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Op de hort met 
bier en chocola

De wereld voorzien van Belgische chocolade en bier. Een mooie job, maar slechts weinig  
transportfirma’s kunnen en mogen deze delicate taak op zich nemen. Verbeken Transport geniet 
het vertrouwen van onder meer Barry Callebaut en Palm Breweries. En dat is geen toeval.

Belgische Formule 1-droom
Jong, ambitieus en bijzonder goed in wat hij 
doet, zo zou je Stoffel Vandoorne het best kun-
nen omschrijven. Voor het grote publiek nog 
een nobele onbekende, maar wel al een sensatie 
in de autosport.

Nieuwe Volvo FH Truck 
Jaren geleden al pakte Volvo uit met de Safety 
Truck, een opvallende gele vrachtwagen met 
testdummies op de cabine. Met het jongste 
FH-model gaat de Zweedse truckbouwer nog 
een stap verder.
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Voorwoord
20 

Belg  
onderweg

Zijn ouders maakten er een sport van om non-stop 
en in een recordtempo naar Zuid-Frankrijk te rijden. 
Maar tv-gezicht Christophe Deborsu zelf heeft een 
hekel aan lange autoritten. 

Middlegate Europe
Middlegate Europe is een pionier 
in groene logistiek. “Al waren de 
eerste initiatieven niet ingegeven 
door de groene gedachte”, bekent 
COO, Miguel Wensch.

22 25
Paul Mariën over zijn passie
Paul heeft nu twee oldtimers, een Opel Rekord 2100 
D uit 1976 en een Mercedes S-Klasse 300 SE uit 1986, 
maar zijn hele familiegeschiedenis is doorspekt met 
mooie auto’s en dito verhalen.

Beste lezers,

2013 is alweer een heel 
eind opgeschoven. 
TVM Belgium is het 
jaar begonnen zoals 
het 2012 heeft afgeslo-
ten: met hard werk en 
mooie cijfers als resul-
taat. Dat is vandaag 
de dag geen evidentie. 
Maar de partnerships 
die we al jarenlang 
met onze klanten aan-
gaan, bewijzen hun 
degelijkheid. 

Want het kan geen toeval zijn: TVM 
enerzijds blijft het goed doen. En onze 
klanten anderzijds lijken de economische 
malaise te counteren. Het ondernemerschap 
dat ze daarvoor aan de dag leggen, deed hen 
destijds kiezen voor een verzekeraar die 
hun sector door en door kent. Gezonde, 
creatieve bedrijven én TVM: het levert een 
mooie, standvastige samenwerking op, ook 
in moeilijke tijden.

Dat ondernemerschap borrelt ook op 
bij Verbeken Transport, dat de eer én de  
expertise heeft om zowel Belgische  
chocolade als Belgisch bier te mogen 
vervoeren. Of bij Middlegate Europe, dat 
in sneltreinvaart naar een green logistic 
company evolueert.

In dit magazine vindt u naar goede  
gewoonte ook een interview met een 
groot sporttalent. Vorig jaar lieten we 
nog de nationale hockeyteams aan het 
woord. Binnenkort supporteren we live 
voor hen tijdens het EK hockey dat in ons 
land georganiseerd wordt. Het wordt dus 
opnieuw een spannende sportzomer.

Geniet er alleszins met volle teugen van,  
van die zomer!

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord
Partnerships lonen. 

Nieuws van TVM 
-  Sportief TVM loopt de 

Antwerp 10 Miles
-  TVM-klanten in de 

prijzen
-  TVM verzekert ook VER

On the road
Verlangen naar vakantie. 

TVM contact  
Laat uw makelaar met ons 
contact opnemen.
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Nieuws
VAN TVM

Sportief TVM loopt  
de Antwerp 10 Miles

TVM-klanten  
in de prijzen

TVM hecht veel belang aan een gezonde levensstijl voor 
vrachtwagenchauffeurs. Zij krijgen hiervoor hulp van Marcel en 
Maurice, de stripfiguren die ondertussen bij heel wat klanten op affiches 
prijken. Maar ook zijn eigen medewerkers wil TVM stimuleren om meer 
te bewegen.

Voor het vijfde jaar op rij sponsorde TVM 
tijdens de Truck & Logistics Awards de prijs voor 
truckveiligheid. En dit keer ging deze Truck Safety 
Award naar onze klant Wim Bosman. In dezelfde 
categorie eindigde Devatrans op de derde plaats.

Zo groeide enkele jaren gele-
den het idee om mee te doen 
aan de Antwerp 10 Miles. Dit 
jaar stond een recordaantal 

medewerkers aan de startlijn. Maar 
liefst tien collega’s liepen de volledige 
afstand, samen met twee partners en 
zes kinderen van medewerkers. De 
kinderen namen deel aan de Kids Run 
van een kilometer. Iedereen genoot 
met volle teugen van het evenement 
en van de sportieve prestatie.

TVM wil een gezonde levensstijl 
blijven promoten, ook op de werkvloer. 
Daarom krijgen onze medewerkers 
sinds kort wekelijks een mand met lek-
ker fruit om tussendoor van te smullen.

Tijdens de award-
uitreiking die Truck 

& Business elk jaar 
organiseert, staan de beste 
vertegenwoordigers uit de 
transport- en logistieke 
sector in de spotlights. 
Op dit jaarlijkse gala  
worden prijzen uitgereikt 

voor de Transporteur van 
het jaar (Ninatrans) en de 
Truck Fleet Owner of the 
Year (Stad Gent). Verhelst  
Logistics sleepte de  
Truck ICT Award in de 
wacht en Stad Antwerpen 
kaapte de Green Truck 
Award weg.

Kort Nieuws 
Ridders van de Weg  
in een nieuw jasje
De huldiging van de Ridders van de  
Weg ondergaat dit jaar een fikse make-
over. We stappen af van het ochtend- en 
middagprogramma en kiezen voor een goed 
gevuld avondprogramma. De presentatie ligt dit 
jaar opnieuw in handen van Anne De Baetzelier. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren blijven 
de genodigden in dezelfde zaal voor zowel 
de huldiging, de animatie als het diner. Een 
ding staat vast: het wordt een avond in ware 
award-stijl!

Nieuwe directeur bij  
TVM verzekeringen Nederland
Paul Haverkamp (43) is per 1 mei in dienst 
getreden bij TVM verzekeringen Nederland als 
directeur verkoop en marketing. Verder krijgt hij 
ook de commerciële verantwoordelijkheid voor 
de labels Noord Nederland, SON en OVZ. Deze 
laatste drie zijn verzekeraars die onder de TVM 
groep vallen. De benoeming van Paul Haverkamp 
past in een structuurwijziging in het bestuur en 
de directie van de TVM groep. “Het afgelopen 
jaar hebben we bij TVM veel gedaan om onze 
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TVM verzekert ook  
Vervoer Eigen Rekening

vragen

Als transportverzekeraar staat TVM bekend voor zijn verzekering 
van Vervoer Rekening Derden (VRD), de transporteurs pur sang. 
Maar onze maatschappij verzekert ook Vervoer Eigen Rekening 
(VER), zoals de tuinaannemer en bedrijven gespecialiseerd in bouw 
en grondwerken.

