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Data om te noteren!
Als het goed is, mag je ermee naar buiten komen. Vandaele Machinery is dan ook een  
regelmatige exposant op vakbeurzen. De volgende maanden kan je ons terugvinden op …

| Op 8 juni werd in de toonzaal van Vandaele Machinery de nieuwste X-serie van JCB voorgesteld.

27-28-29-30 juli 2018 In Braine l’Alleud. Op 8 en 9 september dus.
Van 25 tot en met 27 november staan 
we in Kortrijk Expo. 10 tot 13 januari 2019 in Gent

Belangrijke mijlpalen
Bij Vandaele Machinery is iedereen een Very Important Person, 
maar in 2018 pakken we twee keer heel speciaal uit. We hebben 
de lancering van de nieuwe X-serie van JCB net achter de rug en 
in september viert VD POWER een kwarteeuw samenwerking met 
Himoinsa. En, de firma kreeg er een paar extra goede handen bij, 
wat een garantie is op continuïteit. 

Vooral dat laatste heeft verregaande 
positieve gevolgen. Melanie Ciers en 

Irene Vandaele zijn de derde generatie 
die hun intrede maken in het familiebedrijf 
dat Vandaele Machinery altijd geweest is. 
Zowel naar klanten als naar personeel toe 
is hun aanwezigheid een zekerheid dat we 
op de ingeslagen weg willen verder gaan. 
Een duidelijke keuze voor de toekomst. 
Wij zijn ervan overtuigd dat hun instap er 
op het juiste moment gekomen is, en hun 
enorme inzet en leergierigheid illustreert 
dat. Bovendien, als je elk jaar wil groeien 
als onderneming, heb je daar meer – en 
vooral de juiste – mensen voor nodig en 
die zijn niet altijd makkelijk te vinden. 
Dus ook voor ons is de instap van Irene en 
Melanie een geruststelling.  
Ze zijn een extra steun, krijgen de tijd om 

te groeien en zorgen voor een nieuwe 
impuls en energieboost. 

Het afgelopen jaar was er immers eentje 
met een nooit eerder gezien resultaat.  
Matexpo en Agribex hebben daar een 
belangrijke rol in gespeeld, terwijl VD 
RENTAL mee blijft genieten van de 
economische hoogconjunctuur die nu al 
even aanhoudt. Goede resultaten, groei en 
vooruitgang zijn momentopnames, die ons 
in de eerste plaats heel veel zin en heel 
veel moed geven om er te blijven invliegen. 
Elke dag opnieuw. 

En dat mag soms plezant zijn. In 2018 
vieren we opnieuw feest. Tijdens het derde 
weekend van september verwelkomen  
we Spaanse gasten uit Murcia, de thuis-

basis van Himoinsa. De rood-zwarte 
aggregaten zijn al 25 jaar een vertrouwd 
beeld bij VD POWER en onze goede relatie, 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen,  
is een reden om een event op poten te  
zetten. In afwachting daarvan kan je in  
elk geval al genieten van de extra VD 
POWER-krant die we met deze editie 
meegeven. 

Ook onze andere jarenlange partner blijft 
op het goede spoor zitten. JCB heeft er bij 
Vandaele Machinery – maar ook algemeen 
– twee topjaren opzitten. Nooit eerder 
zijn meer verreikers verkocht als in de 
afgelopen twaalf maanden. Dat is bij ons 
zo, maar dat is ook wereldwijd het geval. 
Wie er op een exotische locatie eentje 
spot, mag het ons gerust laten weten. Na 
de verreikers lijken ook de minigravers en 
wielladers dezelfde weg te zijn ingeslagen, 
en ondertussen zijn de langverwachte 
rupsmachines van de nagelnieuwe X-serie 
gearriveerd. Tijd om het waar te maken 
dus. De eerste indrukken van klanten zijn 
uitsluitend positief, dus dat belooft. 

Carl Vandaele en Koen Ciers
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Geldof

“Een waste-and-recycling- 
versie, speciaal voor hier”

JCB in de wereld

Wevelgem. De drukste straat van West-Vlaanderen.  
Vrachtwagens met hout rijden het terrein op en af. Op sommige 
staat ‘Geldof Recyclage’, op andere niet, maar allemaal voeren 
ze onafgebroken houtafval aan. Hier krijgt hout dat er al een heel 
leven heeft opzitten een nieuwe bestemming als grondstof of als 
brandstof. Een gesprek met Peter Geldof later zijn we helemaal 
mee. En hebben we veel bijgeleerd. 

Stapels hout – waarin kasten en tafels nog 
perfect herkenbaar zijn – worden in de 
U-vormige productie in eerste instantie 
visueel gecontroleerd. In verschillende 
stadia wordt het hout daarna gebroken en 
versplinterd. Al het ongewenste gaat eruit, 
ijzer en plastic inbegrepen. De uiteinde-

lijke vezels of ‘chips’ zijn klaar voor een 
nieuw leven. “We schonen gebruikt hout 
op een doorgedreven manier helemaal op. 
Tot 100 000 ton per jaar. Het percentage 
restafval bedraagt 0.5 %.” 

