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De hectiek van  
exprestransport 

Hoe paradoxaal het ook klinkt, de economische crisis is zo slecht nog niet voor het exprestrans-
port. Toch alleszins niet voor Transport Coudron in Moeskroen. “Bedrijven leggen voor bepaalde 
periodes de productie stil, maar daarna moeten grondstoffen en goederen des te sneller opnieuw 
ter plaatse geraken.” Een kolfje naar de hand van Yves Coudron.

Hockey: “Wij kunnen iedere 
tegenstander aan” 
Opperste concentratie, werklust, jeugdig 
enthousiasme en een sterk geloof in het eigen 
kunnen. Met deze mix gaan de Belgische  
hockeymannen en –vrouwen de laatste rechte 
lijn in naar de Olympische Spelen.

Interview met  
Raymond Lausberg 
Sinds 1997 voert deze Don Quichot een kruis-
tocht tegen de nonchalance en onwetendheid 
die bij chauffeurs en transporteurs heerst 
omtrent ladingzekering. En hij mag zich onder-
tussen een specialist ter zake noemen. 
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Voorwoord
24 

Ruimtevaart  
als inspiratie 

R&D in het wegvervoer focusten de afgelopen jaren 
vooral op een schoner verbrandingsproces van vracht-
wagenmotoren.  Maar de rek is eruit, vindt Gandert 
Van Raemdonck van Ephicas. “Aerodynamica zal de 
echte sprong voorwaarts betekenen.”

Belg onderweg
Ex-tennisster Sabine Appelmans 
koos haar Nissan Qashqai wel-
overwogen. Comfort en design 
moeten immers samengaan. 

20 22
Miniatuurdorp 
Ooit doorkruiste Adelin — ‘Alain’ — Geraerts de 
Verenigde Staten met een veertigtonner, nu ziet hij 
het truckersbestaan op kleinere schaal. Letterlijk dan.

Beste lezers,
Olympische hel-
den, ze spreken 
tot de verbeelding. 
Doelgericht, gedre-
ven en hard werkend 
slagen ze erin om de 
wereld in vervoering 
te brengen. Het is 
ook deze zomer iets 
om naar uit te kijken.

De Belgen trekken 
met een mooie en 
gevarieerde delegatie 
naar Londen. Daarbij 
ook – voor het eerst – een mannen- én een 
vrouwenhockeyteam, respectievelijk de Red 
Lions en de Red Panthers. TVM trof hen in 
volle voorbereiding en zag twee talentvolle 
teams die blaken van jeugdig enthousiasme. 
We hopen dat hun teamspirit en professionele 
begeleiding hen ver brengen en zullen alvast 
hard voor hen supporteren.

Ze doen me denken aan Sabine Appelmans. 
Haar spontaniteit en vechtlust zetten enkele 
jaren geleden het tennis op de kaart in ons land. 
Het was het begin van een gouden decennium 
voor het Belgische tennis. Nog altijd is Sabine 
een voorbeeld voor veel jonge sporters.  

Hetzelfde aanstekelijke enthousiasme tref-
fen we aan bij twee jonge ondernemers. 
Samen richtten de broers Van Raemdonck 
Ephicas op, dat aerodynamische hulpmid-
delen ontwikkelt voor vrachtwagens. Enkele 
early adopters zijn enthousiast over de 
brandstofbesparing die deze hulpstukken 
opleveren. Nu werken de broers keihard om 
ook een breder publiek warm te maken voor 
hun concept. Dat verloopt met horten en 
stoten, maar het remt hen allerminst in hun 
 innovatie en ondernemerszin. Chapeau!

Dat brengt ons bij TVM zelf: ook wij willen 
innovatief en dynamisch zijn in de transport-
verzekeringssector. De resultaten van 2011 
wijzen erop dat we daar goed in slagen en 
dat de sector onze gedrevenheid en kunde 
apprecieert.

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium
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Nieuws
VAN TVM
Sven Kramer opnieuw 
op de troon

TVM Belgium 
positief over 2011

Sven Kramer uit de Nederlandse TVM schaatsploeg heeft op een 
indrukwekkende manier een vijfde wereldtitel in het allroundschaatsen 
aan zijn palmares toegevoegd. De 25-jarige Kramer is de eerste 
Nederlander die dit huzarenstukje voor elkaar krijgt.

TVM Belgium heeft 
2011 met een mooi 
resultaat afgesloten. 
Het voorbije jaar 
zijn de netto premie-
inkomsten opnieuw 
gestegen. Over 
twaalf maanden 
realiseerden we een 
groei van 12%. De schadelast daalde tegenover 
2010, maar bleef wel iets groter dan begroot.

Na anderhalf jaar afwezig-
heid door blessures heerste 
Kramer weer als voorheen 
in Moskou. De 25-jarige 

Nederlander beperkte in eerste in-
stantie de schade op de 500 meter en 
de 1.500 meter, om nadien fors uit te 
pakken op de vijf en de tien kilometer. 
In die laatste discipline moest hij in 
een direct duel afrekenen met TVM-
ploeggenoot Jan Blokhuijsen. Kramer 
faalde niet en won de slotafstand in 
13.08,76. Het podium in de Russische 
hoofdstad kleurde trouwens volledig 
oranje. Blokhuijsen sleepte de zilveren 
medaille in de wacht en Jan Verweij 
veroverde het brons.

“We zijn tevreden 
over 2011”, aldus al-
gemeen directeur 
Frank Van Nueten. 

“TVM Belgium kon ook 
het afgelopen jaar mooie 
cijfers voorleggen. De ge-
stage premie-aangroei 
van de laatste jaren be-
vestigt dat we een vaste 
waarde geworden zijn in 
de transportverzekerings-
sector en dat transportbe-
drijven en makelaars onze 
specialisatie naar waarde 
schatten. Dankzij de groei 
konden we ons team uit-
breiden, onder meer in de 
afdelingen productie en 
schade materieel.”

Uitdaging 
Het mooie resultaat mag 
echter volgens Frank Van 
Nueten geen aanleiding 

“Ik had niet echt een goede 
week, maar zo kunnen afsluiten stemt 
me natuurlijk heel tevreden”, aldus 
Kramer in een interview na de race. In 
de afsluitende tien kilometer verde-
digde Kramer een voorsprong van twee 
seconden tegen land- en ploeggenoot 
Jan Blokhuijsen. “Ik heb nooit getwij-
feld aan een goede afloop. Ik heb mijn 
favorietenrol mooi waargemaakt”, zo 
besluit de wereldkampioen.

Na zijn Europese titel eerder dit 
jaar in Budapest kroont Kramer zich nu 
ook tot de beste allroundschaatser ter 
wereld. De kopman van TVM komt met 
zijn vijf wereldtitels in de recordboe-
ken van het schaatsen. In het verleden 
deden enkel de Noor Oscar Mathisen 
en de Fin Clas Thunberg het hem voor.

geven om achterover te 
leunen. “Dit en volgend jaar 
gaan we onze systemen en 
processen verder optimali-
seren. Dat is absoluut nood-
zakelijk om onze makelaars 
en transportondernemin-
gen een nog betere service 
te kunnen geven. Verder 
houden we de schadelast 
nauwlettend in het oog. 
Die gaat de goede richting 
uit, maar is nog iets zwaar-
der dan begroot. Het is de 
bedoeling dat we die onder 
controle krijgen.”

TVM Belgium heeft 
het afgelopen jaar hard 
gewerkt en de resultaten 
blijven niet uit. “Met een 
gezonde dosis ambitie 
hopen wij dit jaar het-
zelfde te kunnen realise-
ren”, besluit de algemeen 
directeur.

Kort Nieuws 
Vertrek Erik Schiphorst
Na zeven jaar is directeur 
Verkoop en Marketing en vice-
voorzitter Erik Schiphorst bij 
TVM verzekeringen Nederland 
vertrokken. Hij is per 1 mei in 
dienst getreden bij Groeneveld 
Transport Efficiency. Het ver-
trek van Erik Schiphorst heeft 
bij TVM geen organisatorische 
wijzigingen tot gevolg. Verkoop 
en Marketing worden voortaan 

makelaars in de regio’s Antwerpen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. De 
afdeling schade werd uitgebreid 
met een senior schadebeheerder, 
Bart Christiaenssen en met een 
tijdelijke administratief bediende, 
Luzia Domingos.
BedrijfsautoRAI
Na vijf jaar overgeslagen te heb-
ben, stond de bedrijfsautoRAI er 
met een nieuw concept. De beurs 
liep van 17 tot en met 21 april in 

rechtstreeks aangestuurd door 
voorzitter Arjan Bos. Deze zegt 
het vertrek van Schiphorst te 
betreuren, maar feliciteert hem 
wel met zijn nieuwe uitdaging.

Nieuwe medewerkers
Sinds kort heeft TVM Belgium 
drie nieuwe medewerkers in 
dienst genomen. De afdeling pro-
ductie is uitgebreid met Kathleen 
de Hey, productiebeheerder ver-
antwoordelijk voor verschillende 
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Sensationele  
Dakar Rally

vragen

Jaarlijks vormt de woestijn het schouwtoneel voor de Dakar Rally. Mens en 
machine nemen het dagenlang op tegen klimatologische omstandigheden. 
Dit jaar nam ook TVM verzekeringen deel aan dit huzarenstukje, als 
sponsor van het XDakar-team.

Sinds 2009 valt de ontknoping van 
de Dakar Rally niet langer in Da-
kar, maar in Zuid-Amerika. Dit 
jaar trotseerden de piloten in ja-

nuari een mix van stenen, rio’s en hob-
belpaden in Chili om vervolgens in Peru 
woestijnen en zandduinen te bedwingen. 
Het gezelschap reed uiteindelijk over de 
eindmeet in Lima.

