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Feestjaar voor klanten en medewerkers
“We zijn op het moment van schrijven vlak voor het zomerverlof. 
Even rustig aan. Een adempauze in een druk en feestelijk jaar. 
Een jaar waarin we nog een aantal keer flink willen uitpakken 
en onze klanten in de watten leggen. 

Wie zich de laatste maanden door 
Zuid-West-Vlaanderen bewoog, 

moet het opgevallen zijn: overal waar  
je kijkt, zie je activiteit. Er is nauwelijks  
aan te ontsnappen. Werven, torenkranen, 
vrachtwagens met grondstoffen, … De 
oplevende bouwsector is een illustratie 
van de economische hoogconjunctuur 
waarin we ons momenteel bevinden. Een 
onmiddellijk en logisch gevolg is dat het 
ook bij ons goed gaat. In eerste instantie 
in de verhuur, maar ook op het vlak van 
verkoop draait het op volle toeren. 

Drie zaken springen er – een tikkeltje 
onverwacht – bovenuit. De Hydradig van 
JCB is een onverdeeld succes. De nieuwe 
eigenschappen en het aparte concept 
scoren, zoveel is duidelijk. De Hydradig-
revolutie in de sector komt op pagina’s 
6 en 7 uitgebreid aan bod. Ook onze 

verreikers doen het buitengewoon goed. 
Multi- inzetbaar en praktisch in gebruik,  
zo leer je ze op pagina 3 kennen. Tot slot  
is er ook het positieve verhaal van onze  
‘net-niet-nieuwe JCB’s’ op pagina’s 9  
en 10. Jonge, tweedehandse machines  
die via de verhuurvloot hun weg terug- 
vinden naar de markt en nog jaren kost- 
bare diensten kunnen bewijzen. 

Keerzijde van die economisch goed  
draaiende medaille is dat de zoektocht 
naar gemotiveerde medewerkers moei-
zaam verloopt. Onze regio is er sowieso 
eentje met een lage werkloosheid en sterke 
krachten zijn lastig te vinden. Raadpleeg 
zeker onze openstaande vacatures op de 
website en moedig gerust een sollicitatie 
aan. Twee van onze recentste aanwinsten 
vertellen op pagina 8 alvast hoe ze hun 
eerste maanden bij ons ervaren. 

We zijn ondertussen ook halfweg ons 
25/10-feestjaar. Vandaele Machinery viert 
een kwarteeuw-verjaardag, VD Machinery 
Rental bestaat een decennium. Het dubbel 
jubileum werd afgetrapt met een uitge-
breid feest voor collega’s en partners. In 
de voorbije maanden trokken we er ook 
twee keer op uit. Tijdens buitenlandse 
reizen naar Spanje en Engeland kreeg 
iedereen de kans zijn of haar horizon te 
verruimen. Onze medewerkers brengen 
er uitgebreid verslag van, op pagina 5. 

De tweede helft van dit feestjaar focussen 
we evenwel op jullie, de klanten. Zowel op 
MATEXPO als AGRIBEX komen we straks 
prominent in beeld, maar beginnen doen 
we bovenaan de volgende pagina, met spe- 
ciale ‘verjaardagprijzen’ voor de minigraver 
8018 en de Avant 520. Daarnaast onder-
handelden we voor onze klanten exclusieve 
leasingtarieven bij JCB, zoals op pagina 7 
duidelijk wordt. Laat er geen twijfel over 
bestaan: de volgende weken en maanden 
staan jullie centraal. Dit is hét moment 
om eens rond te tafel te gaan zitten.

Carl Vandaele en Koen Ciers
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Belangrijk!
Wetswijziging 1 januari 2018 verreiker + aanhangwagen

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe wetswijziging van toepassing. Het gaat om een verstrenging van de  
wet rond verreikers met aanhangwagen. Wie na die datum een verreiker wenst die mag trekken, die  
informeert zich beter even. Dat kan rechtstreeks bij Vandaele Machinery of via onze website.



Ons terrein is 8 hectare groot en  
bevat twee betoncentrales: de witte 

en de groene, naar hun kleur. De witte cen- 
trale hebben we opnieuw verworven nadat 
ze een tijd uit de familie is geweest. Mijn 
grootvader startte met bouwmaterialen, 
mijn vader bouwde de grondwerken uit en 
ik zet vandaag het bedrijf verder. Met de 
witte centrale, aan de Noordkaai, plaatsen 
we ons echt op de markt van de beton-
productie. Veel collega’s komen hun hy-
draulisch gebonden materiaal hier halen.” 
Olivier Construct werkt 70% in overheids-
opdracht en voor 30% in de private sector. 
“Aquafin, verschillende steden en gemeen-
ten en De Watergroep behoren tot onze 
klanten, net zoals de grote industriële 
groepen uit de streek. Flexibiliteit is onze 
grote troef. We kunnen zowel kleine her-
stellingen op maat aan, als hele grote pro- 
jecten. Centraal in West-Vlaanderen, langs 
een waterloop en vlakbij de snelweg zijn 
we bovendien vlot bereikbaar.”

Vaste klant Vandaele Machinery
“Sinds de oprichting van Olivier Grond-
werken en Wegenbouw zijn er altijd JCB’s 
aanwezig geweest. De eerste moet zowat 
van 1967 dateren. Doorheen de tijden zijn 
dat er al eens wat meer of wat minder, 
maar JCB is een constante. Ons machine-
park is vandaag ruim 100 exemplaren 
groot. Op een twintigtal van onze dertig 
graafmachines staat ‘JCB’. We beschik-
ken ook over 80 stuks rollend materieel.” 
Recent kocht Yves een 457-wiellader 
van 21 ton voor activiteiten in de beton-
centrale. Twee concrete redenen liggen 
daarvan aan de basis. “Allereerst is er de 
continuïteit met Vandaele Machinery. We 
kennen het huis. De service en opvolging 

zijn goed. Ten tweede hadden we in het 
verleden al twee 456-wielladers waar 
we tevreden over waren. De 457 is mee 
geëvolueerd met de huidige technologie.” 

“Een aantal aandachtspunten waar we 
rekening mee hielden? Het comfort van 
de machinist, het geluidsniveau van de 
machine zelf, de praktische bediening, 
de ergonomie voor de bestuurder en het 
feit dat de wiellader vlot en beweeglijk is. 
Maar zoals al gezegd: de service is zeer 
belangrijk. We starten hier dikwijls vroeg 
op de dag en stel dat er iets letterlijk vast- 
loopt, dan kan ik me geen urenlange wacht- 
tijd veroorloven. Mijn klanten wensen dat 
niet, dus zoek ik ook naar leveranciers die 
daar een inspanning willen voor leveren. 
Flexibiliteit is belangrijk. Als we via een 
logge organisatiestructuur tot een oplos-
sing moeten komen … Ik wil niet met de 
handen in het haar zitten, ook al heb ik 
er niet veel (lacht). Het is een dagelijkse 
uitdaging: op tijd leveren. Vandaele  
Machinery moet zichzelf die uitdaging  
dus ook stellen en iets meer kunnen doen 

dan een ander”, legt de afgevaardigd 
bestuurder uit. 

Cost in operation
Yves kruipt zelf ook af en toe op het terrein 
in de bestuurderszetel. “Om het gevoel  
te behouden. Ik werk graag met de 457. 
De cost in operation valt mee, met de be-
denking dat we momenteel slechts twee 
wielladers in dienst hebben en vergelijken 
dus moeilijk is. Maar ik geloof het als Carl 
Vandaele me dat zegt. Met een verbruik van 
minder dan 10 liter per uur zitten we goed. 
Ik heb graag een aantal opties dus is er  
een snelwissel gemonteerd, in plaats van 
een vaste laadbak. Mooi zand moet je met 
een aparte en propere laadbak kunnen 
scheppen.”