Lucifers
“Ik ben destijds in een andere tijdsgeest 
gestart met houtrecyclage”, verduidelijk 
Peter Geldof. “Mijn grootste concurrent 
halfweg de jaren ’90 was de lucifer. Men-
sen staken hun afval gewoon in brand. Met 
de terugnameplicht van kisten en paletten, 
de oprichting van OVAM en de geleidelijke 
mentaliteitswijziging is er toch een flow 
ontstaan waarin we konden meegaan 
en floreren. Vandaag heeft het ‘urban 
forest’ het ‘natural forest’ zowat volledig 
gesubstitueerd. Ik heb die transitie de 
voorbije 24 jaar zien gebeuren. Mijn vader 

trok ’s ochtends nog echt het bos in. Nu 
komt er geen splinter vers hout meer aan 
te pas. We zijn volledig omgevormd naar 
een onderneming waar uitsluitend met 
onbehandeld of niet-gevaarlijk  
afvalhout gewerkt wordt.”

Hout dat al een leven gehad heeft, krijgt 
op die manier een nieuwe bestemming, 
in de vorm van houtchips. Eén specifieke 
toepassing situeert zich in Brugge, waar 
Peter Geldof de G-Bloc produceert.  
“Die palletblokken bestaan uit 100%  
post-consumer houtafval. In een spik-

splinternieuwe, state-of-the-art vestiging 
maken we die uit houtafval dat hier in 
Wevelgem verwerkt is. Natuurlijk massief 
hout is een schaars goed geworden en  
de G-Bloc kan eigenlijk zo goed als  
eindeloos gerecycleerd worden. Dat is 
dus een keuze voor de toekomst, voor 
duurzaamheid en een schoolvoorbeeld 
van circulaire economie. De 5-ton  
machine die hier plaats gemaakt heeft 
voor de recentere 6-tonner, doet trouwens 
dienst in Brugge. En dat is dan weer geen 
kwestie van recyclage, want die was 
gewoon nog goed.”

> De JCB is het speelgoed 
van de koer. Een manusje van 
alles waarmee we echt alle 

kanten uit kunnen. <

| Vrachtwagens met hout rijden het terrein op en af.

| Davy Derammelaere, operations manager in Wevelgem.

Momentje, ik haal er Davy bij. Sinds 
oktober 2017 is hij verantwoordelijk 

hier in Wevelgem.”
“Ah, je hebt veel vrije tijd dus nu?”
“Och man, minder dan vroeger.”
Het gesprekje tussen Carl Vandaele en 
Peter Geldof illustreert dat de twee heren 
elkaar al even kennen. “We zijn sinds 1995 
klant bij Vandaele Machinery, denk ik. En 
we hebben elke keer zwaarder materieel 
gekocht (lacht). Van 2 ton naar 3,5. Daarna 
4 ton. En 5 ton. Elke keer een beetje groter 
en zwaarder. Dus sinds kort hebben we 
hier een 6-tonner rijden.” 

Ondertussen is operations manager 
Davy Derammelaere erbij komen zitten. 
“Behalve de JCB 560-80 hebben we nog 
een aantal wielladers van een ander merk 
in dienst, vooral omdat die zwaarder zijn 
dan JCB kan leveren. Daarmee laden we 
vooral de vrachtwagens. De JCB heeft 
een veel uiteenlopender takenpakket. Dat 
is het speelgoed van de koer. Een manusje 
van alles die zowel grote containers kan 
verplaatsen als kleinere containers uit de 
productiehal haalt. Met een vorkenbord, 
een veeginstallatie en een hijshaak kun-
nen we eigenlijk alle kanten op. Het is 
bovendien een waste-and-recyclingver-
sie, speciaal voor hier.” De volle wielen en 
extra bescherming zijn – zo blijkt wat later 
tijdens de rondleiding – in een wereld 
van grote en kleine houtsplinters geen 
overbodige luxe. 

“

JCB is een wereldwijde producent van grondverzetmachines, dus is het niet verwon-
derlijk dat je ze echt overal aan het werk kan zien. Recent spotten wij ze in Sardinië en 
Oman, maar ook in het Atlasgebergte in Marokko. Je kan er - jazeker! - skieën en de 
JCB in kwestie werd op 3000 meter hoogte ingezet om sneeuw te ruimen.  

Heb je zelf een JCB op een onverwachte of opvallende plaats  
gezien? Laat het ons weten. 

| JCB in Marokko met bestuurder in traditionele berberkledij.
|  Carl Vandaele met vrienden op de skipistes van Oukaïmeden in het Atlasgebergte.
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Agri Van Damme

Dat die groei niet alleen aan de overname 
ligt, wordt duidelijk naarmate het gesprek 
vordert. De drie mannen zijn mee met – en 
zelfs een klein beetje voor op –  hun tijd. 
Koen, Bram en Sven waren de eersten 
die met gps werkten (“juister, minder 
vermoeiend, efficiënter, beter en altijd 
kaarsrecht”) en zijn op vandaag de enigen 
in de streek die een echte wiellader kun-
nen inzetten. “Tot vorig jaar deden we 
veel werk met de verreiker. Dit is de vijfde 
opeenvolgende van Vandaele Machinery. 
Hij was zo’n 1600 uren per jaar actief, 
maar aan de kleine kant voor bepaalde 
zaken. De nieuwe 419S wiellader is erbij 
gekomen en wordt vooral ingezet tijdens 
het hakselen om op de silo te rijden. Zwaar 
werk dus. Maar licht werk ook. Dat is het 
voordeel. Beide JCB’s zijn perfect compa-
tibel, dus zijn alle opzetstukken onderling 
verwisselbaar.”