Het XDakar-team, gesponsord door 
TVM, deed het dit jaar meer dan behoor-
lijk. “Het hele XDakar-team heeft alles 
uit de kast gehaald om Lima te halen. 
Dat is ons gelukt en op zich is dat al een 
prachtige prestatie”, zo luidt het binnen 
het team. Toch blikt het met gemengde 
gevoelens terug op deze editie. “Elke 
dag was er wel iets met onze trucks”, zo 
luidt het. De trucks van Peter van den 
Bosch, Jasper van den Heuvel en Eimbert 
Timmermans eindigden op een respectie-
velijk 20e, 21e  en 27e plaats. “Vanaf dag één 

hadden we veel technische problemen. 
Ik sliep meer nachten niet dan wel. Dit 
was echt een zware editie”, zo getuigt 
Timmermans. 

De Dakar Rally is vaak een dub-
beltje op zijn kant. In de snikhete woes-
tijn, waar zandstormen het zicht soms 
beperken tot minder dan honderd 
meter, liggen winst en verlies heel dicht 
bij elkaar. Dat weten ook Erik van Loon 
en zijn navigator Harmen Scholtalbers 
van het XDakar-team. Dit duo had 
met zijn personenwagen veel pech in 
de laatste drie etappes en zag zo een 
mooie klassering in rook opgaan.

Deze editie van de Dakar Rally 
leverde wel een Nederlands succes op. 
Gerard De Rooy won bij de trucks. De 
Dakar Rally is voor transportonder-
nemers het event bij uitstek. Met een 
tientonner door het zand zoeven, is 
toch echt wel een uitdaging.

5

Noteer alvast in jullie agenda: de 
volgende editie vindt plaats van  
8 tot en met 12 april 2014.
1.000ste schoolbezoek
Veilig op Weg 
De campagne ‘Veilig op Weg’ 
heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. 
Afgelopen maand werd immers 
de 1.000ste school bezocht. Dit 
betekent dat er ongeveer 95.000 
leerlingen uit het lager onderwijs 
deze levensbelangrijke lessen 

Amsterdam RAI en heeft in totaal 
46.690 bezoekers over de vloer 
gehad. Naar traditie kon TVM 
verzekeringen ook niet ontbreken. 
In de opvallende TVM-stand met 
‘bruine kroeg’-sfeer klonk iedereen 
zeer tevreden. “Het was een infor-
mele beurs: we hebben weer prima 
kunnen bijpraten met onze relaties 
en contacten kunnen leggen met 
mogelijk nieuwe klanten”, aldus 
president-directeur Arjan Bos.

hebben gekregen. Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare 
Werken Hilde Crevits benadrukte 
haar steun en engagement voor 
deze verkeersveiligheidscampagne 
door aanwezig te zijn op dit 1.000ste 
schoolbezoek in basisschool ‘De 
Vaart’ in Oostkamp.

“TVM kan voor 2011 mooie resul-
taten voorleggen, ondanks de 
economische crisis die de trans-
portsector zwaar treft,” zegt  
Marc De Decker, manager financi-
ele administratie bij TVM Belgium.

VRAAG 1
Is TVM een solvabele verzekeringsmaatschappij?

TVM beantwoordde altijd al ruimschoots aan de  
solvabiliteitsvereisten die ons door de toezichthouder 
opgelegd zijn. Nu we sinds begin dit jaar een bijkantoor 
zijn van ons moederbedrijf in Nederland is deze comfor-
tabele solvabiliteitspositie alleen maar versterkt.

VRAAG 2
Wat is vorig jaar de invloed geweest van de econo-
mische crisis?

Die heeft uiteraard ook TVM niet onberoerd gela-
ten. Onze klanten hebben het moeilijk: ze bouwen 
hun wagenpark af of – erger – ze gaan failliet. Dat 
heeft gevolgen voor ons premievolume, al mogen 
we zeker niet klagen. Maar er is meer: ook de  
eurocrisis en de harde concurrentie van Oost-Europa 
wegen op de transportsector. 

VRAAG 3
Wat doet TVM om de gevolgen van de crisis in te 
perken?

Via een strakke en actieve debiteurenopvolging trachten 
we de gevolgen van de faillissementen op ons resultaat 
beperkt te houden. Als een verzekerde niet reageert op 
onze schriftelijke aanmaningsbrieven, dan wordt hij tele-
fonisch aangesproken om zijn situatie in te schatten en 
alsnog tot een spoedige minnelijke regeling te kunnen 
komen. Is de evaluatie negatief en blijft de verzekerde 
in gebreke dan volgt, noodgedwongen, snel een innings-
procedure via juridische weg.

VRAAG 4
Wat verwacht u voor 2012?

De economie blijft onzeker, er is niet meteen verbetering 
in zicht. Toch mikken we op een gestage aangroei van 
ons incasso. En TVM blijft evolueren, met dit en volgend 
jaar onder meer een automatisering en optimalisatie van 
onze processen op het programma.

VRAAG 5
Wat is de invloed van gestage groei van de afgelo-
pen jaren op jullie personeelsteam?

Meer premie-incasso betekent meer werk voor mijn 
medewerkers en mezelf. Verder staan wij ook in voor 
de rapportering aan de Belgische directie en het 
Nederlandse hoofdkantoor en voor diverse rapporterin-
gen aan officiële instanties in België en Luxemburg. De 
afgelopen jaren is het aantal rapporteringsverplichtin-
gen alleen maar toegenomen. Om de stijgende werkdruk 
op te vangen, is ons team eind vorig jaar versterkt met 
een nieuwe collega.
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De hectiek van
exprestransport

Transport Coudron ziet crisis als uitdaging

Hoe paradoxaal het ook klinkt, de economische crisis is zo slecht 
nog niet voor het exprestransport. Toch alleszins niet voor Transport 
Coudron in Moeskroen. “Bedrijven leggen voor bepaalde periodes de 
productie stil, maar daarna moeten grondstoffen en goederen des 
te sneller opnieuw ter plaatse geraken.” Een kolfje naar de hand van 
Yves Coudron…
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

Voor Yves Coudron heeft de 
transportsector geen gehei-
men. Zijn grootvader was 
na Wereldoorlog II een van 

de pioniers in het buitenlands trans-
port, zijn ouders deden bevrachtingen 
en startten met ex-
prestransport. Hij-
zelf reed vroeger 
veel met de vracht-
wagen, had ooit zijn eigen douane-
agentschap en belandde uiteindelijk 
ook in het exprestransport met zijn 
bedrijf Transport Coudron.

Toevallig ontstaan
De expresdienst ontstond ten 

huize Coudron eerder toevallig: “Mijn 
vader kwam in contact met een bedrijf 
dat elektromotoren voor schepen 
repareerde. Een schip meerde aan in 
België, liet de elektromotor achter 
voor herstelling en voer door naar de 
volgende haven. Mijn vader bracht de 
herstelde motor na met zijn auto met 
aanhangwagen.”

In 2000 stond Yves Coudron voor een 
groot dilemma: ofwel ging hij verder 
met zijn eigen transportfirma, ofwel 
nam hij het bedrijf van zijn vader over. 
Hij koos voor dat laatste. “Ik zag er wel 
potentieel in en mijn intuïtie is juist 

gebleken. Alleen al dankzij mond-aan-
mondreclame groeide ons bedrijf en 
konden we ons wagenpark uitbreiden 
van een vijftal naar 45: bestelwagens, 
vrachtwagens, trekker-opleggers, 
inclusief enkele koelwagens.”

Binnen het halfuur paraat
Het succes is volgens Yves Coudron 
te danken aan twee zaken. “Allereerst 
werk ik zelden rechtstreeks voor eind-
klanten. Mijn afnemers zijn grote 
transportfirma’s en expeditiebedrijven. 
Met hen heb ik een vertrouwensrelatie.  
Ze weten dat ik hun klanten niet 
afsnoep, zelfs niet als die mij vragen 

om rechtstreeks voor hen te rijden. Als 
ik dat zou doen, zou ik mijzelf in de 
voet schieten: een transport- of expe-
ditiebedrijf levert mij het jaar rond ver-
schillende opdrachten op, dat kan één 
afzonderlijke klant nooit vervangen.”

Als tweede 
reden voor het suc-
ces noemt Yves 
Coudron de service 

die hij zijn klanten levert. “Die is – al 
zeg ik het zelf – enorm flexibel. Onze 
chauffeurs zijn thuis altijd stand-by. 
Binnen het halfuur na een transport-
aanvraag kunnen zij vertrekken. Zowel 
voor kleine ladingen als voor een vol-
ledige vracht. We doen het transport 
in heel Europa, 
ook overzees. ’s Morgens loopt er 
bijvoorbeeld een oproep binnen voor 
een kledingtransport naar Ierland, die-
zelfde avond scheept onze chauffeur 
in Engeland in voor de oversteek naar 
Ierland. Of we laden op vrijdag in Rijsel 
om op maandagochtend in Stockholm 
te arriveren. Of we vertrekken op

“Ik sta altijd paraat, 24u/24 en 7d/7”
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ingesteldheid. “Dit werk is niet weg-
gelegd voor bestuurders die het liefst 
met hun vaste vrachtwagen hun ver-

trouwde trajecten rijden. 
Maar wie eenmaal kiest voor 

exprestransport, krijgt veel afwis-
seling. Bovendien vergoeden we 

onze chauffeurs goed. Moet een 
chauffeur bijvoorbeeld een 
zondag in Monaco wachten, 
dan wordt hij hiervoor ver-
goed. Zeg nu zelf, er zijn ergere 
manieren om je zondag door 
te brengen. Wordt een chauf-
feur een halfuur opgehouden 
om te laden, dan betalen wij 
hem gewoon door. We vitten 
niet over uren. Ik zie erop toe 
dat al onze chauffeurs op het 
einde van de maand ongeveer 

evenveel gereden hebben en 
iedereen tevreden blijft. Maar 

wie dat wil, kan enkele extra rit-
ten per maand rijden, wat natuur-

lijk een mooi financieel extraatje 
betekent.” 