Op het moment van het bezoek aan de 
witte centrale kampt ons land al even  
met droogte, dus moet het daar even over 
gaan. “We beschikken hier over een buffer 
van 300.000 liter water, enkel en alleen 
voor de witte centrale. Wat in de beton-
productie verdwijnt, wordt via boorputten 
aangevuld. We lozen bovendien niks: op het 
vlak van regenwater gaat in ons gesloten 
systeem niks verloren.” Blijkt dat – los  
van de verf – beide centrales betrekkelijk 
‘groen’ zijn. “Het zand wordt bijvoorbeeld 
steevast via het water aangevoerd. In grote 
volumes en zonder vrachtwagens.”

“

Olivier Construct, dat zou West-Vlaams kunnen zijn voor  
grondwerken, wegenbouw, rioleringswerken en de realisatie  
van tunnels, kokerbruggen, kelders en parkings. Kunstwerken 
in beton. Afgevaardigd bestuurder Yves Olivier ontvangt ons  
in Izegem aan de ‘witte centrale’, die hij een goed jaar geleden 
opnieuw in het familiebedrijf bracht.

Klant

“Flexibiliteit is onze troef en die zoek ik ook bij leveranciers”

Verjaardagsprijzen!

> Met een verbruik van 
minder dan 10 liter per uur 

zitten we goed. <

| De 457-wiellader (21 ton) voedt de betoncentrale bij Olivier Construct.

| Carl Vandaele en Yves Olivier bij de witte 
centrale. 

Avant 
520

Mini- 
graver 
8018

19.990 € + BTW*

*met bak en vorken
22.500 € + BTW*

*met hydraulische snelwissel en bak
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Ramskapelle, in De Polders. Het moet zowat de rustigste streek van 
het land zijn, al is daar bij Fourage De Rese weinig van te merken. 
Christoph en vader Filip runnen er vandaag het bedrijf dat in 1959 
door grootvader Herman werd opgericht. Het is evenwel Bieke, de 
echtgenote van Christoph, die bij aankomst al een telefoontje aan-
neemt voor ze uit haar wagen stapt. 

Het volgende uur zullen er nog volgen. In het Nederlands en het Frans dirigeert ze 
chauffeurs en geeft instructies, ondertussen koffie schenkend en verhaal halend bij 

de mannen van de waterleiding die in de straat de internetkabel per ongeluk doorknippen. 
“We halen nevenproducten en restafval op bij aardappel- en groentenverwerkende be- 
drijven. Het stoomsel uit hun silo’s wordt door ons tot veevoeder verwerkt. Bij landbouwers 
kuilen we vervolgens in en dat creëert een organische laag die voor de bewaring zorgt, 
maar meteen ook opgegeten wordt door de runderen. Geen plastic en autobanden meer”, 
vat Bieke het samen. “Is er op het eind van de dag een vracht over, dan weten we altijd wat 
daarmee te doen, want we hebben ook 1300 stieren.” Landbouw op grote schaal en in een 

modern jasje. “Vroeger mengden we de overschotten met onze ‘bulls’ zelf tot veevoeder. 
Moderne landbouw gebeurt vandaag machinaal. We hebben dan ook vier JCB-verreikers 
 in dienst, aangepast om specifieke taken te vervullen. Van het strooien bij de dieren, 
over voederen, tot het laden en lossen van vrachtwagens.”

Specifieke vereisten
Ondertussen is Christoph er bij komen zitten. “Mijn grootvader kocht zowat 25 jaar terug 
de eerste JCB”, glimlacht hij. “We hebben specifieke noden en willen dan ook machines 
die daaraan kunnen voldoen, terwijl ze maximaal presteren wat aantal uren betreft.” 
Drie van de gele verreikers, een 560-80 Agri Plus, 541-70 Agri Pro en 541-70 Agri Super, 
zijn nieuw. “Eind vorig jaar zaten we rond te tafel en kwamen met Stijn (vertegenwoor-
diger voor de agrisector bij Vandaele Machinery) tot een akkoord. Ook dat is belangrijk. 
Het klikt, of het klikt niet. Het merk doet veel maar de verkoper ook. Machine, persoon-
lijk contact en service, die drie gaan hand in hand.” De al wat oudere 531-70 Agri Plus 
maakt het kwartet compleet. “Oorspronkelijk leerden we JCB kennen in een fabriek waar 
we nevenproduct gingen ophalen. We hebben toen zelfs geen proefrit gemaakt en waren 
direct overtuigd. JCB steekt er bovenuit bij alle andere merken waar we op locatie mee 
werken. Die ervaring sterkt ons alleen maar in onze keuze”, legt Christoph uit. 

Elke machine heeft bij Fourage De Rese een specifiek doel. “De 560-80 hebben we ge- 
kocht voor het zware werk. Een ‘wreed machien’, dat. Je komt tijdens het scheppen en 
het laden nooit ‘macht’ te kort. De 541-70 Agri Pro gebruiken we voor het voederen van 
onze witblauwe stieren. Als enige beschikt JCB over de mogelijkheid om zonder te rem- 
men zeer traag te rijden door de stal, terwijl de strooiblazer toch hoog in toerental kan 
gaan om heel het hok te bereiken. De 541-70 Agri Super doet dezelfde taak, naast bijvoor- 
beeld ook stro stapelen. Onze 531-70 Agri Plus is een beetje meid van alle werk. Alle vier 
presteren ze ruim meer dan een gemiddeld aantal uren, waardoor we staan op een 
veertiendaags onderhoud. Dertig uur per week, dat maakt dat alle machines hier tussen 
1000 en 1500 uren per jaar actief zijn. Ik wil me daar geen zorgen over moeten maken.” 

Voor de foto worden de vier verreikers nog snel even schoongemaakt en op een rij gezet. 
Grootvader Herman staat wat verderop de stieren te bekijken. “De vleesprijs is niet goed 
tegenwoordig”, zegt hij, zich ogenschijnlijk niet druk makend. De Polders blijven een 
rustige streek.

In 2013 hebben we op Industriezone  
Mollem een centraal punt gebouwd.  

Tuinaannemers en particulieren brengen 
hier hun groenafval binnen, dat wordt 
gewogen en we zetten het om tot hoog-
waardige groencompost op een locatie in 
Zaventem. Tuinaannemers en de land- en 
tuinbouwsector nemen dat vervolgens 
weer af.” Daarnaast runnen de broers een 
landbouwbedrijf. “Als hobby”, zegt Bruno. 
“Hobby? Het is precies een fabriek”, zegt 
Stijn, de vertegenwoordiger van Vandaele 
Machinery. “Dit is onze hoofdactiviteit”, 
haalt Bruno de schouders op, onverstoord 
verder vertellend. “Ons assortiment aan 
tuinproducten is gegroeid sinds 2013. De 
groensector in regio Brussel groeit en  
we willen alles op een centraal punt voor-
zien.“ Eind 2016 kochten de broers twee 
JCB’s. “Een 541-70 Agri Super voor het 
landbouwbedrijf en de 536-60 Agri om  
hier dienst te doen.” 

Het is een doorlopend aan- en afrijden  
over de weegbrug. Even stilstaan, gewicht 
registreren, gevolgd door de opgestoken 
duim. Het ritueel verloopt vlot en aan de 
lopende band. Het gesprek wordt daar- 
door af en toe eens onderbroken en dan 
blijkt dat Philip Sablon en Stijn van Vanda-
ele Machinery een voorgeschiedenis heb-

ben. Philip: “Ik heb met Stijn op school 
gezeten. Schrijf maar dat hij dankzij mij 
afgestudeerd is (lacht).”

 
Samen school lopen is evenwel geen reden 
om twee JCB’s te kopen: Bruno en Philip 
moesten overtuigd worden. “We werkten 
met ander materiaal en waren daar te- 
vreden over. Het is wel een feit dat we sinds 
de JCB een pak tijdwinst boeken. De snel- 
heid ligt hoog. Op een beperkte ruimte is 
dat de grootste troef. Maar – en misschien 
nog belangrijker – we waren eigenlijk op 
zoek naar een bedrijf dat ons van dienst 
wil en kan zijn, zoals wij dat op onze beurt 
doen voor onze klanten. In geval van nood 
moeten we op enkele uren gedepanneerd 
zijn. Als een frietfabriek snel aardappelen 
wil, dan kan ik niet zeggen dat ze even 
moeten wachten. We staan erom bekend 
snel en juist te leveren en hebben op dat 

vlak een reputatie hoog te houden. Met 
Stijn en Vandaele Machinery kwamen 
we tot een overeenkomst. Bovendien: 
om piekmomenten op te vangen, huren 
we soms nog extra materiaal.”

