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Een bewogen jaar
We hebben er een bewogen jaar opzitten. Een positieve rollercoaster, waarin we de directies van zowel 
Himoinsa als JCB in Oostrozebeke op bezoek kregen, waarin de nieuwe Corvus UTV (pagina 6) ons 
gamma kwam versterken en waarin we officieel FPT-servicepunt werden (pagina 10). En terwijl we 
al die zaken met open armen ontvingen, reden in omgekeerde richting een ongezien aantal machines 
buiten. In 2018 mochten we ons beste dealer JCB Benelux en beste dealer AVANT Benelux noemen en 
leverden we nooit eerder zoveel stroomgeneratoren. 

Puur op vlak van verkoop was 2018 
het derde opeenvolgende topjaar en 

dat illustreert dat we als onderneming 
het juiste pad bewandelen. Waar dat pad 
uiteindelijk heen zal leiden, valt moeilijk te 
voorspellen. Ook onze leveranciers stellen 
zichzelf die vraag en gaven ogen en oren 
goed de kost tijdens hun aanwezigheid 
hier. Zeker het bezoek van JCB-directeur 
George Bamford, kleinzoon van oprichter 
Joseph Cyril Bamford, heeft indruk ge-
maakt (pagina 2). De man belichaamt de 
toekomst van JCB en zal daarin wellicht 
andere accenten en een nieuwe aanpak 
introduceren. Het feit dat hij persoonlijk 
Vandaele Machinery komt ontdekken, 
illustreert dat we in dat toekomstverhaal 
een rol te spelen hebben. Het boezemt 
vertrouwen in en ‘vertrouwen’ is ook het 
eerste wat we associëren met Himoinsa. 

Onze 25-jarige samenwerking hebben we 
uitgebreid gevierd (pagina 10) maar ook 
in de wereld van de stroomgroepen wordt 
resoluut voorwaarts gekeken.  

De nieuwe uitdagingen die op ons afkomen 
zijn niet min en de technische impact 
van belangrijke thema’s als klimaat en 
duurzaamheid zullen we snel merken. Dat 
we richting stage V-motoren (pagina 10) 
evolueren is duidelijk, wat daar inhoudelijk 

de gevolgen van zullen zijn, daarvoor is 
nog heel even geduld nodig. Tot tijdens 
Matexpo in elk geval. 

Ondertussen verliezen we evenwel de 
dagelijkse zaken niet uit het oog. Matexpo 
wordt straks ook de vuurproef voor onze 
nieuwe vertegenwoordiger Ruben Suvee 
(hij deelt pagina 4 met heel wat andere 
nieuwe gezichten) en hij mag er meteen 
met een heel aantal primeurs uitpakken. 
Ook de Werktuigdagen en Agribex kunnen 
op onze aanwezigheid rekenen maar het 
allerbelangrijkste is en blijft de zorg, de 
aandacht en de service die we aan onze 
klanten bieden. Daarmee begint alles.  
Veel leesplezier.  

Carl Vandaele en Koen Ciers

Data om te noteren!
Matexpo | Kortrijk | 11- 15 september

Werktuigendagen | Oudenaarde | 21 & 22 september

Agribex | Brussel | 3 – 8 december

Volg ons op sociale media
Vandaele Machinery, VD MACHINERY RENTAL en VD Power zijn op verschil-
lende sociale mediakanalen aanwezig. Blijf via die weg eenvoudig en vlot  
op de hoogte van ons doen en laten. 

STAND
A18

SCAN ME

> George Bamford, kleinzoon
van JCB-oprichter Joseph
Cyril Bamford, kwam ons

in Oostrozebeke bezoeken.
Indrukwekkend! <

Vandaele Machinery | 1

https://www.facebook.com/VandaeleMachinery/
https://www.facebook.com/VDMachinery/
https://www.facebook.com/vdpowerbe/


Het woord ‘JCB’ overstijgt in de Engelse taal al lang het merk  
en wordt gewoon gebruikt als synoniem voor verreikers en  
graafmachines. In die betekenis is het zelfs opgenomen in de  
Oxford English Dictionary, de Engelse Van Daele. 

George Bamford blijkt een zeer down-to-
earth persoon te zijn, die ruim de tijd nam 
om met iedereen te spreken, die interesse 
toont in de technische aspecten van de 
job en die zelfs in de servicewagens ging 
kijken om te zien hoe die uitgerust zijn.” 

Dealer van de toekomst
“Dat ook internationale marktleiders  
regelmatig nieuwe accenten leggen, 
is perfect logisch. De ‘dealer van de 
toekomst’ kan onmogelijk alleen een 
doorgeefluik van machines zijn, hoe goed 
die ook presteren. Ik merk dat de JCB-
groep wereldwijd zoekt naar een nieuwe 
invulling daarvan. We zullen onszelf, onze 
kennis, onze service en onze knowhow 
moeten bewijzen. Als gespecialiseerd 
verlengstuk van JCB. Dat is een uitdaging. 
Eén van de vele die op ons afkomen (zie 
kaderstukje hieronder). Dat Vandaele  
Machinery daarin een geprefereerde 

dealer van JCB blijft, is belangrijk.  
Na afloop dacht ik ‘wat is ons nu overko-
men?’ Het was voor het eerst dat iemand 
met die status hier over de vloer kwam. 
Van de landing met hun privéjet in Wevel-
gem, tot en met het afsluitende etentje in 
gezelschap van de hele familie Vandaele, 
ook persoonlijk was ik onder de indruk.“ 

JCB is een internationale topper,  
daar mag geen twijfel over bestaan.  

Sinds de oprichting door Joseph Cyril 
Bamford in 1945 heeft de familie de  
lijnen uitgezet en daarbij is JCB stelsel-
matig groter geworden. Na Joseph Cyril 
kwam in 1975 Anthony Bamford aan het 
hoofd van de wereldspeler. ‘Sir Bamford’ 
werd op zijn 45ste geridderd en maakt 
zich nu, dertig jaar later, stilaan klaar  
om de fakkel door te geven aan zijn  
zoon, George. Wordt ongetwijfeld  
vervolgd.

Om maar te zeggen: achter het stuur, 
in de comfortabele en praktisch 

ingerichte cabine van een JCB is het 
moeilijk in te schatten wat de wereldwijde 
omvang en impact van zowel de naam als 
de onderneming zijn. Of dat er een heel 
klein beetje opwinding en stress gepaard 
gingen met het bezoek van George Bam-
ford (director), David Lumley-Wood (group 
distribution development director) en Dan 
Thompstone (European regional sales 
manager). 

“Ik kan amper genoeg benadrukken hoe 
belangrijk een persoonlijk bezoek van 
George Bamford aan Oostrozebeke kan 
zijn voor de plaats die Vandaele Machi-
nery in de toekomstvisie van de Britten 
krijgt.” Carl Vandaele: “Vanzelfsprekend 
of evident is de komst van drie heren van 
dat kaliber zeker niet. We mogen hun 
bezoek absoluut als een eer beschouwen. 

| George Bamford (rechts) in gesprek met Dominique

| Vandaele-medewerkers met de JCB-top

JCB International

JCB-top bezoekt  
Oostrozebeke

De markt, de maatschappij, de wereld … alles evolueert, beweegt en verandert. 
Zonder glazen bol is het moeilijk te voorspellen, maar een goed beredeneerde 

inschatting van een aantal zaken die op ons afkomen, dat is mogelijk. 