Mensen met een goede men-
taliteit tracht Yves Coudron in de 
watten te leggen. “Constant perso-
neelsverloop kunnen we ons echt niet 
veroorloven. Exprestransport is niet 
gemakkelijk. Onze vaste chauffeurs 
kennen veel van onze klanten en dat is 
een enorm voordeel. Ze weten bijvoor-
beeld waar ze zich moeten aanmelden, 
waar ze moeten laden en lossen, enz. 
Het scheelt een heel pak in efficiëntie 
als je dat niet telkens opnieuw moet 
uitleggen.” Hetzelfde geldt voor de 
twee medewerkers bij de binnen-
dienst van Transport Coudron. “Inge 

vrijdagmiddag met meubelen en 
staan op maandag stipt in Firenze, 
ondanks het zondagse rijverbod 
voor vrachtwagens in Frankrijk en 
Italië. Tickets voor overzetboten 
boeken we vanop kantoor, soms via 
een gespecialiseerd bedrijf, soms 
rechtstreeks, bijvoorbeeld voor de 
Eurotunnel.” 

Snelheid is topprioriteit. Daarom 
zal Yves Coudron zelden de vracht van 
twee klanten in één transport bunde-
len om kosten te besparen. “Als dat 
gebeurt is het een gelukje. Maar 
we wringen ons niet in allerlei 
bochten om kost wat kost met 
een volle bestelwagen te kun-
nen rijden. Het kan absoluut 
niet dat onze klanten op elkaar 
moeten wachten. Uiteraard 
dienen onze vrachtwa-
genchauffeurs de rij- en 
rusttijden te respecteren. 
Indien nodig zorgen wij 
daarom voor een dub-
bele bemanning. Voor 
bestelwagens is de wet-
geving soepeler. Onze 
chauffeurs rijden al 
eens een nachtje door, 
maar krijgen daarna alle tijd 
om terug te keren. We waken wel altijd 
over de veiligheid van onze mensen.”

Niet vitten
De flexibele service vergt niet alleen 
veel van Yves Coudron en zijn vrouw 
Nadine Vercruysse, maar vraagt ook 
van de chauffeurs de juiste 

“Onze klanten hoeven 
niet op elkaar te 
wachten. Snelheid 
primeert op een volle 
vrachtwagen”
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helpt mijn vrouw bij de boekhouding 
en administratie, Steven doet samen 
met mij de dispatching. Hij liep hier 
stage tijdens zijn opleiding en kende 
snel de kneepjes van het vak. Het kan 
hier heel hectisch zijn, met klanten die 
bellen voor een prijsofferte of nieuws 
over hun vracht. Steven is bereid om 
hard te werken en blijft op kantoor 
zolang het nodig is. Zo’n mensen zijn 
goud waard.” Daarom ook probeert 
Transport Coudron te investeren in 
een goede groepssfeer. “Evident is dat 
niet, met chauffeurs die voortdurend 
op de baan zijn. Toch proberen we ons 
familiale karakter uit te spelen met een 
nieuwjaarsfeest, teambuilding (drop-
ping, bowling,…) of een evenement van 
TVM bijvoorbeeld.”

Om flexibel te kunnen inspelen 
op de vragen van zijn klanten, besteedt 
Transport Coudron daarnaast veel 
aandacht aan het wagenpark. “Dat 
moet tiptop in orde zijn. Onze klan-
ten betalen voor een snelle service, ze 
hebben geen boodschap aan vertraging 
door technische problemen.” Daarom 
rijden de vrachtwagens van Transport 
Coudron sneller dan voorgeschreven 
de garage binnen voor een check-up 
of onderhoudsbeurt. De bestelwagens 
worden na twee jaar en maximaal 
300.000 km vervangen. “Duikt er toch 
een technisch of een ander probleem 
op, dan probeer ik dat zo snel moge-
lijk op te lossen. Mijn gsm ligt op mijn 
nachtkastje, ik sta altijd paraat, dag en 
nacht.”

Uit elkaars vaarwater
Yves Coudron runt de expresfirma 

samen met zijn vrouw Nadine en dat 
lukt aardig naar eigen zeggen. “We 
hebben zelden woorden. Een familie-
bedrijf biedt veel voordelen, zolang je 
maar uit elkaars vaarwater blijft. Ik doe 
de dispatching en de loonberekening, 
mijn vrouw bekommert zich over de 
boekhouding, de administratie, ver-
zekeringen,…. En zo vullen we elkaar 
aan, ook qua karakter trouwens. Ik ben 
eerder impulsief en zou van de ene dag 
op de andere een nieuwe camionette of 
vrachtwagen kopen. Mijn vrouw houdt 
de financiën in het oog en trekt op tijd 
aan de rem. Mede daardoor staan we 
waar we nu staan en kunnen we ook 
een crisisjaar overleven.

Natuurlijk voelen we de crisis wel. 
Voor de kleding- en auto-industrie – en 
dus ook voor ons – was 2011 een topjaar. 
Tot begin november opeens alles stil-
viel. Zo had een klant voor december 
een verdubbeling van het aantal bestel-
wagens aangevraagd. Uiteindelijk is 
die verdubbeling niet nodig gebleken. 
Dat is jammer natuurlijk, maar voor 
ons niet onoverkomelijk. Want in cri-
sistijd hebben wij in andere domeinen 
dan weer extra werk. Bedrijven leggen 
dan kleinere of zelfs geen voorraden 
meer aan en doen meer beroep op 
exprestransportfirma’s die kort op de 
bal kunnen spelen. Zodra de economie 
opleeft, moet ook alles snel gaan. Een 
crisis en de periode erna houden voor 
een exprestransporteur altijd kansen 
in. Daarom blijven we investeren en 
onze service verzorgen.” 

“Exprestransport 
is niet  
voor chauffeurs 
die zweren  
bij hun vaste 
vrachtwagen  
en vertrouwde 
trajecten.”

 

Als leverancier van expresver-
voer krijgt Transport Coudron 
de meest uiteenlopende vragen. 

Zo vervoerde het bedrijf onlangs 
twee werken van kunstenaar Jan 
Fabre vanuit Engeland. Rond Pa-
sen en met kerst en nieuwjaar 
staan gegarandeerd een paar 
overzeese chocoladetransporten 
op het programma. “Liefhebbers 
schuimen de ambachtelijke cho-
colatiers in ons land af, plaatsen 
hun bestelling en laten hun vracht 
door ons ophalen.” En ook ritten 
naar Zuid-Franse, Italiaanse of 
Spaanse buitenverblijven zijn een 
klassieker. “De eigenaars nemen 
het vliegtuig, wij brengen meu-
bels, antiek en zelfs hun fietsen na 
over de weg. Onlangs leverden we 
’s avonds in Monaco tuinmeubels, 
de volgende ochtend had een 
team tuinmannen de hele tuin in 
orde gebracht.” Transport Coud-
ron vervoert ook designkeukens. 
“Sinds een Londense architecte 
onze klant-keukenbouwer ont-
dekt heeft, is ze fan en mogen 
wij overal in Europa de keukens 
leveren op afroep.”

Straffe  
expresverhalen
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Hockeydroom wordt werkelijkheid

iedere
tegenstander
“Wij kunnen

aan”
Opperste concentratie, werklust, jeugdig enthousiasme en 
een sterk geloof in eigen kunnen. Met deze mix gaan de 
Belgische hockeymannen en –vrouwen de laatste rechte 
lijn in naar de Olympische Spelen. Niemand weet hoe 
ver ze kunnen geraken, maar alles is mogelijk. Genieten 
zullen ze in elk geval, want hun Olympische droom wordt 
werkelijkheid.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Aitor Alcalde Colomer -Jacques Cato - Xavier Piron - PHDPH.com
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Het is een unicum: zowel 
het Belgische vrouwen-
hockeyteam, de Red Pan-
thers, als de mannenploeg, 

de Red Lions, treden tegelijk aan op 
de Olympisch Spelen die op 27 juli 
in Londen starten. Eigenlijk was het 
niet eens zo voorbe-
stemd: de vrouwen 
werden klaarge-
stoomd voor de Spe-
len van 2016, maar 
ze staan er vroeger dan verwacht. 
De mannen behoren tot de elf beste 
teams ter wereld en hebben van elke 
topper al eens gewonnen. Of zoals 
Thomas Briels het zegt: “We kunnen 
iedere tegenstander aan, de uitdaging 
bestaat erin om constant op een hoog 
niveau te presteren.”

Sterker dan voetballers
Aan de voorbereiding en de 
begeleiding zal het alvast niet liggen. 
“Fysiek staan de hockeyers sterker dan 
menig profvoetballer”, laat iemand 
uit de entourage zich ontvallen. Qua 
coaches is alleen de top goed genoeg, 

met Pascal Kina bij de vrouwen en de 
Australische topper Colin Batch bij 
de mannen. Daarnaast wordt iedere 
speler individueel begeleid. Ze krijgen 
een wetenschappelijke analyse van hun 
spel en van hun fysieke capaciteiten, 
zodat ze kunnen werken aan hun 

‘zwakke’ punten. Veel aandacht gaat 
ook naar mental coaching. “De spelers 
zijn jong en er komt heel wat op hen af. 
We helpen hen de balans in hun leven 
in evenwicht te houden. Daarnaast 
leren de hockeyers om hun emoties 
te beheersen in ‘crisis’situaties, wat 
wedstrijden op topniveau altijd zijn. Ze 
analyseren elkaars karakter: wie briest 
en schreeuwt tijdens de wedstrijd of 
wie dreigt in zijn schulp te kruipen. De 
spelers moeten dat weten van elkaar en 
er rekening mee houden.” 