De indrukwekkende kuilverdeler die er 
vooraan op staat, is voor alle duidelijkheid 
helemaal zelfbouw. “Verder is hij gewoon 
standaard gebleven. De 419S is specifiek ge-
maakt voor de landbouw en dat merk je als 
je ermee werkt. Grote voordeel is – voor mij 
persoonlijk – dat je vooraan door de arm kan 
kijken”, zegt Bram. “Er is bovendien geen 
enkel ander merk dat zes versnellingen en 
zoveel pk’s voorziet op een soortgelijke ma-
chine. Zwaar genoeg én betaalbaar, dan kom 
je uit bij deze JCB. Om in de kuil te rijden, 
komen er vooraan wel nog dubbele wielen.” 

Blijven rijden
“De led-werkverlichting? Als die aanligt, 

is het alleszins niet donker meer. Maar 
heel die 419S is top. Je kan daar dag en 
nacht mee rijden. Je zit comfortabeler 
daarin dan in je wagen. Lederen zetel, 
luchtgeveerd, verwarmd, geventileerd, 
mastvering … er is zelfs een koelkast.  
De zichtbaarheid is 360°, met dank aan 
een camera. Je komt daar zelfs na een 
hele lange dag fris weer uit. Als je dat nog 
wil. Pa was er onlangs mee bezig en hij 
wou niet afgelost worden (lacht).” 
Koen, die ondertussen gearriveerd is:  
“Je glijdt daarmee over dat veld, man.” 

Met vertegenwoordiger Stijn Vermeir – die 
via Livelink perfect vanop afstand kan 
monitoren – wordt even over het verbruik 
gebabbeld. Voorlopig staat de teller op 12 
liter per uur, wat “wreed weinig” schijnt te 
zijn. Bram en Sven leggen uit dat het die 

zaken zijn die voor hen echt een verschil 
maken. “Verbruik is voor ons de zwaarste 
kost. Vanuit zakelijk standpunt is die bull-
dozer sowieso een vorm van service naar 
de landbouwers toe. Plus, we hebben er 
dubbel zoveel werk door in het grasseizoen. 
We proberen ‘Wat heeft de boer nodig?’ 
de belangrijkste vraag te maken. Korte 
wachttijden, meer capaciteit, sneller en 
beter werk … Daar komt de 419S helemaal 
aan tegemoet. Het alternatief is ‘brielen 
met een tractor’, dus dan is de keuze snel 
gemaakt.”

Het gaat vooruit, in Horebeke. Koen,  
Bram en Sven hebben concrete plannen 
voor een nagelnieuwe, 3000 m² grote 
opslagloods, met overdekte was- en ruime 
werkplaats om hun landbouwmachines  
te stallen. 

Sint-Kornelis en Sint-Maria-Horebeke behoren tot de mooiste dorpjes van Vlaanderen. In het hart van de 
Vlaamse Ardennen, tussen de overbekende wielerhellingen, panoramische vergezichten en uitgestrekte 
velden is geen zichtbare industrie aanwezig. Agri Van Damme heeft daar als loonwerkbedrijf weinig last 
van. Vader Koen en zonen Bram en Sven zijn goed in wat ze doen, zo wordt snel duidelijk. 

“Zwaar of licht werk, het lukt allemaal even vlot” 

| Stijn, Bram, Koen & Sven.

Het zijn Bram en Sven die ons in eerste 
instantie te woord staan. Geen enkel 

probleem, want het loonwerkbedrijf kreeg 
een stevige injectie sinds beide zonen 
erbij kwamen. “Dit is ’t hof van vaders 
grootmoeder. Een jaar of 25 geleden is hij 
hier gestart met een klein landbouwbedrijf 
voor mestkuikens, mestvee en akkerbouw. 
Vier jaar terug zijn wij mee ingestapt 
en – met dank aan een grote interesse 
in landbouwmachines – is het loonwerk 

erbij gekomen. Aanvankelijk bieten en het 
persen en wikkelen van voordroog, later 
kwamen daar aardappelen bij, ondertus-
sen ook mais en recent nog gras … Eigen-
lijk kunnen we alles en met de overname 
van een deel van de activiteiten van een 
loonwerker in de buurt, zijn we de voorbije 
jaren sterk gegroeid.”

“

| JCB 531-70 Agri super.> Er is geen enkel 
ander merk dat zes 

versnellingen en zoveel 
pk’s voorziet op een 

soortgelijke machine. 
Zwaar genoeg én 

betaalbaar, dan kom je uit 
bij deze JCB. <
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Melanie: “Tot ik in september 2017 naar 
hier kwam, werkte ik bij Deloitte Consul-
tancy als consultant fusies en overnames 
van Oost- en West-Vlaamse kmo’s. De 
jaren ervoor was ik financial controller en 
projectmanager bij Marine Harvest  
Pieters. Voor hen begeleidde ik onder 
andere een project in Boulogne-sur-Mer. 
Ik heb toegepaste economische weten-
schappen gestudeerd en behaalde aan 
Vlerick een master in general manage-
ment. Dat zoiets klinkt alsof ik al heel 
mijn leven de zaak wil leiden (lacht)? Niet 
noodzakelijk, al heb ik ondertussen wel 
relevante dingen opgepikt die hier ook van 
pas kunnen komen.”
Irene: “Ik wou vlak na mijn studies ook 
zeker eerst elders wat gaan opsteken. 
Uiteindelijk heeft papa het een paar keer 
moeten vragen. Tot hij zei dat hij het niet 
ging blijven vragen (lacht). 

