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Durven investeren in de toekomst
We trappen een open deur in als we zeggen dat 2020 een raar jaar is. 
Nieuw, boeiend, vervelend, interessant, anders … Iedereen vult het in zo-
als gewenst. Eén ding is zeker: corona heeft alle ambities die wij hadden, 
verschoven. Uitgesteld. Niet afgesteld. En al helemaal niet veranderd. 
We blijven binnen Vandaele trouw aan onszelf en vertalen dat, met een 
half jaartje vertraging, in concrete plannen. 

Bouwplannen, in dit geval. U krijgt hieron-
der de primeur. De stap die we zetten, zal 
ons tien jaar vooruit duwen op vlak van 
service, werkplaatsmogelijkheden en een 
aangename, moderne werkomgeving. De 
uitbreiding zal in de eerste plaats ruimte 
scheppen. Plaats creëren. Zuurstof geven. 
We kiezen ervoor om te investeren in tech-
nologische hulpmiddelen en digitalisering, 
met veel aandacht voor energiebesparing 
en arbeidscomfort. Het resultaat zal een 
hedendaagse, comfortabele en toekomst-

bestendige werkomgeving zijn. Een be- 
wuste keuze.  U leest niet toevallig termen 
als ‘zuurstof’, ‘plaats’ en ‘ruimte’. We heb-
ben gezien welke risico’s verbonden zijn 
aan het gebrek daaraan. Misschien zullen 
we later zeggen dat 2020 een keerpunt 
was, en dan zullen we bij Vandaele Machi-
nery, Vandaele Power en Vandaele Rental 
kunnen zeggen dat we ‘mee’ waren. 
Zeker op vlak van energiekost en energie-
bewustzijn zal ons vernieuwde gebouw 
een stap voorwaarts betekenen. We on-

dervinden namelijk dat onze leveranciers 
dezelfde stappen zetten. Steeds duidelijker 
en overtuigder kiezen ze  voor alternatieven. 
Alternatieven die beter, efficiënter en onver-
mijdelijk ook innovatiever zijn.

/ Zeker op vlak van 
energiekost en energie-

bewustzijn zal ons 
vernieuwde gebouw een 

vooruitgang zijn. /

De overheid zal daar een ondersteunende 
en stimulerende rol in spelen, maar de be-
weging komt wel degelijk vanuit de markt 
zelf. Het betekent niet dat we morgen een 
compleet andere Belgische markt moeten 
verwachten. Wat evenwel nog niet is, komt 
zeker. Wereldspelers zoals JCB en Himoin-

sa maken de switch niet ‘zomaar’. Het feit 
dat ze inzetten op die terreinen en daar be-
wust een breed en compleet gamma aan 
koppelen, is veelzeggend en veelbelovend. 

Wat maken we nog van 2020? We trekken 
dit najaar op demotour met onze roto-ver-
reiker. Die langverwachte eyecatcher komt 
dus effectief onze kant uit. Economisch 
mogen we nog iets verwachten van de ver-
hoogde investeringsaftrek, waardoor het 
tot eind 2020 heel erg interessant is voor 
zelfstandigen en vennootschappen om te 
investeren in vaste activa. Het levert fis-
caal tot 25% van de aankoopprijs extra op 
en dat is in deze tijden toch een budget om 
rekening mee te houden. 

Carl Vandaele en Koen Ciers
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VANDAELE MACHINERY 2.0

Wegwijs op onze vernieuwde
bedrijfssite
We investeren in een nieuwe, comfortabele, ruime werkomgeving. De bestaande gebouwen en toonzaal blijven behouden en worden aangevuld. 

Realisatie 1 is een nieuwe stapelruimte, gericht op grote onderdelen, nieuwe machines 
en de aanbouwdelen zoals grijpers of bakken. Een tweede luik (2) omvat de nieuwe werk-
plaats voor stroomaggregaten. De derde (3) verbetering bestaat uit een nieuw magazijn 
met plaats voor 80 tot 100 stroomgroepen. Daar komen de werkplaatsburelen (4)  naar 

beneden, waardoor een nieuw onthaal voor de werkplaats ontstaat.  De toonzaal (5) en 
huidige kantoren blijven behouden. De huidige werkplaats (6) zal ontlast worden door de 
nieuwe werkruimte, wat tot een betere en meer comfortabele omgeving voor grondverzet 
zal leiden. En dat creëert dan weer een nog betere service.

Vandaele Machinery, Vandaele Rental en Vandaele Power zijn op verschillende sociale mediakanalen aanwezig.
Blijf via die weg eenvoudig en vlot op de hoogte van ons doen en laten. 

Volg ons op sociale media
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Vandaele – als familienaam – is al decennia verbonden met JCB. En met 
Oostrozebeke. Naarmate de activiteiten uitbreidden, groeiden er ver-
schillende takken aan de stamboom, maar op 1 mei 2020 kwamen die 
visueel opnieuw allemaal samen. Als één sterk merk. “Meer dan ooit zijn 
onze drie bedrijven één.”

“Het originele plan was om eind maart 
2020 onze nieuwe bedrijfsidentiteit en 
huisstijl officieel te presenteren. We wilden 
daar voor onze medewerkers een lanceer-
momentje aan koppelen, met een frietje …
Omwille van de ondertussen bekende si-
tuatie is dat officiële luik niet doorgegaan. 
Op 1 mei 2020 maakten we toch de switch”, 
zegt Carl Vandaele. 

De drie-eenheid die tussen 1992 en 2006 
ontstaan was (zie kaderstukje, red.), krijgt 
op die manier opnieuw een uniforme stijl. 
Zaakvoerders Carl Vandaele en Koen 
Ciers verwelkomden hun respectievelijk 
dochters Irene Vandaele in 2018 en Me-
lanie Ciers in 2017, wat de aanwezigheid 
van de familie al versterkte. Vader Robert 
richtte het bedrijf op en ook Inge Vandaele 
(echtgenote van Koen, mama van Melanie, 
zus van Carl, red.) is er actief. “En zoals het 
met familietakken en -verbanden gaat, 
loopt het ook met ondernemingen”, aldus 
Carl. “We zijn gaandeweg gegroeid en bij 

elke innovatie of nieuwe bedrijfstak ont-
stond een nieuwe identiteit met een eigen 
logo en naam. En, niet vergeten, het was 
ook gewoon de tijdsgeest en de mode van 
het moment soms. En mode verandert 
ook. Het moment om een huisstijl aan te 
passen is altijd ideaal, of nooit. Er is ver-
jonging in het bedrijf, dus mag dat visueel 
onderstreept worden.”

De drie nieuwe, moderne logo’s en aan-
gepaste bedrijfsnamen huldigen de ‘less 
is more’ en ‘keep it simple’-principes. Er is 
het bekende JCB-geel voor Vandaele Ma-
chinery, de Himoinsa-rode kleur als accent 
voor Vandaele Power en – de grootse ver-
andering – een nieuwe naam én een eigen 
blauwe kleur bij Vandaele Rental. “We zijn 
altijd één geheel geweest en op deze ma-

nier wordt dat opnieuw een stuk duidelijker, 
ook naar klanten en leveranciers toe. Eén 
naam, drie units. Of drie voor de prijs van 
één. Je mag het zelf invullen, feit is dat de 
drie units allemaal met dezelfde machines 
werken. En dezelfde waarden nastreven.”

Al dertig jaar één team

“Dat blijft zo. Onze kernwaarden, de ideeën 
die we trachten te realiseren, de manier 
waarop we onze klanten tegemoet probe-
ren te komen … die bewaken we al dertig 
jaar. Voor ons, intern, bij de medewerkers, 
speelde die drie-eenheid minder een rol.”

“Alleen komen we nu nog meer en nog dui-
delijker als één team naar buiten. De re-
styling van alle overalls, T-shirts, stickers, 
bedrijfswagens … gebeurt overigens stap 
per stap. Het is soms een beetje wennen: al 
onze mannen zijn een grijs-rode overall ge-
wend en krijgen nu een zwarte (lacht) … Maar, 
we komen er wel. Meer dan ooit zijn we één 
familie en één team”, aldus Carl Vandaele. 

REBRANDING VANDAELE MACHINERY, VANDAELE POWER EN VANDAELE RENTAL

“Meer dan ooit zijn we één familie
en één team”

KORTE GESCHIEDENIS, 
VANDAELE MACHINERY 
& CO. 
In 1992 richtte Robert Vandaele een 
onderneming op en noemde die Van-
daele Machinery. JCB speelde daar 
vrijwel meteen de hoofdrol in. Een jaar 
later trok Robert naar Spanje om met 
Himoinsa aan tafel te zitten. Grondver-
zetmachines zijn niet helemaal hetzelf-
de als stroomaggregaten, lichtmasten 
en motoren, dus werd in 1993 VD Power 
in het leven geroepen. Voor de liefheb-
bers van cijfers: we zijn ondertussen 
ruim 6000 verkochte stroomgroepen 
voor de Belgische markt verder.

Sinds 2006 vond het verhuur-luik van 
beide ondernemingen onderdak bin-
nen VD Machinery Rental, dat uitweek 
naar een nabijgelegen locatie. De reden 
daarvoor? Meer dan 500 grondverzet-
machines en stroomgroepen verhuren, 
dat vergt een beetje plaats. 
Vanaf 1 mei 2020 gaan die drie door 
het leven als Vandaele Machinery, 
Vandaele Power en Vandaele Rental.

/ Er is het bekende JCB-geel voor Vandaele Machinery, 
de Himoinsa-rode kleur als accent voor Vandaele 

Power en – de grootse verandering – een nieuwe naam 
én een eigen blauwe kleur bij Vandaele Rental. /

Machines die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 aangekocht worden, genieten een investeringsaftrek van 25%. Die investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij je 
25% van de aanschaffingswaarde van de machine mag aftrekken van je belastbare winst. Je boekhouder kan je er alles over vertellen, maar het maakt een investering in 2020 
sowieso zeer interessant! 