Mooie tijden
De nationale hockeyploegen vormen 

een meerjarenplan. Het motto luidt: 
alleen met ambitieuze doelstellin-
gen en keihard werken kan je succes 
boeken. De resultaten blijven niet uit. 
Naast een Olympisch ticket behaalde 
het mannenteam een plaats voor 
de Champions Trophy eind dit jaar, 

waar de beste acht 
landen ter wereld 
elkaar treffen. In 
2013 nemen zowel 
de mannen als de 

vrouwen deel aan het Europees kampi-
oenschap in eigen land (op de terreinen 
van hockeyclub Braxgata in Boom). “Er 
breken mooie tijden aan voor het hoc-
key in België!”

Met het succes groeit ook de inte-
resse. Sponsors staan in de rij en de 
jeugdopleiding kent een boost, met een 
ledenaantal dat op vier jaar tijd gegroeid 
is van 20.000 naar 30.000. “Een goede 
jeugdopleiding werkt op twee sporen: 
in de breedte zorgt het ervoor dat alle 
sportertjes plezier beleven en goed 
begeleid worden. Daarnaast moeten 
de ruwe diamanten snel persoonlijke, 
hoogstaande begeleiding krijgen.”

“Er breken mooie tijden aan voor het  
hockey in België”
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Werken en studeren
De eerste selectie voor Londen bestaat 
uit 25 mannen en evenveel vrouwen, 
waarvan er uiteindelijk telkens 18 naar 
Londen gaan. Het mannenteam is 
ingedeeld in poule B, met Duitsland 
(2e), Nederland (3e), Zuid-Korea (6e), 
Nieuw-Zeeland (7e) en India (10e) als 
tegenstanders. De vrouwenploeg komt 
in poule A uit tegen Nederland (1e), 
Groot-Brittannië (4e), China (5e), Zuid-
Korea (8e) en Japan (9e).

De Belgische hockeydames en –
heren trainen keihard, maar de meeste 
studeren of werken ook nog. Hockey 
op topniveau vraagt dan wel twintig 
uur training per week, rijk worden 
de spelers er niet van. Sommigen 
trainen daarnaast een jeugdploeg en 
geven hockeystages. In dit Olympische 
jaar staan de studies op een laag pitje 
en nemen veel hockeyers onbetaald  
verlof.

Spelers
Loïck Luypaert (°1991)
•	 Loïck	is	sinds	zijn	achttiende	verdedi-

ger bij KHC Dragons uit Brasschaat 
en werd met deze ploeg twee keer 
kampioen.

•	 Hij	debuteerde	op	zijn	derde	bij	Brax-
gata uit Boom (“ik moest ergens mijn 
energie kwijt”) en stootte op zijn 
twaalfde door naar Herakles uit Lier.

•	 Loïck	studeert	lichamelijke	opvoeding	
aan de VUB en tracht dit jaar ondanks 
het drukke programma toch zoveel 
mogelijk vakken af te werken.

•	 Hij	 traint	 daarnaast	 een	 kadetten-
ploeg (twaalf-dertien jaar).

“Die studies zijn voor mij een mooie 
afleiding. Mijn leven ademt hockey. 
Daarom is het fijn om in de lessen 
andere vrienden terug te zien. Wat de 
Spelen betreft, het geloof in eigen kun-
nen is enorm. Dat is on-Belgisch, maar 
sinds de vorige Spelen is het vertrou-
wen alleen maar gegroeid. We hebben 
talent en worden supergoed begeleid.”

Welke sport gaat Loïck tijdens de 
Spelen van nabij volgen? “Basketbal. De 
sfeer en die NBA-spelers, dat spreekt 
tot de verbeelding.” Daarnaast heeft 
Loïck veel bewondering voor zwem-
mers. “Bij ons op training is het fun, 
wij lachen en gieren samen heel wat 
af. Atleten die altijd alleen moeten 
trainen, daar heb ik enorm veel res-
pect voor. Zij staan mentaal nog veel  
sterker dan wij. Ten slotte ga ik dui-
men voor tafeltennisser Jean-Michel 
Saive. Na zo veel jaren topsport baalt 
hij nog altijd om een verloren wedstrijd.  
Dat is het perfectionisme van een  
topsporter.”

“Wij willen sterren  
zijn, geen vedetten.  
Een vedette denkt dat 
hij de beste is, een ster 
wil de beste zijn”

Simon Gougnard Loïck Luypaert
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Simon Gougnard (°1991)
•		Deze	 aanvaller	 heeft	 er	

zijn tweede seizoen bij de 
Eindhovense club Oranje-Zwart 
opzitten. Vorig jaar speelde hij 
met zijn team de play-offs, dit 
seizoen eindigde hij vijfde.

•		Simon	 speelde	 bij	 Pingouin	 in	
Nijvel en later bij de Watducks in 
Waterloo, waarmee hij in 2009 
kampioen werd.

•		Hij	was	Europees	kampioen	bij	de	
-18-jarigen.

•		Simon	 studeert	 economie	 in 
Tilburg, met het statuut van  
topsporter.

“Op mijn vijfde maakte ik via mijn vader 
kennis met hockey, nu zit ik in volle 
voorbereiding voor de Olympische 
Spelen. Of we een medaille kunnen 
halen? Alles kan, maar het niveau zal 
hoog liggen. Zelf dicht ik Australië het 
meeste kans toe op goud. Mijn ploeg-
maats bij het Belgische team die er vier 
jaar geleden in Peking al bij waren, 
vertellen me dat de Spelen een unieke 
ervaring zijn. Ik kijk er enorm naar uit 
en hoop bij de eindselectie te zitten. Dat 
blijft afwachten tot het laatste moment 
en het houdt de druk op de ketel.” 

Trainen onder bondscoach Colin 
Batch is volgens Simon Gougnard een 
eer en ook bijzonder leerrijk, vooral op 
tactisch vlak. “Batch kwam in totaal 175 
keer uit voor zijn land en maakte zes 
Olympische Spelen mee, als atleet en 
later ook als trainer. We steken dus heel 
wat van hem op.”
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Thomas Briels (°1987)
•	 Thomas	 komt	 uit	 voor	 het	  

Nederlandse Oranje-Zwart, 
maar speelde voordien vijftien 
jaar voor KHC Dragons. 

•	 Hij	stamt	uit	een	hockeyfamilie:	
zijn oma speelde hockey bij 
Antwerp, zijn moeder stond in 
het eerste team van de Dragons 
en zijn vader haalde zelfs de 
nationale ploeg. Zijn ouders zijn 
nog steeds zijn grootste fans en 
zijn mama hoopt er in Londen bij 
te zijn. Ook zijn vriendin hockeyt  
trouwens.

•	 In	 Eindhoven	 studeert	 Thomas	
podotherapie.

“Ik heb de laatste jaren veel geleerd”, 
zegt Thomas. “Ik heb nu een echte 
topsporthouding, zowel op als naast 
het veld. Dat moet ook als je in de 
beste competitie ter wereld uitkomt. 
In Nederland is hockey goed inge-
burgerd. Je moet er eens op letten: 
in Nederlandse soaps en series gaan 
kinderen niet naar de voetbaltraining, 
maar zie je ze steevast met hun stick op 
de rug op hun fiets springen…”

Thomas is sinds zijn negentiende 
voor elk groot toernooi geselecteerd 
en was erbij op de vorige Olympische 
Spelen in Peking, waar de ploeg 
negende werd. “Nu hebben we een 
zware poule geloot. Mijn topfavoriet 
is Australië.”

 

Charlotte De Vos (°1983)
•	 Charlotte	 speelt	 als	 spits	 bij	 het	

Nederlandse Oranje-Zwart. Daar 
zijn ze heel enthousiast over de OS-
kwalificatie van de Belgische ploeg. 
“Ze hebben gesupporterd tijdens 
ons kwalificatietoernooi en sommige 
ploegmaats kom ik in Londen onge-
twijfeld tegen.”

•	 Ze	trok	op	zesjarige	leeftijd	met	haar	
mama mee naar hockeyclub Victory 
Edegem.

•	 Samen	met	haar	broer	runt	ze	een	be-
drijf dat gespecialiseerd is in software 
voor sportclubs. Ze kan meestal haar 
werk goed inplannen, maar stopt nu 
enkele weken met werken om zich 
voor te bereiden op de Spelen.

“Wat ik zo leuk vind aan hockey? Het 
is een teamsport die techniek en tac-
tiek bundelt en dat zorgt voor variatie. 
Velen waren wat verrast dat wij ons nu 
al konden plaatsen voor de Olympische 
Spelen, maar wij wisten dat het moge-
lijk was. In Londen zullen we veel leren, 
veel ervaring opdoen en hopelijk ook 
punten sprokkelen.” Haar familie – 
met broer en zus die ook hockeyen – zal 
er alvast bij zijn.

Tijdens de Spelen zal haar inte-
resse vooral uitgaan naar de atle-
tieknummers omdat “de sfeer in het 
stadion zo ‘graaf’ is”, maar ook voor de 
zwemmers heeft ze veel respect. 