“Deze doelgroep biedt nog veel 
groeipotentieel”, zegt com-

mercieel directeur Jan van Water-
schoot. “Het is ook daarom dat we 
voor deze niche specifieke tarieven 
hebben uitgewerkt afhankelijk van 
het type Vervoer Eigen Rekening.” 
TVM wil de klanten een kwalitatief 
product bieden dat mooi aansluit 
bij het TVM-package. “We leggen 

de nadruk op kwaliteit, gebruiks-
vriendelijkheid en een transparante  
‘all-in-one’-aanpak. We zijn immers 
niet alleen specialist in Vervoer  
Rekening Derden, maar ook 
de verzekeraar bij uitstek in  
Vervoer Eigen Rekening van 
voertuigen boven 3,5 ton”, zo  
besluit de commercieel directeur. 

5

structuur te optimaliseren voor de toekomst. We hebben 
een aantal strategische keuzes gemaakt, zoals de overname 
van twee onderlinge verzekeraars in de binnenvaartsector 
en de inrichting van de organisatie naar aanleiding van de 
hogere toezichtseisen door Solvency2. Voor TVM Belgium 
hield deze structuurwijziging van het moederkantoor geen 
wijzigingen in”, aldus Arjan Bos, CEO van de TVM groep.

Als er één vrouw is bij TVM die 
iedereen ooit ontmoet of aan de 
lijn gehad heeft, dan is het wel  
Peggy Geerts. Ze bemant de 
receptie, maar is vooral de 
drijvende kracht achter de 
TVM-evenementen.

VRAAG 1
Je werkt nu zestien jaar bij TVM. Hoe is je functie geëvolueerd?

De tijd is voorbijgevlogen. Ik ben begonnen als receptioniste, 
maar al gauw vroeg en kreeg ik er taken bij. Het gebouwbeheer 
bijvoorbeeld en natuurlijk de organisatie van onze 
evenementen. Van onze verhuis tot de Ridders van de Weg.

VRAAG 2
Wat geeft je het meeste voldoening in je job?

Als na een intense voorbereiding alles naar wens verloopt. 
Ik geniet er ook van als chauffeurs onze Ridders van de  
Weg-huldiging fijn vonden. Ze verdienen absoluut onze 
positieve aandacht.

VRAAG 3
Hoe lopen de voorbereidingen voor het klantenevenement 
op het EK Hockey deze zomer?

Onze plaatsjes voor dit sportieve topevent zijn gereser-
veerd. We werken nauw samen met de organisatoren van 
het EK en dat vergt een andere aanpak dan bij onze eigen 
events. Het wordt in elk geval een niet te missen belevenis. 
Voor het eerst vindt een EK in ons land plaats. We hopen 
natuurlijk dat de Belgen het goed zullen doen.

VRAAG 4
Na het EK Hockey is het de beurt aan de Ridders van de Weg. 
De vertrouwde formule?

Dit jaar pakken we het wat anders aan, mogelijk ook op een 
andere locatie. Het event op 19 oktober vindt voor het eerst 
’s avonds plaats, met afwisselend de huldiging, animatie en 
het diner. Deze nieuwe formule gooit ons hele draaiboek om 
en dat betekent extra werk, maar met dezelfde deadlines. De 
tijdsdruk is hoog.

VRAAG 5
Maar na de Ridders van de Weg wordt het wat rustiger, toch?

Neen, eigenlijk niet. Want voor het eerst vindt de Trailerbeurs 
niet in het najaar maar in de lente plaats. En hoewel de 
beurs met een dag is ingekort, blijft het voorbereidende 
werk hetzelfde. Maar ook daar kijk ik naar uit. Want het 
is een mooie gelegenheid om onze klanten weer eens te  
ontmoeten.



Verbeken Transport 
vervoert ’s lands trots

Op de hort met bier en chocola

De wereld voorzien van Belgische chocolade en bier. Een mooie job, 
maar slechts weinig transportfirma’s kunnen en mogen deze delicate 
taak op zich nemen. Verbeken Transport geniet het vertrouwen van 
onder meer Barry Callebaut en Palm Breweries. Dat is geen toeval. 
Het familiebedrijf denkt mee met zijn klanten en gaat ver in kwaliteit 
en service. En dat wordt duidelijk ‘gesmaakt’.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver
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Het verhaal van Verbeken 
Transport uit Dender-
monde werd en wordt 
geschreven door drie on-

dernemende generaties: Jozef, Jos en 
Jo Verbeken. Grootvader Jozef ver-
zorgde personentransport, eerst met 
een taxi, later met een bus. Vader Jos 
reed oorspronkelijk met een mazout-
tankwagen, maar werd stilaan ook 
transporteur voor de Aalsterse glu-
cosefabriek Amylum, die later Syral 
werd. Van toen af ging het snel. Zoon 
Jo vertelt: “Aanvankelijk reden we met 
twee types opleggers: een voor dikke 
en een voor dunne stropen. Mijn va-
der vond dat het efficiënter kon en 
stapte naar Van Hool. Zijn idee voor 
een tankcontainer die beide stropen 
kon vervoeren, stuitte eerst op nogal 
wat scepsis. Maar uiteindelijk kwam 
hij er wel.”

“Wij  
garanderen 
topkwaliteit 
en dat ging 
in de kleine 
brouwers-
wereld al snel 
rond als een 
lopend  
vuurtje”

Smakelijke klanten
Wat later kon Verbeken Transport een 
‘smakelijke’ naam aan zijn klantenlijst 
toevoegen: Callebaut, de Belgische 
chocoladetrots. En opnieuw trok vader 
Jos naar Van Hool. “Ze zagen hem er al 
komen… Dit keer wilde hij een oplossing 
om de vloeibare chocolade in beweging 
te houden tijdens het transport. Want 
als vloeibare chocolade stilstaat, komt 
de cacaoboter bovendrijven en blijft 
het product niet homogeen. Verbeken 
ontwikkelde samen met Van Hool een 
tankcontainer met roerwerk, waarop 
Verbeken Transport het patent heeft. 
Het zorgt ervoor dat de chocolade tij-
dens het transport in beweging blijft. 
Zo werd (intermodaal) transport over 
langere afstanden mogelijk. “Onlangs 
werd de ultieme test gedaan: een trans-
port van Singapore naar Melbourne 

Verbeken transport:
85 medewerkers
60 trekkers
60 tankwagens
200 tankcontainers
40 chassis voor tankcontainers

BIO
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“We zijn er 
fier op dat we 
twee Belgische 
delicatessen 
mogen 
vervoeren”



met dit type tankcontainer. Al die tijd 
bleef de chocolade verwarmd en in 
vloeibare toestand. Dat opent perspec-
tieven om de kwaliteit van het product 
optimaal te houden. Nu wordt cho-
colade nog in blokken vervoerd over 
langere afstanden en dan ter plekke 
opnieuw gesmolten.” 
Ook voor de transporten vanuit  
Turkije betekende de uitvinding van  
het roerwerk een 
hele stap vooruit. 
Vroeger diende het 
product overge-
pompt te worden in 
een container met 
roerwerk om het dan opnieuw te men-
gen en op te warmen. Dankzij het roer-
werk en de temperatuurregeling in de 
container zijn nu minder stappen in het 
proces nodig en behoudt het product 
beter zijn kwaliteit. Bovendien ver-
loopt het hele traject nu intermodaal, 
via Antwerpen, Istanbul en Trabzon. 
Voor een transport over de weg bete-
kent dit al gauw ruim 6.000 km. Nu 
worden nauwelijks nog kilometers 
over de weg afgelegd.