Maximaal rendement
Ondertussen arriveert een ‘walking 
floor’ die verwerkt groenafval komt 
oppikken en mag de gele machine op de 
koer haar kunnen demonstreren.“ Onze 
536-60 Agri is met banden voor harde 
ondergrond en ledverlichting aangepast 
aan de specifieke vereisten van de job. 
Er is ook een grille gemonteerd op de 
ramen, tegen het houtafval”, glimlacht 
Philip.  

De broers werken met zes medewerkers, 
op relatief grote schaal en op verschil-
lende locaties. “Kijk, een machine moet 

renderen. We willen liefst weinig stil-
stand en al zeker geen zorgen. Als we 
moeten wachten, is er een probleem. 
Vroeger kon dat, altijd weer diezelfde 
machine oplappen en geen afscheid  
nemen. Vandaag niet. We zijn specifiek 
op zoek gegaan naar een sterke partner 
die ons daarin kan volgen en hebben die 
in Vandaele Machinery gevonden. JCB 
is bovendien een naam die een zekere 
waarde blijft behouden, ook als we bin-
nen een aantal jaar onze afgeschreven 
verreikers van de hand willen doen.”

De vrachtwagen is in een mum van tijd 
vol, daarmee illustrerend dat de JCB 
inderdaad een snelle machine is. Philip 
overlegt met een klant en Bruno wordt 
elders verwacht. Het is duidelijk druk 
in de Brusselse Rand. Ook in de groei-
ende groensector.

“

Bruno en Philip Sablon startten in 2007 met Sabgro, een ‘tuin drive-
in’ waar ze groenafval verwerken en omzetten naar hoogwaardige 
groencompost. Onder andere, want de twee broers zijn geen fan van 
stilzitten. Je kan er terecht voor boomschors, bodemverbeteraars, 
potgrond of graszoden. Op diverse locaties in de Brusselse Rand 
zijn ze aanwezig, maar wij spreken af in Asse. 

JCB verreikers

“Opvallend veel tijdwinst dankzij 536-60 Agri”

“Machine, persoonlijk contact en service gaan hand in hand”

> In geval van nood 
moeten we op enkele uren 

gedepanneerd zijn. 
We hebben een reputatie 

hoog te houden. <

| Stevig materiaal bij De Rese, in de Polders. 

| De 536-60 Agri vult in een mum van tijd een ‘walking floor’. 
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Ik heb er net een weekje Zuid-Spanje 
opzitten met de fiets. Van Malaga,  

via Motril, naar de Sierra Nevada. Het 
Spaanse hooggebergte, trainingsstek  
bij uitstek van profrenners die zich  
klaar stomen voor de Tour, was letterlijk 
en figuurlijk het hoogtepunt. En hoe  
meer training, hoe beter, want ik heb  
me tussen pot en pint laten verleiden  
tot een uitdaging (lacht). Voor eind sep-
tember wil ik mijn beste tijd op de Mont 
Ventoux scherper stellen. De uitdaging 
is om vanuit Bédoin in anderhalf uur 
de reus van de Provence te bedwingen. 
Vrienden zeggen dat ik mijn leeftijd 
tegen heb, maar ik ga me er toch eens 
voor zetten.”

Nu die weddenschap zwart op wit staat 
en er dus niet aan te ontsnappen valt, 
verschuift het gesprek in de richting  
van Tuinen Desauw. “Onze leuze is  
altijd ‘verrassend veelzijdig’ geweest. 
Ondertussen is die al een paar keer 
gekopieerd, zag ik, maar ik was in ieder 
geval toch de eerste (lacht). In het begin 
– 32 jaar geleden – ging dat over aanleg 
en onderhoud van particuliere tuinen. 
Steeds vaker zijn daar grotere projecten 
bijgekomen. En samen met de omvang 
van die vooral private projecten, is ook 
onze aanpak gegroeid. Voorbereidende 
grondwerken tot afwerking is wat we 
tegenwoordig voor onze rekening nemen.” 
Dat daar dagdagelijks 20 medewerkers  
en een stevig machinepark mee bezig  
zijn, is dan ook niet verwonderlijk.  
Jacques somt op: “Een aantal vracht-
wagens, bobcats, dumpers, …  zaken 
die je nodig hebt om niet van anderen 
afhankelijk te zijn vooral. Er draaien ook 
twee 14-ton-kranen mee, een 8-tonner, 
5-tonner, 2.8-tonner en twee Avanten.”

Eerste Avant in 2008
Het zijn die twee handige, groene ma-
chines die de directe aanleiding voor de 
afspraak van vandaag vormen. Jacques 
Desauw was in 2008 bij de eersten die de 
toen nieuwe Avant naar waarde wist te 
schatten. “Recent hebben we dat eerste 
exemplaar ingeruild voor een 635, waar-
door we momenteel over twee knikladers 
beschikken: de 635 en een 528. Het zijn 
handige, compacte machines die gebruikt 
worden bij bestrating of voor aan- en af-
voer op plaatsen waar de ruimte beperkt 
is. Recent bewezen ze meer dan hun 
diensten op ondergrondse parkings. Let-
terlijk: erop (glimlacht). Hun lage gewicht 
laat toe dat we ze op ondergrondse par-
kings kunnen zetten om daar daktuinen 
aan te leggen. In Brugge, op De Kouter in 
Gent en in Centrum Kortrijk zijn ze recent 
gebruikt op die manier. Ook wanneer we 
bijvoorbeeld door een gebouw in- en uit-
voeren zijn ze op hun best. Uitgerust met 
een klinkerklem rij je er bovendien mee 
op de net gelegde klinkers.” 

Er volgt – na een kleine verwarring rond 
die laatste uitspraak – een interessant 
weetje: “Een klinkerlegger gaat vooruit op 
zijn werk, een kasseilegger gaat achteruit.” 
Voilà. “In elk geval, de Avant is klein en 
compact maar tegelijk krachtig genoeg. 
Een ‘bull’ is simpelweg te groot voor al die 
zaken”, maakt Jacques zijn uitleg af. Voor 
Jacques Desauw is het lang onderweg 
zijn in het huidige verkeer een verliespost 

waarvoor steeds opnieuw oplossingen 
gezocht worden. Ook hierin blijken de 
Avanten evenwel geen echt grote zorgen 
met zich mee te brengen. “Met een maxi- 
mumgewicht van 1500 kilo kunnen ze in een 
bestelwagen of op een aanhangwagentje. 
Geen speciaal rijbewijs nodig, geen diep- 
lader, geen extra logistiek.” Het was ook 
om die reden dat onlangs de 635 en niet 
zijn zwaardere 745-broer werd aangekocht. 

“Met name Thijs, mijn zoon die meewerkt 
in het bedrijf, is fan van Avant en wou de 
635”, aldus Jacques, die ook nog wel eens 
op de machine durft kruipen. “Maar als je 
ziet hoe die jonge gasten daarmee uit de 
voeten kunnen … “  

Jacques Desauw is overigens niet alleen 
enthousiast over de twee knikladers die 
hij in zijn bedrijf gebruikt. Net zo min zijn 
de 635 en de 528 zijn enige machines die 
van Vandaele Machinery komen. “Onze 
2.8-ton kraan komt ook van Carl Vanda-
ele. Ik heb absoluut sympathie voor de 
firma en de manier waarop ze zaken doen. 
En de service is top, hé!”