> Elektrische machines zullen in de loop van 2019 nog hun intrede maken.
> Onbemande machines kunnen oplossingen bieden in gevaarlijke situaties.
> Zelfdenkende machines zijn een logische volgende stap.

Dit klink futuristisch maar … een grasrobot is weinig meer dan een elektrische, 
onbemande en zelfdenkende machine. Dit is met andere woorden geen ‘veraf’-
verhaal, wel een snel dichterbij komende realiteit. Een elektrische, onbemande 
en zelfdenkende machine kan – in groter formaat dan op graspleinen te zien is – 
instaan voor een aantal zaken en heeft een pak meer elektronica aan boord dan wat 
we tot nu gewoon zijn. 

Via Livelink volgen we vandaag al het leeuwendeel van onze machines op afstand. 
Die monitoring wint in de toekomst nog aan belang. Een diagnose stellen en zelfs 
bepaalde oplossingen zullen ‘gewoon’ vanuit een centrale aansturing kunnen ge-
beuren. Grote stappen in die richting zijn al gezet. De dealer van de toekomst krijgt 
onvermijdelijk een nieuwe invulling. 

De toekomst van de sector: vol uitdagingen

| JCB Electric
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| De nieuwe 860i in actie

AVANT heeft weer maar eens een 
prachtige machine gemaakt!” Irene 

Vandaele – in 2018 topverkoopster voor 
de Benelux – spreekt met een klein beetje 
chauvinisme over de kleine groene knikla-
ders die ze in haar eerste jaar bij Vandaele 
Machinery op de kaart zette. “Dat mag, 
denk ik. AVANT blijft ook nu weer trouw 
aan het traditionele recept: een laag 
eigen gewicht, gekoppeld aan een groot 
hefvermogen. Met succes, en de productie 
van de nieuwe 860i is een logische stap 
volgens mij. De kleinste AVANT heeft 
volgnummer 200 en met deze 800 komt er 
een nieuwe zesde serie die groot genoeg 
is om eigenlijk alles mee te doen. Volle 
paletten klinkers heffen lukt net zo vlot als 
een berg kiezelstenen opscheppen, gras 
maaien of vegen.”

Compacte veelzijdigheid
De nieuwe 860i zal in het vierde kwartaal 
van 2019 in het straatbeeld verschijnen. 
“Hij ziet er een beetje stoerder uit,  
kreeg een verstevigde laadarm, meer  
hefvermogen, meer hydrauliek en meer 
pk’s. De 860i is daarmee krachtiger, 
veelzijdiger en toch nog altijd zeer 
compact.” Irene merkt ondertussen op 
dat een AVANT-klant in de allereerste 
plaats een trouwe klant is. “Eenmaal 
het gebruiksgemak en de meerwaarde 
ervaren worden, veranderen mensen niet 
vaak meer. Logisch, want dit is de collega 
die nooit klaagt. Of een multifunctionele 
kruiwagen, het is maar hoe je het wil 
bekijken. Altijd handig, altijd inzetbaar, 
altijd zonder morren.”

AVANT
De Finse producent van de felgroene ma-
chines gelooft duidelijk in de komst van de 
grotere 860i. In september 2019 wordt een 
nieuwe productie-unit in gebruik genomen 
die de totale capaciteit aanzienlijk zal 
opdrijven. Het stijgend marktaandeel van 
AVANT krijgt op die manier ook logistiek 
een vervolg. 

“

Vandaele Machinery organiseerde een demo-avond en maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe 
AVANT 860i ten dienste te stellen van iedereen die de grootste groene kniklader zelf eens wou testen. 

Nieuwe AVANT 800-serie

“Alweer een prachtige machine!”

> De 860i is krachtiger, 
veelzijdiger en toch nog 
altijd zeer compact. Het 
is de collega die nooit 

klaagt. <

De nieuwe AVANT 860i is 3395 mm lang en 1490 mm breed. 

Eigen gewicht 2250 kg

Hefvermogen 1900 kg

Hefhoogte 3500 mm

Vermogen 57 pk (42 kW)

Technische fiche
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Nieuwe gezichten 

“De knepen van het verkopersvak leerde ik bij een 
leverancier van Vandaele Machinery. Een jaar terug 
maakte ik de overstap en voorlopig ben ik ‘gematigd trots’ 
op wat ik al realiseerde. Op wat ‘wij’ realiseerden, want ik 
kan dit natuurlijk niet alleen.” 

“Ik was actief in de sector, dus ik kende bepaalde klanten 
al. Dat is een voordeel en een luxe. Van opleiding ben ik 
eigenlijk mecanicien en ook dat is in deze branche een 
pluspunt. Elk uur stilstand is een ramp en wie via de 
telefoon meteen een goede inschatting kan maken, of 
zicht heeft op de diagnose, heeft een streepje voor. Het 
is een harde wereld, met zakelijk ingestelde mensen die 
hun vak én hun bedrijf kennen. Dan is machinekennis zo 
belangrijk.” 

“Mijn focus ligt op industrie. Mijn collega Stijn neemt 
het landbouwluik voor zijn rekening. Ik vul een functie in 
die een tijd niet echt ingevuld werd, dus er ligt werk op 
de plank. JCB is hier nog te weinig aanwezig als werk- 
en werfmachine. Nochtans kan ik een breed gamma 
aanbieden. Er is altijd wel een oplossing. Schrijf maar 
op: ik wil het JCB-geel in het straatbeeld krijgen! Het 
zijn topmachines en Vandaele Machinery heeft via de 
aggregaten al een sterke reputatie, dus de rest is aan mij.”

> Vertegenwoordiger constructie  
    en industrie

 Ruben Suvee 

 Ben van den Bogaart 

“Van de aankomst tot de uiteindelijke aflevering van een 
stroomgroep bij de klant beheer, organiseer en structu-
reer ik de papier- en documentenwinkel die daarbij komt 
kijken. Keuringsverslagen, technische gegevens, status, 
fiches … Ik kan een grote dosis zelfstandigheid in mijn job 
leggen, maar heb vanzelfsprekend ook contact met zowel 
werkplaats als klant. Die afwisseling maakt het aange-
naam en interessant.”

“Dit is een mannenwereld, dat klopt. Maar ik werk al heel 
mijn leven met en tussen de mannen. Techniek en materi-
aal, de bouw, om een of andere reden is dat altijd mijn ac-
tieterrein geweest. Het schrikt me niet af, al combineer ik 
dit met nog een heel andere job, in ‘fashion & home’. Ook 
dat is afwisseling. Die uiteenlopende combinatie vereist 
organisatie, maar daar heb ik geen moeite mee. Misschien 
zorgt net dat persoonlijk plannen en organiseren ervoor 
dat ik deze job goed doe?” 

“Vandaele Machinery is een familiaal bedrijf, waar de 
leiding dicht bij de medewerkers staat. Je merkt diezelfde 
verbondenheid en betrokkenheid trouwens ook naar 
klanten toe. Die contacten verlopen hartelijk en daar zit de 
interne sfeer voor veel tussen. Je kan dat niet spelen. Ik 
kom graag werken.” 