De tankcontainers met roerwerk 

worden ook gebruikt om producten 
te stockeren. Bij de klant zelf, bij een 
verwerkingsbedrijf of op de terreinen 
van Verbeken Transport.

Strenge 
cleaningvoorschriften
Al toen Verbeken Transport voor 
Amylum werkte, werd duidelijk dat 
de firma een eigen cleaningsysteem 

nodig had. “Bij de verhuis van Meldert 
naar Dendermonde bouwden we niet 
alleen een nieuwe werkplaats, maar 
ook een eigen cleaning, die sinds vorig 
jaar vier spoelstraten heeft. We reini-
gen onze eigen tankwagens en contai-
ners uiteraard, maar ook steeds meer 
tanks van andere transportbedrijven.”
Voor de waterzuivering ontwikkelde 
vader Verbeken een eigen systeem, 
toen bleek dat het resultaat  bij de 
traditionele waterzuiveringsinstal-
laties onvoldoende was. “Chocolade 
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is best wel een hardnekkig product en 
in een tankwagen blijft na het lossen 
zo’n honderd kilo achter. Wij spoelen 
per dag een twintigtal tankwagens met 
chocolade, dus de som is vlug gemaakt. 
Het eerste chocoladewater wordt  
verwerkt in dierenvoeding. Het ove-
rige spoelwater gaat naar de waterzui-
vering, waar micro-organismen hun 
werk doen. Het resultaat is water met 

quasi drinkwater-
kwaliteit.”

Bij het vervoer 
van levensmiddelen 
zijn de cleaning-
vereisten bijzon-

der strikt. Het cleaningsysteem van 
Verbeken Transport is dan ook geaudit 
door al zijn klanten. “Voor chocolade 
bijvoorbeeld moeten de tank, de kop-
pelstukken en de slangen niet alleen 
gespoeld, maar ook gedroogd worden. 
Water en chocolade gaan immers niet 
samen. Nadat het proces klaar is, wordt 
de tank verzegeld en krijgt hij een reini-
gingsattest. De klant voert een tweede 
controle uit en pas dan wordt de tank-
wagen geladen en opnieuw verzegeld.”
Verbeken Transport is lid van de 

“Wij hebben een patent op een  
verwarmde tankcontainer met roerwerk”
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Commissie Tank Cleaning (CTC), de 
Belgische afdeling van de Europese 
organisatie EFTCO die de belangen 
van tankcleaners verdedigt en hen 
European cleaning documents uit-
reikt. “Doordat wij deel uitmaken van 
dit netwerk, kunnen we onze tanks ook 
in het buitenland goed laten reinigen 
en combinatievrachten uitvoeren. Zo 
brengen we vanuit Zuid-Frankrijk wijn 
mee en vanuit Zuid-Spanje aardbeien-
pulp voor een confituurproducent.”

Bier laden: delicate opdracht
Chocolade is een seizoensgebonden 
product. In de winter is het dan ook alle 
hens aan dek bij Verbeken Transport. 
Toch bollen de trekkers ook in de 
zomer onophoudelijk. Maar dan met 
bier! Dit succesverhaal begon acht 
jaar geleden met een transport voor 
Palm. “Bier is een bijzonder delicaat 
product. Een fractie vet kan de hele 
lading om zeep helpen. Om contami-
natie te vermijden, behouden wij voor 
een aantal tankcontainers exclusief 
voor biertransport. Bovendien leveren 
we hoogstaande service en kwaliteit 
in het specifieke laadprocedé. Nadat 

de tankcontainer gespoeld en gesteri-
liseerd is, vullen we hem met CO2 tot 
een zuiverheid van 99,98%. Vroeger 
haalden we de CO2 bij een bedrijf in 
Strombeek, nu is het gas beschikbaar 
op ons bedrijfsterrein. Wij garanderen 
topkwaliteit en dat ging in de kleine 
brouwerswereld al snel rond als een 
lopend vuurtje. Nu zijn alle Belgische 
bierbrouwers klant bij ons.”

Groen transport
Verbeken Transport blijft investeren 
in de toekomst. Heel recent breidde 
het zijn werkplaats en spoelstraat uit. 
Nu werkt het bedrijf volop aan ener-
giezuinig transport. “In samenspraak 
met de klanten organiseren we zoveel 
mogelijk intermodaal transport. Onze 
containers met roerwerk betekenen 
daarin een grote stap vooruit, maar de 
weg blijft nog lang. Intermodaal trans-
port is relatief duur en je bent van veel 
partijen afhankelijk. Zo kan een sta-
king bij het spoor nefast zijn voor een 
lading chocolade of bier.”

Verbeken Transport bekijkt daar-
naast de mogelijkheid om zijn vracht-
wagens op gas te laten rijden en zijn 

medewerkers elektrische auto’s ter 
beschikking te stellen. “Op voorwaarde 
dat onze aanvraag voor een windmolen 
wordt goedgekeurd tenminste”, zegt  
Jo Verbeken. “Als die goedkeuring 
erdoor komt, kunnen zowel onze 
cleaningstraat als onze garage 100% 
op groene energie draaien.”

Chauvinistische transporteur
Jos en Jo Verbeken zijn er best fier op 
dat hun bedrijf het vertrouwen geniet 
van hoog aangeschreven Belgische 
merken. “Ik durf te stellen dat wij geen 
gewone transporteur zijn. We gaan ver 
in het meedenken met de klant. En we 
zijn chauvinistisch. Callebaut en Palm 
hoef je niet meer te overtuigen van de 
voordelen om met een Belgische trans-
porteur van vlak naast de deur samen  
te werken. Het biedt alleen maar 
voordelen. Daar overtuigen wij onze  
klanten van.”



Belgische Formule 1-droom 

Jong, ambitieus en bijzonder goed in wat hij doet, 
zo zou je Stoffel Vandoorne het best kunnen 
omschrijven. De 21-jarige West-Vlaming is voor 
het grote publiek nog een nobele onbekende, 
maar wel al een sensatie in de autosport.  
“Ik hoop op een dag door te breken in de 
Formule 1.”
tekst: Stefan Claus | beeld:  Media52, Renault Sport 

Met coming man 
Stoffel Vandoorne
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Stoffel Vandoorne blaakt 
van het zelfvertrouwen. Dit 
jaar kwam hij als roockie 
binnen in de Formule 3.5,  

de opstapklasse naar de Formule 1. 
Hij gooide er meteen hoge ogen. In 
zijn eerste wedstrijd in april schreef 
hij de eindoverwinning in Monza 
op zijn naam. Hij werd ook de eerste 
nieuweling die bij zijn debuut de 
wereldranglijst aanvoerde. 

Een maand later moest 
hij helaas de leiding door-
geven aan de Deen Kevin 
Magnussen. Geen man  
overboord, maar Vandoorne 
weet wat hem te doen staat. 
 “Natuurlijk wil ik de beste van 
het pak zijn. Op het circuit zijn 
alle rijders concurrenten. Maar  
ernaast kom ik goed overeen met 
mijn collega’s. Uiteindelijk kan 
er ook maar één de beste van het  
kampioenschap zijn”, aldus de jonge  
ambitieuze Belg.