Groeiend vertrouwen
Melanie: “Of ik met een grondverzet- 
machine kan werken? Me niet onder-
schatten, hé … In Spanje mocht ik de  
productvoorstelling van de nieuwe X 
bijwonen en dat was dé gelegenheid 
om eens te testen. Trilwals, kraan, 
minikraantje … Ook met de grotere 
exemplaren heb ik al gewerkt. Met een 
sorteergrijper op. Al ben ik de eerste om 
toe te geven: ‘één keer’ en ‘kunnen’, dat 
zijn twee dingen. Al die procedures, al die 
veiligheden … Je mag er ook niet aan  
denken dat je met dat duur materiaal iets 
fout doet. Heel veel is gewoonte en daar-
voor doe ik het veel te weinig. 
Irene: “Met mijn BE-rijbewijs rij ik zelf 
rond met mijn AVANT’jes. Dat is goed voor 
het vertrouwen. Al moet ik zeggen: de 

mannen kijken graag toe hoe ik mijn plan 
trek. Dan sta ik daar met spanbanden te 
worstelen … (lacht). Nee, de mecaniciens 
zijn zeer behulpzaam. Of ik vraag het 
natuurlijk gewoon als ik iets niet weet.  
Al doende leert men. Ik amuseer me.  
In overleg is gezocht naar iets dat bij  
mij past en die kleine groene machines 
liggen me wel. Het is best avontuurlijk en 
zeker gevarieerd. Ik ben ook verantwoor-
delijk voor preventie en bescherming op 
het werk. Dat is niet mijn hoofdbezigheid, 
maar in een onderneming als Vandaele 
Machinery is dat wel een hoofdzaak.”
Melanie: ”Irene kent veel van iets en  

ik weet een beetje van alles. Mijn taken-
pakket is niet duidelijk afgebakend.  
Het is ruim en moeilijk te omschrijven.  
En het speelt zich af bij VD Rental.  
Maar, ik ken papa goed en dat is een  
voordeel, want we zitten dicht bij elkaar.”
Irene: “Voorlopig beperk ik mij tot AVANT 
maar ik moet me net zo goed bewijzen 
tegenover de baas – slash papa – als een 
ander. En ik hoop dat ik goed bezig ben.” 
(Een kleine navraag bij AVANT leert dat Irene 
op het moment van schrijven de topverkoop-
ster in de Benelux is, red.)
Melanie: “We leren bij. En het vertrouwen 
groeit.

Dat Vandaele Machinery en VD RENTAL ooit dames met dezelfde  
familienamen als de huidige bestuurders aan boord zou krijgen, 
het kon niet anders. Zowel Carl als Koen hebben uitsluitend  
dochters. Melanie Ciers (27) en Irene Vandaele (24) zijn er daar 
twee van. Jong, zelfzeker, ambitieus en the next generation, al  
willen ze dat zelf niet met zoveel woorden gezegd hebben.  
“We zijn pas begonnen en hebben vooral nog veel te leren.” 

| Melanie Ciers & Irene Vandaele  

Irene Vandaele en Melanie Ciers:  
de volgende generatie staat klaar

The next generation

Ik ben de jongste dochter van Carl en ben 
commercieel afgevaardigde voor AVANT. 

Multifunctionele machines voor parti-
culieren, kleine zelfstandigen of grote 
ondernemingen die in kleine ruimtes uit 
de voeten moeten kunnen. Met 130 uiteen-
lopende accessoires. Ideaal in de paar-
densector, tuin- en parkaanleg, het tuin-
onderhoud, de landbouw, de particuliere 
verkoop of bouw- en afbraakwerken.” Zo 
begint Irene Vandaele het gesprek. En 
wie dan nog niet verkocht is, laat zich door 
het aanstekelijke enthousiasme van Irene 
zeker overhalen. Ze lacht. “Ik leer zoveel 
mogelijk kennen. Van de verkoop tot de 
service nadien. En alles ertussen. Het is 
een bewuste keuze om te proberen van 
een klein merk, dat tot nu geen hoofdpro-
duct is, een gevestigde waarde te maken. 
Veel bijleren en een steeds breder gamma 
beheersen is het doel. Van daaruit kan ik 
verder groeien. Ik ben hier ook nog niet 
zolang, dus als ik hele domme dingen te 
vragen heb, bel ik naar Melanie.” 
Melanie: “Dat kon ik dus niet doen. Ik had 
het moeilijker, Irene … (knipoogt) Nee, we 
zaten hier niet als kleine meisjes op de 
koer te spelen. Op de toeters duwen en 
de ruitenwissers bedienen in de toonzaal, 
dat nog net. Een heuse meisjesdroom kan 
je het dus niet noemen, maar we hebben 
het natuurlijk altijd wel gekend. De firma, 
onze ouders die daarin opgegroeid zijn … 
de stap is niet zo groot en we weten wel 
waarover we babbelen.”
Irene: “Vroeger werkte ik voor een pro-
jectontwikkelaar. Ik verkocht assistentie-
woningen met een zekere waarde. En dat 
doe ik hier ook. De aanpassing is niet zo 
groot als op het eerste zicht zou lijken, al 
heb ik geen technische scholing genoten. 

“

Jongeren technische skills leren, of in ieder geval de nieuwsgie-
righeid ervoor aanwakkeren, je begint er beter op tijd mee.  
De tienjarigen van de Centrumschool in Ingelmunster bezochten 
op 27 maart met dat doel Vandaele Machinery. En dat het goed 
was …

“Eén van de pijlers van Rotary is onderwijs. Net voor de start van de middelbare school 
liggen voor veel twaalfjarigen de interesses al grotendeels vast. Bij de tienjarigen is 
dat nog niet zo. Zij zijn heel nieuwsgierig naar wat we hen tonen. En als bedrijf met een 
technische focus kunnen we het natuurlijk boeiend houden, al willen ze net zo goed 
weten hoe een bedrijf draait en wie daarvoor nodig is, hoor. Rotary Tielt startte destijds 
als pionier met bedrijfsbezoeken op maat van 10-jarigen. Ondertussen namen een 
twintigtal clubs de formule over en die zijn in 200 bedrijven welkom. Techniek  
en wetenschap is iets voor de toekomst en het zijn ondernemingen als Vandaele  
Machinery die mensen kunnen tonen wat mogelijk is en op die manier motiveren”, 
aldus Carl Vandaele. 

