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Een innovatieve toekomst
We stellen vast dat de eigenaardige tijden
voorlopig blijven duren. Na het vreemde
jaar 2020 blijkt ook 2021 verrassingen in
petto te hebben. En die zijn in dit geval positief: na amper zes maanden klokten we af
op honderd orders.
Het is voor het eerst dat we die kaap zo
vroeg in het jaar ronden en het illustreert
dat er opnieuw volop geïnvesteerd wordt.
JCB heeft natuurlijk voldoende compacte
machines voor klanten en sectoren die het
op dit moment goed doen: omgevingswerken, tuinaanleg, zwembadbouwers … de
kleinere gravers en laders bewijzen volop
hun nut en meerwaarde. Tegelijkertijd kennen de landbouwinvesteringen een ongeziene piek. De agro-industrialisering is een
feit en daarin eist de verreiker steeds na-

EN VERDER ...

drukkelijker een hoofdrol op. Veelzijdigheid
is een troef in elke veeleisende omgeving.
En veelzijdig blijven we. Op specifieke vraag
voegden we de elektrische JCB-schaarliften toe aan ons aanbod. Indoor en outdoor
inzetbaar, in acht formaten, zijn ze als nieuwigheid de voorbode van meer primeurs.
We houden de levertermijn vooralsnog
binnen de perken. De wereldeconomie
zoekt, schuift en wringt zich naar een
nieuw evenwicht. De productiecapaciteit
van onze leveranciers is niet grenzeloos en
hangt samen met de beschikbaarheid van
grondstoffen en onderdelen. Wij trachten
in de eerste plaats die grenzen te bewaken
in het voordeel van onze klanten en streven
naar vlotte leveringen, op een zo kort mogelijke termijn.

De positieve verrassingen zorgen dat we
de klappen kunnen incasseren. Die zijn er
wel degelijk: Vandaele Rental zag de voorbije maanden een terugval in de evenementenverhuur. Laat ons voor de betrokken organisatoren hopen dat events snel
weer kunnen. Net zoals de vakbeurzen die
dit najaar op het goedgevulde programma
staan. We kijken ernaar uit iedereen opnieuw ‘live’ te ontmoeten en hebben een
pak innovaties klaarstaan om jullie bezoek
interessant en boeiend te maken.
Zowel bij JCB als Himoinsa is de ecologische omwenteling een feit. Definitief. Of
het nu om een elektrische teletruck gaat,
een Stage V-motor in een stroomgroep of
een Powerpack, er komt een groene innovatiegolf deze kant uit. Of beter: ze is hier

al en ze toont zich in de grote én de kleine
toepassingen. Het is met trots dat we de
samenwerking van Vandaele Rental met
het Belgische Near Grid Solutions aankondigen. We bieden in ons verhuuraanbod
vanaf nu een megastadsbatterij aan, de
‘Green Box’. En op Matexpo stelt Himoinsa
een eerste Battery Pack voor.
Elektrisch, groener, cleaner of gewoon
een beetje anders, Vandaele Machinery,
Vandaele Rental en Vandaele Power kijken
naar de toekomst, dat is een zekerheid.

Carl Vandaele en Koen Ciers
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Een taart in
100 stukjes
Het was een taart waard. Dat vonden ze
bij JCB in elk geval, en dus stuurden ze er
eentje naar Oostrozebeke. De aanleiding:
100 orders. In de eerste helft van het jaar al.
Nooit eerder mochten we zo vroeg in een
kalenderjaar succesvol 100 orders optekenen. De taart was lekker – we hebben ze
netjes verdeeld – maar we hadden ze met
evenveel plezier in nog eens 100 stukjes
extra uitgedeeld aan alle klanten die deze
mijlpaal mee mogelijk maken.
Het is een positief signaal. Dan hebben
we het minder over de taart dan over de
zich oprichtende economie, de investeringen, de sectoren die het goed doen en
de teruggevonden drive. De goesting om
voort te doen.

Volg ons op sociale media
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.

VAKBEURZEN

Eindelijk: elkaar weer echt ontmoeten!
Er is reikhalzend naar uitgekeken: de beurzen zijn terug. Meer dan
anderhalf jaar lang lag zowat die hele sector plat en pas wanneer iets
er niet meer is, wordt het belang ervan helemaal duidelijk.
De mens is en blijft een sociaal wezen, dat
heeft het laatste anderhalf jaar in de verf
gezet en het viel ook Elien Vanparys op.
“Dat mag je zeker zeggen. De laatste achttien maanden bleek hoe belangrijk het is
om rechtstreekse contacten te hebben
en te onderhouden. Live. Om producten
in de spreekwoordelijke etalage te plaatsen en om mensen – collega’s, sectorgenoten, leveranciers, potentiële en bestaande klanten – regelmatig te ontmoeten. De beurs, elke beurs, is daarvoor uitstekend geschikt. Voor Vandaele was dat
altijd een zekerheid maar nu hebben we
het nog eens aan den lijve ondervonden.”

/ Het kan bijna niet anders
dan dat de vakbeurzen dit
najaar in de allereerste
plaats weer echt
‘ontmoetingsmomenten’
zullen zijn. En daardoor zijn
ze belangrijker dan ooit. /
De aanwezigheid van een onderneming
op een beurs draait dan ook om veel meer
dan ‘verkoop’. Elien: “Natuurlijk is dat één
aspect maar net zo cruciaal is de interactie. De relatie. Het vermogen om als bedrijf,
als vertegenwoordiger van een sterk merk,
de aandacht van mensen te trekken. Om
te horen wat klanten zoeken en wensen.
Ik ben dus blij dat we dit najaar weer alles
uit de kast kunnen halen wat dat betreft. En
tegelijk is het echt ook dat: alles uit de kast
halen. Om het elke keer rond te krijgen.
(lacht)”

Vier keer mensen ontmoeten
Vandaele Machinery staat dit najaar op
Matexpo, de Werktuigendagen in Oudenaarde, Interpom en Agribex. “Vier
beurzen, dat betekent dat we vier keer een
ander publiek aanspreken, en dat we ook
vier keer nadenken hoe we dat best doen.
Het is niet zomaar alles inladen en daar
gaan zetten. De ene vakbeurs spreekt een
zakelijk, industrieel georiënteerd bezoe-
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MATEXPO, van 8 tot 12 september in Kortrijk Xpo.
De 35ste editie van de Werktuigendagen: 25 en 26 september 2021 in Oudenaarde.
INTERPOM, de internationale vakbeurs van de aardappelsector, van 28 tot 30 november, in Kortrijk Xpo.
AGRIBEX, de internationale landbouwbeurs van Brussel, van 8 tot 12 december.

Maak kennis met onze nieuwe
Agri-vertegenwoordiger!
Net voor het verschijnen van deze nieuwskrant startte onze nieuwe JCB Agri-vertegenwoordiger aan zijn eerste werkweek.
Vanaf 1 september neemt Yorick Depaepe
de Agri-lijn van JCB voor zijn rekening. Dat
betekent dat hij zich ondertussen helemaal
thuis voelt tussen de Agri-verreikers en
de Agri-wielladers. Van de compacte en
makkelijk te bedienen JCB 403 waarmee
je vlotjes stallen en andere krappe ruimtes
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inrijdt, tot de 435S wiellader – koning van
de silagekuil – die met zijn 230 pk zowat
alles aankan. Om van de troeven van de
JCB-Fastrac nog te zwijgen.
Aanknopingspunten genoeg voor een
goed gesprek, met andere woorden.
Als nieuwe, enthousiaste, gedreven en
onderlegde kracht bezoekt Yorick onze
landbouwklanten, voorziet demo’s en is hij
de man die verantwoordelijk is voor alle

afleveringen. Yorick zal onze dealers in
West- en Oost-Vlaanderen ondersteunen
en is vanzelfsprekend aanwezig op alle
landbouw-gerelateerde beurzen. Spreek
hem gerust aan en maak kennis.
Yorick Depaepe
JCB Agri-vertegenwoordiger
Vandaele Machinery
yorick@vandaele-machinery.be
0473/838891

kerspubliek aan, terwijl een andere keer
de focus op landbouw of zelfs een specifieke sector ligt. We trachten ons aan te
passen, ook door de krachten af en toe te
bundelen. Soms deelt Vandaele Machinery een stand met JCB België, dan weer is
Vandaele Power de belangrijkste component en op nog een ander moment zijn wij
het die onze subdealers op sleeptouw nemen. De rode draad: elke beurs is belangrijk en we doen elke keer opnieuw ons best
om te verrassen. Dat kan door middel van
een actie, een primeur, een artiest die iets
komt doen, noem maar op. Al hoop ik dat
de vakbeurzen dit najaar in de allereerste
plaats weer echt ‘ontmoetingsmomenten’
zullen zijn. En net daardoor zijn ze belangrijker dan ooit.”