ONZE TIP

25% INVESTERINGSAFTREK
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VANDAELE EN CORONA

“De prioriteit? Onze medewerkers 
een veilig gevoel geven”
Er zijn van die gebeurtenissen waarbij iedereen zich nog herinnert waar 
hij of zij was op dat exacte moment. De val van de muur, koning Boudewijn, 
de dag dat Merckx de Tour won én de eerste man op de maan landde … En 
dan is er ook: maart 2020. April 2020. Mei 2020. Juni, juli, augustus en ga 
zo maar verder. Vandaele en corona: een blik achter de schermen.

Eén vrouw is perfect geplaatst om tekst 
en uitleg te geven bij alles wat zich sinds 
12 maart afspeelt. Irene Vandaele is be-
halve ‘number one AVANT-verkoopster 
van de Benelux’ ook preventieadviseur bij 
Vandaele Machinery én dus verantwoor-
delijk voor alles wat gezondheid en veilig-
heid aanbelangt. “Niet alleen tijdens een 
wereldwijde coronapandemie, voor alle 
duidelijkheid. Preventieadviseur ben je al-
tijd. Doorgaans palmt die functie ongeveer 
een halve dag per week in, nu ging het in 
de richting van een fulltime-job. Zeker in 
het begin, toen ‘live’ klantencontacten als 
verkoopster niet mogelijk waren en ik veel 
ruimte en tijd kreeg om het luikje preventie 
alle aandacht te geven.”

En staat ‘de preventie’ nu 
helemaal op punt? 

“Ogenblikje: ons intern preventie-, veilig-
heids- en gezondheidsbeleid stond al op 
punt, laat dat duidelijk zijn. Maar, er is altijd 
marge voor verbetering en omdat er nogal 
wat administratieve taken bij komen kijken, 
gaat extra tijd nooit verloren. Een en ander 
kreeg dus een update en natuurlijk vielen 
– en vallen – alle coronamaatregelen ook 
onder de verantwoordelijkheid van de pre-
ventieadviseur.”

Ziet de werkvloer er vandaag anders uit 
dan voor half maart 2020? 

“Er zijn inderdaad een aantal zaken aange-
past. We zijn daarbij soms verder gegaan 
dan wat opgelegd werd en we zouden – 
ook in een coronavrije toekomst, als die 
komt – graag een aantal van die maatre-
gelen behouden. We beslisten vrij snel om 
toonzaal en werkplaats volledig te sluiten 
voor derden. Deels omdat het door de 
overheid zo opgelegd werd, bijvoorbeeld 
in de toonzaal, maar vooral ook omdat we 
de eigen medewerkers een veilig gevoel 
wilden geven. Dat is in alles altijd het eerste 
uitgangspunt geweest. Aan de poort cre-
eerden we een autonoom verzamelpunt 
voor aangeleverde bestellingen en pakjes, 
en we ontdekten dat die manier van wer-
ken eigenlijk niet slecht is.”

“De klanten, die we ondertussen wel weer 
kunnen ontvangen, krijgen meer tijd en 
ruimte. Daarnaast waren er ook een paar 
dingen waarbij je in ‘normale’ omstandig-
heden nooit zou stilstaan: de beperkte op-
pervlakte van de kleedkamer vereiste een 
aanpassing in de uurroosters om geen 
drukke momenten te creëren en er zijn 
overal fiches en instructies aangebracht. 
In de werkplaats zelf is afstand houden dan 

weer geen probleem: onze machines pas-
sen zelden binnen een anderhalve meter, 
dus als iedereen er eentje per keer onder-
houdt … ”

Was een collectieve sluiting 
aan de orde? 

“Nee. Vandaele Machinery behoort bij de 
essentiële bedrijven die ‘ten dienste van de 
natie staan’ zoals dat heet. Logisch, want 
een defecte stroomgroep leidt bijvoor-
beeld altijd tot nieuwe problemen. Vandaar 
dat onze technici zijn blijven werken. Ieder-
een die voor ons onderweg was, beschikte 
over een attest met toelating. Alweer: met 
het comfort en de veiligheid van onze man-
nen in gedachten communiceerden we 
duidelijke afspraken naar de klanten toe: 
geen risico’s, de nodige afstand bewaren 
en alle voorschriften en regels volgen. Ie-
dereen respecteerde dat.”

/ We hebben intern geen 
zieken gehad tijdens 

de eerste coronagolf.  
Dat zegt wel iets. /

“Al onze medewerkers kregen vanzelfspre-
kend het nodige preventie- en bescher-
mingsmateriaal om veilig hun job te kunnen 
doen. We hebben intern geen zieken gehad 
tijdens de eerste coronagolf. Dat zegt wel 
iets. De bedienden kregen de kans thuis 
te werken, de magazijniers hebben elkaar 
tijdens de verplichte sluiting van magazijn 
en toonzaal afgewisseld en konden dus op 

halve kracht verder. Heel veel bestellingen 
gebeurden online. Voor de verkopers was 
het iets lastiger. Zij bezoeken normaal veel 
klanten, babbelen graag … Stijn, onze verte-
genwoordiger agro, kon min of meer ver-
der. Veeteelt, dieren, landbouw, dat stopt 
natuurlijk niet omdat er corona heerst. 
Voor Ruben (vertegenwoordiger industrie) 
was het lastiger. Op een bepaald moment 
viel dat toch stil, net zoals in de bouw.”

“En hoewel er ondertussen al veel goed-
gemaakt is, blijven ondernemingen mis-
schien nog een tijdje voorzichtiger? Eerst 
kijken wat er nog komt, en dan pas investe-
ren? De evenementensector deelde in de 
klappen, merkten we bij Vandaele Rental, 
maar gelukkig werd er massaal gegraven 
en geschept in tuinen tijdens de coronape-
riode. Zo bleef het verhuurbedrijf op volle 
capaciteit draaien.”

En hoe is de preventieadviseur zelf de 
voorbije maanden doorgekomen? 

“Goed, dank u. Ik heb een beetje extra tijd 
genomen om, onder de deskundige leiding 
van vader, iets bij te leren over JCB en dan 
vooral de kleinere grondverzetmachines. 
Met de bedoeling die, naast AVANT en Cor-
vus, ook onder mijn hoede te nemen. Hoe 
die lesmomenten verliepen? Schrijf maar 
op dat hij een goede keerkracht is, en een 
heel pak geduldiger dan ik (lacht).” 

VANDAELE EN CORONA

Team-ontbijt

Inderdaad: alles wat in de voorgaande zin staat, ligt voorlopig een 
beetje moeilijk. Géén teambuilding organiseren, het zegt in deze 
tijden ook iets. Dat we bekommerd zijn. Dat we iedereen graag 
gezond aan het werk zien. Dat we voor elkaar zorgen als het no-
dig is. En er was een alternatief! Een lekker alternatief. 

Op zondag 13 september vonden al onze medewerkers een heer-
lijke ontbijtmand voor hun deur. Als blijk van onze waardering voor 
hun inzet, hun vertrouwen, de manier waarop ze – als team! – Van-
daele Machinery, Vandaele Rental en Vandaele Power door de 
voorbije maanden loodsten. 

Het team zat die zondagmorgen in september dus verspreid, 
elk binnen hun eigen gezin of aan tafel met de mensen die het 
dichtst bij hen staan. Verbonden door dezelfde activiteit. Ook dat 
is teambuilding: door omstandigheden niet samen kunnen zijn en 
elkaar toch samen weten. 

Bedankt! 

Lange tijd was ook in dit vreemde jaar een teambuilding in de maak. We hebben op dat vlak een rijke en 
mooie traditie. Op die momenten verdwijnt doorgaans de professionele afstand, gaan de maskers uit en 
wordt gebouwd aan intens samenzijn. 
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JCB TM420

Is de TM420 een verreiker 
of een wiellader? 
Het Brouwerijhof in Slijpe is een vierkantshoeve zoals ze op oude foto’s 
staan. Met golvende daken die doen denken aan de zee op een rusti-
ge dag en zwaluwen die laag over de geklinkerde binnenkoer vliegen. 
Zwart-witte kalfjes kijken vanuit de stallen naar wie de poort inrijdt en 
heel even waan je jezelf in een echte Vlaamsche film. 

De mesthoop – vroeger centraal op de 
koer – maakte evenwel plaats voor een 
boompje. De zon zorgt voor kleur, er zijn 
bloemen en rond de originele hoeve ver-
schijnen moderne stallen. Dochter Lynn 
kijkt op de tablet naar een filmpje en de fel-
gele TM420 is zo nieuw dat elke referentie 
naar oude films meteen vervaagt. Wan-
neer JCB-partner Stijn Vandousselaere 
arriveert, zijn we compleet. Lesley en zijn 
echtgenote Nele dekken de ontbijttafel, 
zorgen voor koffie en proberen de volgen-
de twee uur een antwoord te vinden op de 
vraag waarmee Vandaele Machinery ons 
naar Slijpe heeft gestuurd: Is de TM420 
een verreiker, of is het een wiellader? 

Maar, in West-Vlaanderen maken mensen 
eerst kennis met elkaar. Loonwerker Lesley 
Vanoverschelde is de derde generatie die 
hier ‘boert’. “De tijd vóór mijn grootvader 
is wat onduidelijker, al zegt de naam 
van de boerderij genoeg. Wellicht 
werd hier effectief gebrouwd, 
want zodra je enkele meters de 
grond ingaat, stoot je op zui-
ver water en dat is nog altijd 
de belangrijkste grondstof 
van elke brouwerij.”

Echtgenote Nele heeft 
zich ondertussen uit haar 
overall gewerkt. “We zijn 
een beetje aan de late 
kant vandaag. Vijf minu-
ten na het wakker wor-
den, staan wij meestal in 
de stal.” Tijdens het gesprek 
zal blijken dat het koppel er al 
een eerste shift van 2,5 uur heeft opzitten. 
Nele combineert de boerderij bovendien 
met haar job als beleidsmedewerkster in 
BZIO, een revalidatiecentrum en zorghotel 
in Oostende. “Oké, wat was de vraag? De 
TM420 is het allebei zeker? We gebruiken 
zelfs de twee woorden door elkaar. Het kan 
beide kanten uit en net daarom hebben wij 
hem gekocht.” 