Klasbezoek: Centrumschool – St.-Jozef, Ingelmunster

Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek

| De tienjarigen uit Ingelmunster op bezoek bij Vandaele Machinery.  
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Jawel, je kent Agristo. Ze zijn via een 
recente campagne actief op zoek naar 

‘potatoholics’ om de groep medewerkers 
te versterken. De West-Vlamingen die 
‘houden van aardappelen’ exporteren naar 
120 landen en brachten recent een groot 
deel van hun productie onder in Wiels-
beke, op een 25 hectare groot terrein. “Het 
is hier altijd druk, hoor.” Stéphane Van Den 
Bogaerde, de manager van de technische 
dienst in Wielsbeke, weet duidelijk wat ge-
daan. “We willen een tweede productielijn 
operationeel krijgen tegen eind dit jaar. En 
ook voor 2019 en 2020 zijn er plannen.” De 
industrieel ingenieur is verantwoordelijk 
voor 16 mensen, die verdeeld over produc-
tie, verpakking, logistiek en utilities het 
volledige technische luik van de moderne 
productie-eenheid voor hun rekening 
nemen. 

Duurzaam 
Stéphane illustreert in amper een kwartier 
dat de Wielsbeekse vestiging op heel wat 
manieren past in de trend naar innovatie 
en de duurzame aanpak die Agristo hoog 
in het vaandel draagt. “Bakovendampen 
worden verzameld, de energie wordt 
opnieuw gebruikt en de damp die rest 
wordt in een naverbrander volledig 
weggewerkt. Er staat hier geen enkele 
bakoven die rechtsreeks aan de lucht 
blootgesteld is.” En nochtans worden er 
wat frietjes gebakken in Wielsbeke. Maar 
liefst 55 000 paletten staan in de in het 
oog springende koeltoren te wachten. Ze 
worden er volautomatisch beheerd in de 

hoogbouw die zowat 15 verdiepingen zou 
kunnen bevatten. “Tegenover de woonhui-
zen aan de andere kant van de straat staat 
een geluidwerende muur, we hebben een 
eigen waterzuiveringsyteem … Ook aarde, 
restafval en loof worden zeer gericht en 
specifiek behandeld in een afgesloten 
omgeving.”

Het is daar dat we de JCB aantreffen. De 
560-80 verdeelt er zijn tijd tussen het la-
den van vrachtwagens en fijner, technisch 
werk. “Onze JCB is inderdaad een com-
promis”, zegt Stéphane. “Enerzijds wilde 
ik een machine waar de technische dienst 
bepaalde zaken mee kon doen, anderzijds 
wordt ze ook ingezet als grondverzet-
machine. We zochten iets dat het midden 
houdt tussen een bull en een verreiker, in 
de wetenschap dat we eigenlijk geen van 
beide volledig operationeel nodig hebben. 
Met de 560-80 kunnen we overal door, tot 
in de productiehal toe. Vooraf hebben we 
dat uitvoerig kunnen testen. Eigenlijk was 
de enige potentiële concurrent een hef-

truck, maar daarvan zijn de toepassingen 
vooral voor de technische dienst te be-
perkt. Dan is dit toch heel wat polyvalenter 
inzetbaar. Er gaat hier trouwens niks 
verloren. We sorteren elke uitval meteen 
op een manier die het mogelijk maakt om 
zowat alles te recupereren. Schillen en 

kleine restjes worden veevoeder, zetmeel 
dat vrijkomt wordt ingezet in de lijm- en 
papierindustrie, slib wordt bemestings-
middel en biogas dient als verwarming. En 
waar het nodig is om dat via vrachtwagens 
op externe locaties te doen, heeft de JCB 
de taak om die vlot te laden.”

Agristo is sinds 1986 uitgegroeid tot een wereldspeler in de ont-
wikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten. Als 
Belgische onderneming met hoofdzetel in Harelbeke en bijkomende 
vestigingen in Nazareth, Wielsbeke en Tilburg specialiseren ze zich 
in de productie van een gevarieerd assortiment van diepgevroren 
frieten en afgeleide aardappelproducten, op maat van iedere klant. 
“En in dat verhaal heeft ook één JCB een rol te spelen.” 

Agristo

“Onze JCB is een multi-inzetbaar compromis”

> Enerzijds wilde ik een 
machine waar de technische 

dienst bepaalde zaken 
mee kon doen, anderzijds 
wordt ze ook ingezet als 
grondverzetmachine. <

| De 560-80 Agri is beter dan twee aparte machines.

Nieuwe X-serie (210 en 220) 

Niet gewoon goed maar uitzonderlijk 

X-SERIE

daar ook nog eens een excellente bediening aan, waarbij gemak en efficiëntie hand in 
hand gaan, en je weet dat je een gebruiksvriendelijke topper in gebruik neemt. Veilig-
heid maakt net zo goed deel uit van het ontwerp- en ontwikkelingsproces bij JCB en 
dat wordt doorgetrokken naar de ruime omgeving rond de cabine. Machinist, technicus 
of collega op het bouwterrein, allemaal hebben ze er baat bij. 