> Verantwoordelijke stroomgroepen  
    op gebied van administratie. 

 Anne-Marie Waelkens 

“Heb ik een eigenaardig profiel? Er is er ook maar eentje 
die deze job doet natuurlijk (lacht). Misschien springt 
die er overal wel uit? Nochtans heb ik – traditioneel – 
een bachelor elektromechanica. Maar ook een master 
in management. En ik speel gitaar en viool, dat is ook 
een klein beetje atypisch. Als kind was een bezoekje 
aan Matexpo elke keer een hoogdag! Ik kom van de 
boerenbuiten en mechanica interesseert me al mijn hele 
leven. Zolang ik me kan herinneren, zijn er machines. 
Voeling met techniek heb ik altijd gehad, alleen was de 
honger niet over nadat ik in die richting een bachelor had 
behaald. Dus ben ik verdergegaan en heb er nog een 
economisch luik aan toegevoegd.”

“Die combinatie is een voordeel als je verantwoordelijk 
bent voor het magazijn en de goede werking ervan. Maar ik 
ben de eerste om toe te geven dat vier goede magazijniers 
en een pak ervaren medewerkers ervoor zorgden dat ik 
eind mei 2019 meteen goed van start kon gaan. Er zijn 
mannen die hier al veertig jaar rondlopen … daar kan ik 
alleen maar van bijleren natuurlijk.”

“Ik woon in Meulebeke maar kom oorspronkelijk uit 
Oostrozebeke. Met deze job ben ik weer dichter bij huis en 
dat is in een jong gezin een voordeel.”

 Purchase & Parts Manager

 Harold Holvoet 

Mijn laatste titel behaalde ik samen met Marvin Van-
luchene, ervoor waren het telkens andere piloten. 

Vier titels in zes jaar tijd, dat is mooi. Mijn vriendin - Kelly 
Debruyne, de snelste vrouw ter wereld op drie wielen – 
had hier in de buurt iets gekocht, net voor ik haar leerde 
kennen. En Oostrozebeke is het mekka van de zijspancross 

Omdat er niet zo heel veel wereld- 
kampioenen bij Vandaele Machinery aan  
de slag zijn, krijgt Ben van den Bogaart  
iets meer ruimte dan zijn collega’s.  
De ingeweken Nederlander is – voorlopig – 
viervoudig wereldkampioen zijspancross. 
Als bakkenist. 

dus dat valt allemaal netjes samen, want eigenlijk kom 
ik uit de buurt van Eindhoven. Hier leeft het echt. Op een 
kampioenschap moeten ze vaak moeite doen om twintig 
duo’s aan de start te krijgen maar als je hier volgende 
week in een wei een cross organiseert, heb je meteen  
honderd deelnemers. Alsof iedereen er eentje in de garage 
heeft staan.” 

“Het is een ondergewaardeerde sport. Anders hoefde ik 
hier niet te werken. Is dat spijtig? Goh … ik ben vier keer 
wereldkampioen. Ik train elke dag om 300% te zijn, reis  
elk weekend naar een wedstrijd, offer er veel voor op en 
het is bovendien ook nog eens levensgevaarlijk. Ja dus,  
dat is ergens wel spijtig, maar het is niet anders.  
Het motorcrossverhaal is een tweede fulltime job die ik 
ondertussen al 12 jaar op dit niveau uitoefen. Eigenlijk  

was ik voetballer. Geen slechte ook, maar toen kwam de 
interesse in de zijspan. Op een bepaald moment kochten 
we er thuis eentje en omdat je natuurlijk altijd met twee 
bent, kwam voor de eerste wedstrijd ook de vraag: wie 
gaat er rijden? Mijn toenmalige kompaan had wat meer 
ervaring en dus kroop ik in de bak. De bakkenist is de 
acrobaat. Elk spiertje in mijn lichaam wordt gebruikt.  
Mijn trainingsschema bevat zowel krachttraining als  
duurtraining en ik ben ondertussen ook personal 
coach.” 

“Hier werk ik als zelfstandige. Zo kan – en mag – ik iets 
meer in functie van bijvoorbeeld een wedstrijd plannen. 
Het is trouwens via een crosser dat ik hier terechtkwam. 
Ik zette hem thuis af na een training en zijn vader wist te 
vertellen dat ze hier iemand konden gebruiken.” 

> Service, depannage en onderhoud

“

| Ben & Marvin
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“Misschien best in het Engels? Ik spreek een beetje 
Nederlands want eigenlijk zijn zowel mijn vriendin en 
ik les gaan volgen zodra we vanuit Letland naar België 
kwamen. Maar, het is geen makkelijke taal. Enne … mijn 
collega’s praten onder elkaar West-Vlaams en dat is nog 
iets helemaal anders.”

Via een kleine omweg zijn we in Oostrozebeke 
terechtgekomen. Ik woon vijf minuten van hier en toen mijn 
vorige werkgever geen garantie op werk kon bieden, ben 
ik hier binnengestapt. Er stond een bord met een vacature 
langs de kant van de weg, dus waarom niet? Ik ben naar 
België gekomen om te werken en dit was een kans. Het 
is niet de bedoeling thuis in de zetel te zitten, hé. Na een 
interim-periode mocht ik ondertussen een vast contract 
tekenen.”

“Hier werk ik vooral aan JCB en AVANT. Of dat nieuw was? 
Eigenlijk ben ik in Letland opgeleid als ingenieur. Ik heb 
een bachelor met optie autotransport, dus dit is ‘close 
enough’. Er zijn natuurlijk altijd kleine verschillen, maar 
daar wen je snel aan. Mechanica is in elke taal mechanica, 
hoor. No problem. Het is hier ‘good’, ja. I like it here. De 
recente teambuilding was in elk geval meer dan in orde.” 

> Technicus JCB en Avant

 Pauls Bents 

“Zeventien jaar heb ik elders gewerkt, maar op een be-
paald moment was het tijd om de deur achter me dicht te 
trekken. Een correcte en goede werkomgeving is minstens 
even belangrijk als de jobinhoud zelf, en daar was wel 
een en ander op aan te merken. Achteraf bekeken had ik 
de stap eerder moeten zetten, maar goed: je doet dat niet 
zomaar natuurlijk.”

“Via een ex-collega had ik gepolst hoe het hier was en toen 
ik op gesprek kwam, zag ik een aantal bekende gezichten. 
Dat was een extra stimulans. De werkomgeving is hier 
opvallend anders. Na 14 dagen mocht ik al naar een bar-
becue komen. Ik vroeg me zelfs af of dat wel gepast was …  
De nieuwjaarsrecepties zijn in orde, de laatste teambuil-
ding was een allround topdag, er wordt regelmatig iets 
georganiseerd, maar meer nog zit het hem in kleine din-
gen. In het dagelijks omgaan met mensen. Een ‘goeiedag’ 
zeggen kost geen geld en maakt echt een groot verschil. 
En toch blijkt dat op veel plaatsen zo moeilijk. Hier niet.”

“Ik werkte vroeger met laagspanning en kwam hier in een 
omgeving vol hoogspanning terecht. Dat was even wennen 
en het hoofd erbij houden (lacht). Gelukkig voorzagen de 
collega’s een goede opleiding en tot op de dag van vandaag 
leggen ze zaken uit als dat nodig is.” 