DE GROTE WERKEN VAN GEERT CANNIE NV

Een indrukwekkend machinepark!
Vrijdagavond. Oostrozebeke. Onze-Lieve-Vrouw houdt vanuit een kleine
nis de wacht boven de inrit naar ‘de smesse’ van Geert Cannie. Binnen
enkele uren zal het Europees Kampioenschap voor de Rode Duivels eindigen in de kwartfinale. Hier eindigt vooral de werkweek. Zoon Pieter
Cannie en vader Geert zijn onderweg, laten ze weten. “Je weet de frigo
staan? We zijn daar.”
Er lijkt onweer in lucht te hangen. Stof volgt
de vrachtwagen van Pieter Cannie en
de manier waarop even later ook Geert
opdraait, verraadt dat ze dit al jarenlang
elke dag doen. Geert: “Ik kom van Dilbeek.
Jasper, mijn andere zoon, is daar nog
bezig. Ik moet een beetje in ‘het gebuurte’
blijven, zei de dokter na mijn rugoperatie.”
Pieter ziet ons ‘het gebuurte’ even overdenken en glimlacht: “Tussen Brussel en
de zee is alles voor ons ‘gebuurte’. Als
je met een passer een cirkeltje trekt,
valt het daar allemaal in.” Het wordt een
no-nonsense vrijdagavond, zoveel is duidelijk.
De roots van Geert Cannie nv gaan terug
tot 1959. Op dezelfde plek die Onze-LieveVrouw nog altijd in de gaten houdt, stortte
Daniël Cannie, vader en grootvader van
de huidige generaties, zich met een paar
zakenpartners op loonwerk. Hun mestkarren staken ze zelf in elkaar – “Ze moesten
het dak van de smesse opkrikken om ze
naar buiten te rijden!” – en dat zette die
zakenpartners aan het denken. Wat als
ze de mestkarren nu eens aan Daniël
overlieten en zelf landbouwmechanisatie
gingen doen? Die zakenpartners waren …
de gebroeders Vandaele. De link tussen
Vandaele Machinery en Geert Cannie nv is
met andere woorden meer dan zestig jaar
oud.
Geert Cannie: “We doen nog altijd landbouwwerken, hoor. Pikdorsen, gras, bieten
uitrijden … dat is voor een stuk ook een
liefhebberij”, zegt de gewezen Belgisch

kampioen Trekker Trek die vanzelf enthousiast wordt als het over tractoren gaat.
“In pre-internettijden reed ik samen met
Carl in de auto van Robert Vandaele naar
Wales. We wilden daar twee tractoren kopen: een 1580 en een 1880, respectievelijk
160 en 180 pk. Op 21 juli kwam Carl mij om
02.00 uur halen. Hier was het een vrije
dag, daar werkten ze, dus het was perfect.
Uiteindelijk kochten we drie tractoren en
twintig uur na ons vertrek vielen we op de
terugrit tussen Ieper en Kortrijk in panne.
Oververhit! Dju toch. Robert zijn wagen …
en we hadden speciaal die auto gekozen
omdat daar airco in stak.”

Twee verdiepingen
onder de grond
Gaandeweg heeft het accent zich verlegd
naar grondwerken. Een paar projecten
waar vader en zijn twee zonen mee bezig
zijn of waren: Haandeput in Meulebeke, de
afbraak van Vulkoprin in Tielt. De vernieuwde stadionomgeving in Waregem. Projecten in Kruisem. Kuurne. Alheembouw,
Bekaert Building Company, E. Rombaut
en nog een aantal grote bouwpromotoren
passeren de revue. “In Diksmuide legden
we recent onze eerste doorlopende betonbaan aan. Een apart project, met betonwapening zoals die in de snelweg gebruikelijk
is.” Het mag duidelijk zijn: het gaat hier niet
over een putje graven, dit is het stevige
werk.
“Twintigduizend kubiek, twee verdiepingen
onder de grond … We starten vaak met

het graven van de bouwput en leggen de
werfweg aan. In een latere fase voorzien
we rioleringsbuizen en op het eind zijn
we verantwoordelijk voor de verharding
en de omgevingswerken.” Werken die om
een indrukwekkend machinepark vragen.
Carl Vandaele: “Hoeveel machines staan
hier nu?
“Goh …” De schouders van vader en zoon
Cannie gaan gelijktijdig de hoogte in. Er
komt wat reken- en telwerk aan te pas.
“Een wals, een schranklader op rupsen en
een verreiker … drie minikranen, drie bandenkranen, een 140-binnendraaier, twee
220’s, een 260 en een 330. Zijn we er? Elf
graafmachines, dat is zeker. Met de JS330
als reus van het gezelschap.”
Pieter: “Er zijn er in de eerste helft van 2021
drie geleverd. En er mag eigenlijk niks weg.”
Geert: “We zijn ooit begonnen met een
JCB 814 Powerslide.”
Carl: “Dat weet ik nog. En ook de allereerste nieuwe bandenkraan die we met
Vandaele Machinery aan de man brachten. Dat moet begin jaren 1990 geweest
zijn.”
En niettegenstaande het feit dat er weinig
machines van de hand gedaan worden, komen Carl, Pieter en Geert na een gezamenlijke rekeninspanning toch aan ‘ongeveer
25 JCB’s, in bijna dertig jaar.’ Het gemiddelde van zowat één per jaar vertekent de
zaken een beetje want vooral de laatste jaren kent Geert Cannie nv een stevige groei.
Pieter: “Het aantal machine-uren per jaar
is bijna vervijfvoudigd, dat zegt genoeg. En
mocht er voldoende volk zijn … Ze mogen
direct komen. Welk profiel? Goesting om
te werken, dat zal het belangrijkste zijn. En

bij ons zitten kraanmannen geen acht uur
in hun kraan, hé. De handen letterlijk uit de
mouwen steken, dat moeten ze kunnen. Wij
doen naast de graafwerken ook de buizen
en de afwerking.”
Stilaan landt de rest van het team onder
leiding van Jasper Cannie ook in de werkplaats. Met het lawaai en de animo die bij
een vrijdagavond horen. “Pak maar een
potje, ik heb al geproefd en ze zijn goed.”

/ Welke machines hier staan?
Een wals, een schranklader
op rupsen en een verreiker
… drie minikranen, drie
bandenkranen, een
140-binnendraaier, twee
220’s, een 260 en een
JS330. Zijn we er? /
“Of er nog iets op het verlanglijstje staat?
Een 25 ton-binnendraaier zou mogen”, zegt
Jasper. Of een steekbull. Vraag eens aan
JCB dat ze een mooie steekbull maken. Om
te nivelleren. Voor de hele grote en zware
werken is die JS330 dan weer ideaal. Dat
is een beest. Je steekt daar probleemloos
‘twintigduizenders’ mee. We gaan die – zodra we onze eigen dieplader hebben – nog
veel vaker inzetten dan nu al het geval is.”
Het gaspedaal wordt nog eens stevig ingeduwd. Letterlijk – “Wat steken ze daar
uit, zeg?” – en figuurlijk. Kubieke meters
en kilo’s gaan de hoogte in – “50 ton of
500 ton, hoeveel was het nu? – en zelfs de
sasmeester van Rumbeke – “Zit die nu in ’t
beton of in die oven?” – passeert de revue.
Tussendoor krijgt de kwartfinale van het
EK een voorbeschouwing die straks alleen
tot een Belgische overwinning kan leiden.
Gelukkig waakt Onze-Lieve-Vrouw zoals ze
dat al sinds 1959 doet.