“

Jacques Desauw verwelkomt ons in Beveren-Leie. In korte broek 
en T-shirt van ‘Cyclo Club Marcel’. Als 21-jarige richtte hij eenmans- 
zaak Tuinen Desauw op. Vandaag werken er zowat 20 medewerkers, 
onder andere met twee Avant-knikladers, en specialiseert hij zich 
in totaalprojecten. Maar het ligt bijna voor de hand dat het gesprek 
eerst over de fiets gaat. 

| De Avant demonstreert al zijn troeven op de werf.

Klant

“Klein en compact maar ook zeer krachtig”

> Met een maximumgewicht van 1500 kilo kunnen ze in een 
bestelwagen of op een aanhangwagentje. Geen speciaal 
rijbewijs nodig, geen dieplader, geen extra logistiek. <

ook anderen, die je dagdagelijks minder vaak tegen het lijf loopt.” Vandaele Machinery 
viert dit jaar het jubileum, maar het familiebedrijf heeft ervaring als het gaat over om-
gaan met medewerkers. “Een maand nadat ik vier jaar terug werd aangeworven als 
magazijnier mocht ik al eens naar een pensioenfeest. Kort daarop – toen het BK wiel-
rennen in Wielsbeke werd verreden – werden we ook uitgenodigd met onze partners. 
En laat ons eerlijk zijn: als er wat georganiseerd wordt, is het in orde. De start van  
het jubileumjaar in El Parador, dat was precies een trouwfeest. Alles er op en er aan. 
Verzorgd, eten en drinken, niks op aan te merken. Bovendien waren ze kwistig met 
pralines want na afloop kregen we er elk nog een doos mee naar huis. Al liet iemand 
haar doos op haar wagen staan toen ze van de parking reed, herinner ik me (lacht).” 

De start van het jubileumjaar werd eind 2016 al gegeven, toen alle 
medewerkers en hun partners verwelkomd werden in Feestzaal 
El Parador in Tielt. Zowel Vandaele Machinery (25 jaar) als VD 
Machinery (10 jaar) hebben in 2017 iets te vieren en dat mocht 
van bij de start in orde zijn.

Koen Delaere, sinds vier jaar actief bij Vandaele Machinery, geeft tekst en uitleg bij 
een aangenaam avondje ontspanning. “Heel leuk natuurlijk, zoiets. Dat is een zeer 

mooie geste ook. Er staat nergens geschreven dat een werkgever zoiets moet doen, hé. 
Iedereen de kans geven om aanwezig te zijn op een feest, ik vind dat knap. Een etentje 
met partner verloopt bovendien in een andere sfeer dan je gewoon bent. Natuurlijk, de 
werknemers zien elkaar op de werkvloer of tussenin op een barbecue of receptie van 
het bedrijf en veel mensen kennen elkaar sowieso, maar eens echt iedereen samen aan 
tafel krijgen is toch uitzonderlijk. Weet je wat ook leuk is? Thuis spreek je wel eens over 
iemand en op zo’n moment ziet je echtgenote die dan ook eens. Ze leert op die manier 
ook weer mensen kennen waar zij anders niet mee in contact komt. En zelf spreek je 

Jubileumjaar

“Als er wat georganiseerd 
wordt, is het in orde”

| Het jubileumjaar 2017 werd door medewerkers 
en hun partners afgetrapt in El Parador (Tielt). 
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Weet je, als je zelf op reis vertrekt 
met je gezin ben je verantwoor-

delijk. Het is weliswaar vakantie, maar 
je rijdt, je let op, je draagt zorg. Toen 
we hier om 06:30 u. arriveerden, stond 
alles klaar. Nergens aan moeten denken 
en twee dagen op sleeptouw genomen 
worden, was zeer aangenaam.” Steven 
Viaene moet even nadenken over het 
precieze tijdsverloop tijdens de reis  
naar Engeland, maar inhoudelijk zit  
alles nog vers in het geheugen. 

“Voor het weer moesten we niet naar 
Spanje, trouwens. Het was ongewoon 
heet in het weekend van OLH-Hemel-
vaart”, legt de magazijnier uit. “Het  
is wel eens indrukwekkend om de 
hoofdkwartieren van JCB te zien en  
te bezoeken. Met wereldwijd zowat  
12.000 werknemers is dat van een schaal 
die toch al de moeite is. Het feit dat je 
bijvoorbeeld in de fabriek zelf een  
goed en verzorgd middagmaal kan 
genieten, compleet met professionele 
bediening, illustreert dat. Wat me daar 
ook opviel: overal waar je kijkt staat  
het logo van JCB. Van de witte hemden 
die de obers dragen tot de kopjes waar- 
uit je koffie drinkt. Op alles wat je vast-
pakt staat JCB.”

Na een rustig begin, stonden evenwel 
ook een aantal bedrijfsbezoeken op  
het goedgevulde programma.  “We  
bezochten drie fabrieken: eerst de  
verreikers, waar van chassis tot eind-
controle alles gecentraliseerd gebeurt. 
Daarna kwamen de minigravers en ver-
volgens was het de beurt aan de wiel-
laders. Na al die rondleidingen hadden 
we – ook al door de hoge temperaturen 
– grote dorst natuurlijk (lacht). Ons hotel 
in echte Britse landhuis-stijl beschikte 
gelukkig over een knap terras, waar we 
even konden bekomen.” Bekomen was 

er voor het personeel daar niet bij, want 
een groep Belgen bleken ze daar niet 
gewoon. “Er waren wat weinig glazen 
beschikbaar toen we in één grote ronde 
zaten te babbelen. Iedereen praat op 
zo’n trip met iedereen en we hebben 
veel plezier gehad. Het avondeten werd 
zelfs met een uurtje uitgesteld, zo  
gezellig was het.” 

Kleiduiven
De volgende ochtend mochten de  
mannen en vrouwen uit Oostrozebeke 
hun vaste hand illustreren tijden een 
sessie kleiduifschieten. Geen onver-
deeld succes voor Steven. “Sommigen 
raakten echt zowat elke kleiduif die ze 
zagen. Zelf had ik het duidelijker wat 
minder onder de knie, maar het kon  
wel tellen als verrassing en aangename 
activiteit.” Afsluiter was een BBQ in  
ongedwongen sfeer. “Gewoon. Lokaal. 
Zeer verzorgd maar daarom niet over-
dreven chic. Eigenlijk deed het me 
denken aan een groot familiefeest.”  
Typerend voor de sfeer, maar aan  
elke reis komt ook een eind. “Het ver-
raste me wel dat Birmingham – toch 
niet het einde van de wereld – zowat 
acht uur reistijd eist. Nu, ik had geen  
zorgen. Zoals gezegd: alles was ge-
regeld. Niet nadenken, met niets bezig 
moeten zijn.”

> Overal waar je kijkt 
staat het logo van JCB. 
Van de witte hemden  

die de obers dragen tot  
de kopjes waaruit je  

koffie drinkt. <

Vandaele trekt er op uit
Omdat Vandaele Machinery dit jaar een kwarteeuw bestaat, verrasten de zaakvoerders alle medewerkers op  
een buitenlands bedrijfs bezoek. De keuze van de bestemming was vrij: Himoinsa in Alicante of JCB in Birmingham. 
Sharon Provijn koos voor zonnig Spanje, al beklaagde Steven Viaene zich de keuze voor Engeland ook niet toen  
het daar twee dagen schitterend weer bleek. 

We werden hier om 02:30 u. ver- 
wacht in Oostrozebeke, om nadien 

samen naar de luchthaven te vertrekken 
met de bus”, zegt Sharon, die er voor 
Vandaele al een carrière in de immobi-
liënsector op had zitten. Na een vlotte 
check-in (“alleen handbagage”) en een 
ontbijt tijdens de vlucht landde het gezel- 
schap in Alicante, waar Himoinsa de  
delegatie uit Vlaanderen met open 
armen stond op te wachten. 

“In de nieuwe vergaderzaal ontvingen 
Carl en Inge een aandenken om de jaren- 
lange samenwerking tussen Vandaele 
Machinery en Himoinsa in de verf te  
zetten en na een koffiepauze in het eigen 
restaurant kreeg de hele groep een rond- 
leiding. Eerst zagen we hoe de stroom-
groepen technisch gemaakt worden 
en nadien trokken we ook nog naar de 
plaats waar de typerende rode kasten 
van de band rollen.” 