“Vijf uur alleen in het zwembad 
trainen is bikkelhard. In onze ploeg 
hebben we het geluk dat we elkaar heb-
ben.” Sowieso gaat Charlotte hard sup-
porteren voor alle Belgen in Londen.

Jill Boon (°1987)
•	 Jill	 komt	 als	 aanvaller	 uit	 voor	

Wellington Ukkel. Haar broer 
Tom is sterkhouder bij de Red 
Lions. De familie is een echte 
hockeyfamilie, want ook haar 
grootmoeder, moeder en 
ooms kwamen ooit uit voor de 
nationale ploeg.

•	 Het	 begon	 voor	 Jill	 allemaal	 in	
White Star Brussel. Reeds bij 
de	 -16,	de	 -18	en	de	 -21	was	 Jill	
kapitein van het nationale team.

•	 Ze	studeert	taal	en	literatuur	aan	
de ULB.

“De Olympische Spelen zijn een droom. 
We weten niet precies wat we mogen 
verwachten, maar een sportfeest wordt 
het alleszins. We gaan genieten én goed 
presteren! Mijn ouders komen sup-
porteren voor hun twee kinderen.” De 
favoriet in Londen? “Als wij het niet 
zijn (lacht), dan Argentinië, Nederland 
of gastland Engeland.”

Jill kijkt ernaar uit om met 
alle Belgische atleten samen te zijn.  
“Tijdens een gezamenlijke stage in 
Lanzarote hebben we elkaar beter leren 
kennen en we gaan hard voor elkaar  
supporteren.”

Thomas Briels Charlotte De Vos Jill Boon
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ROAD
ON THE



De Dakar-rally zorgt jaarlijks voor het nodige spektakel, 
maar TVM gaat geen extreme omstandigheden uit de 
weg. In Lima (Peru) baanden we ons mee een weg door 
het zand.

Bron: DakarPress.nl
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Zo hoort het niet:

Smerige ondergrond beïnvloedt 
de wrijvingscoëfficiënt.

Gescheurde spanbandVierkante balken dreigen te ‘rollen’.

“Bij twee derden van de 
vrachtwagencontroles blijkt de 
lading niet goed vastgemaakt, 
in één op drie gevallen vormt  
de lading een gevaar”

Raymond Lausberg heeft een 
handboekje gemaakt over 
ladingzekering  
(http:www.tvm.be/lausberg) 
en geeft op aanvraag  
opleidingen aan chauffeurs 
en handige preventietips 
aan bedrijven.

raymond.lausberg@skynet.be
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Interview met Raymond Lausberg

“Ladingzekering 
is een gedeelde 
verantwoordelijkheid”
27 oktober 1997 betekent een keerpunt in het leven van politieagent 
Raymond Lausberg. Sindsdien voert hij zijn kruistocht tegen de 
nonchalance en onwetendheid die bij chauffeurs en transporteurs 
heerst omtrent ladingzekering. Hij mag zich ondertussen een 
specialist ter zake noemen, die om zijn kennis en gedrevenheid in 
binnen- en buitenland gewaardeerd wordt.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver – Raymond Lausberg

Op de E40 van Luik naar 
Aken, aan de uitrit Me-
len, verliest op 27 okober 
19 97 een vrachtwagen in 

de lange bocht naar rechts zijn lading 
profielen. Ze belanden op de auto die 
in tegenovergestelde richting de oprit 
oprijdt. Met zijn korps van de weg-
politie van Battice komt Raymond 
Lausberg ter plaatse. De ravage die ze 
aantreffen, is verschrikkelijk. “De pro-
fielen hadden zich van voor naar ach-
ter door de auto geboord. De twee jon-
ge inzittenden waren op slag dood…” 

Het vreselijke ongeval laat 
Raymond Lausberg niet meer los. 
Sindsdien spreekt hij iedere vracht-
wagenchauffeur, iedere verlader en elk 
transportbedrijf aan over het belang 
van een goede ladingzekering. Het is 
zijn levenswerk geworden.

“In de provincie Luik alleen al 
noteren we op de snelwegen per jaar 
zo’n duizend gevallen van ladingver-
lies. Extrapoleer dat naar België en je 
krijgt een idee van de enorme impact 
die het probleem heeft op de mobiliteit 

en onze economie. Kapotte ladingen, 
beschadigde vrachtwagens, ellenlange 
files,… Om nog maar te zwijgen over 
het menselijk leed dat ladingverlies  
kan veroorzaken. Bij twee derden van 
de vrachtwagencontroles blijkt de 
lading niet goed vast te zitten, in één 
op drie gevallen vormt de lading een 
gevaar.” 
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Erkende deskundigheid
Raymond Lausberg ging zich bijscho-
len in Duitsland, onder meer bij een 
fabrikant van zekeringsmateriaal. Hij 
is er ook lid van de Duitse vereni-
ging van ladingexperts (Königsberger 
Ladungssicherungskreis) en werkt 
samen met zijn collega’s aan een 
Europese vereniging van experts om de 
ladingcontroles te uniformiseren. In 
2006 zetelde hij mee in de werkgroep 
die de Europese regelgeving ter zake 
in onze wetgeving omzette (KB van  
27 april 2007). Bedrijven als Ikea 
en Arcelor Mittal vroegen al om  
zijn advies.

Raymond Lausberg geeft vooral 
veel opleidingen aan chauffeurs. “Zij 
vormen de laatste schakel in de lading-
zekering, maar zijn vaak zelf slachtoffer 
als er iets misloopt. Ze krijgen onvol-
doende opleiding, beschikken niet 
altijd over het juiste materiaal of staan 
onder enorme tijdsdruk. Daardoor 
zullen ze de ladingzekering nauwelijks 
controleren en voelen ze zich al zeker 
niet geroepen om het werk van de ver-
lader ter discussie te stellen. Nochtans 
is een goede ladingzekering meestal 
makkelijker dan gedacht en hoeft ze 
helemaal niet zo duur te zijn.” 

Lading is ‘dom’
Op een eenvoudige, erg visuele manier 
maakt Raymond Lausberg de chauf-
feurs bewust van de gevaren. “Een 
lading is een ‘dom’ object. Als de chauf-
feur 80 km/u rijdt en bruusk remt, dan 
heeft de lading de neiging om de snel-
heid van 80 km/u aan te houden. Op 
die manier kan ze de cabine verplette-
ren.” Hij leert de bestuurders aan welke 
fysieke krachten een lading onderhevig 
kan zijn en hoe je erop kunt inspelen. 
“Op een vuile ondergrond bijvoorbeeld 
schuift een lading veel sneller. Dat toon 
ik hen aan met suiker. Eerst trek ik een 
klein object (de lading) voort op een 
propere ondergrond. Daarna strooi ik 
suiker op de tafel. Het verschil wordt 
meteen duidelijk…” De oplossing is 
vaak even simpel. “Bezems kopen 
bijvoorbeeld… en antislipmatten. 
Alleen al zo’n mat kan 60% van het 
ladinggewicht tegenhouden. De wrij-
vingscoëfficiënt bedraagt dan immers  
µ 0,6. Op voorwaarde opnieuw dat de 
ondergrond proper is, anders heeft 
zo’n antislipmat weinig zin.”

Deze en nog heel veel andere 
tips krijgen de chauffeurs mee tijdens 
een cursus van Raymond Lausberg. 
Bijvoorbeeld dat je eerst een antislip-

mat moet plaatsen, daarop de houten 
balken en daarbovenop opnieuw een 
antislipmat. Je gebruikt overigens best 
rechthoekige en geen vierkante balken, 
want bij een remmanoeuvre kunnen 
die gaan ‘rollen’. Raymond Lausberg 
toont chauffeurs hoe een staalrol in 
één klap een hele cabine kan wegve-
gen. Of hij leert hen een speciale knoop  
voor meubeltransport, die tot 300 kg  
op zijn plaats kan houden. “Eerst 
bestond er twijfel over die knoop, maar 
nadat hij uitvoerig getest is en goed-
gekeurd door een keuringsorganisme, 
blijkt zo’n knoop de beste oplossing 
te zijn voor meubelvervoer.” Nog zo’n 
tip: met een ratel verlies je aan de hoe-
ken van de lading een groot deel van 
de spanning. Een hoekbeschermer 
zorgt ervoor dat de spanmiddelen niet 
beschadigd raken en dat de voorspan-
ning gelijkmatig verdeeld wordt.

Gedeelde  
verantwoordelijkheid
Naast chauffeurs leidt Raymond 
Lausberg ook transportbedrijven en 
verladers op. Want ze hebben er alle 
belang bij dat een lading onbeschadigd 
op zijn bestemming geraakt. Bovendien 
kunnen ze mee aansprakelijk gesteld 

Zo hoort het niet:

Geknoopte spanband Bij gebrek aan een ankerpunt is zelf 
een ‘oplossing’ geïmproviseerd.
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worden voor de ongevallen die door 
ladingverlies veroorzaakt worden. En 
zelfs de verzender (producent) draagt 
een zekere verantwoordelijkheid. Hij 
moet zijn product goed verpakken en 
vastmaken, zodat de zekering makke-
lijker wordt. 

Veilig ladingtransport begint 
eigenlijk al bij het voertuig. Dat moet 
aangepast zijn 
aan de lading. 
“Onder meer 
bij groupage is 
dit niet eenvou-
dig. Groupage 
vraagt trouwens van de verladers een 
pak feeling en ervaring.” Het stuit 
Raymond Lausberg voor de borst dat 
er nog altijd voertuigen op de markt 
komen die niet uitgerust zijn voor de 
bestemming die ze meekrijgen. “Als ik 
bijvoorbeeld zie dat er onvoldoende 
ankerpunten zijn, aarzel ik niet om bij 
de constructeur aan te dringen op een 
aanpassing.” 