Het bouwverlof in de zomer bleek de
ideale gelegenheid om een fotoshoot van
het machinepark van Geert Cannie nv te
organiseren.
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NIEUWE MEDEWERKERS

De nieuwe gezichten bij Vandaele
De familie wordt elk jaar een beetje groter. Zelfs terwijl de deuren en poorten vaker dicht bleven
door corona, raakten er – gelukkig voor ons – nieuwe krachten op hun werkpost. Zowel bij Vandaele
Rental als bij Vandaele Machinery, en in één geval zelfs bij de twee.
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VANDAELE RENTAL
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Stijn Moreau

Frederik Lareu

Aurélie Seynaeve

Aankoopmanager

Magazijnier

Administratie

“Ik superviseer het magazijn en voorraadbeheer, maak
prijsafspraken met leveranciers en verkoop attachments
voor graafmachines. Mijn carrière startte bij TVH, waar ik
als jonge kerel op de aankoopdienst mocht beginnen. Sourcing vooral, met buitenlandse leveranciers. Daar heb ik veel
geleerd. Mijn vrouw werkt trouwens nog altijd bij TVH, dus
ik kom er soms nog. Daarna, bij Addax Motors in Deerlijk,
ervaarde ik hoe je in een kmo – meer dan in het grote TVH –
een stempel kan drukken en daarnaar gaat mijn voorkeur
uit. We werkten daar aan de ontwikkeling van een elektrische bestelwagen en ik zocht specifieke onderdelen.”

“De nieuwe magazijnier? Op 31 augustus 2020 kwam ik hier
de eerste werkdag doen, dus dat ‘nieuwe’ valt mee. Ondertussen ben ik het gewoon. Tijdens mijn tweede werkweek
zat ik probleemloos orders in te geven en alle coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat ik relatief vlug vijf
weken alleen aan de slag moest. Dan leer je snel wat het
inhoudt. Ik kom graag werken. Dat belangrijke gevoel was ik
een beetje kwijt in mijn vorige job.”

“Noemen ze mij een specialleke?” vraagt Aurélie lachend. “Ik
ben de enige die zowel bij Vandaele Machinery als Vandaele
Rental werkt, dat is juist. In de voormiddag verzorg ik op de
ene locatie de administratie van de stroomgroepen en na
de middagpauze verhuis ik een paar kilometer om daar de
verhuurfacturatie bij te houden. Of de transportkosten aan
de dossiers te linken. Of een ander administratief werk.”

“Bij Vandaele Machinery gaat het om traditioneler aankoopwerk en stockbeheer, maar dat heeft dan weer als
voordeel dat de afwisseling groter is: van een bedrijfswagen tot slagbomen, tot de scherpste deals voor onze klanten als het over toebehoren gaat … Hier zijn weinig hokjes.
De lijnen tussen afdelingen en bevoegdheden zijn vager
dan in een grote organisatie. Te strikte afbakeningen, dat
is mijn ding niet: korte communicatielijnen, weinig storing,
gewoon het bureau van Carl of Irene binnenstappen en
bespreken wat er te bespreken valt. Zo is het aangenaam.”
“Ik ben pas op 3 mei begonnen. Aanvankelijk was een beetje aftasten en aanvoelen, maar hier heerst een familiale
sfeer en volgens mij klikt het wel. In coronavrije tijden reisden mijn vrouw en ik graag. Nu is dat begrijpelijkerwijs iets
minder, maar thuis is het een vrolijke beestenboel dus daar
heb ik ook mijn werk mee.”

BBQ bij Vandaele
Het stond met stip en in het rood in alle agenda’s: op
vrijdag 16 juli schoven we met ons allen aan op het
eerste echte teamgebeuren sinds veel te lang. Zelfs
de weergoden vonden het goed en zorgden voor
ideale omstandigheden. Gezellig samen, op ontspannen wijze, met heerlijk eten en drinken, er was
duidelijk nood aan. En dat het plezant en aangenaam
was, illustreren de beelden.
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“Vorig jaar zocht ik dichter bij huis werk. Mijn dochtertjes
gaan in Oostrozebeke naar school, mijn ouders wonen hier
en de weg tussen mijn huis in Ooigem en het werk in Aalter
leek elke dag een beetje langer te worden. Op een bepaald
moment ervaar je dat als een sleur. Toen mijn cv hier goed
bevonden werd én er ook net een vacature bleek te zijn, viel
de puzzel in elkaar. En werd alles als alleenstaande vader
plots veel praktischer regelbaar, moet ik meteen toegeven.
Dan is er meer ruimte, minder stress, iets meer tijd voor muziek, films, basket … Dan loopt het allemaal gewoon vlotter.”
“Eigenlijk heb ik Handel-Talen gevolgd. Dankzij eerdere ervaringen en met een gezonde dosis aangeboren nieuwsgierigheid is dit toch de geknipte job voor mij. In de eerste
plaats heb ik het geluk een aantal goede collega’s te treffen, maar ik ontdek zelf ook graag nieuwe zaken. Het is bovendien plezant contact te hebben met de klanten. Dan ben
je een beetje ambassadeur, hé. Er stappen er hier alleszins
veel lachend terug buiten.”

“Vorig jaar studeerde ik af in ‘Meertalig Secretariaat’ en
sinds 22 maart werk ik hier. Dit is mijn tweede job, na enkele
maanden op een boekhoudkantoor. Daar was het net iets te
veel klasseren en kopietjes nemen naar mijn zin. Het vooruitzicht om dat een carrière lang te doen, was iets waar ik
minder enthousiast van werd. Hier is het een pak gevarieerder. En ook de collega’s maken deze job plezant. Ik ben hier
beland via een interimkantoor, al kennen mijn ouders het
bedrijf natuurlijk wel: Vandaele Machinery, in Oostrozebeke
is dat een naam. Dat ik hier zou terechtkomen, had ik niet
verwacht maar het bevalt me absoluut. En ik woon ook nog
eens vlakbij.”
“De eerste maanden kwam ik in een nieuwe wereld terecht.
Op mijn eerste dag wist ik niet wat een verreiker was maar
ondertussen ken ik toch een aantal verschillende machines en zijn ook de stroomgroepen niet onbekend meer. Een
mannenwereld? Goh, er zijn hier ondertussen voldoende
vrouwen om niet te moeten onderdoen voor de mannen. Die
mannen zijn overigens altijd vriendelijk, hoor. Maar dat geldt
hier voor iedereen.”

VANDAELE RENTAL
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Faustin en Lio
Werken hoeven ze nog niet te doen maar onze twee
meest recente aanwinsten willen we absoluut ook
even vermelden. De familie die ‘Vandaele’ uiteindelijk toch is, verwelkomt met Faustin en Lio twee keer
nieuw leven en daar worden we altijd blij van.
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Tijs Casteele

Jeroen Cabbeke

Vrachtwagenchauffeur

Elektromecanicien stroomgroepen

“Ik ben chauffeur. Van wat? Van alles. Ik heb acht jaar aan
landbouwmachines gewerkt en tien jaar aan autobussen.
Sinds mijn 14e werk ik in het vlas. Standenbouw. Gietovens.
Grondwerken. Noem maar op. Aanvankelijk deed ik dat
allemaal in bijberoep maar een jaar of drie geleden werd
ik als freelancer helemaal zelfstandig. En kort daarna was
er corona. Vrijwel al die sectoren vielen helemaal stil. Ik
kende hier het huis en toen ze een vrachtwagenchauffeur
zochten, heb ik niet geaarzeld.”

“Ik ben twaalf jaar als elektricien aan de slag geweest op
grote werven. De nieuwe bibliotheek in Waregem, de Zuidboulevard aan die zijde van de stad … als daar vandaag het
licht brandt, zit ik er voor iets tussen. Een mens evolueert
evenwel. Ik was toe aan iets anders. Professioneel en persoonlijk. Hier werk ik als elektromecanicien aan de stroomgroepen. Ik zet ze klaar voor verhuur, werk in het atelier en
soms gaan we ook eens op verplaatsing om een en ander
op locatie te installeren. Die variatie is leuk, het is allemaal
veel flexibeler en vooral ook beter te combineren met het
gezinsleven. Thuis kruipt en loopt ondertussen een klein
bandietje van 2 jaar rond en de zoon van mijn vriendin zit
ook al in het derde leerjaar. Dan is het aangenaam om aan
hen voldoende tijd te geven.”