Het thuisfront liet ondertussen weten dat 
het water in Oostrozebeke met bakken 
uit de lucht kletterde, maar met derge-
lijke futiliteiten kon de 19-koppige groep 
 Vandaele-medewerkers zich vanzelf-
sprekend niet heel lang bezig houden. 
“Ons een beetje verkneukelen misschien, 
want in Zuid-Spanje was het twee dagen 
warm en ondertussen was het tijd voor 
een middagmaal, Spaanse stijl.”

Mar Menor
Restaurant El Rubio 360° bleek boven-
dien waar te maken wat de naam al  
doet vermoeden. “Een indrukwekkend 
zicht bieden op de Mar Menor, een la-
gune van de Middellandse Zee.” Sharon 
glimlacht als ze het vertelt, al ligt dat 
net zo goed aan de misrekening tijdens 
de maaltijd. “Na meer dan voldoende 
tapas dacht ik eigenlijk dat het er zowat 
op zat, maar toen moest de paella nog 
komen. En ik kan je zeggen: daar is dat 
toch iets anders dan wanneer je dat  
hier maakt of eet.” 

Eten, genieten van een blauwe zee en 
een warme zon, relaxen, zo doen ze  
dat in Spanje. Na ook nog een dessert 
ging het richting hotel, waar het gezel-
schap verder genoot van zon en zwem-
bad. “De avond kabbelde rustig verder 
en het werk was even heel ver weg.  
De sfeer tijdens een reisje is natuurlijk 
heel anders dan wanneer je elkaar 
dagdagelijks in een werksituatie ziet 
en spreekt.” Een diner in een Parador 
en nadien de snelle ritmes van enkele 
flamenco-danseressen brachten nog 
vuurwerk voor het tijd was om de dag – 
na zowat 24 uur – af te ronden. “De  
volgende ochtend hadden sommigen 
spek met eieren nodig om wat verse 
krachten op te doen en de uitstap in 
Alicante tot een goed einde te brengen. 
Na nog een etentje in de jachthaven, 
vergezeld van enkele traktaties door  
de zaakvoerders, zat de reis er stilaan 
op. Het was een intense tweedaagse,  
al durf ik zeggen dat de Spaanse  
manier van aanpakken ook voldoende 
rust voorziet. Sowieso heb ik er van  
genoten! Dat zijn toch kansen die we 
krijgen van Carl en Inge”, aldus  
Sharon, die bij Vandaele Machinery 
sinds twee jaar instaat voor de factu-
ratie, het afwerken van werkkaarten  
en de garanties.

“

“

17 en 18 april 2017 25 en 26 mei 2017

Oostrozebeke – Alicante en terug Oostrozebeke – Birmingham en terug

Jubileumjaar

| Vandaele bezoekt Himoinsa in Alicante.

| De Vandaele-delegatie in Birmingham, bij JCB. 

> Het was een intense 
tweedaagse, al durf ik 
zeggen dat de Spaanse 
manier van aanpakken 

ook voldoende rust 
voorziet. <
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In de gemeentelijke werkplaats ’t Fort in Beernem staat sinds kort 
een nagelnieuwe JCB. Het nieuwe en revolutionaire concept van 
de machine bracht machinist Luc Blieck bij de eerste aanblik aan 
het twijfelen. “Ik heb dertig jaar ervaring met kranen en toen ik de 
eerste foto’s zag, had ik mijn twijfels, dat klopt. De JCB oogt zeer 
licht voor een 11-tonner.” 

Hydradig

“Op heel wat terreinen inzetbaar, het jaar rond”

De man die zijn job omschrijft als een 
liefhebberij heeft er ondertussen 

uitvoerig mee kunnen testen tijdens de 
aanbestedingsprocedure en zat naast 
140 uren in een huurexemplaar ook al 
56 uur in de cabine van zijn nieuw kan- 
toor. “Pure luxe. Ik heb nog geen enkel 
minpunt gevonden”, glimlacht hij. “Je 
merkt aan alles wat je vastpakt of ge-
bruikt dat het concept goed doordacht  
en uitgewerkt is. Het uitzicht is boven-
dien fenomenaal, wat de veiligheid  
enorm bevordert. En waar we vroeger 
vaak tot een meter van de rand weg 
moesten blijven, kan ik hier fijn werk  
afleveren. Er komt geen spade of schop 
meer aan te pas”, besluit Luc, die voor 
zijn pensioen nog een klein jaar kan 
genieten van de JCB. 

Beste uit test
“Als je een goede kraanman weet zitten, 
laat het gerust weten.” Werkleider, aan-
koper en magazijnbeheerder Bram Van 
De Keere en bevoegd schepen van de 
gemeente Claudio Saelens beginnen het 
gesprek met een open vacature, maar  
hadden naast het comfort voor de bestuur- 
der vanzelfsprekend nog een pak andere 
eisen bij de aankoop van een nieuwe ma- 
chine. “Stilstand is geen optie meer”, zegt 
Bram. “Het is echt de bedoeling dat we de 
JCB op heel wat terreinen kunnen inzetten, 
het jaar rond. In het verleden hebben we een 

klein kraantje vaak gebruikt voor grotere 
werken, of moesten werken gewoon 
uitstellen omdat we niet over geschikt 
materiaal beschikten. Deze JCB moet 
daar vanaf nu verandering in brengen.”
“JCB kwam best uit een vergelijkingstest 
met vijf andere exemplaren en merken”, 
verduidelijkt Claudio Saelens. “De test 

was uitgeschreven in functie van ons – 
zeer uiteenlopend – takenpakket. De ge- 
meente staat bijvoorbeeld in voor het 
onderhoud van 400 hectaren Beverhouts 
Veld, dus wilden we een compacte basis 
met heel veel mogelijkheden. In de winter 
moet de JCB tussen de dreven door 
kunnen bewegen om grachten en water-
lopen te ruimen. Kleine wegeniswerken 
behoren ook tot het takenpakket, net als 
ondersteuning van de groendienst.” 

“We beschikken over een maaikorf, een 
sorteergrijper, verschillende bakken en 
een palletvork. Ver reiken en toch veel 
capaciteit hebben was een voorwaarde”, 
beamen beide heren. “Veiligheid ook, en 
dus een goede zichtbaarheid en beperkte 
oversteek. Dit is een nieuw concept met 
een zeer laag zwaartepunt. Stabiliteit, 
werksnelheid en ergonomie zijn zaken 
waar we tijdens de vergelijking rekening 
mee hielden.” Dat de JCB tussenin vlot 
van werf of taak kan wisselen is ook een 
pluspunt, net zoals het feit dat hinder 
tijdens wegenwerken tot een minimum 
beperkt wordt en arbeiders veilig naast 
de kraan kunnen werken. En nu nog een 
goede kraanman vinden.

Deze 11-tonner van JCB is een revolutionaire machine, 
die zowat probleemloos hetzelfde werk als zijn 14-ton 

collega’s aankan. Ongeëvenaard in zijn compactheid en 
multi-inzetbaarheid, is dit een nieuwe maatstaf in de  
wereld van de grondverzetmachines. Maar liefst zes jaar 
trok JCB uit vooraleer het ontwerp aan de wereld voor te 
stellen. Boven- en onderwagen hebben een speciale op- 
bouw, wat zorgt voor een laag zwaartepunt en een onge-
kende stabiliteit. Elke kraanman kent het gevoel op een 
badeend rond te drijven, maar dat zweverige gevoel heb 
je niet in de JCB 110 W TAB T4F. Behalve zijn compactheid 
en quasi oneindige inzetbaarheid, beschikt deze JCB over 
nog een pak andere troeven.  

> Aan een snelheid van 40 km/h zijn verplaatsingen over 
een uitgebreide werf een makkie.

> Standaard geveerde arm, wat het verlies van lading 
tijdens het rijden uitsluit.

> Oversteek van 12 cm (!) van de bovenwagen ten opzichte 
van de onderwagen. Compacter kan amper. 