De volgende schakel in de lading-
beveiliging is de transportfirma. Het is 
haar taak om de chauffeur een voertuig 
ter beschikking te stellen dat geschikt 
is voor het transport dat hij moet uit-
voeren. En om ervoor te zorgen dat 

hij voldoende tijd heeft om de lading 
te controleren. Ten slotte moet het 
transportbedrijf zorgen voor goed 
zekeringsmateriaal.

Ook de verzekeraars kunnen volgens 
Raymond Lausberg een rol spelen in 
veiliger vrachtvervoer, door aan te 
dringen op preventie en de premies 

aan te passen naarmate het transport-
bedrijf aandacht besteedt aan goede 
ladingzekering.

Goed gerief heeft een prijs
Ten slotte verdient het zekeringsmate-
riaal alle aandacht. Spanbanden, span-
kettingen, spankabels, sjorpunten, 
ratels, enz. moeten:
•	 correct	functioneren;
•	 aangepast	 zijn	 aan	 het	 type	 trans-
port	en	de	lading;

•	 een	goed	leesbaar	etiket	dragen;
•	 beantwoorden	 aan	 de	 Europese	 en	

internationale productnormen.
Ze mogen:

•	 geen	knopen,	 beschadi-
gingen of zwakke plek-
ken	vertonen;

•	 niet	gescheurd,	ingesne-
den of uitgerafeld zijn.

Raymond Lausberg waar-
schuwt voor geknoei 
met zekeringsmateriaal. 

“Sommigen 
s c h r i k k e n 
er niet voor 
terug om 
etiketten en 
zelfs certi-

ficaten te vervalsen. Zo 
stootte ik onlangs op een 
wonderbaarlijke spanka-
bel die maar liefst 1.300 
ton kon tegenhouden… 
Het is natuurlijk bijzonder 
gevaarlijk als het materi-
aal niet exact doet wat op 
het etiket staat, maar het is tegelijk 
bijzonder moeilijk om een vervalst 
etiket of certificaat te herkennen, zelfs 
voor politiemensen. Eén goede raad: 
bespaar nooit op zekeringsmateriaal. 
Goed gerief heeft zijn prijs! Investeer 
in materiaal en opleiding, want zo 
voorkom je veel ellende.”

De Belgische wetgeving bepaalt dat de lading zodanig gesjord 
moet worden dat ze in normale wegomstandigheden niet 
kan schuiven, vallen of rollen, noch de vrachtwagen kan 
destabiliseren. Onder ‘normale wegomstandigheden’ verstaat 
de wet ook:
• hard remmen;
• een uitwijkmanoeuvre uitvoeren;
• de staat van de weg aankunnen.

Als de ladingzekering niet voldoet, kan de politie een 
proces-verbaal opstellen tegen de chauffeur, maar ook 
tegen de vervoerder en/of de verlader. De boete voor de 
vrachtwagenbestuurder bedraagt minstens honderd euro en 
zijn voertuig dreigt aan de kant gehouden te worden tot de 
lading goed vastgemaakt is. Bij een ongeval volgt vaak een 
burgerrechtelijke en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Wat zegt de wet?
De gevolgen:

Te veel tussenruimte

“Ik beschouw mezelf een beetje als de  
Don Quichot van de ladingzekering  ”
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Ooit doorkruiste Adelin – ‘Alain’ Geraerts de Verenigde Staten met 
een veertigtonner, nu ziet hij het truckersbestaan op kleinere schaal. 
Letterlijk dan. In zijn garage staat een prachtig miniatuurdorp, met 
vooral veel vrachtwagens. Het begon allemaal met miniatuurautootjes, 
ondertussen toont hij met trots een aantal zeldzame exemplaren uit 
zijn collectie.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

Van Amerika naar een 
dorp in het klein

 

Voor hij met pensioen ging – 
en af en toe ook nog daarna 
- reed Alain Geraerts acht 
jaar lang voor BE-Trans uit 

Geel. Dat transportbedrijf wachtte 
hem met open armen op toen hij te-
rugkeerde van zijn avontuur in Ame-
rika. “Bij BE-Trans zochten ze drin-
gend een ervaren chauffeur. Mijn 
vrachtwagen, 580 pK, stond klaar: 
proper gewassen, volgetankt en met 
alle papieren aan boord. Ik kon met-
een vertrekken. Op een voorwaarde: 
ik wou niet rond de kerk rijden, ik heb 
ruimte nodig. ” 

Amerikaans avontuur
Het was even aanpassen terug in België. 
“Ik dacht dat de mensen op de weg hier 
gek geworden waren: rechts inhalen, 
vlak voor de vrachtwagen invoegen om 
nog net een afrit te halen,… Dat had ik 
in Amerika nooit gezien. In tegenstel-
ling tot wat de films ons doen geloven, 
gedragen Amerikanen zich doorgaans 
heel beschaafd achter het stuur. Het is 
er ook veel rustiger op de weg, er zijn 
minder controles, minder stress. De 
voorzieningen voor truckers zijn er 
goed en goedkoop.” 

Hoe hij eigenlijk in de Verenigde 
Staten raakte? “Een oom en tante 

in Texas vroegen me om voor hen te 
komen rijden. Ik heb het in totaal tien 
jaar gedaan, met tussenposes welis-
waar, want om de zoveel maanden 
kwam ik terug naar vrouw en kind.”

Vrachtwagens als hobby
De vrachtwagens waarmee Alain in 
Amerika reed en die waarmee hij 
Europa doorkruiste, staan nu bij hem in 
de garage. In het klein … Want de pas-
sie voor zijn beroep vertaalt zich ook 
in een heus miniatuurdorp met opval-
lend veel vrachtwagenminiatuurtjes, 
een rolbrug en tankstation, maar ook 
bijvoorbeeld de staalfabriek waar zijn 
veel te vroeg gestorven vader werkte. 
“In het begin verzamelde ik autootjes 
per merk, uit verschillende landen. Het 
was de enige ‘luxe’ die ik me permit-
teerde, want we hadden het thuis niet 
breed. Ondertussen heb ik driehonderd 
auto’s en 125 vrachtwagens met opleg-
ger, waaronder enkele heel mooie col-
lector’s items. Samen met mijn broer 
schuim ik gespecialiseerde beurzen af. 
Als ik op een mooi of zeldzaam exem-
plaar stoot, geef ik het nieuwe banden 
– die gaan het snelst kapot – en schilder 
ik het in de originele kleur. Voor de ban-
den trek ik als het moet zelfs naar Lyon 
of Rotterdam. Elk miniatuurtje wordt 

zorgvuldig ingeschreven en het liefst 
houd ik ook de doos bij. Als ik ze ooit 
verkoop, zijn ze namelijk meer waard 
mét doos.” 

Alain is ook na zijn pensioen in 
blijven rijden “om mijn vroegere werk-
gever te depanneren”. “Mijn trekker 
wassen en piekfijn opblinken, dat was 
mijn hobby.” In 2006 leek zijn profes-
sionele loopbaan nochtans voorbij. “In 
Frankrijk kreeg ik plots te maken met 
verlammingsverschijnselen. De revali-
datie was lang en ik zag het niet meer 
zitten om nog met een vrachtwagen te 
rijden. Maar mijn baas Bert Vranckx 
kwam me om de zo veel tijd bezoeken 
en wou mij absoluut terug. Ik ben hem 
daar erg dankbaar voor. Hij is een heel 
menselijke baas. Ik moest opnieuw 
mijn rijbewijs halen en een medisch 
onderzoek ondergaan, maar alles was 
in orde. Zo heb ik nog een hele tijd naar 
het zuiden van Frankrijk en naar Italië 
gereden, op mijn eigen tempo welis-
waar en met een speciale telefoon met 
noodnummers bij de hand. De lange 
ritten waarbij ik twee à drie weken van 
huis was, zaten er niet meer in – die 
gaan overigens meer en meer naar 
Roemeense chauffeurs – maar ik ben 
blij dat ik zo lang mijn droomjob heb 
kunnen doen.” 
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“Ik dacht  
dat de mensen  
op de weg 
gek geworden 
waren”

“Blij dat ik zo lang mijn droomjob heb kunnen doen.”
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•  geboren op 22 april 1972 in Aalst.
•  bouwde tussen 1989 en 2001 een  

indrukwekkende  
professionele tenniscarrière uit.

•  in 1990 en 1991 verkozen tot  
sportvrouw van het jaar in België.

•  speelde in 1997 de  
kwartfinale van de Australian Open. 

•  bereikte in 1997 met een zestiende 
plaats haar hoogste WTA-positie.

•  coachte tussen 2006 en 2011  
het Belgische Fed Cup team.

•  getrouwd met haar vroegere 
coach Serge Haubourdin.

•  trotse moeder van twee  
zoontjes, Obi en Arno.

Sabine Appelmans

ONDERWEG
BELG
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“Autorijden 
is vrij zijn”
Haar Nissan Qashqai koos ze weloverwogen. Comfort en 
design moeten immers samengaan. Een gezinswagen dus 
die er tegelijk mooi uitziet. Toch blijft ex-toptennisster 
Sabine Appelmans een haat-liefdeverhouding hebben 
met de auto. Of is het eerder met de andere bestuurders?
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

 

Op mijn achttiende moest 
en zou ik mijn rijbewijs 
halen. Ik wilde het au-
torijden zo snel mogelijk 

onder de knie hebben. Het gevoel om 
te kunnen doen wat je wilt, stimu-
leerde me enorm. Het leek me fantas-
tisch om niet 
meer gebonden 
te zijn aan de 
uren van het 
openbaar vervoer of van mijn ouders. 
Na tien verplichte lessen en twee opti-
onele slaagde ik in één keer voor mijn 
praktische proef. 