Lesley: “Het gemak waarmee hij hoog en 
ver reikt, maar de kracht van de bull … En niet 
te vergeten: het uitzicht van een bull. Dat 
was voor ons zeer belangrijk: rondomrond 
beeld. Zeer, zeer belangrijk! Zijn ‘voorgan-
ger’ was een traditionele tractor en daar zit 
je ook echt óp de machine. We zijn het dus 
gewoon om te kunnen kijken en we wilden 
dat opnieuw. Een pure verreiker staat lager 
bij de grond en voor wat wij doen, levert dat 
eigenlijk geen voordeel op.” 

Nele: “Het is ook echt een kloeke machine, 
hé. Dat staat daar. Punt.” 

Lesley: “We mesten ermee, ik voer er het 

eten mee uit, maar we stapelen net zo vlot 
de stro- en grasbalen tot aan de dakrand, 
hoor. Of bietenpulp aanrijden in de silage-
silo. Gras en stro laden en lossen ook, heel 
gevarieerde taken eigenlijk. Vooraf was de 
vraag of hij daarbij kort genoeg zou draai-
en, en eigenlijk hebben we nog geen enkele 
keer vastgesteld dat het niet zo zou zijn.”

Voor de cijfertjes en de puntjes op de i 
wordt even naar Stijn Vandousselaere 
gekeken. Als JCB-partner bij Vandaele Ma-
chinery neemt hij de Westhoek en een stuk 
van de kust voor zijn rekening. “De JCB 
TM420 is officieel een telescopische wiel-
lader. Met een hefhoogte van 5,4 meter, 
een reikwijdte van 2,95 meter en een hef-
vermogen van veel meer dan 4 ton 
is het wel een alleskunner.”

500 koeien en stieren

Lesley: “Het is onze eerste JCB. Twee jaar 
terug waren we er op de landbouwexpo 
in Gent eigenlijk meteen behoorlijke fan 
van. Het heeft dan nog een beetje tijd no-
dig gehad, want we werkten vooral met 
de tractor hier. Als loonwerker doe ik ook 
verschillende taken, maar de TM420 is – 
tot vandaag – vooral in eigen gebruik zeer 
interessant. We hebben hem nu een grote 
maand en eigenlijk zetten we hem vooral in 
op de boerderij zelf.” 

/ Op kwaliteit en comfort 
mag je nooit besparen, is 

ons uitgangspunt. En daarin 
past de TM420 perfect. /

Die boerderij telt een veestapel van zo-
wat 500 dieren. Melk en vlees zijn de 
eindproducten en de koeien en stieren 
die daarvoor zorgen, staan allemaal in de 
directe omgeving van de oorspronkelijke 
vierkantshoeve. Er zijn recent luchtfoto’s 
gemaakt, waarop het complete plaatje dui-
delijk wordt. “De eerste uitbreidingen da-

teren van 2008 en ook in 2015 en 2019 zijn 
er stallen bijgekomen. Telkens met respect 
voor de symmetrie die er natuurlijk al was.”

Lesley en Nele beschrijven vervolgens een 
fenomenale routine, die zich elke ochtend 
en elke avond in en om het Brouwerijhof 
afspeelt. “Vijfhonderd beesten, waarvan 
driehonderd melkkoeien, daar is wat werk 
aan, dat is juist (lacht). Met de TM420 boeken 
we tijdwinst. Bovendien is de tractor vrij om 
ondertussen eventueel iets anders te doen 
en is de TM420 groter en sneller dan we 
gewoon waren. Waar wij vroeger drie keer 
heen- en-weer moesten om genoeg voeder-
mengsel te maken, lukt dat nu in één rit. Het 
is het verschil tussen nen trin en een slekke.” 

Nele: “In die twee en een half uur zijn de lig-
bedden proper, de stallen schoongemaakt, 
en hebben alle dieren eten. 
Plus, ze zijn gemolken. Dat is 
goed gewerkt, hé.”

Of een melkrobot de dagelijkse taken niet 
zou verlichten, wil Stijn weten. “Goh, een 
robot betekent vooral anders werken. 
Niet noodzakelijk ‘minder’. Het voornaam-
ste pluspunt is dat je minder tijdsgebon-
den bent. Nu moeten we er inderdaad 
twee keer per dag zijn. Anderzijds: ook 
robots hebben limieten, wij zien al onze 
dieren ’s ochtends en ‘s avonds, bekijken 
hun poten, merken niet-uitgemolken die-
ren meteen op … We stonden er op een 
bepaald moment absoluut voor open en 
hebben melkrobots – want met dit aantal 
dieren heb je aan één ook weer niet ge-
noeg – overwogen, maar vandaag zijn we 
eigenlijk blij dat we het niet gedaan heb-
ben. Wanneer je nadien niet moet zeggen 
“hadden we toch maar …” dan is het goed. 
Dat geldt ook voor de TM420, trouwens. 
We hebben zowel de 320 als de 420 mo-
gen testen en het verschil was meteen 
duidelijk. Zodra ik er 100 meter mee gere-
den had, wist ik het.”

Nele: “Ik zag het direct aan zijn gezicht 
(lacht). En Nyls, onze zoon die momenteel 
op kamp is, was ook snel overtuigd.” 

Lesley: “Hij werkt er vaak mee en had dus 
een belangrijke stem in de aankoop. Maar 
je overweegt een aantal zaken, natuur-
lijk. De prijs speelt altijd een rol, maar veel 
meer dan het geld, zijn gesukkel en tijds-
verlies de grote kosten op de boerderij.”

/ De TM420 is groter en snel-
ler dan we gewoon waren. Het 
is het verschil tussen nen trin 
en een slekke. /

“Op kwaliteit en comfort mag je nooit be-
sparen, is ons uitgangspunt. En daarin 
past de TM420 perfect: natuurlijk is dat in 
aankoop prijzig. Daar staat tegenover dat 
je makkelijk, vlot, comfortabel en zeker aan 
de slag kan. Telkens we het nodig hebben. 
Dat is ook wat je koopt.”

Is de TM420 een zuinige 
machine? Stijn? 

Stijn: “Zal ik LiveLink checken? Ogenblikje, 
ik kijk even op de laptop.“

Terwijl hij het niet hoort: hoe is de ser-
vice van de JCB-partner? 

Lesley: “In elk geval belangrijk! En goed. 
Stijn arriveert met zijn camionette, heeft 
alles bij … Ook de extra’s die hij na-fabriek 
voorzien heeft, zijn in orde en goed ge-
maakt. Ik wou graag mijn oude bakken 
blijven gebruiken dus heeft hij een kader 
gemaakt waar dan weer een paar extra 
leidingen naartoe moesten … Hij krijgt al zijn 
punten!” 

Stijn komt terug binnen: “Er staan al 127 
uren op de teller en hij verbruikt 5,7 liter. Ik 
denk dat er veel kunnen komen kijken naar 
die cijfers. Nemen we eerst de foto’s? Dan 
smeer ik de machine nadien nog even.” 

4  /  Vandaele Machinery



Een zwaluw maakt de lente niet maar twee baby’s verdienen natuurlijk 
wel een beetje extra aandacht. Zeker als ze slechts enkele weken na el-
kaar ter wereld komen en via hun mama’s een directe link hebben met 
Vandaele Machinery en Vandaele Rental.

Administratief bediende bij Vandaele Ma-
chinery Sharon Provijn en Melanie Ciers 
van Vandaele Rental zorgden dit voorjaar 
voor twee feestelijke gelegenheden. Beide 
dames bevielen van een flinke dochter. 
Voor Melanie betekent het een kennisma-
king met het moederschap, terwijl Sharon 
al een zoon had.
Sharon: “Ik heb altijd gezegd: twee kinderen 
voor mijn dertigste. Lena is begin april gebo-
ren, ik ben in juni dertig geworden, dus we 
zijn waar we wilden zijn. Het is perfect. Juul is 

ondertussen 3,5 en gaat al naar school. We 
wilden hem eerst onze volle aandacht ge-
ven voor we aan nummer twee begonnen. 
Bovendien beleeft hij het nu echt mee, als 
grote broer. En in die rol draagt hij zorg voor 
zijn zusje. Omgekeerd zoekt zij hem ook, dus 
die interactie is mooi om zien. Plus, het geeft 
ons als ouders ook wat ruimte. Nochtans 
was het misschien niet nodig: Lena sliep na 
zes weken al door. Echt een toppertje en su-
permakkelijk! Hoe is Juliette?” 
Melanie: “In de crèche zeggen ze dat we er 

zo nog tien mogen brengen. Dat is nu niet 
direct het plan, maar het illustreert wel dat 
ze zeer makkelijk in de omgang is. ’t Is een 
brave. Geen klachten.” 

Hoe beviel het bevallen in coronatijden?
Sharon: “Daar zijn voor- en nadelen aan, 
zeker? Recupereren gaat een pak mak-
kelijker als er niet elke vijf minuten bezoek 
is. Anderzijds: ook de meter, peter, oma, 
opa … moesten meer geduld hebben dan 
normaal en babyborrels zijn al helemaal 
geen optie. We hebben die voorlopig naar 
volgend jaar doorgeschoven.” 

/ Melanie: “Het zijn twee 
brave kindjes.” 