> Optimaal 360° zicht vanuit de cabine. De vier wielen zijn 
zichtbaar. Veiligheid primeert, anno 2017. 

> Vierwielsturing zorgt voor een kleine draaicirkel. Daar 
is die compactheid opnieuw. 

> Omkeerbare motorkoelluchtventilator om de radiator 
stofvrij te maken. 

> Up-to-date comfort in de cabine en standaard LiveLink 
als monitortool vanop afstand.

JCB JS 110 W TAB T4F HYDRADIG
JCB: de producent | 110: gewichtsklasse | W: ‘wheeled’, een bandenkraan dus | TAB: driedelige giek, hydraulisch verstelbaar | T4F: voldoet aan recente milieunorm

| Schepenen van de gemeente Beernem, medewerkers van de technische dienst 
en de burgemeester, met centraal ook Guy Vanryckeghem, bij de nieuwe Hydradig. 

> Pure luxe. 
Ik heb nog geen enkel  
minpunt gevonden. <
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Alain Casteele, verantwoordelijke investeringen bij TRBA, heet ons 
vriendelijk welkom in de nieuwe bedrijfsgebouwen in Moeskroen. 
De wegenbouwer focust zich op Waalse werkzaamheden. Al kan je 
ze ook aan het werk hebben gezien op de E17 in De Pinte. Vandaele 
Machinery leverde er recent twee JCB Hydradig 110 W’s. De aannemer 
uit Moeskroen kreeg daarmee overigens de Belgische primeur voor 
het revolutionaire en voorlopig recentste meesterwerk van JCB.

“Stabiliteit, zichtbaarheid en snelheid zijn indrukwekkend”

TRBA is een familiebedrijf, in handen 
van Pierre en Michelle Stadsbader”, 

legt de West-Vlaamse aankoper uit.  
“Gespecialiseerd in wegenwerk, asfalt, 
beton, recyclage, rioleringswerken, 
collectoren, zuiveringsstations en snel-
wegen. Geen kleine greppeltjes maar 
het grotere werk, met andere woorden. 
Naast de uitvoeringswerken zijn ook 
een eigen transportbedrijf, zeven beton-
centrales en een asfaltplant deel van 
de TRBA-groep. Zowel privé als voor de 
overheid, als het groot en goed moet zijn, 
dan weten ze in Moeskroen hoe ze het 
moeten aanpakken. Het machinepark dat 
daar – naast de 337 medewerkers – moet 
voor zorgen is op zijn minst indrukwek-
kend te noemen. Een kort (nou ja) lijstje 
illustreert dat meteen. “We beschikken 
onder andere over 39 graafmachines, 
zowel op banden als op rupsen, 8 bull-
dozers, 9 bandenladers, 36 walsen, een 
freesmachine, 4 asfaltfinischers  en  
een zevental glijbekistingsmachines  
om beton mee te verwerken”, overloopt 
Alain Casteele wat in hem opkomt. En  
dan moet de top-of-the-bill nog komen: 
zowat de grootste tractor die in Europa 
wordt ingezet – goed voor 560 paarden – 
is het neusje van de zalm. 

Het is dus niet zonder de gepaste trots 
dat Vandaele Machinery zich huisleve-

rancier van stroomgroepen mag noemen 
voor TRBA. Vandaag zijn we evenwel op 
zoek naar één van de twee recent aan-
gekochte JCB-bandenkranen die TRBA 
inzet voor de afwerking van hun projec-
ten. Dat heeft wat voeten in de aarde. De 
LiveLink – waarmee elke recente JCB 
live vanop afstand perfect te monitoren 
is – komt er aan te pas om de machine te 
lokaliseren. Terwijl we bezig zijn worden 
ook het aantal uren en het verbruik van 
de bandenkraan onder de loep genomen. 
Met positieve reacties tot gevolg, het mag 
gezegd. 

Vier belangrijke troeven
Het lijkt een beetje op een cadeau geven 
aan iemand die alles heeft wat ie kan 
wensen: hoe onderscheiden de twee  
11-ton bandenkranen zich nog in dat  
imposante machinepark? Alain legt uit  
en benoemt meteen drie grote troeven. 
“Stabiliteit, zichtbaarheid en snelheid  
van de Hydradig 110 W zijn indrukwek-
kend. Dat was op papier al duidelijk in  
het nieuwe concept van JCB, maar na  
gebruik kunnen we dat ook bevestigen.“ 
Een vierde troef is het feit dat alle tech-
nische en onderhoudszaken zich op 
grondniveau situeren, waardoor het  
voor de technicus van dienst makkelijk 
werken is. “Dat laatste is nog niet nodig 
geweest, hoewel de bandenkranen  

maximaal ingezet en benut worden.  
We hebben vaste machinisten die toch 
tussen de 40 en 50 uren per week in  
hun machine zitten.” 

Vooral in verstedelijkte gebieden komen 
de 11-tonners tot hun recht. “Het zijn 
compacte machines die functioneel  
heel hoog scoren. Wanneer er weinig 
beschikbare ruimte en veel beweging is, 
zijn ze op hun best. Bij TRBA zetten we  
ze dan ook in voor de afwerking, waar  
ze probleemloos fijn werk uitvoeren.  

Van paletten verplaatsen over graven  
tot drillen, het is allemaal geen pro-
bleem.” Terwijl de machinist op de  
werf al die zaken illustreert, komt nog 
een extra troef op tafel. “De snelheid 
waarmee verplaatsingen gebeuren  
is indrukwekkend. Een machine die  
stil staat is een kost voor elke onder-
neming. Als diezelfde machine zich  
op uitgestrekte werven of zelfs over  
de openbare weg snel kan verplaatsen 
naar de plaats waar ze nodig is, dan is  
dat altijd een plus.”

> Een machine die stil staat, is een kost voor elke 
onderneming. Snelle verplaatsingen op een werf  

of over de weg zijn een plus. <

| De Hydradig - in JCB-geel en TRBA-groen - aan het werk in Moeskroen. 

JCB Finance biedt u tal van mogelijkheden!

Tien redenen om te financieren via JCB Finance  . . .
01 . In samenwerking met de JCB dealers bieden wij u een “One stop shop”.

02 . Voortdurend aantrekkelijke acties beschikbaar.

03 . Uw banklijn blijft vrij voor andere activiteiten.

04 . Er worden geen garanties of onderpanden gevraagd.

05 . Kies de machine die 100% aan uw behoeften voldoet.

06 . Wij bieden all-in oplossingen (onderhoud/verzekering).

07 . We bieden de mogelijkheid om enkel te huren.

08 . U kan bij ons de BTW meefinancieren.

09 . U krijgt een gepersonaliseerd voorstel dat rekening houdt met uw budget.

10 . U heeft de mogelijkheid om uw machine op elk moment te vernieuwen of 
vervangen.

JCB Finance biedt de mogelijkheid om uw JCB machine te  
financieren aan aantrekkelijke voorwaarden. Als onderdeel van 
JCB, beschikt JCB Finance over de nodige product- en markt-
kennis, maar wat belangrijker is, wij begrijpen u. Omdat JCB 
Finance houdt van een persoonlijke aanpak, krijgt u steeds een 
op maat gemaakt aanbod dat voldoet aan uw eigen behoeften.

Voor al uw vragen …  
één contact …
Nadine Penders
       +32 (0)473 92 00 86
       nadine.penders@jcb.com

JCB Finance
waarom zou u  
het niet doen?

Vraag  
vandaag nog  

een persoonlijk  
voorstel aan!
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Himoinsa Racing Team  
wereldtop

Beterschap voor Williams 
(en co-sponsor JCB)

Het HIMOINSA Racing Team zette zichzelf begin dit jaar wereldwijd op de kaart van 
motorrally’s op het hoogste niveau, door in de Dakar het podium te halen. 