… en eigenaars
De mannen die er dagelijks mee aan de slag gaan, hebben specifieke en andere eisen 
dan de eigenaars van een rupsgraafmachine. Voor die laatsten zijn economische reali-
teiten een belangrijke bekommernis, maar bij JCB gaan die perfect samen. De 210X en 
220X zijn speciaal ontworpen met langere productiviteit als doel. Meer werk en minder 
onderhoud, dus de intervallen daarvan liggen verder uiteen. De hoogwaardige onder-
delen en onderhoudspunten die makkelijk toegankelijk zijn, besparen tijd en geld. 

Op vrijdag 8 juni stelde Vandaele Machinery in eigen toonzaal  
de eerste rupsgraafmachine van de nieuwe X-serie voor aan  
publiek en genodigden. Een stevige primeur, want JCB noemt  
dit de beste 20-ton rupsgraver ooit en daarmee zullen ze er  
niet ver naast zitten. 

Elk klein detail klopt bij de X-serie en dat JCB voor de ontwikkeling te rade ging 
bij hun klanten, zit daar zeker voor iets tussen. Het resultaat – met dank aan de 

kwaliteitsvolle en betrouwbare materialen – is zowel robuust als verfijnd. Vier jaar 
research en ontwikkeling gingen vooraf aan de voorstelling van de 20-tonner. Meer dan 
duizend uren duurzaamheidstests zorgen ervoor de kracht die de X-serie uitstraalt er 
gewoon ook helemaal is. Zowel de 210X als de 220X kunnen non-stop presteren in de 
meest extreme omstandigheden. JCB investeerde voor de bouw ervan in de modernste 
productiefaciliteiten. Nieuwe apparatuur, nieuwe installaties, EDP-coating en lasro-
bots creëren een uitzonderlijk resultaat. 

Voor gebruikers …
JCB houdt al jaren rekening met de bestuurders, machinisten en operatoren die uren 
per dag in ‘hun’ machine doorbrengen. De eisen die gesteld worden op het vlak van 
comfort en gebruiksgemak worden steeds groter en de tijd dat iemand gebroken 
moest thuiskomen van een lange werkdag, ligt al lang achter ons. De X-serie is vanuit 
het perspectief van de machinist ergonomisch ontworpen, comfortabel, toegankelijk 
en gewoon ook prettig. Minimaal geluidsniveau en maximaal rijcomfort dus. Koppel | JCB 220X
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Karlo De Clercq en Tony Verhelst zijn sinds kort de nieuwe gezichten 
voor wie de toonzaal langs de Stationsstraat binnenkomt. Het duo 
runt het magazijn, beantwoordt telefoons, bedient de balie en  
reageert op mails, alsof ze nooit iets anders hebben gedaan.  
“We hebben goedgevulde dagen.”

“Die zitten iets minder complex  in elkaar, al is de verhouding wat aantal stukken betreft 
ongeveer 50/50 hoor. Sowieso weten we hier wel wat gedaan. Klanten bedienen, telefoons 
opnemen, mails beantwoorden, het magazijnbeheer …“ 

De twee mannen switchten bewust van job. Op zoek naar waardering of klantencontact, 
ergens nieuw toekomen is nooit eenvoudig. “Je weet nooit hoe dat gaat lopen, tot je begint. 
Je mag er zelf voor open staan, als het niet klikt … Hier voelde ik me zeker welgekomen” 
aldus Karlo. “Iedereen hangt hier aan elkaar, dat valt echt op”, vult Tony zijn compagnon 
aan. “De collegialiteit is groot. Iets vragen is nooit een probleem.” En of Karlo en Tony het 
sleutelen zelf niet missen? “Door goed en juist uitleg te geven aan de mannen die de stuk-
ken plaatsen, blijf je nog voldoende betrokken, geen zorgen.”

“De collegialiteit is groot”

Karlo De Clercq (Aarsele) kwam Tony Verhelst (Meulebeke) in januari van dit jaar 
vervoegen als magazijnier. “En ik ben hier zelf nog maar sinds september 2017, dus 

we zijn allebei zo goed als nieuw. Tony vraagt zich af of hij mag zeggen waar hij vroeger 
werkte. “Bobcat. Ik was daar mecanicien in het atelier. En ik durf zeggen dat ik altijd begaan 
was met de firma. Dat ik ideeën had ook. En hier voer ik nu uit wat ik daar had voorgesteld. 
Voilà.” Beide heren zijn duidelijk thuis in de wereld van de mechanica en machineonder-
delen. Karlo: “Op mijn vorige job deed ik zuiver magazijnwerk en miste op den duur het 
contact met de klanten. Dat maakt het voor mij toch boeiend en uitdagend, ook al was het in 
het begin wat zoeken.” 

De twee heren zorgen voor vers bloed in de toonzaal en vullen elkaar na enkele maanden 
goed aan. “Automatisch trek je elk een beetje een kant uit”, legt Tony uit. “Zelf ben ik meer 
de man voor de JCB’s. Mijn verleden als mecanicien zorgt ervoor dat mensen snel merken 
dat ik er ook echt iets van afweet.” Karlo heeft een voorkeur voor de stroomgroepen. 