Sharon: “Niet moeilijk: het 
zijn twee meisjes … /

Melanie: “Het is wat het is. Voorlopig ben 
ik alleen in coronatijd bevallen, dus ik heb 
geen andere referentie. Eigenlijk vond ik 
het wel rustgevend, met tijd voor ons drie-
tjes. Al had ik na een paar dagen die zieken-
huiskamer ook wel gezien.” 
Sharon: “Begin april waren de papa en gro-
te broer tijdelijk thuis en die tijd samen vond 
ik een mooie periode. Het was er wel een 
tikkeltje over dat we de week ervoor nog 
verhuisd zijn. Anderzijds: een nieuwe start, 
in een nieuw huis, heel veel beter kan niet. 
Maar ik zou het toch niet meer opnieuw 
doen ...” 
Melanie: “Juliette ging na negen weken al 
voor het eerst naar de crèche. Dat is snel, 
maar ze is daar graag. In de vakantieperi-
ode waren we een maand met ons drie sa-
men thuis en dat is natuurlijk net zo plezant, 

maar ik ben ook blij dat ik ondertussen 
weer aan de slag kon.”
Sharon: “Tja, het vergt weer een beetje or-
ganisatie hé. Ouders, schoonouders, op-
vang, werk … het is een grote puzzel maar er 
zijn er zoveel die hem leggen. Vanaf septem-
ber werk ik wel een dagje per week minder.” 
Melanie: “Net zoals ik. En die puzzel … 
Juliette bleef ook al een half dagje op kan-
toor. Wel, ze staat daar vooral te staan in 
haar Maxi Cosi (lacht). Och, het loopt zoals 
het moet lopen, hé. In het geval van Julie-
tte rolt het ondertussen vooral. Dat heeft 
ze nu ontdekt. En als ze dat ’s nachts doet, 
wordt ze daar wakker van. En wij dus ook.” 
Sharon: “Ja, dat ken ik. Maar het gaat voor-
bij. ’t Gaat rap ook. Juliette en Lena hebben 
elkaar ondertussen zelfs al ontmoet. We 
hebben ze begin juli aan elkaar voorge-
steld, hier bij Vandaele Machinery.” 
Melanie: “Het zijn twee brave kindjes.” 
Sharon: “Niet moeilijk: het zijn twee meisjes …”

INTERN

De toekomst is aan de meisjes 

Himoinsa kan als één van de enige stroomgroepproducenten een com-
pleet gamma generatoren op gas presenteren. Met een vermogensbe-
reik van 10 kW tot 2500 kW is zowat alles mogelijk. “Gas als brandstof 
voor stroomgroepen is vanzelfsprekend geen recente uitvinding, in die 
lage vermogenscategorie blijft het toch een relatief nieuw concept.”

Stefaan Lammertijn, sales bij Vandaele Po-
wer, situeert de recente gasgeneratoren 
in het grotere geheel: “Vroeger beperkten 
‘gasgroepen’ zich doorgaans tot de zeer 
hoge vermogens, nu kunnen we ze dus 
ook in andere omstandigheden gebruiken 
en inzetten. Lagere vermogens betekenen 
kleinere stroomgroepen. Zowel mobiel, in 
productie- als in noodstroomtoepassin-
gen komen ze op die manier meer dan tot 
hun recht. En er zijn nog troeven: onze gas-
generatoren werken op ‘natural gas’, zoals 
het uit de leiding komt, maar net zo goed op 
LPG. In dat geval is er natuurlijk een inge-
bouwde tank nodig. Beide opties scheppen 
evenwel eigen mogelijkheden: we kunnen 
ze in een vaste opstelling aan de gasleiding 
koppelen, of op werven inzetten waar geen 

gastoevoer is. Er zijn geen beperkingen.” 
Verrassend genoeg is het ook voor de 
man die al jaren thuis is in de wereld van de 
stroomgroepen even wennen. “Zeker in die 
lagere vermogens betekent dit toch een 
nieuwe stap. Ook voor ons, inderdaad.”

/ Als Fluxys – de Belgische 
beheerder van het 

vervoersnet voor aardgas 
onder hoge druk – er 

vertrouwen in stelt, is dat 
een topreferentie. /

“Het was dan ook een opsteker dat we 
meteen vier noodstroomgeneratoren op 
gas aan Fluxys mochten leveren. Als de 
Belgische beheerder van het vervoer-

snet voor aardgas onder hoge druk, de 
opslaginfrastructuur voor aardgas en de 
LNG-terminal in Zeebrugge er vertrouwen 
in stelt, is dat een topreferentie. En een 
sterk signaal”, aldus Stefaan, die gasgene-
ratoren in de nabije toekomst nog een pak 
marktaandeel ziet winnen.” 

“Vanuit Vandaele Power willen we deze 
markt voor een stuk mee-vormgeven en 
creëren. Gas heeft natuurlijk een aantal be-
langrijke voordelen tegenover diesel: het is 
milieuvriendelijker, onderhoudsvriendelijker 
en een pak stiller. Met een gasgenerator 
zit je meteen op een veel beter – lees: lager 
– emissieniveau, terwijl de prestaties iden-
tiek zijn. Ze zien er niet alleen hetzelfde uit, 
met twee keer een compacte omkasting, ze 
hebben effectief gelijke mogelijkheden. Ook 
wat opties betreft, trouwens. Alleen de wer-
king van de motor is – logisch – licht anders.”

Een eindpunt is deze evolutie in geen geval. 
“Er zijn tal van pistes die momenteel onder-

zocht worden. We evolueren straks wel-
licht naar naar hybride motoren, er wordt 
geëxperimenteerd met waterstofmoto-
ren … Gas en diesel bestaan vandaag, denk 
ik, naast elkaar. Als volwaardige alternatie-
ven, en dan is het vooral zaak om keuzes te 
maken. Een belangrijke vermindering van 
de CO

2-uitstoot én minder decibels zijn 
troeven van gasgeneratoren die voor tal 
van ondernemingen steeds meer aan be-
lang winnen. En terecht.”

HIMOINSA: EEN COMPLEET GAMMA OP GAS

“Als Fluxys er vertrouwen in stelt, 
is dat een topreferentie”

Ook service-technieker Davy Vandamme 
mocht met Aline een dochtertje verwelko-
men. Hij kreeg daarbij vanzelfsprekend as-
sistentie van mama Ellen Deswarte en grote 
broer Lewis.

Melanie met Juliette, Sharon met Lena en grote broer Juul.
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JCB 140 X LCD 

“Heel handig, zowel in afbraak 
als in grondverzet”
Kenny Maerschalck stampte in een aantal jaren Grondwerken 
Maerschalck bvba uit de – excuseer – grond van de voormalige Bekaert-
site in Aalter. Het is wat zoeken, maar elke JCB is tegenwoordig online 
vindbaar, dus een telefoontje naar Oostrozebeke later treffen we pro-
bleemloos de 140X LCD rupskraan aan. En ook Kenny zelf. 

“Ben ik voorlopig de enige in België met een 
140X LCD rupsgraafmachine? Allez, dat is 
goed hé. Ik heb ze sinds eind februari. Net 
voor de corona-uitbraak dus, waardoor 
ze iets onregelmatiger gewerkt heeft dan 
ik had voorzien. Anderzijds, het is nu – net 
voor het bouwverlof – de eerste keer sinds 
lang dat ze ‘thuis’ staat.”

Maerschalck bvba beperkt zich dan ook 
niet (meer) tot de pure grondwerken, zo 
blijkt. “De activiteiten zijn uitgebreid omdat 
klanten dat vragen, maar zelf gaan we niet 
verder dan het grondniveau. Na het gieten 
van de vloerplaat laat ik het graag aan onze 
partners over. Al klopt het wel dat we op die 
manier vrijwel alles beheersen: grond- en 
afbraakwerken, verkavelingen, funderingen 
en betonwerken, polieren, terrasaanleg ... 
Tijdens de schoolvakantie breken we een 
complete speelplaats uit en leggen we nieu-
we klinkers. Grote afbraakwerken doen we 
regelmatig. Huizen strippen, zwembaden 
met poolhouses aanleggen, regenputten, 
heel wat openbare werken ook. Er zijn eigen-
lijk weinig zaken die we niet kunnen als we in 
de buurt van ‘aannemer’ blijven. Maar niet 
hoger dan de vloerplaat dus. Daarna is het 
voor mij niet meer, want ik heb hoogtevrees. 

Vandaar dat ik grondwerken doe (lacht). Ei-
genaardig genoeg heb ik van diepte geen 
last, nee. Alleen van de hoogte.”

Versterking gevraagd

“Ik ben nu zowat vijf jaar bezig. Gestart in 
bijberoep, maar dat staat daar niet bij hé, 
dat je nog een fulltime job hebt (lacht). Ik 
kreeg zodanig veel telefoontjes dat ik na 
zes maanden al een eenmanszaak was.” 

/ Hoger dan de vloerplaat 
kom ik zelden. Daarna is het 

voor mij niet meer, want ik heb 
hoogtevrees. Vandaar dat ik 

grondwerken doe (lacht). / 

“In januari 2020 werd dat een bvba en we 
maken er nog een heus familiebedrijf van, 
want na het verlof komt mijn zus ook in de 
zaak werken. Ze mag helpen om de puzzel 
elke week gelegd te krijgen. De coördina-
tie tussen werven, machines en mensen 
is niet simpel. Er mag gerust ook nog een 
beetje goed volk bijkomen. Kunnen we dat 
vermelden? Wij zijn een jong en dynamisch 
bedrijf, dus wie zin heeft om de handen uit 
de mouwen te steken, is welkom.”

“Ja, hoe gaat dat? Een mens start met 
een klein kraantje en een bestelwagen. 
Mijn eerste kraantje staat hier trouwens 
nog. Dan komen er grotere werken, dus je 
huurt ook grotere kranen. Na een tijd denk 
je: ‘het zou makkelijker zijn als ik zelf een 
kraan had’ en zo groeit alles constant. Een 
bevriende transporteur is fan van JCB en 
was klant bij Vandaele Machinery dus ben 
ik daar eens gaan luisteren. En dat viel heel 
goed mee. Ik wilde een compacte rups-
kraan die wel een tienduizender (regen-
put, red.) kan steken. Plus, alles zit erop en 
eraan. Het is een wreed handig machien, 
zowel in afbraak als in grondverzet. Je zit 
ook comfortabel, wat absoluut belangrijk is 
als je daar vele uren per dag in doorbrengt. 
Vandaar mijn voorkeur voor rupsbanden: 
een bandenkraan wiebelt en schudt altijd 
wat meer. Het oude model zag ik persoon-
lijk niet zo graag, maar deze 140X LCD is wel 
helemaal mijn ding.” 