Met een derde plaats in de Dakar 2017, zette het ‘red army’ uit Murcia begin dit jaar 
een prestigieuze en historische prestatie neer. De podiumplek van toprijder Gerard 
Farrés was zo goed als een zege voor het HIMOINSA Racing Team, dat zijn KTM-
motoren in typerend Himoinsa-rood het jaar rond inzet. Ondertussen werd de 40ste 
Dakar al voorgesteld en het HIMOINSA-gezelschap wil in 2018 opnieuw het podium op. 
Grote ambities dus, en die werden recent nog kracht bijgezet in de Marokkaanse 2017 
Merzouga Rally, waar Gerard Farrés tweede werd in de eindstand en een etappezege 
boekte. Amper een paar weken later herhaalde 
hij in Griekenland zijn eindzege van vorig jaar 
in de Hellas Rally. Ondanks een val die resul-
teerde in een gebroken knieschijf. Motorrijden 
is niet voor watjes. Teamgenote Rosa Romero 
finishte in Griekenland als 10e in het algemeen 
klassement en werd daarmee eerste dame. 

Het HIMOINSA Racing Team bestaat uit 
piloten Iván Cervantes, Gerard Farrés, Rosa 
Romero, Dani Oliveras en Antonio Ramos. 
Niet toevallig een team dat overloopt van 
energie, zoals ze zelf zeggen.

JCB is sinds dit seizoen te zien op de F1-bolides van Williams, één van de succesvolste 
teams ooit. Frank Williams en Patrick Head richtten het team op in 1977. De grootste 
successen dateren van de jaren 1980 en 1990, toen maar liefst negen constructeurs -
titels en zeven wereldtitels bij de coureurs behaald werden. 

Akkoord, de hoogdagen liggen al even achter ons, maar JCB is dit jaar prominent 
aanwezig op de bolides van rookie Lance Stroll en net-nog-niet-gepensioneerde  
Felipe Massa. De coureurs van dienst hadden het dit jaar in eerste instantie moeilijk  
om de finish te halen, laat staan veel punten te verzamelen. Naarmate het seizoen 
vordert, lijkt er evenwel beterschap op komst. Canadees Stroll behaalde in zijn thuis - 

race de eerste punten uit zijn F1-carrière  
door als 9e te eindigen. Op 25 juni 2017,  
tijdens de incidentrijke Grand Prix van 
Azerbeidzjan, wist de nieuwkomer als 3e  
de streep te halen. Dit maakt hem de op  
een na jongste coureur ooit, die een podium-
finish behaalde. Hij is meteen ook de jongste 
rookie die het podium haalde. Een sterke 
prestatie dus, die Lance Stroll en daarmee 
het hele Williams-team hopelijk op weg zet 
naar een goede tweede seizoenshelft. 

“Doen wat je graag 
doet is belangrijk”

Wie binnenloopt bij Vandaele Machinery ziet daar met de regel-
maat van de klok een nieuw gezicht. Het familiebedrijf houdt er 
aan jonge gasten die van aanpakken weten een kans te geven. 
Al wat minder jonge gasten en dames ook trouwens, dit terzijde. 
Maak kennis met twintigers Thijs Dumortier en Nick De Soete, de 
nieuwste medewerkers van respectievelijk Vandaele Machinery 
en VD Machinery Rental. 

Thijs Dumortier is een geboren en ge- 
togen Oostrozebekenaar. Sinds een 
aantal maanden werkt hij – met nieuw 
gevonden plezier – op de binnendienst 
van de werkplaats bij Vandaele Machi-
nery. Met de bedoeling dat op termijn  
te combineren met de buitendienst. 

In VTI Waregem volgde ik de richting 
elektriciteit-elektronica, en daarna deed 

ik nog drie jaar mechanisch ontwerp & 
producttechnologie, maar eigenlijk wou 
ik vooral met mijn handen werken. Aan de 
slag gaan. Ik heb tijdens mijn laatste jaar 
beslist dat gewoon te gaan doen (lacht) en 
kon op mijn stageplaats terecht. Daar heb 
ik kranen en grondverzetmachines leren 
kennen.” Thijs weet van aanpakken, ver-
bouwde de voorbije drie jaar zelf zijn huis, 
maar houdt van de uitdagingen die hij als 
mecanicien op zijn pad vindt. “Het zoeken 
naar een oplossing voor een defect of een 
probleem is iets wat ik zeer graag doe. Ik 
ben op dat vlak een perfectionist ook.”

Plezier terug gevonden
Hij kwam op maandag solliciteren bij 
Vandaele Machinery en mocht op dinsdag 
aan de slag. En hij vond er meteen weer 

plezier in zijn werk. “Na drie jaar elders 
was de motivatie weg en die vond ik hier 
opnieuw terug. Ik sta ’s ochtends blij op 
om te gaan werken, stel je voor (lacht). De 
tijd vliegt bovendien voorbij. Mechaniek en 
depannage moet je – denk ik – in de eerste 
plaats heel graag doen. De job leuk vinden 
is bijna een voorwaarde om hem goed te 
doen. Nu, het is altijd belangrijk dat je doet 
wat je graag doet, maar ik heb hier ook 
echt mijn draai gevonden.”

Ook over de sfeer bij Vandaele Machinery 
is Thijs positief. “De collega’s zijn echt top. 
Je vraagt iets en wanneer ze kunnen, 
helpen ze je. Ik heb het al anders geweten. 
Ik hoop dat ik hier in de toekomst nog 
kansen krijg. Voorlopig kan ik in geen geval 
klagen. Ik mocht meteen starten met 
online proeven om bij te scholen en 
machines uit te kunnen lezen. Ondanks 
het feit dat ik hier niet lang werk, ging ik 
ook al alleen de weg op. Als je bij klanten 
arriveert ben je toch deels ambassadeur 
van het bedrijf, dus ik vind dat een verant-
woordelijkheid. O, en ik mocht meteen 
mee op reis met het bedrijf. Dat vond ik 
wel knap, als je hier nog maar pas 
rondloopt … “

Intern nieuws

Twee nieuwe werknemers

“Als houtbewerker een  
mooie kans gekregen”
Nick De Soete komt oorspronkelijk uit 
Aarsele en is bij VD Machinery  sinds kort 
verantwoordelijk voor het ontvangen, 
controleren en opnieuw klaarmaken van 
machines voor verhuur. Een motorcrosser 
met ambities.

Dat van die motorcross is niet onbelang- 
 rijk. Eigenlijk is het via de motorcross 

dat ik bij VD Machinery terecht ben ge- 
komen. Ik ben houtbewerker van opleiding 
en werkte effectief ook zes jaar in die sector. 
Het lijkt een beetje vreemd om met die 
achtergrond in de sector van de grond-
verzetmachines en kranen terecht te 
komen, maar in mijn vrije tijd sleutel ik 
thuis aan mijn motorfietsen. Er werken 
bij VD Machinery trouwens nog mannen 
die in het weekend wel eens op een cross-
motor durven kruipen en van hen had ik 
gehoord dat het een goede werkgever 
was, waar een aangename sfeer heerst. 
We zijn een relatief kleine groep in de 
verhuur en iedereen kent iedereen. Ook 
dat maakt het plezant.”

Hout versus mechaniek
Nadat hij op Facebook een aankondiging 
met vacature zag passeren, twijfelde Nick 

dan ook niet. “Minder dan Carl en Koen 
wellicht (lacht). Het is niet vanzelfsprekend 
en het is mooi dat ik de kans heb gekregen, 
vind ik. Als je ergens arriveert en op je  
CV staat alleen maar ‘hout’ terwijl die 
firma specialist is in machines, motoren 
en mechaniek, dan is dat geen evidentie. 
Heel vaak zullen werkgevers gewoon 
kiezen voor veiligheid en iemand met een 
andere voorgeschiedenis aanwerven.” 