> Technicus stroomgroepen

 David Vanhee 

“Mijn taak is de montage en het klaarzetten van nieuwe 
stroomgroepen. Elke generator die naar een klant vertrekt 
heeft drie uur onder belasting op de teller. Het blijven 
natuurlijk machines, hé. Er kan altijd iets voorvallen.  
We proberen dat zoveel mogelijk te vermijden maar 
pannes en techniek gaan nu eenmaal samen.”

“Als elektromecanicien heb ik een gevarieerd profes-
sioneel leven achter de rug. Als interne servicetechnicus, 
maar ook op de baan. Het verste waar ik heen ging, was 
Australië, maar ook Polen en een jaartje Bulgarije staan 
op die lijst. Nu zoek ik het bewust iets dichter bij huis, al 
blijf ik geïnteresseerd in allerlei zaken en heb een brede en 
algemene technische bagage.” 

“Stroomgroepen zijn voldoende boeiend, zonder grote 
verrassingen te bevatten. En natuurlijk is voor een tech-
nicus de depannage nog steeds het interessantste (lacht). 
Zoeken naar oplossingen, de juiste diagnose stellen, alles 
weer aan de praat krijgen. Een klant heeft dat niet graag, 
maar als technicus … Onze stroomgroepen zitten mooi in 
elkaar: ze zijn aanpasbaar, ze zijn programmeerbaar en de 
sturing heeft heel veel potentieel, waardoor eigenlijk geen 
enkele specifieke vraag onmogelijk is. Zowel mechanisch 
als elektrisch zijn het klasbakken.“

> Technicus stroomgroepen

 Dirk Desmyter 

There’s no I in ‘team’ … 
… en op 15 juni werd dat nog eens onderstreept door het – zo goed als – 
volledige Vandaele-team. In De Windhaan (De Haan) werd in een ontspannen 
sfeer toch alles gegeven.  
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De Spaanse Corvus TerrainDX4 is 
officieel een UTV. Wie liever 4x4, 

crossover, transporter of offroadvoertuig 
gebruikt: het mag. Alles mag, en dat is 
zowat het belangrijkste kenmerk én de 
voornaamste troef van de Corvus. Daar 
blijft het evenwel niet bij. De aandeelhou-
ders en bestuurders die van Himoinsa al 
een internationale topper maakten, weten 
hoe ze iets naar een hoger niveau moeten 
tillen. Het maakt de Corvus meteen ook 
dat tikkeltje anders dan de anderen.  

Het eerste wat opvalt is de opslagruimte 
en dan vooral de overvloed eraan. Op dit 
vlak komt niemand in de buurt. De laad-
bak, vooraan, links en rechts, onder de 
zetels … het is verbazingwekkend hoeveel 
je kwijt kan in wat – nog steeds – een 
compacte tweezitter is. De onafhankelijk 
geveerde 4x4 wordt aangedreven door 
een 24 pk-sterke driecilinder, wat de 
offroadambities van de Corvus duidelijk 
in de verf zet. En dat je daar in het uit-
gestrekte Spaanse binnenland – waar 
stieren en paarden gekweekt worden 
– misschien net iets vaker dan hier nood 
aan hebt, dat klopt, al doet het niks af van 
de veelzijdigheid die dit heel erg leuke 
machinetje demonstreert. 
Irene Vandaele: “De UTV’s die we hier op 
de markt brengen, zijn vanzelfsprekend 

aangepast aan de Belgische markt en de 
lokale omstandigheden.”

Een gemiddelde van 60 kilometer per uur 
halen, is daarbij geen enkel probleem. 
“De Corvus wordt ingeschreven als een 
snelle tractor (T1B) en kan dus op letter-
lijk elk terrein actief ingezet worden.  
En dat mag net zo plezant zijn als het 
functioneel is. Waarom niet? Je kan en 
mag hier perfect een zondags ritje mee 
doen in de Ardennen. Tegelijk bewijst een 
Corvus zijn nut in de landbouw, op wer-
ven, in de industrie, in jachtgebieden, op 
manèges, tijdens zeer uiteenlopende eve-
nementen en sportorganisaties … Eigen-
lijk is elke plek waar iets te transporteren 
valt een potentieel actieterrein. En dat het 
dan inderdaad ook nog eens leuk en  
aangenaam en plezant is, neemt 
iedereen er natuurlijk graag bij.” 

Vandaele Machinery treedt op  
als de Belgische importeur van  
Corvus en wil op termijn in  
België een dealernetwerk  
uitrollen voor de  
avontuurlijke 4x4. 

Met 224 liter opslagruimte, goed voor een laadvermogen tot 720 kg,  
verspreid over 6 locaties, kan de Corvus UTV veel bevatten. 

De YANMAR 3-cilinder dieselmotor is een watergekoelde 993cc die  
probleemloos de onafhankelijk geveerde 4x4 aandrijft. 

De cabine (1440 x 1300 mm) biedt plaats aan twee personen.

“

Tijdens het bezoek van de familie Gracia (Himoinsa) aan  
Oostrozebeke werd vorig jaar in de eerste plaats geklonken  
op een kwarteeuw samenwerking met Vandaele Machinery.  
En vervolgens kwam een aangename verrassing ter sprake:  
de Corvus.

CORVUS UTV TerrainDX4

Een nieuw dealership en plezier op elk terrein

> De Corvus wordt 
ingeschreven als een 
snelle tractor (T1B) en 

kan dus op letterlijk elk 
terrein actief ingezet 

worden. En dat mag net 
zo plezant zijn als het 

functioneel is. <

| Corvus UTV in volle actie

Eigen gewicht 785 kg

Trekcapaciteit 907  kg

Max. snelheid 60 km/uur

Totale opslagruimte 720 kg

Technische fiche
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| Koen met zijn drie machines

| Oma De Cock

De Cock Koen

“Wat je zelf doet, doe je meestal beter”

Uitzonderlijk’ als in: er staat zowel een 
JCB-verreiker, een AVANT als een 

Corvus in de loods. “En de besturing van 
onze stroomgroep is Himoinsa. Mag ik 
zeggen dat ik 3,5 op 4 scoor, Irene?” 
Irene Vandaele knikt en overhandigt de 
miniatuur-AVANT die ze bijheeft. “Hoe gaat 
het met de kippen?” 
“Het is rustig. Na Pasen is er altijd een 
dipje in de eieren. Dan zakt de vraag over 
het algemeen een beetje. Maar onze 
50.000 scharrelkippen weten dat niet 
natuurlijk. Zij leggen gewoon nog elke dag 
een ei. Van hieruit vertrekken die twee 
keer per week naar het verpakstation en 
de eierhandelaar. De meeste komen op 
de versmarkt terecht en omdat ik aan een 
bepaald lastenboek voldoe, weet ik in dit 
geval ook waar ze uiteindelijk in het rek 
belanden.” 