Uitstraling door machines

“Speelt dat uitzicht een rol? Goh, dit mo-
del is strakker en ik heb er sowieso een 
hekel aan als ik draai en ergens tegenaan 
stoot. Een beetje een scherp achterste, 
dat mag dus best. Het blijft natuurlijk een 
werkinstrument: in de eerste plaats moet 
ze presteren en uren draaien. Zoveel mo-
gelijk. Technisch in orde en functioneel, dat 
zijn de eerste vereisten om zo’n machine 
te kopen. Maar, ze moet ook in ere gehou-

den worden en ik hou wel van een vloot in 
dezelfde kleuren. Dat heeft een bepaalde 
uitstraling. Ook als bedrijf, naar klanten toe. 
Bovendien, als je bij te veel verschillende 
leveranciers moet zijn … We moeten geen 
puzzels bijmaken, hé. Als een merk goed is, 
ben ik dus een zeer trouwe klant. Het plan 
was – en is eigenlijk nog altijd – om de 140X 
LCD na elk werk naar huis te brengen en 
volledig klaar te maken voor de volgende 
opdracht. Dan arriveer je bij de klant altijd 
met een propere machine. De drukte zorgt 
er nu even voor dat we eigenlijk van werf 
naar werf trekken: werken, tanken, werken, 
tanken, verder gaat het niet, dus ik moet 
wat toegevingen doen. Maar, nu net voor 
het verlof is er tijd om alles weer perfect 
in orde te zetten. En dan zijn we weer goed 
vertrokken straks.”

JCB 140 X LCD

Met een dieselkrachtbron van 81 kW 
(108 pk) is er aan vermogen in de 140 
X LCD geen gebrek. De zwaardere hy-
draulische pomp draait bovendien bij 
lagere toeren, wat betekent dat je meer 
materiaal verzet met minder brandstof. 
De 140 X maakt net als de 150 X en de 
131 X deel uit van de X-serie en legt de 
nadruk op efficiëntie. Naast het feit dat 
de hele reeks uitblinkt in gebruiksvrien-
delijkheid en comfort.
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JCB JS160W 

17-ton bandenkraan die uitblinkt in
veiligheid en veelzijdigheid.
Bedrijfsgewicht  17320 kg
Motorvermogen 92 kW

Groep Demey is een familiebedrijf van de derde generatie. “Oorspron-
kelijk zaten we in Westrozebeke, waar mijn vader houten bierbakken 
maakte. Op een bepaald moment zijn die volledig vervangen door plas-
tic, en maakten wij de switch naar groentekisten. We bedienen daarmee 
een niche in de markt en omdat we ondertussen een zekere expertise 

bezitten, een stuk automatisatie in de productie kunnen steken én 
omdat het een seizoensgebonden en onzeker product is, laat men 

ons die niche.” 

Bart Demey wijst naar een 
foto van de oorspronke-

lijke locatie. “Kijk, hier 
komen we vandaan. Je 

ziet dat we daar vrijwel geen nieuwe moge-
lijkheden meer hadden. Tussen de huizen, 
en om daar met drie broers leiding te lopen 
geven … In 1988 zijn we verhuisd en later 
kwam er een tweede locatie bij. Nu verwer-
ken we hier in Ieper voornamelijk dennen-
hout, en in Boezinge ontfermt mijn broer 
zich over de populieren. Broer nummer 
drie is niet meer actief in de zaak. We heb-
ben dus elk onze plek en dat werkt goed. 
We maken van boomstammen plankjes. 
Daar komt het – zeer eenvoudig gezegd – 
op neer. En wat we zelf niet gebruiken in de 
groentebakken, gaat naar palletproduce-
rende bedrijven.”

Het is stil in het kantoor van Bart Demey. 
Af en toe loopt iemand binnen of gaat de 
telefoon, maar heel veel gezaagd wordt 
er niet, zo lijkt het. “Je ziet het niet vooraan, 
maar we zitten hier op een groot terrein. 
Onze mensen werken behoorlijk ver uit el-
kaar en dus blijft het productieproces ook 
tijdens de coronaperiode vrijwel wat het is. 
Als leverancier van voedselverwerkende 
bedrijven zijn we een essentiële activiteit. 
Alleen het sociale contact verdwijnt 
een beetje, omdat samen eten bij-
voorbeeld geen optie meer is.”

JS160 bandenkraan en 550-80 
W verreiker

“De boomstammen van dennen en sparren 
komen vaak uit Frankrijk, met platte vracht-
wagens zonder eigen kraan. Ik zocht iets 
om die remorques te lossen. Bovendien wil 
ik kunnen bewegen en rijden. Als ik telkens 
een paar steunpoten in en uit moet schui-
ven … Nee, het moet vlot en snel, en dan heb 
je wat gewicht nodig. De JS160 W+ banden-
kraan voldoet daar vrijwel perfect aan. Zijn 
‘collega’, onze 550-80 Wastemaster, dient 
dan weer om vrachtwagens te laden met 
schors en chips. Beide JCB’s hebben dus 
een specifieke taak. Soms werken ze maar 
een uur per dag, maar als het nodig is, moe-
ten ze presteren. Punt. Zodra ik aan die knop 
draai, moet het werken. Ik kan een chauffeur 
geen halve dag laten wachten. Het enige 
wat ik die kraan zou willen leren, is dat ze be-
gint te draaien als ze me ziet komen. 

Nu moet ik eerst drie minuten veiligheids-
procedures doorlopen (lacht). Nee, die 
veiligheden zijn nodig en goed, dat mag 
duidelijk zijn. Die camera is bijvoorbeeld 
fantastisch. Ik zou die op de verreiker ei-
genlijk ook willen.” 

Ruben (vertegenwoordiger industrie, Van-
daele Machinery): “Zeker overwegen! Voor 
de prijs moet je het niet laten en er bestaat 
geen betere manier om de dode hoek, die 
er altijd is, uit te sluiten. En al die veiligheden: 
je bent niet de eerste West-Vlaming die dat 
zegt. Die willen vooruit, zeker? Dat is inder-
daad een beetje wennen maar dat is ook 
een stukje Engelse JCB-cultuur. Beter te vei-
lig dan risico’s lopen.”

Als we enkele ogenblikken later op de koer 
belanden, blijkt het ‘groot terrein’ inderdaad 
een stukje meer oppervlakte te beslaan 
dan de voordeur en inrijpoort van Groep 
Demey laten vermoeden. “De verreiker 
laadt dus vooral, de bandenkraan lost. Die 
laatste heeft een boomgrijper en pakt zo 
van bovenaf een grote, hangende last. Ik wil 
daar natuurlijk controle over behouden. En 
ondertussen toch vlot in beweging blijven. 
De verreiker heeft dan weer kracht nodig 
en schept een last. Dat is zowat de omge-
keerde beweging. Beide machines voeren 
compleet andere taken uit, het zijn twee ver-
schillende werkposten. Er bestaat daar niet 
echt een tussenweg in, denk ik.” 

Ruben: “Je kan dat in theorie combineren, 
maar er is altijd wel een punt waarop 

het niet lekker loopt. De banden-
kraan heeft niet de snelheid van 

de verreiker, maar wel die 
controle, die verreiker 

doet echt de taken 
van een kleinere 

bull en daar is de bandenkraan weer niet 
ideaal voor geschikt … Je moet dan ook nog 
beginnen wisselen met opzetstukken … 
Ik denk – voor wat hier de bedoeling is – dat 
deze combinatie vrijwel perfect is.“

Duurzaam PEFC-label

Beide JCB’s worden goed gezet voor de 
foto en de geur van hout nodigt uit om het 
nog even over de grondstof zelf te hebben. 
“Eigenlijk mag je zelfs over ‘grondstoffen’ 
spreken. Populier en den zijn eigenlijk twee 
verschillende producten. Allebei hout, al-
lebei boomstammen, maar ze worden an-
ders geoogst en verwerkt. Vandaar ook de 
splitsing over twee locaties. We zitten in een 
markt die verandert, maar hout blijft wel 
een natuurlijk topproduct. Eentje waar we 
voor zorgen, door bijvoorbeeld hout met PE-
FC-label te gebruiken. Dan weet je dat daar 
duurzaam bosbeheer achter zit, en dat elke 
gekapte boom ‘vervangen’ wordt door een 
nieuwe aanplanting. We mogen ons eigen 
product natuurlijk niet opsouperen. Milieu 
en duurzaamheid zijn deel van het geheel, 
stilaan, en dat is positief. Hout is een schoon 
artikel, hé. We moeten er zorg voor dragen. 
Hier is het een vrijwel eindeloze ketting: er 
is altijd een volgende stap. Chips worden 
verwerkt in spaanderplaten of gebruikt in 
energieopwekking en de schors gaat naar 
de tuinbouwsector.”  

 

JCB JS160W 

“Hout is een schoon artikel, hé” 

JCB 550-80 W
VERREIKER

Hefhoogte Max. 8.00 m
Hefvermogen Max. 5.00 ton
Vermogen 125 pk/93 kW

Optie Wastemaster- 
 uitvoering
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Google ‘Fiat 702’ – een iconische tractor – en je krijgt vrijwel meteen een 
foto met Robert Vandaele te zien. Of toch zeker een tractor die ooit in 
Oostrozebeke door zijn vakkundige handen gegaan is. De oprichter van 
Vandaele Machinery is een gepassioneerd verzamelaar. 

Vandaag is de collectie dan wel ‘beperkt’ 
tot een achttal Porsches, ooit telde ze 
meer dan honderd verschillende exempla-
ren, allerlei merken door elkaar. De collec-
tie groeide, werd verdeeld en raakte ver-
kocht, om vervolgens gewoon opnieuw te 
starten. En alles begint ergens in de jaren 
1950, op de boerderij die nog steeds aan de 
overkant van de straat staat. 

“We waren thuis met drie broers. In 1952 
zwaaide ik af aan de technische land-
bouwschool. Mijn vader boerde maar was 
vooruitziend door dat te combineren met 
een smidse. De interesse voor techniek is 
er met andere woorden altijd geweest. Dat 
was deel van het geheel bij ons. In 1954 be-
gonnen we thuis een loonwerkersbedrijf, 
met zelfgebouwde stalmestverspreiders. 
Daarmee trokken we naar boerderijen 
en we koppelden dat aan een handel in 
tweedehandstractoren. De landbouwme-
chanisatie zoals we die vandaag kennen, 
moest toen nog beginnen. Wou je in die pe-
riode een specifieke machine, dan moest 
je die eigenlijk eerst bedenken en daarna 
bouwen. En dat deden wij. We boden bo-
vendien service op de hoeve en in 1958 
verkocht ik mijn allereerste nieuwe tractor, 
een Fordson Dextra met 32 pk.” 