“Verhuur, kranen afleveren, stroomgroepen, bulldozers … Ik
rij de hele dag rond. Naar klanten en terug. Dat is dus heel
gevarieerd. Als chauffeur ben ik een groot stuk van de dag
alleen onderweg, maar de collega’s zijn altijd binnen telefoonbereik en ze zijn altijd bereid om een woordje uitleg te
geven of een handje toe te steken. Normaal krijg ik elke machine op de juiste bestemming. In het begin had ik weleens
een hulplijn nodig om de specifieke veiligheden en procedures in de vingers te krijgen, maar een mens leert bij. En ik
ben redelijk polyvalent.”
“Dit is een topjob. Wie iets anders zegt, weet niet wat er nog
allemaal bestaat. Of die moet eens mee gaan zuurstoflassen zoals ik vroeger deed. Nee nee, ik heb een schitterende vrachtwagen, veel afwisseling, in een goed bedrijf met
leuke collega’s … Een mens mag zich altijd verbeteren, hé.
Heb je mij nog lang nodig? Anders doe ik verder. Een foto?
Jongen, ik ben al zo ontwikkeld … “

Melanie Ciers van Vandaele Rental is voor de tweede keer mama geworden. Grote zus Juliette en papa
Thomas zijn net als Melanie vanzelfsprekend heel blij
met de komst van broer/zoontje Faustin Claeren. Op
1 augustus 2021 achtte hij zijn moment gekomen. Een
logisch gevolg is dat Koen Ciers en Inge Vandaele opnieuw grootouders zijn geworden.

Ook de Nederlands-Oostrozebeekse connectie
is deze zomer zo mogelijk wat sterker geworden.
Himoinsa-servicetechnieker Ben van den Bogaart
en partner Kelly Debruyne zagen op 27 juli hun gezinnetje met een derde uitbreiden. Dochtertje Lio maakt
in elk geval veel kans op sportieve genen want zowel
mama als papa kunnen op drie gemotoriseerde wielen meer dan uit de voeten.

“Met Vandaele Rental kom ik eigenlijk nog altijd op grote
werven: we leveren daar dieselgeneratoren. Het belangrijkste verschil is dat ik er vroeger een jaar of twee bleef
hangen en rondlopen, terwijl ik tegenwoordig sneller weer
weg ben. En tegelijk moest ik stevig uit mijn comfortzone
komen want het is een compleet andere job. Elektricien en
elektromecanicien, alleen sommige lettertjes zijn dezelfde.
Het is dus wennen en weer een beetje bijstuderen soms.”
“Ik ben hier in een groep goeie collega’s terechtgekomen.
Niet alleen de drie mecaniciens, ook daarnaast: het zijn allemaal enthousiaste mensen met wie ik goed kan opschieten.”

VACATURE

Servicetechnieker JCB-machines
Zonder onze vakmensen staan we nergens. Ben jij technisch onderlegd, hou je van een uitdaging en heb je zin om in
een plezant team te werken? Onze JCB-servicetechniekers herstellen en onderhouden de machines van onze klanten
in de bouw en landbouw. We bieden je een mooi totaalpakket en kijken ernaar uit je te ontmoeten!
Stuur je cv en sollicitatiebrief naar jobs@vandaele-machinery.be en we nodigen je uit voor een kennismaking!

De toekomst van Vandaele Rental en het zijspangebeuren in Oostrozebeke lijken bij deze verzekerd.
Al gunnen we Faustin en Lio vooral eerst alle tijd en
rust om pakweg de eerstvolgende vijfentwintig jaar
gezond groot te worden en gelukkig op te groeien.
Gefeliciteerd aan de papa’s en de mama’s!
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DE ELEKTRISCHE JCB 35-22E BIJ RECUPLAST

300 ton gerecycleerde
kunststofkorrels per maand
In de Textielstraat in Komen is een kleine onderneming bezig met grootse zaken. Vader Dominiek Sagaert, zoon Dries, zijn echtgenote Evelien,
een paar medewerkers én een elektrische teletruck verwerken kunststof en maken er weer granulaat van.
“We produceren hier secundaire grondstof door polyetheen (PE) en polypropeen
(PP) opnieuw te granuleren. Kunststofkorrels dus. Productieafval, overschotten,
kunststof dat aan het eind van een cyclus
gekomen is … het wordt hier verschillende
keren gemalen, gefilterd en uiteindelijk gesmolten om als gerecycleerd granulaat
aan een tweede leven te beginnen. Dat is
een beweging die – in theorie – eindeloos
kan doorgaan. Elke kunststofvariant vereist een specifiek machinepark, vandaar
dat wij ons uitsluitend focussen op PP en
PE. Met die veelgebruikte kunststoffen
hebben we de handen meer dan vol: Recuplast verzet een driehonderdtal ton per
maand. En aangezien er quasi geen uitval
is, weet je dan meteen ook hoeveel ton
gerecycleerd granulaat maandelijks vertrekt.”

/ De komst van een
elektrische teletruck is een
enorme stap voorwaarts
en we vonden de switch
een prioriteit. Het is een
weloverwogen keuze om
binnen geen diesel te
gebruiken als het niet hoeft. /
Dries: “Ons eindproduct is het beginproduct voor onze klant en de toepassingsmogelijkheden zijn heel breed. Eén van
de bekendste is wellicht de productie van
huisvuilzakken, maar je kan met ons granulaat perfect ook opnieuw spuitgietstukken
maken.”

maken, moet ik eigenlijk zeggen. Kleur uit
kunststof halen, kan niet. Grijzer of zwarter
zijn dus doorgaans de beste opties.”
Een ton kunststof is toch 1000 kilo?
Jullie lijken daar niet al te veel handen
bij nodig te hebben.
Vader en zoon bevestigen: “Zes jaar geleden hebben we stevig geïnvesteerd in goede automatisatie. Onze productie werkt in
grote mate computergestuurd waardoor
de hele site eigenlijk met vijf mensen gerund kan worden. Vijf mensen en een elektrische teletruck (lachen).”

De elektrische JCB 35-22E,
eerste in zijn soort
“Wij waren al langer vragende partij. Onze
vorige teletruck was eigenlijk de laatste
dieselmachine die we in gebruik hadden
en hoewel de poort van onze productiehal
vaak gewoon openstaat, bleven die uitlaatgassen ons storen. De overstap van diesel
naar elektrisch hebben we voor de heftrucks twintig jaar terug al gemaakt, dus
het was wat ons betreft wachten tot JCB
de 35-22E op de markt zou brengen. De
komst van een elektrische teletruck is een
enorme stap voorwaarts en we vonden de
switch een prioriteit. Het is een weloverwogen keuze om binnen geen diesel te gebruiken als het niet hoeft.”

Ruben Suvée (Vertegenwoordiger industrie Vandaele Machinery): “Het gaat om
een elektrische 35-22E teletruck die binnen
het JCB-gamma deel uitmaakt van de ‘JCB
E-TECH’-lijn. Een veelzijdig instrument en de
link tussen heftruck en verreiker: je kan er
zowel mee in de hoogte als vooruit werken.
Een compacte machine, goed voor acht
actieve werkuren op één batterijlading,
veilig, comfortabel en vooral: 100% emissievrij. Met alle accessoires en toebehoren
die nodig kunnen zijn”
Dries: “Hier heeft hij als voornaamste functie het legen van containers, het lossen van
vrachtwagens, en de aanvoer naar de eerste shredder garanderen. Van daaruit gaat
de kunststof verder via maalmolens, een extruder, verschillende filters en na opwarmen
en opnieuw afkoelen, komt daar uiteindelijk
een zo goed als nieuwe korrel uit. De rode
bak schept twee kubiek per lading en als
we dat op tijd herhalen, blijft alles hier netjes
draaien. Onze elektrische teletruck is dus
niet constant in bedrijf, integendeel. Eén oplaadbeurt per week volstaat. Eigenlijk moet
hij vooral op die aanvoermomenten actief
zijn. Ook dat is een reden waarom elektrisch
hier een troef is: het elektrische start-stopprocedé is een pak netter.”
Hoewel de overstap naar elektrisch bij Recuplast geen volledige ommezwaai is, blijft zo’n
elektrische machine in eerste instantie toch
wennen volgens Dominiek en Dries Sagaert.
“De gewichtsverdeling is net iets anders
waardoor de maximale reikhoogte 40 centimeter lager is maar het grootste verschil is
het geluid. Of beter: het gebrek daaraan.”