Er komen kopjes op tafel – sterke koffie en 
een goede babbel gaan hand in hand – en 
de moeder en zus van Koen volgen het 
gesprek vanop het terras. “Woensdag is 
schoonmaakdag in de stallen. Eigenlijk 
is elke dag dat, maar op woensdag nog 
meer dan anders en dan komt oma helpen. 
Onze bruine kippen lopen vrij rond in drie 
stallen, waarvan er twee uitgerust zijn met 
een wintertuin. De kippen arriveren hier 
als ze 17 weken oud zijn en vertrekken op 
een leeftijd van 80 tot 85 weken. Dan zijn 
ze rijp voor de slacht. En de soep. Ze zitten 

allemaal in dezelfde cyclus, ja. Je kan er 
ook voor kiezen om bijvoorbeeld één stal 
in een ander tempo te laten lopen, maar 
hier staat alles op een bepaald moment 
dus leeg. Dat heeft bepaalde voordelen op 
vlak van ziekte- en ongediertebestrijding. 
We hebben hier de mogelijkheid om dat 
te doen én dan kunnen we er als gezin 
meteen ook eens tussenuit.” 

Kleinschalig en geautomatiseerd 
In de stallen rollen de eieren vanuit het 
legnest via een automatische transport-
band naar de verpakkingsstand, waar 
ze na controle klaargezet worden om 
opgehaald te worden. “In het bedrijf geldt 
wat Roger altijd zegt op televisie: wat 
je zelf doet, doe je meestal beter. Dit is 
een gezinsgebeuren waarin we enkele 
automatisatie-ingrepen hebben doorge-
voerd.” Koens echtgenote Anja is onder-
tussen voltijds buitenshuis aan de slag, in 
het zaaizaadlabo in Merelbeke. “Vlakbij 
dus. Ook de kinderen zullen het voorlopig 
elders moeten zoeken. Ze zijn wel alle drie 
de weg van de mechanica ingeslagen, dus 
wat dat betreft valt de appel niet ver van 
de boom.” En dat verklaart meteen ook het 
– naar verhouding behoorlijk uitgebreide 
– wagenpark, waar naast een praktisch en 
ergonomisch gebruikselement minstens 
evenveel liefhebberij in schuilt. 

“Pas op, de eerste JCB-verreiker is er 
destijds gekomen om niet telkens afhan-
kelijk te moeten zijn van de loonwerker. Ik 
laad er de mest mee en het is makkelijk 
als je dat zelf kan organiseren. Natuurlijk 
draait hij hier niet het maximum aantal 
uren, maar het comfort speelt ook mee. 
Anders had ik na tien jaar de eerste ver-
reiker niet vervangen door dit exemplaar.  
De AVANT, een 225, is ook al de tweede 
in zijn soort. Klein maar handig in de stal, 
daar kan je eigenlijk altijd en overal mee 
uit de voeten. Maar ik geef het graag toe: 
‘fun’ is ook een deeltje van het verhaal. 
Zeker de Corvus is in de eerste plaats ple-
zant. Ik zocht en vond een multifunctioneel 
en compact UTV (Utility Task Vehicle) en zo 
werd het de allereerste die in België rond-
reed. Als eerste klant heb ik ook wat raad 
kunnen en mogen geven, want we hebben 
de onze ondertussen een beetje gepimpt. 
Ik heb er een eigen sproeisysteem voor 
gebouwd, de laadbak is verhoogd, er is 
een radio bijgekomen, net als een aantal 
lichtjes … Wat vandaag af-fabriek als land-
bouwkit voorzien is, daarvan was een klein 
jaar terug nog geen sprake. Het is leuk 
dat we een beetje proefkonijn mochten 
spelen.” 

Corvus
De rollen van koper en verkoper waren 
niet zo heel strikt afgebakend in dit eerste 
Corvus-verhaal. 
Koen: “Ik was al even op zoek naar een 
UTV en had eigenlijk geïnformeerd naar 
een JCB Workmax, maar die wordt niet 
meer geproduceerd. Eind vorig jaar wist 
Irene me te vertellen dat ze met iets bezig 
waren, maar toen ik haar een bericht 

stuurde om te vragen of het om Corvus 
ging, was ze toch verrast.” 
Irene: “Hij wist het eerder dan ik. En hij wil 
nog steeds niet zeggen hoe.” 
Koen: “Ik ga mijn bronnen natuurlijk niet 
prijsgeven. (Lacht) Hij wordt twee of drie 
keer per week gebruikt, voor de meest  
uiteenlopende dingen. Zelfs oma rijdt 
ermee. Net zoals de rest van de familie 
eigenlijk. Het is leuk en het is handig.  
Al kan het geen kwaad dat je een beetje je 
verstand gebruikt als je achter het stuur 
kruipt.” 

Charlie, de Schotse Collie, zit al even in 
een dipje omdat de kinderen des huizes 
op kamp zijn en maakt van de gelegenheid 
gebruik om mee te sprinten richting  
loods waar de AVANT en Corvus een  
onderkomen hebben. Ook een Citroën 
Dyane en een Mehari staan er, naast  
een Honda Amigo en nog wat andere 
retro-sleutelprojectjes. “Onze kinderen, 
Jérémy, Louis en Mélanie, zijn alle drie 
dezelfde richting ingeslagen. Mélanie 
is net afgestudeerd, Louis heeft er zijn 
eerste bachelor opzitten en Jérémy zit 
in het vierde middelbaar. Allemaal elek-
tromechanica. Vandaar dus … Nochtans 
wordt er aan de JCB, AVANT of Corvus niet 
teveel zelf gesleuteld. “Nee, daar blijven 
we – toch wat het louter mechanische  
betreft – af. Als we willen sleutelen,  
hebben we voldoende andere projectjes.  
Onze drie Vandaele-machines laten we 
liever aan hen over. Doorgaans is het 
dezelfde mecanicien die komt, die mannen 
hebben alles bij, kennen die machines, 
doen de juiste dingen … Ik heb er alle 
vertrouwen in.” 

Baaigem. Zelfs de persoon waar we naartoe gaan, moest ooit zoeken waar het lag. Ondertussen is  
hij gewoon één van de 500 inwoners van de kleinste deelgemeente van Gavere. We zijn naar Baaigem 
gekomen omdat Koen De Cock een uitzonderlijke klant van Vandaele Machinery is. 

> Natuurlijk werken onze 
machines hier niet het 
maximum aantal uren, 

maar gemak, comfort en 
onafhankelijkheid spelen 

ook mee <

‘Corvus’, is dat geen vreemde naam voor een Spaanse UTV? In Spanje wordt 
de -v toch uitgesproken als een zachte -b? Niet dus. ’t Is te zeggen: dat 
klopt, van die zachte -b, maar hier is het niet van toepassing. ‘Corvus’ is een 
geslacht van zangvogels uit de familie van de kraaien (Corvidae). Meer be-
paald kauwen, kraaien, roeken en raven hebben het woordje in hun Latijnse 
naam staan en dan hebben we het dus over de meest intelligente leden uit 
de familie. Niet helemaal toevallig zijn het ook alleseters en alleskunners, 
die ‘problemen’ liever als ‘uitdagingen’ beschouwen en zowat voor alles wel 
een oplossing vinden. De Corvus op vier onafhankelijk geveerde terrein-
banden verwijst naar die eigenschappen: veelzijdig, slim, allround, geen 
specialist maar een alleskunner die zowat alles waar je hem – letterlijk – op 
afstuurt als een uitdaging ziet. 
Het logo van de Corvus op vier wielen is dus het gestileerde silhouet van zijn 
gevederde naamgenoot. De kop daarvan in elk geval. En Corvus wordt ook 
zo uitgesproken. Met een -v. Ook al omdat de Spaanse fabrikant in de eerste 
plaats een Europese onderneming is, die zich ook zo profileert. 