/ Halfweg de jaren 1960 
kochten we in Engeland 
tweedehandstractoren 

per lot. Ze leverden die per 
trein. Heel Oostrozebeke 

sprak ervan. /

Fordson was tot 1964 de merknaam van de 
Ford-tractoren. Fiat kocht de tractordivisie 
en fabriceerde verder onder de namen 
Fiat Agri en Someca. Later werd dat New 
Holland. De kleur veranderde van oranje 
naar bruin en uiteindelijk blauw.

“In 1963 huwden we en bouwde ik hier aan 
de overkant van de straat een atelier met 
woonhuis. Naast de ouderlijke hoeve. Daar 
verhandelden we tractoren en deden we 
constructie en herstel van landbouwmachi-
nes. Onze voornaamste klanten kwamen 
uit de vlasnijverheid, waar specifiek het 

opscheppen en het verhandelen, het laden 
van vlas, een activiteit was waarin mecha-
nisch nog veel stappen te zetten waren. Dat 
leidde een jaar later tot de oprichting van 
Vandaele Gebroeders, met één van mijn 
broers. We haalden onze tweedehandse 
Fordson-tractoren rechtstreeks uit Enge-
land: we trokken naar ginder en kochten ze 
per lot. Een tijd later leverden ze die dan – per 
trein – in Oostrozebeke. Dat was spektakel, 
hoor. Heel Oostrozebeke sprak ervan. Lo-
gisch, want het station stond vol.”

“Toen we in 1968 het officiële dealership 
voor Fiat-Someca verkregen, breidden 
onze activiteiten zich ook steeds meer uit. 
Geleidelijk zochten en vonden we een nieu-
we markt, met machines die buiten de land-
bouw nut hadden. Wist je dat de wegberm-
maaiers van vandaag een uitvinding van 
toen, van ons, zijn? Alles wat de openbare 
diensten konden gebruiken op een tractor, 
was interessant. Aannemers, gemeente-
besturen en het Belgisch leger, dat waren 
de nieuwe doelgroepen waarop we mikten.” 

Tractorverzameling, deel 1 en 2

“Ongeveer in die periode, eind jaren 1960, 
kwam de tractor als hobby daar stilaan 
ook tussen geslopen. De lijn was dun toen. 
De allereerste oldtimer kwam uit de haven 
van Antwerpen en was een Fordson F uit 
1919. Een bekend model, hoor. Hij stond op 
cushionbanden en in die velgen stond ‘Van-
daele Gebroeders’ geschilderd. Die stond 
hier voor de deur als marketinginstrument, 
maar dat was natuurlijk meteen ook een 
verzamelobject. En wij verhandelden nu 
eenmaal tractoren: regelmatig namen we 
eens iets over dat al jaren achteraan in een 
schuur stond, of we namen dat mee in een 
ruilovereenkomst, en in de jaren 1970-1980 
groeide de verzameling zo tot meer dan 
honderd exemplaren. Natuurlijk: veel te veel, 
hé. En alles door elkaar. Die stonden in ge-
huurde vlasschuren en de staat waarin 
ze verkeerden, varieerde van ‘schroot’ 
tot ‘ziet er nog goed uit’.”

Bij de oprichting van de nieuwe 
firma Vandaele Machinery, in 1992, 

werden behalve de aandelen van Vanda-
ele Gebroeders ook de collectie verdeeld en 
voor het grootste stuk verkocht. “Dat klopt. 
Sindsdien zitten er dus twee Vandaeles, elk 
aan een kant van de straat. Mijn broer bleef 
constructie doen en ik focuste mij op Vanda-
ele Machinery. We hadden er JCB eind jaren 
1980 als nieuw merk bijgekregen, en Ford en 
Fiat bleven ook belangrijk. De eerste JCB-af-
zetmarkt was opnieuw in het vlas, trouwens.” 

Een nieuw bedrijf, maar de aangeboren inte-
resse in techniek en tractoren haalde zelfs 
na de werkuren opnieuw de bovenhand. 
“Halfweg de jaren 1990 ben ik inderdaad 
weer beginnen verzamelen, met iets meer 
lijn deze keer: ik specialiseerde mij alleen 
nog in Fiat. Puur als hobby, in restauratiepro-
jecten, groeide dat uiteindelijk uit tot een col-
lectie van 36 als nieuw gerestaureerde Fiat-
tractoren. Sleutel draaien en weg, bij wijze 
van spreken. Dat was de moeite, ja. Ik had 
vrijwel elk relevant type en we reden daar-
mee in stoeten en zo. Maar ook die verza-
meling heb ik verkocht. Op een aantal na. En 
toen was er iemand die me er op wees dat ik 
eigenlijk de ‘verkeerde’ had verzameld. Van 
1952 tot 1962 maakte Porsche namelijk ook 
tractoren en als merknaam spreekt dat na-
tuurlijk wel aan ... “ 

Acht Porsche-tractoren

In de jaren 1930 gaf Adolf Hitler aan profes-
sor dr. Ferdinand Porsche de opdracht om 
zowel een volkswagen als een volkstractor 
te ontwerpen. Wat er met Volkswagen ge-
beurde, is duidelijk. De volkstractor – Volks-
schlepper – is evenwel nooit echt doorge-
broken. In de vroege jaren 1950 had Porsche 
nochtans vier basisontwerpen: een één-, 
twee-, drie- en viercilinderversie. Omdat al-
leen bedrijven die voor WOII al tractoren 
bouwden dat na de oorlog mochten verder-
zetten, ging Porsche in zee met Allgaier, dat 
de Porsche-ontwerpen produceerde.

Robert: “Uiteindelijk zijn uit die originele vier 
basisversies een aantal types en varian-
ten voortgekomen met namen als 111, 122, 
133, 144 en later Junior, Standard, Super en 
Master. Daarvan heb ik er nu acht – de laat-
ste restauratie, een 122, is 
onderbroken door corona 
– die in werkende, quasi 
nieuw gerestaureerde 
staat, verkeren. Alle rele-

vante machines staan hier. Allgaier produ-
ceerde ze met de letter ‘a’ voor het cijfer-
type, later zette Porsche daar een ‘p’, er zijn 
aanvankelijk oranje en groene gemaakt, 
maar na 1955 is dat allemaal Porsche-rood 
geworden … De verste, met maaibalk en 
ploeg, komt uit Dax, boven Bordeaux, en 
heeft altijd actief gewerkt. De gebruiks-
sporen maken een heel groot stuk van de 
charme uit. Je merkt dat je daar zo ver in 
kan gaan als je zelf wil. Bovendien: al die 
tractoren zijn ooit ontworpen voor jonge 
mannen, die daar vlot opkropen, dus ik 
voorzie ze nu stuk voor stuk van een extra 
opstapje (lacht). Op maat van de tachtiger. 
Zo blijf ik bezig. Kom, we gaan eens kijken.” 

In de werkplaats – netjes en proper, een 
kenmerk van goede mecaniciens – van 
Robert Vandaele staan ze op een rij, de 
Porsches. Een hoekje doet dienst als per-
fect georganiseerd documentatiecen-
trum – met handleidingen en werkboeken 
– en boven de kast hangt het diploma van 
de technische landbouwschool ingelijst. 
Het Porsche-rood van de tractoren con-
trasteert met de eenzame groene Fiat 700 
die er nog staat. “Ja, die wacht eigenlijk op 
de Engelsman die beloofd heeft hem te 
komen halen. Dat zit zo: ik heb heel lang 
een Fiat 702 uit 1919 gehad – een wereldbe-
roemde tractor in verzamelmiddens – en 
toen die naar Engeland verhuisde, zei de 
nieuwe eigenaar me: ik kom ook zijn broer 
halen. Dus daar wachten we nog even op 
hé. Maar die 702 is tot op vandaag over Het 
Kanaal een bekende machine. Absoluut. 
Het was één van de eerste ooit gemaakt, 
met serienummer 98 uit de tweede pro-
ductieweek wellicht.” 

“Zie je die typische ronde voorkant van de 
Porsche-tractoren? De techniek was basis 
natuurlijk. Maar, ze werken nog allemaal. 
De waarde? Vandaag kan je de financiële 
waarde op internet zoeken hé. Het zit hem 
in veel meer zaken. In 1982 is uit mijn verza-
meldrang de OTC (Oldtimer Tractor Club) 
gegroeid, we hebben opendeurdagen geor-
ganiseerd en openbare verkopen waarvan 
veel opbrengst naar de strijd tegen kanker 
gegaan is, ik heb een collectie boeken en 
documentatie verzameld en vóór alles 
vind ik het sleutelen zelf nog altijd zeer 
plezant. Tot op vandaag, ja.” 

LEVENSLANGE LIEFDE VOOR TRACTOREN

“Ik sleutel nog altijd graag”

Driecilinder Porsche diesel-tractor
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   Stoet in Oostrozebeke. 

Robert Vandaele richtte in 1992 Vandaele Machinery op, had een belang-
rijke hand in wat destijds begon als VD Power en kijkt ondertussen al even 
– bewust – met voldoende, gezonde afstand naar de beslissingen die door 
volgende generaties worden genomen. “Ze doen dat goed, hoor.”

De meest recente en meest duidelijke 
aanpassing is de naam Vandaele, die 
in de drie units visueel prominenter 
naar voor komt. 

Robert: “Ik ben daar best trots op, ja. De fa-
milienaam is iets meer op het voorplan ge-
komen en dat is positief. De basis zit erin, 
de roots van het bedrijf … Het ís ook echt 
nog een familiegebeuren. Dat is stilaan 
zeldzamer aan het worden maar ik vind 
dat daar nog altijd vertrouwen van uitgaat. 
Weet je, elke 25 jaar komt er een nieuwe 
generatie. Zo snel gaat het. De dynamiek 
die erin zit – en die er nu met de jeugd weer 
bijkomt – is mooi. Ik zie dat graag.”

 

Dat twee kleindochters 
momenteel actief kiezen 
voor een carrière bij 

Vandaele, is voor een 
grootvader wellicht ook 
plezant?

“Wel, een kleinzoon ging 
het niet worden (lacht). 