Ruben: “We – en dan bedoel ik de moderne
mens in het algemeen – zijn die relatief stille
verplaatsing natuurlijk niet gewoon. Zeker
niet in deze context. Vandaar dat de 3522E teletruck uitgerust is met een aantal
veiligheidslichten die specifiek in een productieomgeving hun werk perfect doen.
Let vooral op de blue light indicator en de
daarbij horende pijl op de grond: de bewegingsrichting is duidelijk en het blauwe licht
blijft in moeilijke omstandigheden helder
zichtbaar. Ook het waarschuwend geluidssignaal is een veiligheidsinstrument.”

Veranderende tijden
Dominiek: “Ik ben met Recuplast gestart
op 1 januari 1990. Kunststofverwerking
heeft me altijd geboeid en mijn toenmalige
werkgever focuste op metaalrecyclage
dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De maatschappij en de economie zijn
sindsdien positief geëvolueerd. Destijds
moest ik de deur vaak nog een beetje forceren nadat ik al tien keer had aangeklopt,
wilde ik ergens binnen raken met mijn verhaal. Dat is tegenwoordig toch anders.”
Dries: “Vandaag pakken producenten net
graag uit met hun gebruik van secundaire,
gerecycleerde grondstof. Er zijn – met exportregels en grondstofprijzen – nog factoren die een rol spelen maar de mindset is
toch veranderd de voorbije decennia. Dat
is een positief gegeven. En het feit dat die
elektrische teletruck er ondertussen effectief is, illustreert dat nog eens.”

In welke vorm komt al die polyetheen
en polypropeen hier binnen?
Dominiek: “Dat is zeer divers. Productiefouten, uitval, verkleuringen, zaken die opgebruikt zijn … Van lege bigbags tot tachtig
ton plantentrays uit de tuinbouw, maar ook
raamdichtingen en vrijwel alle soorten etiketten: folie van botervlootjes of etiketjes
van PET-flessen krijgen hier een nieuwe
bestemming. Mensen zijn zich niet of te
weinig bewust van de massa’s die daarin
schuilgaan. De enige voorwaarde – naast
het kunststoftype – is dat wat hier arriveert
proper is. De grote schoonmaak of het uitsorteren, dat moet achter de rug zijn. Wij
focussen uitsluitend op de verwerking.”
Dries: “Onze kunststofkorrels keren daarna terug naar de markt, als secundaire
grondstof. Doorgaans algemeen, om als
percentage verwerkt te worden, maar er
zijn ook producenten die één op één hun
specifieke materiaal willen hergebruiken
en dat is net zo goed een optie. Afhankelijk
van wat een klant wenst, kunnen we het recept aanpassen en bijkleuren. Donkerder
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Ruben Suvée (Vertegenwoordiger Industrie Vandaele Machinery) met Dominiek en Dries Sagaert bij de elektrische JCB 35-22E.

VANDAELE POWER: STEFAAN LAMMERTIJN EN AN DE RUYCK

“De evolutie gaat nu razendsnel”
Het was Robert Vandaele die het Spaanse Himoinsa naar Oostrozebeke bracht maar het zijn in grote mate Stefaan Lammertijn en
An De Ruyck die de voorbije 25 jaar een mooi verhaal rond de stroomgroepen schreven. Op het kruispunt van verleden, heden en vooral toekomst, een gesprek.

nog altijd min of meer hetzelfde uit, maar we
zitten volop in een fase van verandering.”
Stefaan: “Het zijn vaak veranderingen ten
goede natuurlijk. Een stroomgroep in een
gebouw, dat betekent de lucht kanaliseren,
dimensies berekenen, een uitlaatkanaal
voorzien. Engineering wint aan belang, er is
het elektrisch verhaal … Tegelijkertijd kan je
vandaag niks meer ‘gewoon doen’. Alles is
gebonden aan regelgeving, voorschriften
en procedures.“

/ De huidige omwenteling is
enorm. Stage V is niet het
eindpunt: gas, battery pack,
waterstof … De toekomst
ligt in de combinatie
van die innovaties. /

An De Ruyck en Stefaan Lammertijn totaliseren een halve eeuw ervaring in stroomgroepen.

De bekende, felrode stroomgroepen uit
het zuiden zijn al meer dan een kwarteeuw
een cruciale pijler in de activiteiten van
Vandaele. Stefaan (nood- en productiegeneratoren voor o.a. industrie, overheid,
landbouw) en An (werfgeneratoren, verhuurbedrijven en scheepvaart) vierden recent dat ze 25 jaar bij Vandaele Power aan
de slag zijn en dus zijn er in de hele Benelux
geen betere gesprekspartners te vinden
voor wat hierna volgt.

Stefaan: “Na het werk zat ik op de schoolbanken: verkoop en marketing. Zo had ik
een technisch én een commercieel diploma waarmee ik de compactere producten
aan de man bracht en focuste op de dienst
na verkoop. Gaandeweg begonnen de
stroomgroepen intern aan belang te winnen. Daar was versterking nodig dus verlegde ik mijn verkoopinspanningen naar
Himoinsa, dat ondertussen door Robert
naar hier was gehaald.”

Stefaan: “Mijn eerste werkdag was 1 juli.
Dat weet ik nog. Als net van school komende technieker mocht ik hier beginnen. Na
een tweetal jaar begon ik in de werkplaats
het servicecenter en de garanties voor
mijn rekening te nemen en stond ik in voor
de technische ondersteuning. Dat doorgroeien, die volgende stap kunnen zetten,
dat is een beetje de rode draad in mijn carrière. En daarin moet je voor jezelf kansen
creëren maar je moet ook mogelijkheden
krijgen. Hier zat dat altijd goed.”

/ Zonder stroom kan je
de supermarkt niet uit en
gaat die poort aan je oprit
niet open, zo eenvoudig
is het vandaag. /

An: “Ik werk hier één maand langer dan
Stefaan. Terwijl hij zich als technicus en in
de werkplaats opwerkte, was ik aanvankelijk aangeworven als secretaresse van
Carl Vandaele. Hij liet me de offertes maken en ik verzorgde het administratieve luik
dat bij de stroomgroepen hoort. Op een
dag fax ik – jazeker, de fax was toen nog
hypermodern – een offerte naar een klant
en op vraag van Carl bel ik die mensen op.
Even checken of ze alles goed ontvangen
hadden … Die man zegt: ‘Het is in orde’,
waarna ik naar Carl rende om te vragen
wat ik moest doen. ‘Een orderbevestiging
sturen. Je hebt een stroomgroep verkocht.’
Er zouden er nadien nog een heel aantal
volgen.”

An: “Mijn werk als assistente van Carl
maakte plaats voor alsmaar meer stroomgroepen en zo waren we plots met twee
om – toen nog – VD Power mee op de kaart
te zetten. Wij hebben eigenlijk vanaf dan
al een goede taakverdeling en we zijn behoorlijk compatibel. Ik focus me meer op
de kant-en-klare projecten, Stefaan gaat
liever dat stapje verder (lacht).”

Veranderen en innoveren
Stefaan: “De helft van mijn dagtaak bestaat uit opvolging van projecten, ondersteuning, algemene taken, dingen oplossen voor en met klanten of leveranciers,
richtlijnen die aangepast worden bijhouden … Ik heb het gevoel altijd een beetje onderweg te zijn. Eigenlijk krijg ik alle projecten waar iets voor of na komt. En dat zijn er
naar mijn aanvoelen steeds meer.”
An: “Het wordt elk jaar complexer, dat is juist.
De stroomgroep ziet er aan de buitenkant

“Stroomgroepen zijn als product heel lang
identiek gebleven. Andere toepassingen
met motoren zijn al jaren aan verstrengende regels gebonden terwijl wij op Stage IIIA
bleven hangen. En nu zetten we in één jaar
drie sprongen tegelijk: van de standaardtechniek die er altijd was naar het laatste
nieuwe snufje. Van Stage IIIA naar Stage
V en zelfs nog een stuk verder. Die omwenteling is enorm en Stage V is niet het eindpunt: gas, battery pack, waterstof …

Allemaal zijn dat valabele opties in de toekomst. Ze worden elke dag praktischer en
vlotter inzetbaar.”
An: “Onze maatschappij is bovendien nog
nooit zo afhankelijk geweest van de garantie op energie. En dat is natuurlijk de definitie van noodstroom: de zekerheid dat alles blijft draaien. Of het nu een ziekenhuis,
landbouwbedrijf, tandartspraktijk, kerncentrale, brandweerkazerne of studiecentrum is, maakt weinig uit. Zonder stroom
kan je de supermarkt niet uit en gaat die
poort aan je oprit niet open, zo eenvoudig
is het vandaag.”
Stefaan: “Vandaar dat de noodstroom
op diesel niet meteen zal verdwijnen. Het
blijft de belangrijkste en meest bedrijfszekere oplossing. Gas, elektriciteit, het moet
ergens opgewekt worden. Bij diesel heb je
dat niet. Weliswaar ligt de toekomst in de
combinatie met alternatieven: een hybride,
maatwerk, voor gespecialiseerde toepassingen, noem maar op.”
An: “Er komen in elk geval nog een pak
vernieuwingen op ons af. We zitten in een
boeiende periode, maar wat gaan we anders de volgende 25 jaar doen? Ja toch?”