Karting als springplank
Hoe belandt een jonge Belg op een 
zucht van de Formule 1? Met de pap-
lepel ingegeven of eerder per toeval?  
“Ik heb zowat elke sport beoefend, 
maar karting was de enige constante. 
Al sinds mijn zesde ging ik regelmatig 
karten. Eigenlijk heb ik nooit gezegd 
dat ik van de autosport mijn beroep 
wilde maken, maar de passie was er dus 
wel al heel vroeg. De overstap van het 

karten naar de echte autosport kwam 
pas later. Ik deed als zeventienjarige 
mee aan een selectie-event van de Royal 
Automobile Club of Belgium (RACB). 
In mijn leeftijdscategorie kwam ik 
als winnaar uit de bus. Als hoofdprijs 
mocht ik een jaar lang gratis meerij-
den in de Autosport Academy. Dat was 
ook mijn eerste jaar in een eenzitter. 

“Een seizoen in de Formule 3.5  
kost al gauw een miljoen euro”
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Dankzij die overwinning werd ik geïn-
tegreerd in het RACB-National Team.”
In zijn eerste seizoen is Stoffel goed 
voor een plek op het hoogste schavot 
in de F4 Eurocup 1.6 Series. “De eind-
overwinning gaf me een enorme boost. 
In mijn debuutjaar meteen als eerste 
eindigen, deed dromen van meer. Voor 
het verdere verloop van mijn carrière 
was de zege interessant, aangezien ik 
een geldbeurs van 100.000 euro kreeg. 

Dat bedrag was eigen-
lijk lang niet genoeg 
om de overstap naar de 
Formule 2.0 te maken. 
Ik moest op zoek naar 

nog het dubbele. Gelukkig sprong de 
RACB in de bres.” 

Financiële steun nodig
Na een moeilijke seizoenstart bij de 
tweeliters eindigt Stoffel uiteindelijk 
als vijfde in de Eurocup en als derde 
in het Europees Kampioenschap.  
“In dat jaar heb ik veel geleerd en 



aan het eind van het seizoen stapte ik 
over naar het Josef Kaufmann Racing-
team, de winnaar van het voorgaande 
seizoen in de 2.0. Mijn tweede jaar 
werd er eentje om nooit te vergeten. 
In totaal won ik vier races en eindigde 
ik elf keer op het podium, goed voor 
de eindoverwinning in de Formule 2.0. 
Met de geldbeurs die daaraan vasthing 
- een mooie 500.000 euro - kon ik dit 
seizoen in de Formule 3.5 starten. Een 
volledig seizoen in de Formule 3.5 kost 
ongeveer 1 miljoen euro, dus de steun 
van opnieuw het RACB was meer dan 
welkom.”

Meedraaien in de autosport kost 
veel geld. “In het begin van mijn car-
rière investeerden mijn ouders en ik 
aardig wat geld in bijvoorbeeld vlieg-
tuigreizen. Zonder de steun van een 
derde partij of van rijke ouders is het 
onmogelijk om op een hoog niveau 
stand te houden in de autowereld. 
Daarom moet je actief op zoek naar 
sponsors en partners. Ik investeer dan 
ook veel tijd in het verzorgen van mijn 
PR, zeker met het oog op een eventuele 
overstap naar de F1.”

Young Driver
Sinds dit jaar maakt Stoffel deel uit 
van het McLaren Young Drivers Team. 
Treedt hij op deze manier misschien 
in de voetsporen van Jenson Button? 
“Het is fantastisch om deel uit te 
maken van zo’n prestigieus team. Het 
betekent echter niet dat ik later ook 
voor McLaren zal rijden, al hebben 
zij natuurlijk wel een streepje voor 

op de concurrentie.” Alleen Redbull, 
Ferrrari en McLaren investeren in een 
programma voor aanstormend talent. 
“Stel dat McLaren me later een kans 
geeft, dan kunnen ze me evengoed bij 
een van hun neventeams stallen. Daar 
kan ik dan F1-ervaring opdoen.” 

De meerwaarde van het McLaren-
programma ligt in de hulp, kennis en 
expertise die experts jonge piloten 
bieden. “Ik krijg de kans om met hun 
ingenieurs te werken en het team helpt 
mij met een uitgebalanceerd fitness-
programma. Elke maand steek ik de 
plas over om fysieke testen af te leggen. 
Daarnaast heb ik dikwijls een vergade-
ring met het technisch management. Ik 
bespreek ook elke race met de mensen 
van McLaren en simuleer de volgende 
manche. Werkelijk alles staat in het 
teken van een perfecte voorbereiding 
op een mogelijke Formule 1-carrière.”

Part of the job
Stoffel heeft een select gezelschap 
trouwe fans die hem overal volgen. 
“De belangrijkste persoon is mijn 
vader. Vroeger stond hij naast mij op 
de baan, nu heb ik liever dat hij in de 
tribune voor mij supportert. Niet dat 
hij gestresseerd is of zo, maar stilaan 
kom ik nu eenmaal op een niveau 
waarvan hij minder afweet. Naast mijn 
vader heb ik natuurlijk een vaste ploeg 
mecaniciens en teamleden.” 

Toch reist Stoffel ook vaak alleen, 
naar Engeland bijvoorbeeld. “Dat is 
nu eenmaal part of the job, net als de 
toenemende belangstelling de laatste 
maanden. Ik geef nu bijna dagelijks 
interviews en verschijn regelmatig in de 
media, maar dat hoort erbij. Die lange 
afstanden overbruggen ben ik eigenlijk 

FORMULE 3.5:  
DE LEERSCHOOL 

Formule 3.5 wordt wel eens de springplank 
naar de Formule 1 genoemd. Het huidige 
seizoen bestaat uit negen races.

6 – 7 april   Monza (Italië)
27 – 28 april   Motorland (Spanje)
25 – 26 mei   Monaco 
1 – 2 juni    Spa-Francorchamps (België)
22 – 23 juni   Moskou (Rusland)
20 – 21 juli   Red Bull Ring (Oostenrijk)
14 – 15 september  Hungoraring (Hongarije)
28 – 29 september  Paul Ricard (Frankrijk) 
19 – 20 oktober   Catalunya (Spanje)
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“Alles staat in 
het teken van 
een Formule 
1-carrière”
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ROYAL 
AUTOMOBILE CLUB 
OF BELGIUM (RACB)  

De RACB is jaarlijks een grote 
partner op verschillende 
wedstrijden, zoals de 24 
uur van Spa en een aantal 
vrijetijdsevents. Hun nationale 
team bestaat uit vier rijders 
uit verschillende autosporten. 
Naast Stoffel Vandoorne zijn 
dat Maxime Martin (BMW 
Works Driver), Neal Van 
Vaerenbergh (Formule 4) en 
Kevin Demaerschalk (rally). 
RACB investeert ook sterk in 
permanente vorming onder de 
vorm van rijopleidingen  
en stages voor 
preventief rijgedrag. 

al gewend van in mijn kartingverleden. 
Daarom kan ik dat nu beter relativeren 
en vind ik dat eigenlijk best in orde.”