Toch liep het daarna bij een van 
mijn eerste ritten alleen meteen fout. 
Ergens in een Antwerpse dorpskern 
viel ik stil op een heuveltje. Achter mij 
begon er zich al snel een file te vormen. 
De mensen dachten dat ik autopech 
had, maar ik was zo zenuwachtig dat 
ik er gewoon niet meer in slaagde om 
mijn auto opnieuw te starten. Ik werd 

er moedeloos van en was opgelucht 
toen ik goed en wel thuis arriveerde. Als 
eerste autorit kon dat meteen tellen, 
achteraf leverde het een leuke anekdote 
op. Het deed me wel beseffen dat ik 
nog ervaring miste en soms verkeerde 
beslissingen nam in het verkeer.

Vrijheid blijheid?
Nu zou ik mijn wagen niet meer kun-
nen missen. Autorijden staat voor mij 
gelijk aan vrij zijn. Niet dat ik een emo-
tionele of symbolische waarde aan mijn 
wagen hecht. Ik moet er gewoon een 
aantal basiseigenschappen in terug-
vinden. Een auto moet voor mij ruim, 
praktisch, comfortabel en mooi zijn.

De auto is mijn vrijheid, maar 
toch geniet ik niet echt als ik met de 
wagen onderweg ben. Niet toevallig 

kies ik voor het vliegtuig als we met 
het gezin op vakantie gaan. Want ik 
besef dat de vrijheid van je wagen vlug 
kan keren, bij een ongeval of een file 
bijvoorbeeld. Dat is de keerzijde van 
de medaille. Eén troost: je staat nooit 
alleen in de file. Onlangs belde ik van-

uit de wagen naar mijn 
broer, die net als ik in de 
file vaststond. Weten dat 
je niet alleen bent, dat 

verzacht de pijn.
De agressieve rijstijl van sommige 

chauffeurs maakt me ook soms bang. 
Ik draag hoffelijkheid achter het stuur 
hoog in het vaandel en ik moet op mijn 
tanden bijten als ze net voor mijn auto 
invoegen. Anderzijds durf ik wel toe te 
geven dat het ook voor mij soms moet 
vooruitgaan. Bestuurders die te traag 
rijden, wekken wat wrevel op. Geef 
mij dus maar de doorsneechauffeur, 
die zorgt niet voor problemen.

Sabine Appelmans



“Geef mij maar een doorsneechauffeur.”

“Mijn auto betekent mijn vrijheid.  
Anderzijds: in een file is van die vrijheid niet  
veel meer te merken”
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Research & development in het wegvervoer focusten de afgelopen jaren 
vooral op een schoner verbrandingsproces van vrachtwagenmotoren. 
Maar de rek is eruit, vindt Gandert Van Raemdonck van Ephicas. 
“Aerodynamica zal de échte sprong voorwaarts betekenen voor 
een zuiniger en duurzamer vrachttransport. Een aerodynamische 
vrachtwagen verbruikt nu eenmaal minder brandstof en daar zit de 
grote besparing.”
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver - Ephicas

Een vrachtwagen is een bak-
steen met afgeronde hoeken. 
Onder impuls van de oliecri-
sis eind jaren zeventig werd 

de cabine gestroomlijnder, maar de 
oplegger is een log voorwerp geble-
ven.” Daar willen de Vlaamse broers  
Gandert en Hjalmar Van Raemdonck 
verandering in brengen. Ze stu-
deerden allebei aan de Technische  
Universiteit Delft. Samen zijn ze 
de trotse uitvinders en ontwerpers 
van de SideWings en eigenaar van  
Ephicas. Dat bedrijf ontwikkelde ook 
de EcoTail. 

“

Vrachtwagens  
met rocket science

Ruimtevaart als inspiratie
Hoe is de idee voor de SideWings en 
de EcoTail ontstaan?
“Mijn interesse werd gewekt tijdens 
mijn studies: de luchtweerstand ver-
oorzaakt bij een vrachtwagen maar 
liefst 45% van het energieverlies. Dat 
is voor verbetering vatbaar. Zo kreeg 
het idee voor de SideWings vorm en 
zag Ephicas in 2008 het levenslicht. Je 
eigen idee uiteindelijk op de weg zien 
rijden, dat geeft een kick.”

Vrachtwagens waren nochtans niet 
meteen jullie grote passie…
“Eigenlijk zijn we allebei van kindsbeen 
af gepassioneerd door racewagens en 
Formule 1. Mijn broer Hjalmar maakte 
deel uit van het Nuon Solar Team dat 
in 2007 de Solar Challenge in Australië 
won. Ik ontwikkelde ooit met het 
DUTracing team van onze universiteit 
de lichtste racewagen ooit. 127 kilo-
gram woog hij. We wonnen er net niet 
de Formula Student-competitie mee.”

Jullie zijn allebei afgestudeerd 
aan de faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek in Delft. Maar 
wat heeft een vrachtwagen met lucht- 
en ruimtevaart te maken?
“Heel veel eigenlijk. Een vliegtuig is 
een ideaal studieobject waarin ver-
schillende disciplines samenkomen: 
stabiliteit, controlesysteem, mate-
riaalkeuze,… en aerodynamica. De 
bevindingen uit de luchtvaart en de 
ruimtevaart zijn ook bijzonder bruik-
baar voor vrachtwagens.”

Terugverdiend in twee jaar
Jullie hadden dus een idee dat kon 
werken, maar dat is geen garantie op 
succes. Hoe zijn jullie tewerk gegaan 
om het concept te vermarkten? 
“Onze opleiding aan TU Delft 
omhelsde het volledige ontwerptra-
ject: concept, materiaalkeuze, ont-
werp, windtunnel- en circuittesten, 
tot en met het schrijven van een busi-
nessplan. Daarmee gingen we aan de 

 
GROEN

“Boerka, frietkraam, vrachtwagen met rokjes,… een 
vrachtwagen met SideWings kreeg al fraaie bijnamen. 
Maar in feite is het pure rocket science – letterlijk.
De chauffeurs zijn er trots op.”
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Vrachtwagens  
met rocket science

Gandert Van Raemdonck (°1982): 
• dr. ir. Luchtvaart en  

ruimtevaart, aerodynamica
• in mei 2012 gedoctoreerd op 

het proefontwerp ‘Design 
of Low Drag Bluff Bodies

• medeoprichter en chief 
technical officer van Ephicas

Hjalmar Van Raemdonck (°1984)
• ir. Luchtvaart  en 

ruimtevaart, materiaal- en 
productieproceskeuze

• medeoprichter en chief 
operations officer van Ephicas

Hessel Jongebreur (°1973)
• chief executive officer 

van Ephicas

Bio

Vleugels en een staart
De SideWing en EcoTail zijn aerodynamische hulpstuk-
ken voor trailers. De SideWings leiden de luchtstroom 
onderaan de oplegger naar achteren. Op snelwegen 
resulteert dit in een brandstofbesparing van 1,5 l/100 
km. De SideWings bedekken de volledige zijkanten 
van de vrachtwagen en verhogen zo ook de veiligheid. 
Het materiaal (een tweecomponentenplastic) is licht 
en biedt een hoge weerstand bij een impact. Het werd 
voor het eerst gebruikt voor de motorkap van sneeuw-
scooters en behoudt ook bij grote temperatuurver-
schillen zijn weerstand. Belangrijk voor de broers  
Van Raemdonck is dat de productie van de SideWings 
(in Tsjechië) relatief weinig energie vraagt. 

De EcoTail is een inklapbaar staartstuk dat Ephicas  
ontwikkeld heeft in samenwerking met het Ameri-
kaanse ATDynamics. Zo’n verlengstuk bestond al in 
Amerika, maar het ontwerp werd aangepast aan de 
voertuigen en snelheden in Europa. Uit tests op de 
openbare weg blijkt dat voertuigen met een EcoTail 
gemiddeld 6% minder brandstof gebruiken.

slag in het YES! Incubation Center, 
een bedrijvencentrum met starters 
en spin-offs van de universiteit. Ons 
businessplan kaapte heel wat prijzen 
weg in Nederland en België en het 
prijzengeld diende als startkapitaal, 
samen met subsidies en de financiële 
steun van ‘fools, friends and family’. 
Nu is Ephicas volop in de weer om zijn 
R&D en sales en marketing verder uit 
te bouwen.” 

Hoe reageert de vervoersector op  
jullie aerodynamische hulpmiddelen?
“In Nederland rijden momenteel  
85 trekkers met SideWings rond, 
waaronder die van grote transport-
firma’s als Peter Appel Transport 
(vervoer voor Albert Hein), TNT en 
DHL. Belgische vervoersfirma’s zijn 
voorlopig moeilijker te overtuigen  
om deze niet-noodzakelijke investe-
ring te doen. Maar het is er wel een  
die ze op twee jaar terugverdiend 
hebben.” 

Gandert Van Raemdonck: 
“Aerodynamica wordt de nieuwe
trend in lange-afstandvervoer.”
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Politieke moed
Wat is er nodig om de SideWings en 
de EcoTail op grote schaal ingang te 
doen vinden?
“Daar is een samenspel van een aan-
tal actoren voor nodig. Allereerst de 
markt, die oplossingen zoekt voor de 
stijgende brandstofprijzen en de CO2-
uitstoot. Daarnaast grote bedrijven als 
Coca Cola of – dichter bij ons – Colruyt 
– die voortdurend werken aan een 
duurzame bedrijfsvoering en dus ook 
interesse tonen voor duurzamer trans-
port. Ten slotte - niet onbelangrijk - de 
Europese bewindvoerders.”