Corvus, met een -b of  
met een -v? 

“
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Deceuninck Recycling

“De cirkel is rond . En gesloten”

Deceuninck bestaat sinds 1937 en 
begon in 1960 met de extrusie van 

rolluikprofielen en planchettes. Zeven 
jaar later kwamen daar raamprofielen bij. 
“Het perspectief om die op een dag weer 
te hergebruiken, is er altijd geweest en in 
2012 begonnen we met deze recyclingaf-
deling in Diksmuide. Tot dan maakten 
we hier de grondstoffen – de compound 
– klaar voor productie, en nu doen we 
dat nog steeds maar met een aanzienlijk 
percentage gerecycleerd materiaal. De 
levensduur van de eerste generatie ra-
men liep na een halve eeuw stilaan op zijn 
eind, dus de tijd was rijp om de recyclage 
van pvc een niveau hoger te tillen. Al sinds 
de jaren 1980 hergebruiken we weliswaar 
pvc-zaagafval, maar vandaag spreken we 
toch over een andere schaalgrootte. Wat 
hier in 2012 met een bescheiden budget 
begon, leidde in 2017 tot een compleet 
nieuwe recyclagelijn.” 

Pionierswerk
Op een luchtfoto van de site toont Lorenzo 
hoe de recyclage van pvc binnen het 
geheel een steeds grotere oppervlakte 
innam. “Die productie van gerecycleerde 
raamprofielen is pionierswerk op maat. 
Deceuninck is trendsetter hierin en dat 
betekent dat we het onderweg voor een 
stuk zelf hebben moeten uitdokteren. 
Het is dus een compleet eigen concept, 
waarbij trouwens veel meer komt kijken 
dan wat hier ter plaatse gebeurt. Een deel 
komt van onze preferred partners, er is 
productie-uitval, daar komt een aandeel 
‘end-of-life’ bij … We moeten onze op-
slagruimte een beetje in het oog houden 
natuurlijk, maar er zijn nog opties. Ook de 
scheiding van plastic op containerparken 
is bijvoorbeeld een interessante piste.  

Het beperkt zich immers niet tot 
‘deceuninck’-pvc. Zolang het pvc is en aan 
een bepaalde standaard voldoet, kunnen 
we het recycleren. Het kan hergebruikt 
worden in een samenstelling met nieuwe 
compound, of 100%, afhankelijk van het 
doel. Maar, we maken dus nieuwe grond-
stof van oude raamprofielen, planchetten 
en rolluiken. En dat proces is in principe 
eindeloos herhaalbaar.”

Lorenzo Dewispelaere is de preventieadviseur van Deceuninck Recycling in Diksmuide.  
Deceuninck wordt tegenwoordig ook wel met de wielerploeg van Patrick Lefevre geassocieerd  
maar is wereldwijd toch nog steeds het bekendst als producent van pvc-ramen. En in de toekomst 
misschien van hun inspanningen op recyclage-gebied. 

> Die productie van 
gerecycleerde raamprofielen 

is pionierswerk op maat. 
Deceuninck is trendsetter 
hierin en dat betekent dat 
we het onderweg voor een 
stuk zelf hebben moeten 

uitdokteren. <

> Meterslange pvc-latten 
passen nu eenmaal niet in 

de laadbak van de wiellader 
en dan is de hydraulische 

werfkraan de perfecte 
oplossing. <

Zes ton per uur
Sinds 2012 is dat proces bovendien in 
sneltempo geëvolueerd en voor Lorenzo 
de nieuwe recyclagelijn toont, schetst 
hij nog even hoe het begon: “Stel je vijf 
of zes medewerkers voor die een aantal 
maalmolens handmatig voeden. Alles 
gebeurde manueel en dat leverde een 
volume van zowat een ton per uur op.  
Nu is dat zes keer zoveel, met twee ope-
ratoren die onze machinale lijn bedienen. 
En zo zijn we bij Vandaele Machinery en 
JCB terechtgekomen, want het ‘probleem’ 
was natuurlijk dat de lijn met de hand 
voeden niet langer een optie bleek.  
Zowel de werfkraan als de wiellader 
worden daarvoor ingezet. Dat we de beide 
nodig hebben en in de toekomst ook nodig 
zullen blijven hebben, ligt vooral aan de 
vorm waarin het pvc hier aankomt.  
Meterslange pvc-latten passen nu een-
maal niet in de laadbak van de wiellader 

en dan is de hydraulische werfkraan 
de perfecte oplossing. We produceren 
ondertussen 7 op 7 en 24 op 24. Alleen 
de koeractiviteiten beperken we ’s nachts 
omdat pvc met metalen stukken shredden 
nu eenmaal lawaai maakt.” 

Dat blijkt inderdaad als de wiellader  
even later zijn zoveelste laadbak leegt. 
“Dit is het brute werk. In een volgende 
fase, verderop in de lijn, wordt al het 
metaal daaruit gehaald, sorteren we de 
kleuren, kunnen we het gerecycleerde 
materiaal in plastic pellets of terug tot 
compound verwerken, opmengen of 
niet … We blijven bovendien innoveren. 
Onlangs lanceerden we een glasvezelver-
sterkt profiel én we beschikken meteen 
ook over de technologie om dat volledig te 
recycleren. Een goede halve eeuw na de 
allereerste pvc-ramen lijkt de cirkel dus 
rond. En gesloten.” 

| Ruben & Lorenzo

Langetermijnverhuur
Bij VD MACHINERY RENTAL weten ze het al langer dan vandaag: de ver-
huursector evolueert. De standaard basisformule wordt steeds vaker een 
oplossing op maat van individuele klant. En meer nog: de juiste oplossing. 

Een zeer breed aanbod (+ 500 machines) en de constante monitoring  
daarvan, het leidt tot een totaalbeeld, waarbij het overzicht behouden blijft 
en waar nodig bijgestuurd kan worden. Optimalisatie, in functie van gebruik. 
Maatwerk, in functie van nood en efficiëntie. Op die manier verdwijnt de 
standaard en tilt VD MACHINERY RENTAL de formule naar een nieuw 
niveau. Langetermijnverhuur is één element daarin. 

www.vdmachinery.be
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> Bepaalde organisatoren van 

events – terecht – beroep 
doen op de permanentie-
technicus die VD MACHINERY 
RENTAL ter beschikking 
stelt? 

02
> We de voorbije jaren op tal 

van grote evenementen 
een belangrijke schakel 
mochten vormen met onze 
stroomgeneratoren?  
En kabels? En lichtmasten? 
En verdeelkasten? Of al die 
zaken samen?

03
> We machines verhuren aan 

een speciaal tarief als we 
ondertussen een reparatie 
uitvoeren bij je eigen 
machine? 

04
> Stroomgeneratoren tot 

1500 kvA geen enkel 
probleem vormen? Daarmee 
kan je al heel wat richtingen 
uit. 

09
> VD MACHINERY RENTAL 

gewoon ter plaatse het 
onderhoud komt garanderen? 
Zonder derden en zonder je te 
storen? 

06
> We op maat gemaakte 

oplossingen én offertes maken 
voor langetermijnverhuur van 
specifieke machines voor waste- 
en overslagtoepassingen? 