Fysieke belasting
De autosport lijkt van buitenaf geen 
belastende sport, maar in realiteit zijn 
de piloten stuk voor stuk topatleten. 
“De autosport heeft inderdaad niet 
het etiket van een fysisch zware sport 
te zijn, maar dat is ze wel. Remmen bij-
voorbeeld vergt veel van het lichaam. 
Anders dan in een gewone wagen moet 
je immers flink wat kracht zetten om 
het rempedaal in te duwen. Ook sturen 
vereist veel kracht, aangezien er geen 
stuurbekrachtiging is. Daarnaast ver-
hoogt de neerwaartse kracht de druk 
op de wagen en de piloot. De nek lijdt 
daar het meeste onder, net als onder 
het bochtenwerk. Vandaar dat ik speci-
fieke trainingsoefeningen doe om mijn 
nekspieren te versterken.” 

Naast de fysieke belasting vraagt 
een race ook mentaal veel van de 
piloot. “Je moet koelbloedig blijven, 
rekening houden met de bandenslij-
tage en de brandstof, de racesituatie 
inschatten, de aerodynamica instellen  
(DRS-systeem),... Kortom, de race en 
je bolide goed aanvoelen. Het bepaalt 
mee of je de top haalt of niet.” 



ROAD
ON THE

14 \ TVM ACTUEEL 14 



Gerlinde Schrijver is staffotograaf van TVM  
actueel en dagelijks met haar fototoestel ‘on 
the road’. Voor dit magazine fotografeert ze 
veel verschillende zaken. Van files in eigen land 
tot lekker ontspannen op een exotisch strand. 

We kijken reikhalzend uit naar onze zomer-
vakantie: op reis gaan of thuis ontspannen. 
Deze dame zoekt het ver en is helemaal ‘on the 
road’ op een paradijselijk strand in Curaçao.  
Benieuwd of onze zomer ook zo heet zal  
worden dat we een leguaan kunnen ontmoeten 
aan ons Noordzeestrand? 
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Siegfried  
Van Brabandt: 
“Veiligheid 
zit Volvo in 
de genen”
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“Veiligheid 
     kan altijd beter”

Volvo Trucks over zijn stokpaardje 

Jaren geleden al pakte Volvo uit met de Safety Truck, 
een opvallende gele vrachtwagen met testdummies 
op de cabine. Een truck uitgerust met de nieuwste 
veiligheidssystemen. Zo zette het bedrijf zijn stokpaardje, 
veiligheid, extra in de verf. Met het jongste FH-model   
− “de veiligste Volvo ooit” − gaat de Zweedse truckbouwer 
nog een stap verder. 
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver, Volvo

“V          eiligheid is sinds de 
oprichting van Vol-
vo in 1927 een van 
de drie kernwaarden 

van ons bedrijf, naast kwaliteit en zorg 
voor het milieu”, zegt Siegfried Van 
Brabandt, Sales Director Benelux. “Als 
sociaal voelende onderneming zien wij 
veiligheid als een breed issue. Het gaat 
verder dan de chauffeurs die met onze 
trucks rijden. Het gaat om mensen en 
hun gezin, over de economie en mo-
biliteit.”

Veiligheid zit Volvo in de genen. 
Zo lanceerde het bedrijf in 1959 de drie-
puntsgordel. “Tien jaar later richtten 
we het Accident Research Team op, 
dat na zware ongevallen een expert 
ter plaatse stuurt voor een analyse. De 
database die daaruit ontstond, vormt 
de basis voor ons onderzoek en al onze 
nieuwe ontwikkelingen. We stellen de 
informatie over ongevallen ook ter 
beschikking van overheden en verze-
keraars. Want de strijd voor een veiliger 
verkeer voer je niet alleen.”

Nu nog de praktijk
De schadestatistiek van een bestaande 
transportfirma met een vloot van 
120 voertuigen, bekeken over een 
periode van vijf jaar, toont waar qua 
veiligheid de grootste pijnpunten 
liggen. Glasbraak komt het meest 
voor als schadegeval (45%). Kop-
staartaanrijdingen maken slechts 5% 
van alle verzekerde schadegevallen 
uit, maar wegen financieel wel het 
zwaarst door. Ze slorpen ruim 26% van 
de schadevergoedingen op. In het rijtje 
van schades met de grootste financiële 
impact volgen daarna ongevallen bij: 
• het veranderen van rijstrook;
• inhaalmanoeuvres;
• rechtsaf slaan;
• linksaf slaan.

Siegfried Van Brabandt: “De 
moderne technologie biedt veel moge-
lijkheden om net dit soort ongevallen 
te voorkomen (actieve veiligheid) of 
de impact te beperken (passieve vei-
ligheid). De meeste constructeurs  
leveren goed werk qua onderzoek 
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Veiligheid voor truckers
De trucker blijkt het meeste gevaar te 
lopen als zijn vrachtwagen uit te bocht 
gaat. En meer nog als de truck daarbij 
kantelt. Daarom rust Volvo al zijn trucks 
standaard uit met ESP (Electronic 
Stability Program). Bovendien is de 
cabine van de nieuwste FH-truck 30% 
steviger dan vroeger, waardoor ze 
minder risico loopt op vervorming bij 
een impact. “We hebben deze cabine 
onderworpen aan de strengste testen 
ooit”, zegt Siegfried Van Brabandt. 
“Naast duizend simulaties en 
tweehonderd onderdelentests vonden 
ook maar liefst 25 ‘real life’ crash testen 
plaats.”

Veiligheid  
voor automobilisten
Wanneer een autobestuurder slacht-
offer wordt van een ongeval met een 
truck, gebeurt dat het vaakst bij een 
kop-staartaanrijding. De Adaptive 
Cruise Control (ACC) houdt een 
veilige afstand tot de voorligger. 
Geluidsignalen en een projectie op de 
voorruit waarschuwen de chauffeur 
als hij te snel een voorligger nadert. 
Indien nodig grijpt het systeem ook 
autonoom in via een noodremfunctie. 
Siegfried Van Brabandt: “Andere hulp-
middelen voor de chauffeur zijn de  
lane changing support, de lane keeping 
support en de driver alert support.”

Volvo was ooit de eerste construc-
teur die de frontale onderrijbeveili-
ging of het front underrun protection 
system  (FUPS) lanceerde. Het voor-
komt dat auto’s bij een aanrijding 

en ontwikkeling. Jammer genoeg 
investeren nog maar weinig trans-
portfirma’s in deze veiligheidsuitrus-
tingen. En omdat er weinig interesse 
is, kunnen constructeurs de ontwik-
kelingskosten niet over grote volumes 
spreiden. Waardoor de investering 
voor transportbedrijven dan weer 
aanzienlijk blijft…

We moeten samen − construc-
teurs, verzekeraars, transportfirma’s 
én overheden − deze vicieuze cirkel 
doorbreken. De overheid zou trans-
portfirma’s moeten stimuleren om 
in veiligheid te investeren. Ook voor 
de verzekeraars is hier een rol weg-
gelegd. Veiligheidssystemen bewijzen 
hun nut. Ze voorkomen allereerst veel 
menselijk leed en hebben een posi-
tieve invloed op de schadestatistieken. 
Dat moet ook in de premies voelbaar 
zijn. Iedereen wordt beter met meer 
verkeersveiligheid: constructeurs, 
transportbedrijven en hun klanten, 
chauffeurs, verzekeraars en natuurlijk 
de weggebruikers. Zo kunnen we als 
‘stakeholders’ samen evolueren naar 
veiliger verkeer.”

Uit de cijfers van Volvo Trucks 
blijkt dat in 17% van de dodelijke 
verkeersongevallen een vrachtwagen 
betrokken is. Bij 15% van deze ongeval-
len is de chauffeur het slachtoffer, in 
65% autobestuurders en in 20% andere 
weggebruikers.