“

“Ik ben opgegroeid met en in techniek. Mijn vader is zelf-
standig scheepshersteller en na mijn bacheloropleiding 
was ik mee in de zaak gestapt. Professioneel klikte het 
niet, dus ben ik onlangs veranderd van werk. Wij waren 
klant van Vandaele Machinery en kwamen hier in het 
verleden weleens een stroomgroep halen. Het was dus 
een heel bewuste keuze om hier aan te kloppen. Machines 
en techniek hebben me altijd geboeid en ik ben al heel 
mijn leven ‘een prutser’. Zo eentje die op zijn elfde al aan 
brommers lag te sleutelen, ja (lacht). Ik ben blij met mijn 
keuze, al was het even wennen aan de gedachte weer voor 
iemand anders te werken. Van de vrijheid en de baan naar 
het atelier is geen kleine stap. Anderzijds, die vrijheid was 
relatief want ik had eigenlijk zo goed als geen vrije tijd 
meer. En ik ben nog jong genoeg om die goed te kunnen 
gebruiken (glimlacht).” 

“Carl had niet direct iemand nodig bij de stroomgroepen, 
al interesseert het elektrische luik me wel, maar de JCB’s 
zijn ook boeiend. Het was ongetwijfeld een gok van hem 
om mij een kans te geven, al bezit ik natuurlijk wel een 
zekere basis vanuit de scheepvaart en heb ik elektrome-
chanica gestudeerd. Maar toch … “

“Iedereen babbelt hier, al ligt dat ook aan jezelf natuurlijk. 
Ik amuseer me, heb weer wat tijd en wil op termijn graag 
weer de baan op. Depannage, de uitdaging van elders aan 
te komen en een oplossing te zoeken, dat prikkelt me. Een 
hele dag ruiten kuisen is geen goed idee, nee (lacht).”

“Halfweg maart ben ik als mecanicien begonnen.  
Verreikers, bulls, AVANT of JCB, dat zijn de zaken waar ik 
het meest mee bezig ben. Ik kende Vandaele Machinery al 
want vorig jaar deed ik hier een vakantiejob en liep stage. 
Dat is een beetje een vreemd verhaal, want eigenlijk heb ik 
dierenverzorging gestudeerd. Voor hetzelfde geld werkte 
ik dus in de zoo nu (lacht). Het is te zeggen: ik heb ook vier 
jaar handel gedaan en wou eigenlijk bakker worden op 
mijn twaalfde. Tijdens een lesmodule maakte ik echter 
kennis met landbouwmachines en mechanica en toen wist 
ik: daar moet ik naartoe.” 

“Op mijn eerste job keek ik veel vaker naar het uurwerk, 
dat is zeker. Hier vliegt de tijd, dus natuurlijk is dat aange-
namer werken. Al gaat het ook breder dan dat. Er heerst 
een plezante sfeer bij Vandaele Machinery en ik leer 
nog elke dag bij. Vragen moet je stellen natuurlijk, en de 
collega’s beantwoorden die gelukkig ook met plezier. Je 
mag niet vergeten dat ik eigenlijk van nul ben begonnen. 
Twee jaar terug had ik bij wijze van spreken nog nooit een 
schroevendraaier vastgehad. In het begin heb ik daar toch 
wakker van gelegen, ja. Uiteindelijk draag je toch een ver-
antwoordelijkheid en wil je dat je werk in orde is.” 

“Het mag een beetje vooruit gaan voor mij. Ik knutsel 
graag. Pruts graag aan grasmachines en heb een oude 
tractor staan om aan te sleutelen. Mechanica is helemaal 
mijn ding.”

“Op mijn visitekaartje staat ‘sales’. ‘Van alles’ had ook wel 
gekund (lacht). Eigenlijk zit ik letterlijk en figuurlijk naast 
Carl, als rechterhand. Ondersteuning, offertes maken, 
marketing, vertrouwenspersoon … het maakt allemaal 
deel uit van mijn takenpakket. Toen ik van Koen en Inge  
vorig jaar vernam dat Carl op zoek was naar iemand, 
kwam ik toch eens informeren. Ik ben Oostrozebeekse  
en ken het huis want heb hier vroeger vakantiejobs  
gedaan.” 

“Er heerst hier een grote vrijheid, terwijl er toch gestreefd 
wordt naar een duidelijk resultaat. Het is altijd een com-
binatie van allerlei factoren, maar hier heerst een goede 
mentaliteit. Plus, beslissingen worden vlot genomen. Geen 
overdadige structuren of teveel hiërarchie, maar een korte 
keten waarbij iedereen weleens de handen uit de mouwen 
steekt. Of ik samen met Melanie en Irene deel uitmaak van 
een aanzienlijke verjonging en vervrouwelijking bij Van-
daele Machinery?  Van heel de sector (lacht)! En ernstig: 
niet bewust, nee. Al kan het natuurlijk nooit kwaad. Ik heb 
trouwens een gezonde dosis technisch inzicht.”

“Ik ben eind augustus 2017 begonnen, dus het feestjaar 
van Vandaele Machinery heb ik voor een stuk gemist, maar 
dat maak ik ruimschoots goed door dit jaar de events ter 
gelegenheid van 25 jaar Himoinsa in elkaar te boksen.  
Net zoals onze teambuilding in Poperinge op 16 juni.  
En tegenwoordig spot ik natuurlijk ook JCB’s onderweg. 
Onlangs zelfs eentje op Sardinië.”

Twee nieuwe mecaniciens, twee magazijniers en een rechterhand. De groep mensen  
die elke dag hun beste beentje voorzetten om van de grondverzetmachines en stroom-
groepen een succes te maken, is de voorbije maanden weer toegenomen. Ze stellen  
zichzelf met plezier aan jullie voor. 