08
> De grootste wiellader 

die we beschikbaar 
stellen een 21-tonner 
is? 

05
> De kleinste telg uit het aanbod 

een minigraver van 1 ton is? 
Die kan heel wat keren in de 
grootste 22 ton-kraan die in 
datzelfde aanbod zit. 

10
> Zowat alle machines 

die verhuurd worden 
uitgerust zijn met slimme 
modules? Vanop afstand 
houden Livelink en Fleet 
Manager geolocatie, 
mazoutniveau, draaiuren 
en onderhoudsintervallen 
constant in het oog. Online 
diagnose en zelfs oplossingen 
kunnen vaak vanachter de 
computer uitgevoerd worden. 

Wist je dat … 

VD MACHINERY RENTAL, dat zijn ook heel 
wat lichtmasten en stroomgeneratoren 

op organisaties en evenementen. Het hele 
jaar door zijn we actief, al valt er tijdens de 

zomermaanden natuurlijk altijd net iets meer 
te beleven.

Night of the Proms: 1 augustus
Sommigen spraken van “een historisch moment” en met 7000 

toeschouwers kan de eerste zomereditie van Night of the Proms 
op zijn minst een succes genoemd worden. In die mate zelfs 

dat de burgemeester van Koksijde meteen een volgende editie 
aankondigde. Evenementmanager Peter Bruneel deelde in HLN 
een aantal cijfertjes: 73 muzikanten, een technische crew van 30 
personen die 10 trailers technisch materiaal installeerden, 120 

microfoons, 300 lampen om de OLV Ter Duinenkerk te verlichten en 
582 maaltijden voor de crew en artiesten. 

Gers Pardoel, John Miles, Lady Linn, Gérard Lenorman en 
Milow, presentator Bart Peeters en – uiteraard – het Antwerp 
Philharmonic Orchestra o.l.v. Alexandra Arrieche en het koor 

Fine Fleur tekenden voor een schitterende 1000ste editie van ‘de 
Proms’. En VD MACHINERY RENTAL tekende voor de 1000 kVA-
stroomgeneratoren die alles van voldoende power voorzagen.  

Rijvers Festival Zomergem: 9/10/11 augustus
Het fijnste festival van het Meetjesland is sinds de eerste editie, vier 

jaar terug, alleen maar gegroeid. Meer bezoekers, meer ambiance en 
vooral: grotere namen. Of wat dacht je van Niels Destadsbader, Bart 
Peeters en Clouseau om drie opeenvolgende avonden af te sluiten? 

Het geheim van Rijvers is de behoorlijk unieke sfeer, ergens tussen 
Ketnetband en een vol Sportpaleis in. Hip bij jongeren, tieners, kids én 

hun ouders, heet zoiets, en het lijkt een succesformule. 

Die formule is voor elk evenement anders, dus denken we bij  
VD MACHINERY RENTAL graag mee. 

> De activiteiten van  
VD MACHINERY RENTAL zich 
afspelen op een terrein van 
1 hectare in Oostrozebeke? 
Daar geven 10 mensen elke 
dag het beste van zichzelf 
om 500 machines op 
verhuurbasis maximaal tot 
hun recht te laten komen. 

01
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Vandaele Machinery en VD Power mogen zichzelf sinds kort officieel ‘FPT-service point’ noemen. 
De FPT of Fiat Power Train is de nieuwe naam van de motor die sinds 1992 onze stroomgroepen 

aandrijft. Helemaal onbekend is die niet want eigenlijk gaat het om de IVECO-motoren die – zeker 
in de agrisector – sinds jaar en dag diensten bewijzen. De voorliefde van Robert Vandaele voor oude 
Fiat-tractoren is trouwens een duidelijke link met de moderne FPT, die vandaag zowel in generato-
ren, sprinklerpompen als landbouwmachines vermogen en pk’s levert. En niet alleen daar: ook in de 
bouwsector zijn tal van Fiat Power Trains dagelijks actief. Grondzeefmachines, betonmixers, verrei-
kers … heel wat machinebouwers doen er beroep op. 

De technische ploeg van VD Power kreeg van Beneluxdealer Marant Motoren de verantwoordelijkheid 
én het vertrouwen om als service point op te treden. Ons actieterrein strekt zich uit over West- en 
Oost-Vlaanderen, aangevuld met Henegouwen. De eerste gespecialiseerde opleidingen hebben we 
ondertussen achter de rug en ook de eerste – succesvolle – interventies zijn een feit. Het is de bedoe-
ling dat de VD Power-technici op termijn volwaardige motordiagnosespecialisten worden. 

VD Power: officieel FPT-service point 

Zoveel stroomgeneratoren van Himoinsa verdeelde  
Vandaele Machinery in 25 jaar. Niet verwonderlijk dus,  
dat de familie Gracia, met executive director Lydia voorop, 
graag naar Oostrozebeke afzakte om dat even in de verf te 
zetten. 

5434

| Fernando, Carl, Lydia, Victoria, Inge, Guillermo & Koen

Robert  
Vandaele en 
Don Quichot

Strikt genomen, betekent het ‘proberen 
veranderen wat niet te veranderen 

is’. En ‘een hopeloze strijd voeren’. En dat 
leek het misschien te gaan worden, toen 
Robert Vandaele in 1993 naar Alicante 
reed om er het vertrouwen van Himoinsa 
te winnen en de eerste generatoren naar 
België te brengen. 

Een kwarteeuw later staan de rode 
stroomgeneratoren op de kaart en kan 
Himoinsa in deze contreien wedijveren 
met andere grote namen. Soms moet 
iemand proberen te veranderden wat niet 
te veranderen is. Starten met een op het 
eerste zicht hopeloze strijd. Vechten tegen 
windmolens. 
Robert Vandaele kreeg tijdens het bezoek 
van de familie Gracia – de drijvende 
krachten achter Himoinsa – een beeldje 
van Don Quichot. Een symbolisch ge-
schenk en een blijvend aandenken aan de 
pioniersdagen. Aan de verandering van 
wat in 1993 niet te veranderen leek.

Miguel de Cervantes Saavedra schreef in 
het begin van de 17e eeuw ‘De vernunftige 
edelman Don Quichot van La Mancha’. 
Het boek – goed voor twee delen en 
een kleine 1200 pagina’s – is één van de 
eerste romans in een moderne Europese 
taal. Een oude edelman, Don Quichot, is 
fan van ridderverhalen en beleeft in het 
gezelschap van buurman/boer/ridder-
knaap Sancho Panza allerlei avonturen. 
Het boek is zowel parodie, allegorie als 
gewoon een goed en leuk geschreven 
verhaal.

‘Vechten tegen windmolens’. 

Stage V op Matexpo

Terecht, want het is ongetwijfeld één van de grootste uitdagin-
gen voor elke fabrikant van motoren en machines. Himoinsa 

– dat gebruikmaakt van Yanmar, FPT en Scania – is in elk geval 
mee. Tijdens Matexpo stellen we de eerste stroomgeneratoren 
voor die aangedreven worden door stage V-motoren. 