Hoe kan de politiek de opmars  
van aerodynamische hulpmiddelen 
beïnvloeden?
“Er zijn politieke wil en 
moed voor nodig om duur-
zaam transport te stimule-
ren en een kader te creëren 
dat ondernemers uitdaagt 
om milieuvriendelijke oplossingen te 
ontwikkelen. Dat gaat traag…

Frustrerend?
“Tja, tot voor enkele jaren hadden 
beleidsmensen en bedrijven geen oren 
naar ons verhaal. Nu komen we ten-
minste al op de agenda en bevraagt men 
onze expertise inzake aerodynamische 
voertuigen. Meer en meer mensen 
beseffen: als we echt de brandstofuit-
stoot wil verminderen, dan kunnen we 
de aerodynamica niet langer negeren.”

Vrachtwagens met labels
Het onderwerp komt op de agenda, 
maar jullie stoten nog wel op obsta-
kels …
“Dat klopt, en dan vooral voor de 
EcoTail. Die maakt de vrachtwagen 
langer dan wettelijk toegelaten. Voor 
tests op de weg moesten we een tij-
delijke uitzondering aanvragen. Eind 
2014 zal Europa de regelgeving omtrent 
de lengte en het gewicht van voertui-
gen aanpassen. Er is sprake van om een 

extra lengte van vijftig centimeter toe 
te laten, maar dat slaat nergens op. Het 
is net genoeg voor een heftruck, voor 
de EcoTail heb je meer dan een meter 
extra nodig. Sowieso geloof ik niet zo 
in regeltjes voor de omvang van een 
vrachtwagen, voertuigprestatienor-
men lijken me in de huidige context 
veel logischer.”

Verklaar je nader…
“Europa dreigt de rol te moeten los-
sen inzake innovatie en ontwikkeling 
in het wegvervoer. En dat onder meer 
omwille van een onaangepaste regel-
geving. In China en Australië bijvoor-
beeld beoordeelt men vrachtwagens op 
hun prestaties, zoals de CO2-uitstoot 

bij bepaalde manoeuvres, de maxi-
mumdraaicirkel,… Vrachtwagens die 
voldoen, zouden een label moeten 
krijgen en transportbedrijven die erin 
investeren, moet je belonen. Met een 
korting op hun CO2-taks bijvoorbeeld 
of de toestemming om met hun vracht-
wagens de milieuzones binnen te rij-
den. Een voorbeeld: vanaf 2013 mogen 
op de Maasvlakte 2 alleen nog ‘schone’ 
vrachtwagens rijden, met een Euro 
6-motor meer bepaald. Alleen zo sti-
muleer je bedrijven om vernieuwend 
uit de hoek te komen.”

Europa moet dus volgens jullie kno-
pen doorhakken om het wegvervoer 
duurzamer te maken. Hoe dragen jul-
lie daar je steentje toe bij?
“Wij leggen in werkgroepen en aan 
politici telkens opnieuw het belang 
van aerodynamica uit. We hebben een 
sterk netwerk, onder mee via PART 
(Platform for Aerodynamic Road 
Transport), de samenwerking tussen 
ons,  TU Delft en een aantal vooruit-
strevende bedrijven. Daarnaast hebben 

een aantal internationaal opererende 
verladers en vervoerders Green Freight 
Europe opgericht, dat streeft naar een 
verbetering van de milieuprestaties 
van het wegvervoer. Ten slotte leid ik 
mensen op in een gastcollege voertui-
gaerodynamica aan TU Delft.”

Sprong voorwaarts
Wat brengt de toekomst op het vlak 
van aerodynamische vrachtwagens?
“Ik geloof niet meteen in het con-
cept van ‘active flow control’, waarbij 
je actief de luchtstromen rond de 
vrachtwagen beïnvloedt. Dat werkt in 
de windtunnel, maar blijkt in de prak-
tijk minder haalbaar. Het voordeel 

voor vervoerders ligt 
bovendien vrij laag 
en de terugverdien-
tijd is lang. 

Wel geloof ik 
dat andere aero-

dynamische ingrepen,  zoals  een 
combinatie van de SideWing en de 
EcoTail, een échte sprong voorwaarts 
zullen betekenen voor een zuiniger en 
duurzamer transport. Kijk maar naar 
de Toyota Prius. Die haalt zijn winst 
tegenover andere auto’s puur uit zijn 
aerodynamische ontwerp. 

En als de vrachtwagens aerody-
namischer worden, zullen ook andere 
energiedragers in het vizier komen. Nu 
moet een elektrische vrachtwagen op 
lange afstanden bij wijze van spreken 
tonnen accu’s meesleuren om vol-
doende energie te produceren. Als je 
minder energie nodig hebt, betekent 
dit meteen obstakel minder.

Aerodynamica wordt de nieuwe  
trend!”

“Een vrachtwagen is een baksteen  
met afgeronde hoeken ”



Scan in met je 
smartphone en 
bekijk een  
vrachtwagen 
met SideWings 
op de weg.
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“Ik teken  
voor het leven,  
u toch ook?”

De oproep om het TRUCK-
VEILIG charter te onder-
tekenen, komt van Vlaams 
minister Hilde Crevits en 

de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
(VSV). De actie krijgt de steun van 
Assuralia, de beroepsvereniging van 
verzekeraars. Ook Febetra, Trans-
port en Logistiek Vlaanderen, UPTR, 
ACV-Transcom, Unizo, Voka, Colruyt 
en TVM scharen zich achter het initi-
atief. Het is een manier om concrete 
acties rond verkeersveiligheid te on-
dersteunen en goede voorbeelden te 
tonen aan andere transportbedrijven 
en vrachtwagenchauffeurs.

Wie het charter ondertekent 
op www.truckveilig.be, werkt enkele 
maanden aan minstens zeven zelfge-
kozen actiepunten. Dat kan de belofte 
zijn van de chauffeur om fit en uitge-
rust achter het stuur te kruipen, maar 
evengoed de zorg van de werkgever 
voor haalbare rittenschema’s en een 
correct onderhoud van het vrachtwa-
genpark. Bedrijven die zich engageren, 
krijgen een promopakket om de actie 
bij hun medewerkers bekend te maken. 

Enkele maanden na de onder-
tekening van het charter worden de 
doelstellingen geëvalueerd en kan 
het bedrijf een TRUCKVEILIG label 
krijgen. Dit label is volgens de initi-
atiefnemers een echte opsteker voor 
het imago van een transportbedrijf 
en kan op termijn uitgroeien tot een 
kwaliteitskeurmerk.

  Met deze vraag roept de Vlaamse Stich-
ting Verkeerskunde transportbedrijven en 
vrachtwagenbestuurders op om via concrete 
actiepunten te werken aan een veiliger weg- 
transport. TVM steunt deze actie van  
ganser harte.
tekst: Veerle De Graeve 

IK TEKEN VOOR HET LEVEN
U tekent toch ook?
Bent u als vrachtwagenbestuurder of 
bedrijfsleider begaan met verkeersveiligheid? 
Engageer u dan voor 7 maatregelen uit 
het TRUCKVEILIG CHARTER en verdien het 
TRUCKVEILIG label!

Voor meer info: www.truckveilig.be

Een initiatief van: Gesponsord door:

Contact
Laat uw makelaar
met ons contact  
opnemen

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant 
tel. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Henegouwen,  
Waals-Brabant, Namen, 
Luxemburg, Luik, Brussel,  
Groot Hertogdom Luxemburg 
tel. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Commercieel directeur 
tel. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Commercieel aanspreekpunt  
voor de regio West- en  
Oost-Vlaanderen 
tel. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Bruno Nijs
Senior adviseur preventie en 
risicobeheer 
tel. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   

Ongeval of ziekte onderweg

TVM Schade-Alarmnummer
+32 (0)78 151 163
Bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading 
en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en 
buitenland.


IK TEKEN VOOR HET LEVEN

U tekent toch ook?
Bent u als vrachtwagenbestuurder of 
bedrijfsleider begaan met verkeersveiligheid? 
Engageer u dan voor 7 maatregelen uit 
het TRUCKVEILIG CHARTER en verdien het 
TRUCKVEILIG label!

Voor meer info: www.truckveilig.be

Een initiatief van: Gesponsord door:

Wilt u meer informatie over deze campagne of wenst u  
het TRUCKVEILIG charter te ondertekenen, ga dan naar 
www.truckveilig.be



TVM Belgium is een internationaal opererende, 

succesvolle en sterk groeiende verzekeringsmaat-

schappij, gespecialiseerd in verzekeringen voor het 

beroepsgoederenvervoer over de weg. Ter onder-

steuning van deze specifieke transport- en bedrijfs-

verzekeringen voert TVM een actief preventiebeleid 

via het speciale op chauffeurs gerichte veiligheidsplan 

waar u als verzekerde onmiddellijk gratis kunt bij aan-

sluiten. TVM betekent schade voorkomen en risico’s 

onderweg goed verzekeren. 

En dit tegen uiterst scherpe tarieven. Of u nu onder-

nemer bent of chauffeur, samen met uw makelaar 

zoekt TVM steeds de voor u juiste verzekering. Zo 

beschermt u als verzekerde bij TVM altijd en overal uw 

personeel, wagens en bedrijf. Want waar u ook bent, 

TVM is ‘Always There’. 

Meer weten? Contacteer uw makelaar of neem 
een kijkje op www.tvm.eu

Vertrek met een goed gevoel 
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