Bij VD Machinery trekt Nick zich in ieder 
geval goed uit de slag. “In de eerste plaats 
zie ik alle machines na die uit de verhuur 
terugkeren. Vervolgens is het ook mijn 
taak die stuk voor stuk opnieuw schoon  
te maken en klaar te zetten voor een 
nieuwe verhuurperiode. ”Indien nodig 
waagt de kersverse kracht zich ook 
aan onderhoud en kleine herstellingen. 
“Geleidelijk aan en waar ik kan. Ik ken 
de grote lijnen van de mechaniek wel 
– en een motor is een motor – maar de 
collega’s helpen waar nodig. Stap voor 
stap gaat het vooruit op die manier. Ik rol 
mee met een firma die duidelijk groeit.  
Op termijn heb ik ook persoonlijk ambities 
om door te schuiven, maar we zien wel. 
Alles op zijn tijd.”

| Nick De Soete (links) en Thijs Durmortier (rechts), twee nieuwe krachten bij Vandaele.

| Himoinsa: ook top in motorrally’s. | JCB op de vleugel van de Williams.
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Koen Ciers, zaakvoerder van VD Machinery, zet de al langer inge-
zette vernieuwingsronde in het machinepark onverminderd verder. 
“We hebben dit jaar, zoals aangekondigd, vooral in het medium en 
zware segment geïnvesteerd. Ons gamma is opnieuw gevoelig uitge-
breid en we zijn stilaan op weg naar 450 te verhuren machines.”

VD Machinery blijft de kaart van jonge machines trekken. ‘Zelfs onze oudste  
exemplaren zijn jong’ is daarbij het motto. De verhuurvloot is het voorbije half jaar 

gevoelig uitgebreid, met een sterke nadruk op het zware segment. “Concreet staan een 
aantal nieuwe graafmachines (8 tot 25 ton) ter beschikking. Er zijn verreikers met een 
capaciteit tot 6 ton bijgekomen, net zoals zware wielladers, kniktelescopen, een 10 ton-
dumper op rupsen …” 

Comfortabele eenvoud
Koen Ciers en VD Machinery houden daarbij vast aan het vooropgesteld principe van 
comfortabele eenvoud. “Bij al onze recente, nieuw beschikbare machines hebben we een 
duidelijke lijn gevolgd. De combinatie van een eenvoudige motorisatie met full option ge-
bruiksgemak is een constant aandachtspunt. Airco, radio, proportional controlls, kortom: 
comfort voor de bestuurder, gelinkt aan duidelijkheid en functionaliteit. Bovendien hebben 
alle machines alle toebehoren. Specifieke accessoires worden steeds voorzien. In dat 
kader zijn bijvoorbeeld de ‘zuignappen’ wel eens het vermelden waard. Er worden steeds 
vaker zware tegels geplaatst en dankzij die vacuümzuigers van 250 of 1000 kilo kan dat 
vlot. Manueel, aan een graafmachine of met een kraan, afhankelijk van de vereisten.  

Ook onze Leguan (Avant) wordt goed gesmaakt in tuinaanleg, door boomsnoeiers, bij 
schoorsteenwerken of gevelreiniging.”

Het directe gevolg is dat VD Machinery een groeiende onderneming is en blijft. Straks 
staan 450 multi-inzetbare, comfortabele en jonge machines ter beschikking. “Ons 
verhuurbedrijf groeit omdat onze klanten het altijd jonge materiaal waarderen. Prijs/
kwaliteit durf ik stellen dat je elders niets beter zal vinden. Alles wordt hier bovendien 
goed onderhouden en met die heel uitgebreide keuze aan beschikbaar materiaal hebben 
we voor het juiste werk ook steevast de juiste machine in huis. Daarnaast groeien we mee 
met de economische conjunctuur natuurlijk. Er zijn grote bouwwerven in Midden- en 
Zuid-West-Vlaanderen, dus het is niet allemaal eigen verdienste (glimlacht).”  

Hydro Power Box lichtmast
Opvallend is ook de aanwezigheid van een aantal elementen die specifiek in de evene-
mentensector – en dan zijn de zomermaanden hét seizoen bij uitstek – tot hun recht ko-
men. “We zijn natuurlijk al langer actief op events, zowel wat stroomgroepen als rollend 
materieel betreft. Denk maar aan de cyclocrossen van de Superprestige die we – op een 
tweetal uitzonderingen na – allemaal van stroomgroepen voorzien. TheaTech brengt dan 
weer straattheater met een bandenkraan, dus je merkt dat er in de toekomst nog mo-
gelijkheden zijn. Maar het klopt dat er onlangs ook een Hydro Power Box is bijgekomen, 
die straks op Land of Love in Torhout te zien zal zijn. Dat is een lichtmast die speciaal 
ontworpen werd om op risicovolle plaatsen te staan: vandalismebestendig, zonder uitste-
kende of losse onderdelen en met een afgesloten bedieningspaneel. Ideaal voor festivals, 
met andere woorden.”

VD Machinery Rental

“Comfortabele eenvoud en voor elk werk de juiste machine”

Nieuw: RS Rental generatoren The Silent Plus Range
JCB Power Products lanceert een nieuw gamma RS dieselgeneratoren, specifiek 
ontworpen voor de verhuur. Alle units worden aangedreven door de JCB Diesel-
Max-motor, waarvoor JCB een award in ontvangst mocht nemen. 

De eerste RS-modellen zullen vermogens van 60, 80, 100 en 125 KVA leveren. Stuk 
voor stuk zijn ze standaard uitgerust met een stevige, geluidsarme en weerbestendige 
omkadering. Mecc Alte-alternatoren en de viercilinder DieselMax-motoren staan 
garant voor een technisch perfecte werking, ook al omdat ze enkel met kwaliteits-
componenten gemaakt worden. 
Gebruiksvriendelijke Deep  
Sea-controlepanelen maken  
het werken met de RS- 
generatoren kinderspel en  
standaard is de hele vloot  
via LiveLink vanop afstand  
te monitoren.

HIMOINSA stelde onlangs dan weer “the Silent Plus Range” voor. Dezelfde pres-
taties met minder geluid (< 60 dB), dat is het uitgangspunt.  Yanmar-, FPT-Iveco- 
en Scaniamotoren leveren vermogens tussen 20 en 500 kVA.

Een verbeterd en complexer systeem van lucht in- en uitlaten, extra isolatie materiaal 
(100 mm), twee toegevoegde uitlaatdempers en speciaal ontworpen ‘silent blocks’ 
om trillingen te reduceren, zorgen er voor dat dit het ideale  
stroomaggregaat voor stedelijke evenementen is.  
Verder blijft het vanzelfsprekend  
Himoinsa: een waterdichte en  
stevige canopy, gemakkelijk  
onderhoud, laag verbruik en  
een makkelijke en betrouwbare 
aansluiting. Wie akoestisch  
beperkt over een volledig  
vermogen wil beschikken,  
hoeft niet verder te zoeken.

| VD Machinery investeerde recent vooral in het zware segment. 
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Aanbiedingen

Stock-, demo- & tweedehandsmachines

JCB 520
2001

JCB 524 
2010

JCB 541-70 Agri Super
2012

JCB 531-70 Agri Plus 
2015

JCB 531-70 CE
Demo

JCB 541-70 Agri Plus
2015

Caterpillar 407C  
22013

JCB 541-70 Agri Plus
2015

JCB 535-140 
2012

JCB 8008 
2014

JCB 8014
2011

JCB 8085
2012

JCB JS 130 LC
2014

JCB JZ 140 LC 
2007

JCB SKD 175 
2016

Himoinsa HPW-45
2005 

Himoinsa HFW-45
2011  

Himoinsa HFW-50 
2013

HIMOINSA HFW-60 
2014

Avant 220  
2008

Avant 420
2015

JCB 416 Farm Master
2007

JCB 426 HT
2011

NC HT 1,5
2011

JCB 165 KG CW05
2013

JCB 265 KG CW10
2005

Eurosteel 14 ton CW30
2012

JCB 385 KG CW 10
2010

Rotar 22 ton CW30
2014
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JCB 550-80 WM
2013

Stationsstraat 128 
8780 Oostrozebeke

Verkoop tel. 056 67 40 11
Werkplaats tel. 056 67 40 20

Magazijn tel. 056 67 40 30

CONTACT
Tweedehandsmachines: 
Carl tel. 056 67 40 28
www.vandaele-machinery.be