Ik heb zeven klein-
dochters dus ik 

weet al heel lang 
dat het aan de 
dames is. Dat is 

– ook in deze sec-
tor – nooit een re-

den tot ongerustheid 
geweest, integendeel. Ik ken 

heel wat gezonde ondernemingen die door 
sterke vrouwen uitstekend worden ge-
rund. Natuurlijk: het is een mannenbastion, 
en het zal wellicht niet voor iedereen weg-
gelegd zijn, maar er zijn vandaag al heel 
wat meer dames actief in deze branche en 
daar hebben mijn kleindochters absoluut 
hun plaats tussen. Zeer zeker.”

Informeert opa wekelijks hoe
ze het doen?  

“Nee, je laat ze dat beter zelf vertellen. En 
dat doen ze: ze zijn fier om hun verwezenlij-
kingen te delen met opa. Terecht. Ik zie dat 
het goed is. En ik volg het vanop afstand. 
Wat dat betreft ben ik misschien niet de 
typische West-Vlaamse familiebedrijf-op-
richter. Vrienden van mij – negentigers on-
dertussen – lopen nog elke dag binnen op 

hun bedrijf, maar die behoefte 
heb ik zelf niet. Het is in goede 
handen, het wordt verstandig 
gerund, met de nodige voor-
zichtigheid. Wat dat betreft is 
een familiebedrijf anders dan 
een vennootschap met veel 
aandeelhouders. Daar worden 
beslissingen genomen op ba-
sis van andere motieven, door 
directies en raden van bestuur. 

Hier verloopt het an-
ders. Korter. Doordach-
ter misschien ook.”

En afstand nemen, 
dat lukt? 

“Ik heb daar nooit pro-
blemen mee gehad. 
Carl en Inge hadden de 
zaak al overgenomen 
en op een bepaald mo-
ment kwamen ze vra-
gen: “Pa, wat gaan we 
kopen voor je nieuw-
jaar?” Ik heb gezegd: 
“Geef me een halve 
dag verlof per week 
als cadeau.” Het jaar 
nadien werd dat een 
dag. En zo is het geleidelijk weggeëbd. Het 
was geen plots afscheid maar een mens 
klampt zich best ook niet te vast daaraan. 
Samen met mijn echtgenote heb ik veel ge-
reisd, we hebben een brede vriendenkring, 
de tractorcollectie maakt mij nog steeds 
enthousiast … Ik ben geen mens om de hele 
dag in de zetel te zitten, maar ik verveel me 
geen moment.”

Is Robert Vandaele een
tevreden man? 

“Ik zie een gezond bedrijf, met drie entitei-
ten die elkaar zeer goed en slim aanvul-
len. Carl en Inge waren nog jong toen ze 
de zaak van mij overnamen, maar je moet 
gezinnen met opgroeiende kinderen daar 
niet mee belasten. Als veertiger heb je 

doorgaans andere zaken aan je hoofd. 
Door op tijd die beslissing te nemen, is dat 
allemaal vlot verlopen. Later is Koen (Ciers, 
red.) erbij gekomen in de verhuur, echt als 
manager. Ook dat was in een paar dagen 
rond. Ondertussen werken Irene en Mela-
nie zich in. Ik zie dat allemaal zeer graag ge-
beuren. En ik zie ook dat het goed gebeurt. 
Op een gezonde manier. Je moet er niet 
aan twijfelen: voor je zit een tevreden man.” 

Misschien nog een verstandig 
inzicht? Van een West-Vlaamse
ondernemer met tonnen ervaring? 

“O, ik heb altijd geloofd: je belangrijkste 
klanten zijn je bestaande klanten. Nieuwe 
moet je nog overtuigen. Soigneer je be-
staande klanten dus goed.”

ROBERT VANDAELE, DRIE GENERATIES

“Voor je zit een tevreden man”

Robert Vandaele met 

neefje in 1957 .

De Fordson F uit 1919 dubbelde als marketinginstrument. 

De legendarische
Fiat 702 uit 1919.

<   Het pronkstuk van de collectie: de Porsche viercilinder Master 429.
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RENTAL GOES GREEN

“Het zal in de toekomst fijner, 
innovatiever en beter worden”
Hoe gaat het in de verhuur? Het moet zowat de meest gestelde vraag 
zijn aan vader en dochter Ciers. Koen en Melanie blikken terug op een 
half jaar met corona, maar kijken vooral vooruit. Er hangt verandering in 
de lucht, ook voor Vandaele Rental, en die heeft steeds duidelijker een 
groene kleur. 

Maar de eerste vraag blijft dus: hoe gaat 
het in de verhuur? 

Koen: “Wel, laten we zeggen dat Vandaele 
Rental de coronaperiode goed doorgeko-
men is. Gezond, dat in de eerste plaats.”

Melanie: “We waren 2020 goed gestart – 
dat helpt altijd – en hoewel de evenemen-
tensector natuurlijk incasseert, was er 
veel activiteit op andere terreinen. Tuin-
aanleg en grondverzet zijn eigenlijk op volle 
toeren blijven draaien. Maar … belangrijker 
is dat de coronaperiode misschien wel een 
keerpunt zal blijken te zijn. Het is nooit evi-
dent om die scharniermomenten goed te 
zien als je er zelf middenin zit, maar er zijn 
veel elementen die wijzen op verandering. 
Er zijn nieuwe thema’s en – belangrijk! – 
onze leveranciers passen hun aanbod aan 
in functie daarvan. Binnen Vandaele Rental 
zijn er twee pistes merkbaar: de elektrifi-
catie-tendens is ingezet en er komen voor 
het eerst ook gasgeneratoren in verhuur. 
Beide zijn opvallend.”

Koen: “Gas versus diesel, dat is zaak van 
emissienormen verpulveren, van stiller en 
zuiniger werken, van durven meestappen in 

nieuwe technieken. Het ‘nieuwe’ element zit 
hem in het feit dat die gasgeneratoren on-
dertussen het complete gamma beslaan 
en dus niet alleen de hoge vermogens, 
zoals vroeger. Ze zijn mobiel inzetbaar ge-
worden. Dat opent deuren naar plaatsen 
die gevoelig zijn voor lekken, zoals natuur-
gebieden en groene zones. Plus: de hogere 
prijs die verbonden leek aan ecologie, raakt 
stilaan weggewerkt. Of wordt op zijn minst 
gecompenseerd door andere voordelen. 
Gasgeneratoren zijn goedkoper in gebruik 
en onderhoud. Gas is minder duur, de logis-
tiek – ook ooit een obstakel – is ondertussen 
exact dezelfde als bij diesel en de onder-
houdskosten bedragen minder.” 

Melanie: “De total cost of ownership of 
totale eigendomskosten liggen bij een 
gasgenerator lager dan bij een dieselge-
nerator. En het is geen geheim dat de he-
dendaagse Vlaamse centrumstad steeds 
minder fan is van alles wat naar diesel ruikt. 
Je scoort met een stroomgroep op gas so-
wieso beter dan de beste dieselmotor als 

we over geluid en emissie spreken. Tel daar 
nog bij dat de vraag naar stilte in de stad 
steeds luider klinkt en je weet dat stroom-
generatoren op gas alleen aan belang zul-
len winnen.”

Jullie spraken daarnet ook van
elektrificatie?  

Melanie: “Klopt. In dat stillere, groenere en 
meer zuinige verhaal heeft de elektrische 
kraan uit ons aanbod een plaats.”

/ De elektrificatie-tendens 
is ingezet en er komen voor 
het eerst gasgeneratoren 

in verhuur. Beide tendensen 
zijn opvallend. /

“De 19C-1E-minigraafmachine is de eerste 
van de JCB E-TECH-producten die eigen-
lijk perfect en autonoom een complete 
werkdag functioneert op hoog niveau. Op-
nieuw: in tunnels, op slecht geventileerde 
plaatsen, op locaties waar luchtkwaliteit 
een item is, waar veel mensen samen 
zijn … komt dat ten volle tot zijn recht. Dat 
zijn ook niet toevallig allemaal recente 
thema’s die door corona op de radar zijn 
verschenen en waarschijnlijk niet meer 
zullen verdwijnen.” 

Koen: “Dat geloof ik ook, vooral omdat we 
zien dat ze bij JCB, en ook bij Himoinsa 
trouwens, steeds meer dat ecologische 
verhaal in aparte series en een completer 
gamma onderbrengen. Het wordt minder 
een aanvulling en meer een autonoom 
gegeven. Dat illustreert dat onze leveran-
ciers meestappen in dat groenere verhaal 
en dat ze die piste concreet vertalen in hun 
producten. Dat ze klaar zijn voor die bewe-
ging. Dat is toch opvallend en een indicatie 
van de richting die we uitgaan.” 

Melanie: “De kans is bovendien reëel dat 
de broodnodige economische impulsen 
die er komen – en die moeten echt komen 
– zich ook in die richting zullen oriënteren. 
Het zal in de toekomst niet zozeer groter, 
langer, breder en krachtiger, als wel meer  
ecologisch, fijner, innovatiever en beter 
zijn. Zo ziet het er vandaag naar uit.” 

DE ELEKTRISCHE JCB 19C-1E-MINIGRAAFMACHINE
Bedrijfsgewicht  1862 kg • Max. graafdiepte  2,819 m • Max. storthoogte  2,818 m

De degelijkheid van deze elektrische graver is zoals al-
tijd een JCB-garantie. De JCB 19C-1E geeft geen scha-
delijke uitstoot op de gebruikslocatie en mag dankzij een 
geluidsniveau van 86 dB vrijwel zonder beperkingen in 
gebruikstijden ingezet worden. Op kleine werkplekken, 

waar veiligheid belangrijk is, betekent deze minigraaf-
machine een meerwaarde. De driecellige accu kan 4 uur 
onafgebroken werken. Dat stemt overeen met een rui-
me werkdag. Opladen kan tot 3000 keer (10 jaar). De tijd 
die elke laadbeurt vereist, varieert: via optionele laders 

is alles tussen 2 en 12 uur een optie. De accu vraagt geen 
extra onderhoud. De machine is identiek aan de diese-
luitvoering wat betreft constructie, open frame, graaf-
uiteinde, hydrauliek en bedieningselementen. Dezelfde 
prestaties zijn een logisch gevolg. 