HIMOINSA: ECOLOGISCHE
VERNIEUWING IN DRIE STAPPEN
De rode stroomgroepen kleuren in de toekomst een beetje groener en dat is geen toeval. Himoinsa zet volop in op ecologie en innovatie. Dat leidt tot een aantal opvallende
evoluties, waarbij de eerste stap erin bestaat het complete Himoinsa-gamma uit te rusten met Stage V-motoren. Door dieselpartikelfilters (DPF) in te zetten of AdBlue® toe te
voegen, al dan niet gecombineerd, scoren die beter dan wat vandaag geëist wordt qua
emissie. De Yanmar-motoren in de stroomgroepen tot 17 kVA volstaan sowieso. Tussen
25 en 45 kVA kiest Himoinsa voor Yanmar-motoren met DPF en EGR, zonder AdBlue®, en
hetzelfde geldt voor de IVECO-motoren die de toestellen vanaf 60 kVA aandrijven. Is er
sprake van meer dan 80 kVA, dan komt de combinatie van DPF en AdBlue® in zicht.
Een tweede pijler in het ecologisch verhaal zijn de gasgeneratoren. Himoinsa tekent
voor de enige werfgroep (30 tot 70 kVA) die zowel op natural gas als op LPG draait. In
vaste opstelling aan de gasleiding of op werven zonder gastoevoer inzetbaar dus, en
altijd beter dan de beste dieselalternatieven wat emissie betreft.
De derde innovatie wordt in de toekomst zonder enige twijfel hét speerpunt van de
ecologische ommezwaai. De wereldwijde lancering staat in oktober 2021 op het programma maar wie de stand van Vandaele Power op Matexpo 2021 bezoekt, krijgt al een
sneak peak op het eerste ‘Battery Pack’ van Himoinsa.
Wordt zonder enige twijfel vervolgd.
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KLEUR BEKENNEN BIJ VANDAELE RENTAL: DE GREEN BOX VAN NEAR GRID SOLUTIONS

“We willen altijd en overal
een voortrekkersrol spelen”
Melanie Ciers is eind juni in blijde verwachting van de eerste Green Box
die via Vandaele Rental op een werf geplaatst zal worden. Het is een
nieuwe mijlpaal. Zowel voor het verhuurbedrijf als voor de klanten die
de stevige werfbatterij straks gebruiken. En tegelijk is het een volgende
stap in een logische evolutie.
“Een evolutie waar ook wij moeten aan
wennen, hoor. Zoals veel anderen keken
we bij Vandaele Rental nieuwsgierig naar
de vergroening van onze sector, maar ook
met een beetje gezonde scepsis. Sinds
jaar en dag draaien onze machines en
stroomgroepen op diesel. Toen we vorig
jaar met de JCB 19C-1E de eerste elektrische minigraafmachine aan het Vandaele
Rental-gamma toevoegden, was dat zonder grootse verwachtingen of wilde ambities. Het blijkt evenwel een meerwaarde
te zijn en steeds vaker wordt er specifiek
naar gevraagd. Op heel wat plaatsen begint een elektrische – lees: emissievrije –
machine een evidentie te worden. Of zelfs
een voorwaarde. Het is netter en stiller en
dat zijn natuurlijk positieve kenmerken die
men – eenmaal eraan gewoon – niet graag
weer laat schieten. Zeker in compacte
ruimtes of een stedelijke context.”
Zoals één zwaluw de lente niet maakt, betekent een compacte elektrische graver als
de 19C-1E evenwel nog geen radicale omwenteling. De spreidstand in het aanbod
van Vandaele Rental is zo breed dat het
gamma vooralsnog voor het grootste deel
uit ‘gewone’ machines en stroomgroepen
op diesel bestaat. “Dat klopt. En aan het
andere uiterste heb je dan de grote werven
die in grote mate afhankelijk zijn van dieselgeneratoren omdat de netbeheerder niet
altijd de nodige stroom kan garanderen.
Zeker wanneer je over een aantal torenkranen tegelijk spreekt, met de enorme

piekvermogens die ze vragen. In een traditionele opstelling zet je bij elke kraan een
individuele stroomgroep om die korte pieken tot 160 kVA op te vangen. Die stroomgroepen draaien het grootste stuk van de
dag stationair, of je moet ze telkens aan- en
afleggen, er is het bijtanken en onderhouden ... Maar tot vandaag was er geen goed
alternatief en dan reken je automatisch
op wat voorhanden is. Dat verandert nu.
Near Grid Solutions uit Lokeren ontwikkelde met de Green Box recent een werfbatterij die daarop een eerste antwoord
biedt en Vandaele Rental krijgt de exclusiviteit om die in de verhuur op te nemen.”

/ Vanaf twee torenkranen
wordt de Green Box
kostenefficiënter dan elke
brandstofoplossing. /
“De Green Box – beige en grijs van kleur – is
een vermogensbooster, een mobiel batterijsysteem waaruit tot drie torenkranen
tegelijk hun piekvermogens kunnen halen.
Eventueel kan een kleinere stroomroep het
opladen garanderen, wat het gebruik en de
inzet van de gewone dieselgenerator optimaliseert.”
Groen is goed, maar is groen ook
betaalbaar?
“Vanaf twee torenkranen wordt de Green
Box kostenefficiënter dan brandstofoplossingen. Ook met de relatief lage dieselprij-

zen in ons land, inderdaad.
Het is evident dat niet elke werf twee torenkranen vraagt, dus voorlopig ligt de focus
op specifieke toepassingen en grote projecten. Al lijkt het me niet uitgesloten dat in
de toekomst ook andere factoren een rol
gaan spelen: opdrachtgevers die zelf groenere eisen stellen of de onmiddellijke omgeving van een werf, waar geluid en vooral
emissie een rol kunnen spelen. De Green
Box is geen kleintje, nee (glimlacht). Near
Grid Solutions legt bovendien de nadruk
op veiligheid, monitoring, het optimaliseren
van energieverbruik, stabiliteit en efficiëntie. Het vraagt dus een beetje kennis van
zaken om er goed mee aan de slag te gaan.
Maar daarop zetten wij natuurlijk volop in.”
Is dit het begin van nog meer?
“Dat denk ik, ja. Als je een compacte elektrische minigraver aan de ene kant hebt
en de andere zijde reserveert voor de
grote werfbatterij, dan heb je zowat de
hele waaier gecoverd. De elektrische machines zullen groter worden en de werfbatterijen komen straks ongetwijfeld ook in

een kleiner formaat.
Himoinsa presenteert in oktober 2021 al
hun battery pack. Dat wil niet zeggen dat
morgen daarom alles anders zal zijn, maar
het illustreert wel degelijk dat er zeer veel
mogelijk is. De technische drempel verkleint, de opties vergroten. Ongetwijfeld
vertaalt zich dat in meer nieuwe oplossingen of combinaties. Vandaele Rental volgt
die evolutie met veel interesse van nabij en
we zorgen er in de allereerste plaats voor
dat onze klanten hier voor elke goede optie
terechtkunnen.”

/ Op heel wat plaatsen
begint een elektrische – lees:
emissievrije – machine een
evidentie te worden. Of
zelfs een voorwaarde. /
“Of die nu geel, rood, beige of groen is, dat
maakt niks uit. Onze klant het beste materiaal aanbieden voor elke specifieke behoefte die ze hebben, is onze prioriteit. En
dan moet je als onderneming gewoon altijd
en overal een voortrekkersrol spelen.”