Vers bloed bij Vandaele Machinery
Intern nieuws

 Mecanicien Bram  
 Van Hooreweder (24) 

 Mecanicien Cédric 
 Van Thuyne (19) 

 Elien Vanparys (32) 

| Bram Van Hooreweder  | Cédric Van Thuyne | Elien Vanparys  

| Tony Verhelst & Karlo De Clercq 

6 | Vandaele Machinery



De verhuursector evolueert van een eenvoudige basisformule naar 
oplossingen op maat van elke individuele klant. Door de continue 
monitoring van een stroomgroep of machine weet VD RENTAL waar 
die staat, wat ze doet en hoelang ze intensief actief is. “We plannen 
service en onderhoud zelf in en nemen eigenlijk alles uit handen van 
de klant. Die hoeft enkel nog brandstof bij te vullen.” 

Een teambuilding die top is of bouwen aan een topteam, het was het allebei op 16 juni 2018. Een kleine impressie.

mee om het beste resultaat te boeken. Het betekent dat er eigenlijk geen standaardop-
lossingen meer bestaan. Quasi elke formule is specifiek.”

Groeiende markt
De (ver)huurmarkt groeit al enkele jaren, ook al heeft de gemiddelde Belg behalve een 
baksteen ook een machine in de maag. “Het eigenaar-zijn neemt als prioriteit wel af, 
ook omdat ondernemingen groter worden, deel uitmaken van groepen en meer diver-
siteit vereisen. Zeker als je ziet welk maatwerk wij afleveren, is de aankoop ook geen 
voorwaarde meer. Vandaag heb je een minigraver nodig waarmee je door een deurgat 
kan, morgen moet je een zwembad graven in een tuin. Koop je dan twee machines? 
Of eentje die ergens het midden houdt en in geen van de twee gevallen echt helemaal 
perfect geschikt is? Nee, je huurt telkens op maat.” De groeitendens wordt volgens Koen 
vandaag enkel beperkt door een personeels- en machinetekort. “En laat maatwerk nu 
net van allebei voldoende vereisen … Nu, het is een uitdaging die we graag aangaan. De 
werkloosheidscijfers in deze contreien zijn laag en een lange leveringstermijn van nieuwe 
machines is tegenwoordig een globaal fenomeen.” 

Maatoplossingen kunnen garanderen, wil natuurlijk ook zeggen: veel machines in roula-
tie hebben en aankopen. “De voorbije jaren investeerden we sowieso in nieuw materiaal, 
en die recente exemplaren geven ons – en onze klanten – ook de kans om een ‘nearly 
new’-formule op te zetten. Concreet krijgt een huurder die vraagt of een machine te koop 
is vandaag zowat altijd een volmondige “ja” te horen. Daarnaast zit huren met aankoop-
optie ook in de lift. De grenzen vervagen. Er is voor elk wat wils”, besluit de zaakvoerder. 

Koen Ciers van VD RENTAL

“Steeds vaker een gerichte oplossing op maat”

Topteambuilding op 16 juni

| Meedenken met de klant en oplossingen op maat formuleren is prioriteit. 

Volledige ontzorging van onze kant, dat is de bedoeling. We nemen als verhuurder 
meer dan ooit weer de verantwoordelijkheid”, legt zaakvoerder Koen Ciers uit. “De 

toegenomen monitoring van ons machinepark laat meteen ook toe dat we juistere oplos-
singen kunnen aanbieden of voorstellen. Als we merken dat een toestel te groot of te klein 
is, sturen we bij. Dat is een vorm van meedenken met onze klanten, vanuit onze eigen 
ervaring en kennis, om het servicepakket dat we bieden echt te optimaliseren. Maatwerk, 
met andere woorden.”

Het is een tendens die Koen overal ziet. “De piekmomenten in de landbouw of bouwsector 
vereisen al langer dan vandaag oplossingen die zeer specifiek zijn. Recenter krijgt ook 
de eventsector van ons steeds vaker een andere oplossing dan initieel gevraagd. Waarbij 
‘andere’ dan in de eerste plaats ‘betere’ betekent natuurlijk. Soms zijn combinaties mo-
gelijk waar klanten niet meteen aan denken of waarvan ze eenvoudigweg de haalbaarheid 
niet konden inschatten. In functie van nood en efficiëntie denken we in dergelijke situaties 

“
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Aanbiedingen

Stock-, demo- & tweedehandsmachines

Avant 220
2007

Avant 528
2017

Avant 745
2013

JCB SKD 175 
2016

JCB TLT 3.5
2012

JCB 406
2015

JCB 426 HT 
2011

JCB Vibromax VMT 160-80
2012

JCB Vibromax VMT 260-120
2015

JCB 525-60 HiViz 
2016

JCB 531-70 CE
2016

JCB 541-70 Agri Xtra
2014

JCB 535-140
2012

JCB LT9 
2012

Himoinsa HYW-45 
2015

Himoinsa HFW-60
2015 

Himoinsa HSW 500
2008  

JCB 8008 
2016

JCB 8020 
2016

JCB 8045  
2015

JCB 67
2016

JCB 8080
2008

JCB JS 130
2014

JCB JZ140
2006

JCB JS 220
2010

JCB JS 110W HAB T4I
Demo

JCB Fastrac 8250
2006

JCB FASTRAC 4220
Demo

New Holland TV145
2006

w
w
w
.k
lie

k.
be

JCB 426 HT agri 
2008

Stationsstraat 128 
8780 Oostrozebeke

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

Magazijn tel. 056 67 40 30

CONTACT
Tweedehandsmachines: 
Elien tel. 056 67 40 26   
elien@vandaele-machinery.be
www.vandaele-machinery.be
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