte aan hadden. 
Zij zorgden o.a. voor deze PowerPoint projectie.

Ook u, klant en bezoeker, bedankt voor het vertrouwen en de interesse 
die u in onze zaak stelt.  U bent onze dagelijkse bron van inspiratie. 

Tot slot willen wij iedereen bedanken die ons meehielp bij het realiseren
van dit project.  

    Michel en Denis Marchand
                                                                      



               

•                                               