RUIM 50 TON CO2
De Lokerse startup Near Grid Solutions
heeft als missie ‘vervuilende generatoren te vervangen door duurzame en
hernieuwbare oplossingen, daar waar
het elektriciteitsnet niet voldoet’.
De Green Box …
✔ bespaart ruim 50 ton CO2 per jaar.
✔ is stil en stoot geen CO2 en Nox uit.
✔ bevat geen zeldzame materialen
en heeft geen fossiele brandstof
nodig.
✔ gebruikt batterijen (geen Li-ion) die
voor 97% recyclebaar zijn.
Met de Green Box leveren ze een
praktische stadsbatterij af, een vermogensbooster die een uitstekend alternatief is voor dieselgeneratoren, of
minstens een optimaal gebruik ervan
mogelijk maakt.
De allereerste Green Box bewijst via Vandaele Rental sinds juni 2021 zijn waarde.
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DEBAENE BVBA: JCB IN HEUVELLAND

“Dit is wat we graag doen”
Heuvelland is een plattelandsgemeente in een – ah ja – heuvelachtig
stukje West-Vlaanderen. Ze bestaat uit acht dorpjes waarvan sommige een belletje doen rinkelen: Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke,
Westouter, De Klijte, Wijtschate en Wulvergem. Hier lijkt het leven rustig
te verlopen, al wordt er bij Debaene bvba hard gewerkt.
Het bedrijf langs de Nieuwkerkestraat
bestaat 42 jaar en is nog echt een familiebedrijf in de traditionele zin van het woord.
Zonen en broers Steven en Jurgen vormen ondertussen de dubbele centrale as
van Debaene bvba, maar het was vader
Michel die indertijd startte met Lamborghini-tractoren. Later stapte hij over naar
Renault-tractoren en toen Claas die uiteindelijk overnam, was dat de tweede naam
die naast JCB op de gevel van het bedrijfsgebouw net buiten Wulvergem kwam te
staan.

Steven: “Jurgen en ik zijn allebei afgestudeerd als gegradueerde automecaniciens. Op mijn 21e ging ik een paar jaar bij
Vandaele in Oostrozebeke werken om JCB
echt te leren kennen. Jurgen deed nadien
hetzelfde bij de importeur van Renault. We
werken allebei aan alles maar als het echt
specialistenwerk wordt, hebben we dus
ook de juiste kennis in huis. Jurgen neemt
daarnaast vooral de verkoop voor zijn rekening en zoals dat in een familiebedrijf de
gewoonte is, blijven vader en moeder natuurlijk een rol spelen.”

Steven Debaene: “Beide merken spelen
hier nog altijd hun rol. De groene tractoren
en het hooibouwmaterieel hebben hun
plaats naast de gele verreikers van JCB.
Daarnaast zijn we thuis in een aantal traditionele accessoires zoals sproeiers, kippers, veegborstels … Geen oogstmachines
en pikdorsers en dergelijke. Je kan niet alles goed doen, hé. Het is allemaal veel gespecialiseerder en specifieker geworden.”

Jurgen: “Ons moeder heeft altijd de boekhouding en administratie voor haar rekening genomen. Vandaag doet Isabelle, de
echtgenote van Steven, dat met halftijdse
assistentie van Christa Deceuninck. Vader
helpt nog elke dag en Ward is er een drietal
jaar geleden als mecanicien bijgekomen.
Dat is geleidelijk gegroeid, telkens een
beetje meer. We verhuren ook een aantal
verreikers, een kipper, een stroomgroep,
tractors en een mini-kraantje.

JCB, since 1998
Even terug naar de begindagen van JCB
in Heuvelland. “Ze waren hier al, sommige
JCB’s, en wij deden daarvan regelmatig
het onderhoud voor we effectief als subdealer aan de slag gingen. Zo zijn we met
Vandaele Machinery in contact gekomen:
voor die service was al eens een wisselstuk nodig, een woordje extra uitleg … dan
rol je daar geleidelijk in. Onze eerste nieuwe JCB hebben we in 1998 verkocht. Nee?”
Echtgenote Isabelle Nouwynck tikt een en
ander in op de computer en bevestigt: “Hier
staat het. Februari 1998.”

/ Een verreiker is veelzijdiger
dan een tractor en kan vaker
ingezet worden voor meer
uiteenlopende dingen. Zo
daalt de kostprijs natuurlijk. /
Isabelle: “Bestellingen, magazijn, service
en onderhoud, verkoop, verhuur … we doen
het hier eigenlijk met een klein aantal mensen. Dat heeft voordelen: we zijn direct
mee. De klant heeft altijd iemand aan de lijn
die weet waarover het gaat. Het blijft voldoende kleinschalig om dicht bij de klanten
te staan.”

Jurgen: “Wij kennen elke machine en elke
klant persoonlijk. Of beter: aan de machine
weten we over welke klant het gaat (lacht).”
Heuvelland en de Westhoek, is dat
eigenlijk goede grond voor JCB?
Steven: “Ja, toch wel. Dit is een streek die
rijk is aan landbouw en industrie, maar ook
echt aan agro-industrie. Grote landbouwbedrijven dus, die professioneel gerund
worden. Het is een duidelijke tendens: landbouwers zijn vandaag ondernemers en
hun activiteiten volgen dat. Het valt ook op
dat ze elkaar vaker dan vroeger ontmoeten en spreken, waardoor wij dan weer
worden aangeprezen.”
Isabelle: “We krijgen nu inderdaad mensen
over de vloer via mond-tot-mondreclame
en dat bewijst dat we best goed bezig zijn.
Jurgen: “Wij verkopen een vijftiental
nieuwe JCB’s per jaar, in een straal van 25
kilometer. Van de Franse grens tot Poperinge en in de andere richting Wervik. De
bedrijven én de machines worden alsmaar
groter, dat is duidelijk. De verreiker wint ook
steeds meer aan belang. Er zijn hier weinig
landbouwbedrijven die er geen hebben. De
grotere kopen stilaan ook een tweede, en
ze houden de eerste. Ergens vervangt dat
een tractor hé. Met het grote verschil dat
het landwerk met de tractor seizoensgebonden is. Die tractor staat dus ook een
groot stuk van het jaar stil. Een verreiker is
veelzijdiger en kan vaker ingezet worden
voor meer uiteenlopende dingen. Zo daalt
de kostprijs natuurlijk.”
Steven: “Inhoudelijk is het net zo goed
enorm geëvolueerd. Wie had vijftien jaar
geleden gedacht dat we met de laptop
zouden gaan depanneren? Die evolutie is
razendsnel gegaan. We moeten ook zorgen dat we zelf mee zijn en mee blijven.

Dat betekent regelmatig bijscholen en dus
was de komst van Ward Castrique als mecanicien een logisch gevolg. Vakantiejob,
stage, werknemer, in die volgorde is Ward
in zijn huidige job gegroeid. Zijn thuis is hier
twee hoven verderop, dus het is niet ver. Wij
maken allemaal deel uit van deze streek,
zeker? Niemand woont verder dan een
paar kilometer van het bedrijf. Soms loopt
het een beetje in elkaar over. We hebben
niet echt grootse hobby’s en dan bestaat
de kans dat je in het weekend nog altijd bezig bent over tractors en verreikers. Maar
het is wat we doen en het is wat we graag
doen.”
Jurgen (mompelt): “Zolang het niet aan
auto’s sleutelen is.”
Isabelle: “Ze zijn allebei gegradueerde automechaniekers maar ze willen aan geen
auto werken. Kan je dat bedenken?”
Steven: “We worden daar nerveus van.
Geef ons maar een goeie machine.”
Isabelle: “Zelf ben ik eigenlijk verpleegster.
Dat komt soms van pas hier, ja. Op voorwaarde dat de patiënt naar de dokter wil
luisteren natuurlijk.” Het gezicht van Jurgen
aan de overzijde van de tafel verraadt dat
dit niet altijd het geval is.
Ondertussen rijdt vader Michel het terrein
op. Hij was wisselstukken halen en komt
met het enthousiasme van een jonge vijftiger het kantoor binnen. “Hallo hallo … ola, we
mogen nog geen hand geven … Welkom!”
Stormt het hier weleens? Veel familie
samen, iedereen altijd in de buurt?
Jurgen (lacht): “Dan kruipen we een tijdje
elk in onze hoek. Tot het over is. Er is hier
plaats genoeg. We hebben recent speciaal
nog een stukje extra werkplaats voorzien.
Al was dat in de eerste plaats handig om
alle machines binnen te kunnen zetten.”
Vader Michel wordt voor de foto om zijn
echtgenote gestuurd terwijl Arthur, de
zoon van Steven en Isabelle, demonstreert
dat hij probleemloos een verreiker aan de
praat krijgt.
Staat de volgende generatie al klaar om
de fakkel over te nemen? Steven haalt zijn
schouders op: “Hij heeft nog veel tijd en de
kinderen – ook ons dochter Louise – moeten vooral doen wat ze graag doen. De interesse is er wel. Hij kijkt, steekt dingen op,
als we ergens mee bezig zijn, volgt ie en hij
is er snel mee weg … maar het is nog vroeg”
Isabelle: “Arthur heeft net twee jaar STEMengineering achter de rug en volgend jaar
kiest hij voor Elektro-Mechanische Technieken, dus het gaat die kant uit.”
JCB en Heuvelland, het is een verhaal waar
toekomst in zit.