Voor elk van deze drie categorieën 
slachtoffers tracht Volvo via onderzoek 
en ontwikkeling de grootste pijnpun-
ten te verminderen.

TESTEN  
OP z’N zWEEDS  

Volvo Trucks gaat er prat op 
om via ‘de strengste tests 
ooit de veiligste cabine 
ooit’ ontwikkeld te hebben. 
Bekijk op YouTube het 
filmpje Volvo Trucks - Safety: 
crash testing the Swedish 
way (new Volvo FH). 
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“De moderne technologie laat toe  
om ongevallen te voorkomen of  
de impact te beperken.  
Het is aan overheden, verzekeraars, 
transporteurs en constructeurs om 
daarin te investeren”

onder de vrachtwagen terecht komen. 
“Het systeem is verder verbeterd voor 
de nieuwe Volvo FH en overtreft de 
wettelijke vereisten. De oude bevei-
liging kon tien centimeter ingedrukt 
worden bij een botsing, de nieuwe 
twintig centimeter. Concreet vormt 
het een schokdemper voor de auto tot 
een vrachtwagensnelheid van 70 km/u. 
Bij de vorige versie was dat 50 km/u.”

Veiligheid  
voor zwakke weggebruikers
Ten slotte innoveert Volvo Trucks 
ook om de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers te verbeteren. De 
meeste ongevallen in deze categorie 
zijn nog altijd te wijten aan een gebrek 
aan zichtbaarheid. “Met aflopende 
zijruiten, een grotere voorruit en een 
aflopend dashboard verhogen we 
de zichtbaarheid voor de chauffeur. 
Daarnaast gebruiken we in de nieuwe 
Volvo-truck zeer smalle A-stijlen en 
opvallend ‘slanke’ spiegels. Aan de 
chauffeurszijde zit er een kwart meer 
ruimte tussen de A-stijl en de spiegel, 
aan de passagiersruimte is de ruimte 
maar liefst 85% groter. Het effect is 
verbluffend. Sensoren melden de 
bestuurder bovendien als er zich iets of 
iemand in zijn dodehoekveld bevindt.

Veiligheid is het uitgangspunt van 
al onze ontwerpen. Dus ook als we bezig 
zijn met design, verbruik of comfort, 
houden we het veiligheidsaspect in het 
achterhoofd. Het grote dakraam in de 
nieuwste Volvo-truck bijvoorbeeld 
zorgt niet alleen voor licht en 
ruimtegevoel in de cabine, het is ook 

een volwaardig noodluik. En als we 
het geluid van de standkoeling met 
20 dB verminderen, maken we het de 
chauffeur niet alleen aangenamer, we 
verbeteren ook zijn nachtrust en zijn 
alertheid de dag erna.”

Respect voor het milieu
Veiligheid gaat vaak hand in hand 
met milieuvriendelijkheid. “Zo 
is defensief rijgedrag niet alleen 
veiliger, het zorgt ook voor een lager 
brandstofverbruik. Volvo organiseert 
daarom trainingen, bijscholingen 
en continue online opvolging van 
chauffeurs. Daarnaast ontwikkelden 
we I-See. Deze software brengt elk 
traject in kaart dat een vrachtwagen 
aflegt. Eenmaal beschikbaar wordt 
deze trajectinformatie gedeeld met 
alle trucks die met I-See uitgerust zijn 
en hetzelfde traject afleggen. Bij het 
naderen van een helling bijvoorbeeld 
kiest de software de juiste snelheid en 
versnelling, zodat de vrachtwagen niet 
nodeloos versnelt of schakelt, maar 
wel optimaal zijn kinetische energie 
gebruikt.” 

Volvo onderzoekt ook volop 
de mogelijkheden van alternatieve 
brandstof. “In tegenstelling tot andere 
constructeurs werken wij met een 
mengeling van diesel en LNG (liquefied 
natural gas). Dit is momenteel de 
meest pragmatische oplossing. Als 
er geen LNG voorhanden is, kan de 
vrachtwagen verder rijden op diesel. 
Het is wel onze bedoeling om op 
termijn door te ontwikkelen naar 
trucks die volledig op LNG rijden.”

Trend merkbaar
Siegfried Van Brabandt merkt qua 
veiligheid een duidelijke trend. 
“Vervoerbedrijven gebruiken bewust 
steeds vaker veiligheid voor de 
chauffeur en de maatschappij als 
koopargument. Hun opdrachtgevers 
kunnen dit immers meer en meer naar 
waarde schatten.  En dat is een goede 
zaak!”

Bron: Volvo Accident Research Team



GETEST 
Kurt Joosen, zaakvoerder 
van de gelijknamige 
transportfirma, testte 
de nieuwe Volvo uit. zijn 
bedrijf vervoert uitsluitend 
containers. Het telt 85 
medewerkers en heeft 
65 vrachtwagens en 150 
opleggers op de baan. 
Hoewel uiteindelijk vooral 
de prijs de doorslag geeft 
bij de aankoop van een 
nieuwe vrachtwagen, kon de 
nieuwe Volvo Kurt Joosen 
wel bekoren. “Het nieuwe 
model zag er heel deftig uit. 
Vooral de Adaptive Cruise 
Control en de zijsensoren 
vond ik vernieuwend.”
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ONDERWEG
BELG

Christophe Deborsu  

•	 geboren op 23 april 1965
•	 studeerde rechten aan de KU Leuven
•	 was wetstraatjournalist voor de RTBF
•	 dook steeds vaker op  op de Vlaamse tv-zenders
•	 werkt nu samen met Woestijnvis aan 

nieuwe projecten voor VIER
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‘Slechtste’ chauffeur 
ooit met een rijbewijs
Zijn ouders maakten er een sport van om non-stop en 
in recordtempo naar Zuid-Frankrijk te rijden. Maar 
tv-gezicht Christophe Deborsu zelf heeft een hekel aan 
lange autoritten. De enige luxe die hij zich in zijn grijze 
VW Golf bluemotion 1.6 permitteert, zijn lederen zetels 
én een tv. 
tekst: Veerle De Graeve \  beeld: Filip Van Loock

 

“V oor mijn ouders 
betekende hun auto 
hun vrijheid. Ze zagen 
het als een sportieve 

uitdaging om ’s nachts tegen 180 km/u 
naar het zuiden van Frankrijk te rijden 
in hun Triumph, met de kinderen op 
de achterbank. De tijdsgeest was toen 
anders, nu kan dat natuurlijk niet meer. 
Bovendien heb ik een hekel gekregen aan 
lange ritten. Als ik niet via een goedkope 
vlucht op mijn vakantiebestemming 
geraak, dan ga ik nog liever niet.”

Alarm slaat tilt
Bij de keuze van zijn eerste auto werd 
Christophe Deborsu 
lichtjes beïnvloed door 
de liefde van zijn vader 
voor Renault 5’jes. “Met 
mijn eerste loon kocht 
ik in 1988 een tweede-
hands R5 GT Turbo. Het was een klein 
maar vinnig bakje, maar de liefde was van 
korte duur. Ik was nonchalant en vond 
het onderhoud na vijfduizend kilometer 
overbodig. En toen onderweg naar mijn 
toenmalig liefje in West-Vlaanderen het 
alarm tilt sloeg, negeerde ik dat vakkun-
dig. Gevolg: geen water meer in de radi-
ator en de motor stuk. De liefde met mijn 
eerste autootje kreeg daar een flinke deuk. 
En met dat lief heb ik het ook niet lang 
meer uitgezongen.”