Vandaele Rental
Ingelmunstersteenweg 190
B-8780 Oostrozebeke
Verhuur 056 67 40 00
info@vandaele-rental.be
www.vandaele-rental.be
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“Als het hiermee 
niet lukt, dan 

moet je vragen 
beginnen stellen”

AVANT 860i 

“Vloeren, wandtegels, algemene verbou-
wingswerken, terrassen, opritten … noem 
maar op. We zijn niet online, nee. Het is niet 
nodig. Mensen vinden ons zo wel. En we 
investeren liever in goed werkmateriaal.” 
Johan wijst naar de AVANT 860i. Samen 
met zoon Jarim werkt hij al zes jaar in de 
zaak die hij vijftien jaar geleden startte. 
“Ik heb daar toen lang over getwijfeld. 
Onnodig, zo bleek.”

Irene Vandaele: “En loopt dat vlot, samen-
werken? Wie luistert er naar wie?”
 
Jarim Vermeylen: “Wij allebei naar moe-
der (lacht).” De reactie komt snel: “Je hebt je 
cadeau al gekregen, vleien zal niet helpen.” 
Het cadeau waar ‘moeder’ het over heeft, 
blinkt nog.  

Jarim: “In de eerste plaats omdat we hem 
net schoongemaakt hebben. En hij heeft 
nog maar één werf gezien. Maar, binnen 
twee jaar ziet hij er nog zo uit, hoor. Daar 
mag je zeker van zijn. Het is onze vierde 
AVANT, na twee 750’s en een 760. Altijd 
de meest krachtige, dat klopt. Hij moet 
probleemloos een pallet stenen heffen. 
En die liefst zo dicht mogelijk afzetten, dus 
het compacte van de kniklader is ook van 
belang. We geven een beetje toe door het 
grotere formaat, maar als je één houten 
paneel uit een tuinafsluiting wegneemt, rij 
je vlot tot aan de achterdeur.” 

Johan: “Voor ons werk mag hij die zwaarte 
hebben. Vlot 1500 kilo tillen, dat is nodig. 
We zijn vindingrijk en hoe je het – letterlijk 
en figuurlijk – ook draait of keert, op kleine 
ruimtes blijft het een topmachine. Zelfs in 
vorm en design. (Tegen Jarim) Kom, toon 
maar eens wat je kan.”

Jarim positioneert de AVANT netjes 
voor de foto terwijl Johan nadenkt over 
hoe vader en zoon ooit bij de groene 
knikladers terechtgekomen zijn. “We wa-
ren eigenlijk op zoek naar een heftruck 
voor in de loods. Een heftruck is natuurlijk 
zeer specifiek materiaal, terwijl de knikla-
ders van AVANT net multifunctioneel zijn. 
We zijn daar ergens een andere weg op-
gegaan, en het grote voordeel is dat je 
hiermee vrijwel alles kan.”

Jarim: “We kunnen er inderdaad overal 
mee uit de voeten, dat klopt. Palletten ver-
plaatsen, scheppen, uitbreken, opruimen … 
hij is zeer veelzijdig. En goed voor de rug. Je 
mag er ook gewoon de openbare weg mee 
op. Hij is ingeschreven als werkvoertuig. 
Als het niet ver is, rijd ik. En anders gaat ie 
op de aanhangwagen.” 

Johan: “Hij reikt ook weer net dat beetje 
hoger, is sterker, heeft extra comfort. Om 
een pallet op de eerste verdieping binnen 
te zetten, moest je met de 760 al een beetje 
een artiest zijn. Nu lukt het probleemloos. 
En niet alleen dat: hij is overal dat stukje 
meer, dat tikkeltje extra. Ze blijven verbete-
ren en dat is positief.” 

Jarim: “Hij is bovendien compleet uit-
gerust met winch, boomklem, trekhaak, 
4-in-1 laadbak, hoogkiepbak … we kunnen 
volledig uitschuiven en kippen. Als wij het 
hiermee niet kunnen, dan moet je vragen 
beginnen stellen. Dat bestaat bijna niet.” 

Te lande, tussen de velden rond Ieper, staan ze te wachten. Johan Ver-
meylen en zoon Jarim, mannen zonder website die een buienvrije 
donderdagnamiddag willen opofferen om hun nieuwe AVANT 860i 
te demonstreren. En ondertussen les geven in vaderlandse oorlogs-
geschiedenis en Canadese goudzoekerij.

Zuiniger, beter en groter

Irene: “Jullie kunnen natuurlijk vergelijken 
met de voorgangers.” 

Jarim: “De cabine is in elk geval beter, gro-
ter en ruimer. De vering – dat voel je direct 
– is fantastisch.” 

Irene: “Het is een van de eerste en voorlo-
pig weinige met GT cabine in België.” 

Johan: “Dat is allemaal voor hem, hoor. Net 
zoals de airco. Die jeugd …” 

Vader zegt het met de glimlach en een 
knipoog. Jarim gaat onverstoord verder: 
“De airco dus, de luchtgeveerde zetel, de 
vier lichtjes op elke hoek die het zwaailicht 
bovenop vervangen, wat weer winst ople-
vert in hoogte, de radio die beter is dan de 
vorige … Het is een zuinige machine. Ze zijn 
elke keer zuiniger dan hun voorganger. Het 
valt ook op dat deze 860i een pak stiller is.”

Obussen in de verlichtingspaal

Ondertussen verbaast Irene Vandaele 
zich over het feit dat obussen uit Wereld-
oorlog I hier gewoon langs de straat-
kant gezet worden, in afwachting dat 
de DOVO-mannen ze komen oppikken. 

“Dit is de Westhoek, hé. We zitten hier pal in 
die boog rond Ieper, waar miljoenen bom-
men gegooid zijn tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Als je hier een spade in de grond 
steekt, heb je prijs … Maar als je geen gekke 
dingen doet, is dat relatief veilig”, legt Jarim 

uit. “We zijn het hier ook allemaal ge-
woon.”

“Alleen bepaalde Duitse exem-
plaren leveren stilaan pro-

blemen op”, weet Johan. 
“Omdat ze vanaf een be-
paald moment niet meer 

met koper gemaakt wer-
den, maar met een minder-
waardige vervanger. Die 
lijkt nu, na goed 100 jaar, te 

vergaan en zo komt de ontsteking bloot te 
liggen. Maar het klopt: zodra je hier ergens 
werkt, ploegt of graaft, komen ze boven. De 
kleintjes steek je in de uitsparingen van de 
verlichtingspaal en de grotere zet je aan de 
kant.”

Naar didactisch materiaal is het niet ver 
zoeken. “Kom, er staan er hier een paar 
vooraan.” En terwijl Irene met moeder en 
zoon obussen gaat spotten, vertelt Johan 
dat hij zonder corona zijn nieuwe AVANT 
nog niet gezien zou hebben. “Normaal za-
ten we nu in Canada. Voor de tweede keer 
al. Och man! Schitterende natuur, een feno-
menaal decor en dat goudzoekersverhaal 
zoals Gold Rush op National Geographic 
het toont, dat wou ik lang eens gaan bekij-
ken. Vorige jaar maakten we voor het eerst 
de oversteek. Tony Beets – dé figuur in dat 
programma – hebben we toen ontmoet 
en dit keer wilden we opnieuw die kant uit. 
Vanuit Dawson City loopt de Dempster 
Highway, via de poolcirkel naar Inuvik, bij 
de Noordelijke IJszee. En in de richting van 
Alaska de Top of the World Highway. Ik voel 
me daar perfect thuis. En dat goud zoeken, 
ik zou dat direct willen gaan doen. Met de 
AVANT? Nee, daarvoor is die té compact. 
Wat ze daar hebben staan … Nu, het zal so-
wieso voor volgend jaar zijn, maar ik zou in 
ieder geval niet lang twijfelen om daar wat 
te gaan graven.” 

AVANT 860i

Gewicht Max. 2500 kg
Hefhoogte Max. 3.50 m
Hefvermogen Max. 1,90 ton
Oliedebiet Max. 80 l/min
Snelheid Max. 30 km/h
Vermogen 57pk / 42kW

De versie van Johan en Jarim Vermeylen 
is uitgerust met de optionele GT cabine 
(in plaats van de standaard ROPS/FOBS 
cabine). Een GT cabine is modern, vibra-
tie- en geluidsgeïsoleerd en kan voorzien 
worden van airco. Onder andere.
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Overstock en promo
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AANBIEDINGEN

Demo- & tweedehandsmachines

JCB 536-60 AGRI PLUS
2014

JCB 541-70 AGRI SUPER
2013

JCB 541-70 AGRI SUPER
2015

JCB 536-60 AGRI
2011

JCB 536-60 AGRI 
2015

560-80 AGRI PLUS
2015

JCB 417
2019

JCB 457
2013

AVANT 750
2012

JCB SKD 155
2015

JCB JS 20 MH
2015

JCB  JS220
2017

JCB JS130
2015

JCB JS 110
2017

JCB 8035
2013

HIMOINSA HFW-135
2013

HIMOINSA HFW-160
2018

JCB G 141QX
2013

CUMMINS 52 KVA
2000

FG WILSON P22
2010

CORVUS UTV
DEMO 27 UUR  € 14.450

CORVUS UTV
DEMO 68 UUR  € 15.990

JCB 1 T - 2 HT
NIEUW € 20.900

FRICKELO VEEGBORSTEL
DEMO € 5.500

JCB HAMER
DEMO € 2.750

WEBER SRV590
NIEUW € 2.050  

WEBER CF2 TRILPLAAT
NIEUW € 1.550

PRAMAC P11000
OVERSTOCK € 4.250

JCB DUMPSTER
NIEUW € 8.750

ROTAR
SORTEERGRIJPER RG5
NIEUW € 6.990

Prijzen exclusief BTW en geldig tot 31/12/2020 of zolang de voorraad strekt.

Contact Tweedehandsmachines
Elien  •  tel. 056 67 40 26  •  elien@vandaele-machinery.be  •  www.vandaele-machinery.be

VOOR
2 TON
MINI

VOOR
5 TON
MINI