Stage V stelt grenzen aan het aantal roetdeeltjes (‘particulate 
number’ of PN) voor alle fabrikanten van motoren tussen 19 en 
560 kW, waardoor een roetfilter (DPF) nodig is in het uitlaatgas-
nabehandelingssysteem van de machine. Er is ook een grotere 
focus op de emissies tijdens het gebruik van de machine. 
Logischerwijs is er dus heel veel aandacht gegaan naar lagere 
werkingskosten, efficiëntie, optimalisatie … Voor motoren met 
een vermogensbereik tussen 56 en 130 kW treedt alles pas een 
jaar later in werking: op 1 januari 2020.

Op 1 januari 2019 zijn de grenswaarden van 
kracht geworden voor motoren met een  
vermogensafgifte onder 56 kW en boven  
130 kW. Stage V, er is ondertussen al veel  
over gezegd en geschreven. 
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Geert Deblauwe

Vakmanschap langs de Damse vaart

In Maldegem regende het daarnet. Dikke 
druppels.” Stijn Vermeir, vertegenwoor-

diger van Vandaele Machinery, brengt de 
update binnen. “Het mag direct 100 liter 
per dag regenen.”  

“Een droog jaar is een graanjaar.” 
Geert Deblauwe en zonen Brecht en Stijn 
kennen een aantal van die zegswijzen. 
Net zoals ze de landbouwstiel, de teelt en 
hun machinepark door en door kennen. 
Ze weten ook hoe ze zaken moeten doen, 
zo blijkt als ze het met vertegenwoordiger 

Stijn over de nieuwe kniklader hebben die 
ze aan het testen zijn. Het drietal is aan 
hun zoveelste JCB toe. “De meeste zijn 
nog altijd actief, eentje hebben we ver-
kocht. Dat hadden we niet moeten doen, 
trouwens. Zo’n goe machien.”

“De oudste heeft ondertussen 8000 uren 
op de teller, en hij trekt nog hé. Dat is voor 
ons altijd een voorwaarde en dan kom 
je bijna vanzelf bij JCB uit.” Maispersen, 

balenmakers, mestkarren, tractors, 
knikladers … ze worden door de familie 
Deblauwe en hun medewerkers stuk voor 
stuk zo veelzijdig mogelijk ingezet, tot  
tientallen kilometers ver. “En eigenlijk 
steekt alleen JCB een versnellingsbak 
waarmee dat lukt. Die wordt intensief  
gebruikt. Vandaar dat onze recente  
machines allemaal uitgerust zijn met  
centrale smering. Dan kunnen we ’s 
avonds een half uurtje vroeger naar  
de vriendin.”

Landbouwtrekker
De nieuwe TM420 moet als trekkend  
voertuig nog goedgekeurd worden door  
de Belgische wetgever. “Tja, die is niet 
altijd direct mee, maar er wordt aan  
gewerkt. Het feit dat het een kniklader  
is, maakt het een beetje ingewikkelder, 
maar dat was ook bij oudere versies zo  
en ondertussen zijn die wel allemaal  
goedgekeurd als trekkend voertuig.  
Er is ook geen enkele reden waarom  
het niet zou kunnen: elders in Europa  
mag het, dus op korte termijn komt het 
ook hier wel in orde.”

“Dat zijn wel serieuze investeringen hé.”
- “We zullen straks over de prijs babbelen, 

na de foto’s. Dan sta je daar toch nog 
lachend op.” 

Buiten worden de JCB’s netjes op een  
rij gezet voor de foto. Terwijl Stijn-de- 
vertegenwoordiger, Brecht en Stijn-
de-zoon dat doen, wil Geert iets tonen, 
achterin de loods. “Dat is ‘em.” De oude 
Ford-tractor heeft wat last van stof,  
en banden zonder lucht, maar hij staat  
er nog. Als herinnering aan vroeger. 
 
“Daarmee ben ik ooit begonnen. Dat  
waren andere tijden.” 

Je zou het niet meteen  
verwachten als je net een eind 
langs de Damse Vaart bent 
gereden, maar het is droog  
in West-Vlaanderen en dat is  
duidelijk een thema bij de man-
nen die op het land actief zijn. 

| Stijn, Brecht, Geert & Stijn

| Zes op een rij

> Vijf van de zes die we ooit 
gekocht hebben, zijn nog 

altijd actief. Eentje hebben we 
verkocht. Dat hadden we niet 

moeten doen, trouwens.  
Zo’n goe machien.  <

Stage V op Matexpo

“

Tractoren,  
trekkers 
en wielladers
Een landbouwtrekker is gemaakt 
om iets te slepen, te duwen of te 
trekken. Veel landbouwtrekkers 
zijn gewoon tractoren, wat van het 
Latijnse ‘trahere’ (trekken) afstamt. 
Er was een tijd, toen dieren nog 
spraken en alles simpel leek, dat 
een paar grote achterwielen voor 
iedereen genoeg waren om van een 
tractor te spreken. 

Tegenwoordig is de term ‘tractor’ 
eigenlijk achterhaald. Landbouw-
trekker is beter, want het laat meer 
toe. Meer dan twee grote achter-
wielen is wat je ermee doet – of nog 
beter: wat je er potentieel mee kan 
doen – belangrijk. En dan komt de 
telescopische wiellader in beeld als 
veelzijdig werkinstrument. Prak-
tisch zijn er amper limieten, dus 
stoot je snel op volgende hindernis-
sen: wetgeving en homologatie. 
Er is een duidelijk verschil tussen 
wat een voertuig kan en wat een 
voertuig mag. Vandaag kan een 
wiellader ingeschreven worden als 
tractor, als zelfrijdend landbouw-
materieel, als bedrijfs- of construc-
tiemateriaal … Veel meer dan hoe 
hij eruit ziet, gaat het dus om wat 
je ermee doet. Waar je dat eventu-
eel plant te doen. De technologie, 
marktinnovaties en nieuwe ontwik-
kelingen gaan bovendien sneller 
dan de wet. 

O ja, en dan zijn er nog aparte 
homologaties voor trekhaken 
en aanhangwagens, bestaan er 
landbouwtrekkers ‘T1a’ en ‘T1b’, 
is er een verschil of je voor of na 
1982 geboren bent wat het rijbewijs 
betreft … 

Vraag bij twijfel zeker raad. Bij 
Vandaele Machinery zijn we thuis in 
elk facet van de sector. 

Vandaele Machinery | 11



Aanbiedingen

Demo- & tweedehandsmachines

Overstock en promo

JCB 531-70 Agri
2007

JCB 531-70 Agri super
2015

JCB 560-80 Agri plus
2015

JCB 531-70 Agri plus 
2015

JCB VMT 160-80
2009

JCB JZ255 LC
2012

JCB JZ 140 
2008

JCB JS220
2017

JCB JS 175 W
2013

JCB 436E HT 
2011

JCB 457Z
2015

JCB TM420
DEMO

JCB 403
DEMO

AVANT 423
DEMO

JCB 8008 
2017

JCB 8035
2016 

NC HT 1.5
2017  

NC SW3
2017

JCB G140QX 
2012

JCB G91QS  PRAMAC P9000 PRAMAC P11000 SMB FKM 1.6 AVANT Maaier

ROTAR RG5 WEBER CFI AVANT DozerbladEUROPOWER 10000 E TIELBURGER TK 38

w
w
w
.k
lie

k.
be

JCB JS130 LC
2014

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