Sindsdien kiest Christophe Deborsu 
steevast voor een modale gezinswagen. 
“De enige luxe die ik mij permitteer zijn 

lederen zetels. Onlangs nog heb ik 
ervaren dat het geen overbodige luxe 
is. Toen ik mijn zoon en een vriend ging 
oppikken na een nachtje stappen…”

Alles erop en eraan
Als hij zijn droomauto mocht kiezen, 
dan ging Christophe Deborsu niet voor 
een snelle Porsche of Ferrari. “Die zijn 
bijzonder oncomfortabel. En boven-
dien, hardrijden is niet meer in.” Wel 
zou hij een auto kiezen die super goed 
uitgerust is, met alles erop en eraan. 
“Een Mercedes break bijvoorbeeld, 
full option en met veel ruimte.” Bij 
de opties hoort zeker ook een tv, iets 

wat je ook nu al in Christophes auto 
vindt. “Praatprogramma’s kunnen mij 
boeien, maar muziek vind ik saai en het 
radionieuws is me te beperkt. Daarom 
kijk/luister ik veel naar de herhalingen 
van het tv-nieuws. Eigenlijk luister ik 
vooral naar het tv-journaal. Alleen als 
er tennis op tv is, kom ik wel eens in de 
verleiding om het spelletje ook echt te 
volgen. Wat natuurlijk heel gevaarlijk is 
en bovendien niet erg handig. Op het 
kleine scherm zie je het balletje amper. 
Ik beloof nu plechtig, in het belang 
van de verkeersveiligheid: ik stop er  
onmiddellijk mee!”

Elektrische prikkels
Geconcentreerd blijven in de auto 
is voor Christophe sowieso geen  
sinecure. “Ik haalde mijn rijbewijs op 
anderhalve week tijd en na acht rijles-
sen. Het was een race tegen de klok, 
want mijn vader zat twee maanden in 
het gips en had dringend een chauf-
feur nodig. Maar de rij-examinator 
noemde mij na de test de slechtste 
chauffeur ooit met een rijbewijs. Ik was 
en ben nog altijd vlug verstrooid. Mijn 
gedachten slorpen mij op en de ideeën 
die in me opkomen, pen ik kort neer. 
Natuurlijk kan ik mijn verstrooidheid 
niet blauw blauw laten. Daarom heb 

ik bijvoorbeeld een 
Coyote gekocht. Niet 
omdat ik snel wil rij-
den en een radarver-
klikker nodig heb. 
Integendeel. Het 

toestel houdt me bij de zaak. Eigenlijk, 
als ik erover nadenk, zou het nog 
doeltreffender zijn als het elektrische 
schokjes zou geven (lacht).” 

Geen getoeter en geflikker
Christophe noemt zichzelf een rustige 
chauffeur. “Ik toeter niet, ik flikker niet 
met mijn lichten en ik erger me zelden. 
Het enige wat mij een beetje stoort, is 
dat mensen je niet even bedanken als je 
ze laat invoegen of voorgaan. Dat vind 
ik een kleine moeite en een vorm van 
respect.” 

“Mijn eerste auto reed ik stuk op weg  
naar mijn liefje in West-Vlaanderen”  



Paul Mariën over zijn passie

“Oldtimers hebben  
tenminste een ziel”
Op de oprit van Paul Mariën staan twee oldtimers: een  
Opel Rekord 2100 D uit 1976 en een Mercedes S-Klasse 300 SE uit 
1986. In zijn hoofd zitten nog veel meer straffe autoverhalen. Zijn 
overgrootvader, grootvader en vader hadden immers allemaal een 
bijzondere auto met een historie. Ze boeiden Paul als kind mateloos 
en nu zet hij de familietraditie verder.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

“De Rekord 2100 D was 
de eerste Opel met 
een dieselmotor. 
Hij kreeg destijds 

bakken kritiek over zich heen, maar 
die van mij rijdt ondertussen al 38 
jaar door weer en wind. Hij heeft 
een eenvoudige maar betrouwbare 
mechaniek, zonder toeters of 
bellen”, vertelt Paul Mariën. De 
oorspronkelijke stuurschakeling zit 
er nog steeds, wat hem uniek maakt in 
zijn soort. “Zo vind je er geen tweede.” 
De spatborden en wielkassen zijn wel 
aan vervanging toe. “Maar daarvoor 
moet ik eerst nog wat sparen, want 
de vervangstukken kosten niet alleen 
handenvol geld, ze zijn ook moeilijk 
te vinden.” Om de twee à drie dagen 
maakt Paul een ritje met zijn Opel. 
In de zomer rijdt hij graag in zijn 
oldtimer naar zee of de Ardennen. 
“Een oude kar moet bollen, zei mijn 
pa altijd”. Paul erfde de auto via ‘den 
bompa’ van zijn vader, die in 1994 ziek 
werd en enkele maanden later stierf 

aan kanker. “Daardoor heeft deze 
oldtimer veel emotionele waarde voor 
mij. Ik kan er geen afstand van nemen 
wegens te mooie herinneringen.” 

Qua rijplezier is de Mercedes 
S-Klasse 300 SE de lieveling van Paul. 
“Het is een beest met power en het 
is een van de laatste auto’s die mijn 
vader aanschafte. Hij rijdt op gas, 
heeft een mooie bouw en een tijdloze 
lijn. Bovendien is hij erg betrouwbaar, 
hij rijdt als een limousine. Jarenlang 
trokken we ermee naar Spanje, met 
de caravan. Op een dag  volgden we 
een wegomlegging in Wommelgem en  
reden we in een diepe put gevuld met 
water. Gevolg: de karter knalde tegen 
het wegdek en de schade was niet te 
overzien. Ik had reserveolie bij – nog 
zo’n tip van mijn vader – maar dat 
mocht niet baten. Na twee jaar proce-
deren tegen de  gemeente Wommelgem 
trok ik aan het langste eind en kon ik 
een tweedehandsmotor in de Mercedes 
plaatsen. Maar de reizen naar Spanje 
met de Mercedes, die zijn voorbij.”

Bolides met een verhaal 
Paul heeft nu twee oldtimers, maar zijn 
hele familiegeschiedenis is doorspekt 
met mooie auto’s en dito verhalen. In 
de jaren dertig reed zijn overgrootva-
der, een bekende bouwondernemer in 
Antwerpen, met zijn Minerva Saloon 
door de stad. “Er konden wel negen 
mensen in de auto en ze hadden veel 
bekijks wanneer ze mooi uitgedost 
naar de opera trokken. Het was dan 
ook een indrukwekkende wagen met 
een unieke schuivenmotor en een 
schitterende afwerking. Hij had zelfs 
koperen lantaarns.” Als hij zomaar een 
oldtimer mocht kiezen, dan werd het 
deze Minerva. Paul heeft spijt dat het 
exemplaar van zijn overgrootvader na 
de oorlog verkocht werd. Zeker omdat 
de wagen nu zeer zeldzaam geworden 
is. Alleen de typische Minerva-kop is 
nog in handen van een achterneef.