v.l.n.r.: Ward Castrique , Jurgen en Steven Debaene (zaakvoerders), Isabelle Nouwynck (echtgenote Steven), Arthur en Louise Debaene (kinderen van
Steven en Isabelle), Michel Debaene en Christiane Deschamps (oprichters) en Christa Deceuninck.
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Bouwen aan de toekomst
De omstandigheden verhinderden instuiven en uitpakken met wilde fuiven of grandioze openingen. Toch zitten we niet stil. Vandaele Machinery
bouwt letterlijk aan de toekomst en daarbij benutten we de beschikbare
ruimte steeds beter en efficiënter.

Onze ‘koer’ kreeg er in een eerste fase
een halfopen stuk nieuwbouw bij en daarin
hebben een aantal belangrijke functies onderdak gevonden. Er is een opslagplaats
voor attachments, bakken en snelwissels
van JCB. Ook occasie-onderdelen krijgen
hier hun vaste plaats, net zoals tientallen
stroomgroepen. Er is een overdekte afstoomplaats voorzien en in een stuk van
het nieuwe gebouw gaat de aandacht naar
het sorteren en recycleren van de verschillende afvalfracties. Hout, kunststof, batterijen, spuitbussen, olie, hout, papier … ze
wachten er in een tijdelijk, veilig onderkomen op hun verdere verwerking.
Daarmee is het verbouwverhaal nog niet
helemaal rond. Achter de toonzaal aan de
Stationsstraat wordt het komende jaar
een tweede magazijn met plaats voor 80
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tot 100 stroomgroepen gecreëerd. De
huidige werkplaatsburelen krijgen er een
nieuwe stek en we creëren een beter werkplaatsonthaal.
Het gaat telkens om aanpassingen en
plannen die niet de grote aandachtstrekkers zijn. Onze toonzaal blijft zoals ze is.
Toch zijn net dit de ingrepen waarvan iedereen die met Vandaele in contact komt positieve effecten zal ervaren. Een nog vlottere
service, meer werkplaatsmogelijkheden,
een goede doorstroming, ruimte, een aangename werkomgeving … Samen met onze
investeringen in technologische hulpmiddelen en digitalisering zijn dit de stappen
die we bewust zetten om van Vandaele
Machinery, Vandaele Power en Vandaele
Rental hedendaagse en toekomstbestendige werkomgevingen te maken.

ACHT ELEKTRISCHE SCHAARHOOGWERKERS

NIEUW: elektrische schaarliften
van JCB
Strak, clean en in het typerende JCB-geel, een mens heeft weinig goede wil nodig om de elektrische schaarliften – nieuw in het aanbod van
Vandaele Machinery – te waarderen. Ze zien er fantastisch uit en zo
presteren ze ook. Binnen en buiten.
Behalve de stijl springen vooral veiligheid
en gebruiksvriendelijkheid in het oog. JCB
bouwt met deze elektrische schaarliften
dan ook verder op 75 jaar ontwikkeling,
slimme ervaring en ingenieuze ideeën. Ergonomie, positionering van voetpedalen,
het uitschuiven en intrekken van het platform … tot en met de plaatsing van de bedieningskast is over alles nagedacht. Niets
staat, hangt of draait ‘zomaar’. Nee, alles
is doordacht. Verfijnd. Veilig. Een handige
stroomaansluiting op het platform maakt
het gebruik van elektrisch handgereedschap ook op hoogte zeer eenvoudig.

accent aan toe. Samen vormen deze acht
schaarliften de ‘JCB Access’-collectie en
die krijgt vanzelfsprekend een plaats in het
veel bredere JCB ‘E-TECH’-verhaal, waarin
ook alle andere elektrische machines ondergebracht worden. Met draagvermogens tot 450 kilogram en platformhoogtes tussen 4,6 en 13,8 meter leveren de
schaarliften hun bijdrage aan zowat elke
denkbare job, binnen en buiten.

Acht keer feet en inches

/ JCB maximaliseert de
‘uptime’. Een elektrische
schaarlift verdient zichzelf
terug in de hoogte. Hoe vaker
ze daar kan zijn, hoe beter. /

De type- en cijfercombinatie die elk van
de acht types siert, heeft wel degelijk een
betekenis: het eerste getal is de maximale
platformhoogte in feet, gevolgd door de
platformbreedte in inches. Complex, maar
schaarliften zijn een Amerikaanse uitvinding en Britten voegen er graag een eigen

De onderhoudstijden en -intervallen zijn
voorspelbaar en in te plannen. Niet dat
het onderhoud heel veel tijd vraagt: alle hydraulica en de accu’s werden bereikbaar
ingepast, terwijl de evidente wisselonderdelen zoals filters en ventielblokken van
hoogwaardige JCB-kwaliteit zijn. Door op

Deze schaarlift reikt 20 feet hoog en het platform is 32 inches breed. De ‘E’ staat voor elektrisch,
dat spreekt voor zich.

de juiste plaatsen bovendien slijtblokken
en beschermplaten te voorzien, optimaliseert JCB de ‘uptime’. Een elektrische
schaarlift verdient zichzelf terug in de
hoogte. Hoe vaker ze daar kan zijn, hoe
beter. Beschermroostertjes rond waarschuwingslampen illustreren dat het ontwerp én de functionaliteit van datzelfde

ontwerp met veel oog voor detail tot stand
kwamen.
De nieuwe elektrische JCB Accessschaarhoogwerkers zijn ontwikkeld om
aan de behoeften van verhuurbedrijven en
aannemers over de hele wereld te voldoen.
Ieder model is EN280‑CE-gecertificeerd.
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Een kwaliteitsaanbod net-niet-nieuwe topmachines
Bezoek regelmatig onze website (www.vandaele-machinery.be) en blijf op de hoogte van ons snel wisselende aanbod tweedehandse, stock- en demo-machines.

VACATURE SERVICETECHNIEKER JCB-MACHINES

We hebben je nodig!
Ben jij zo iemand bij wie de schroevendraaier nooit veraf ligt, de persoon aan wie
iedereen komt vragen of je toch eens naar dat toestel of die machine wil kijken, de
mens die in zijn of haar vrije tijd aan alles met een motor sleutelt? Elk probleem is een
uitdaging en de oplossing vinden, daar word je vrolijk van? Dan hebben wij je nodig!
Vandaele Machinery zoekt JCB-servicetechniekers die gezond verstand en
probleemoplossend inzicht aan een paar handige handen koppelen. Onze JCBservicetechniekers – ze zijn met meer dan dertig – herstellen en onderhouden de
machines van onze klanten. Op locatie, in onze eigen werkplaats of afwisselend.

We bieden in ruil voor je technische kennis en vakmanschap een mooi loonpakket
en een aantal extralegale voordelen. Een hospitalisatieverzekering, ecochecques,
voldoende opleiding, doorgroeimogelijkheden en een goede interne begeleiding,
het hoort er allemaal bij, net zoals negen extra verlofdagen per jaar. Bij Vandaele
Machinery werken is wel zodanig leuk, dat je die laatste misschien gewoon vergeet
op te te nemen.
Stuur je cv en sollicitatiebrief naar jobs@vandaele-machinery.be en we nodigen je uit voor een kennismaking!
Vandaele Machinery is sinds 1966 de referentie in de Benelux als het gaat over
grondverzetmachines. Wij zijn een familiebedrijf, waar deuren open staan en communicatie vlot verloopt. Je komt in een echt team terecht, waarmee we al eens de
Mont Ventoux beklimmen, een feestje organiseren of iets speciaals doen.