Zijn grootvader langs moeders 
kant reed dan weer in een Borgward 
Isabella, een typische auto uit de 
jaren vijftig, met een zelfdragende  
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carrosserie en onafhankelijke ophan-
ging. “Ook dat was een fenomenale 
auto.” Vader en moeder hadden in de 
jaren zestig de schitterende Mercedes 
190sl Roadstar, een auto die hoog 
aangeschreven staat in het oldtimer-
milieu. Daarna volgden Rekords A, een 
Rekord D (ranger) en Rekord E en de 
Mercedes S. Zelf heeft Paul nog met 
de legendarische Opel Senator 23td 
gereden. 

En dan was er nog zijn peetoom, 
die met zijn Toyota Landcruiser’s het 
Opel-kamp kwam uitdagen. “Mijn 
vader werkte bij General Motors. Mijn 
oom hield ervan om met zijn Toyota  
de ‘concurrentie’ wat te plagen. Als 
kind genoot ik van die verhitte discus-
sies tussen autoliefhebbers. En stiekem 
vond ik die stoere Landcruiser toch wel 
de beste.”

Trucker op latere leeftijd
In zijn vrije tijd geniet Paul Mariën 
van zijn oldtimers, voor zijn job rijdt 
hij al tien jaar met een tankwagen van 

Schenk. Dat hij vrachtwagenchauffeur 
zou worden, had niemand ooit kunnen 
voorspellen. Hij studeerde toegepaste 
economische wetenschappen en twee 
kandidaturen rechten. “Maar ik orga-
niseerde te veel Party on Tour-festivals 
en fuifde zelf ook graag. Daardoor haal-
de ik geen diploma. Ik werkte zeven 
jaar als publiciteitsadviseur voor het 
reclamebureau Op Sinjoren. Dat was 
een toffe job waarin ik veel verschil-
lende mensen ontmoette. Het sociale 
aspect beviel me wel. Maar de druk lag 
heel hoog en de deadlines zorgden voor 
veel stress. Dus besloot ik om iets to-
taal anders te gaan doen. Ik wou tank-
wagenchauffeur worden.” Deze beslis-
sing stuitte op nogal wat protest bij zijn 
familie en zelfs bij de VDAB geloofde 
men niet dat dit beroep iets voor hem 
was. Maar Paul hield vol en liep na zijn 
opleiding stage bij Schenk. Hij kon er 
aan de slag bij de Shell-vloot en koos 
voor de nachtshift. “Dankzij goede 
afspraken met Rudy Wille, directeur  
België, kon en kan ik werk en 

“Paul heeft twee 
oldtimers en een hele 
familiegeschiedenis 
doorspekt met mooie 
autoverhalen”
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privéleven goed combineren. Boven-
dien was het toen ’s nachts ook veel 
rustiger op de weg. Dat is ondertussen 
wel veranderd natuurlijk.”

Oerdegelijk en tijdloos
De job in het algemeen ziet er volgens 
Paul sowieso heel 
anders uit dan tien 
jaar geleden. “Ook 
hier is de werk-
druk toegenomen. 
Vroeger reden we bij wijze van spreken 
rond de kerktoren, nu worden de ritten 
langer. Ook het feit dat men ’s nachts de 
verlichting langs veel snelwegen dooft, 
heeft een impact. Om te allen tijde te 
kunnen anticiperen, moeten we extra 

geconcentreerd blijven.”
Gelukkig kan Paul stoom  

afblazen in zijn oldtimers. Al noemt 
hij zichzelf geen autofreak. “Ik maak 
geen zotte kosten. Verder dan de twee 
oldtimers op mijn oprit en de minia-
tuurversies van de oude familie-au-

to’s gaat mijn pas-
sie niet.” Hoewel, 
vijf minuten later…  
“Oldtimers hebben 
tenminste een ziel, 

in tegenstelling tot het ‘plastic’ dat nu 
van de band rolt. En ze kampen niet 
met elektronicaproblemen. Hun tech-
niek is eenvoudig maar oerdegelijk, 
hun chroom blinkt en hun lijnen zijn 
tijdloos.” 

“Een oude kar  
moet bollen”



“Niets mooier 
dan het 
blinkende 
chroom van 
een oldtimer”
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“Een transportbedrijf met een groen imago? Dat is niet 
simpel”, zegt Miguel Wensch. Toch lukt het Middlegate 
Europe aardig om een pionier te zijn in groene logistiek.  
Al waren de eerste milieuvriendelijke initiatieven 
nochtans niet ingegeven door ‘de groene gedachte’, 
bekent de COO. “We zochten vooral alternatieven om de 
stijgende dieselprijzen te counteren.” Maar van het een 
kwam dus het ander…
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

The Green Logistic 
Company

Middlegate Europe stelt voorbeeld





De prijzen van de traditio-
nele brandstoffen vormden 
destijds voor Middlegate de 
drijfveer om naar alterna-

tieven te zoeken. “De kosten wogen 
steeds zwaarder door in onze bedrijfs-
voering. Daarom startte we enkele ja-
ren geleden een testproject met twee 
trekkers op een gas-dieselmengsel. 
Het verbruik daalde van 34 l/100 km 
naar 24 l/100 km. Nu hebben we zes 
dual-fuel voertuigen in onze vloot. En 
zo werden we onbewust een pionier 
qua groen transport…”

Groen dna 
De toon was gezet: Middlegate 
Europe besefte dat kostenbe-
sparende alternatieven vaak 
ook goed zijn voor de natuur. 
De zorg voor het milieu ging 
behoren tot de kernwaarden van het 
bedrijf, dat zichzelf ‘the green logistic 
company’ noemt en een voorbeeld wil 
zijn voor andere kmo’s.

Zo was het een van de eerste 
ondernemingen die al haar kantoren 
en magazijnen uitrustte met zonne-
panelen. In 2010 startten de eigenaar 
van Middlegate Europe, Kim Notman, 
zelfs een zonne-energiebedrijf op. 

Daarnaast investeerde 
Middlegate in double deck trailers, 
die toegelaten zijn in het Verenigd 

Koninkrijk en in de haven van 
Zeebrugge. “Dubbeldektrailers maken 
het transport niet alleen ecologischer 
− tot 50% minder CO2-uitstoot −, 
voor onze klanten leveren ze een 
kostenbesparing van 30% op.”

De transportfirma beloont zijn 
chauffeurs voor ecodriving. “Of in 
ruimere zin: we belonen hen als ze 
hun doelstelling halen op het vlak van 
verbruik. Want opnieuw: het is goed 
voor het milieu, maar ook voor onze 
portemonnee. Chauffeurs hebben 
geen enkel excuus om ecodriving te 
weigeren. Sinds we voor onze truckers 

ecologische rijlessen ingevoerd hebben, 
zagen we het verbruik met 3 l/100 
km dalen. Maar wat nog belangrijker 
is: tussen de chauffeurs ontstond 
competitie om zo weinig mogelijk te 
verbruiken. En ze vertellen ons dat ze 
hun opleiding ook doortrekken in hun 
privérijgedrag.” Middlegate gebruikt 
trouwens een software die ervoor zorgt 
dat de chauffeurs ‘ideale routes’ volgen. 
Deze worden berekend op basis van een 
optimale verhouding tussen afstand 
en verbruik. Onderaannemers worden 

zelfs alleen vergoed op basis van deze 
ideale routes.

Ten slotte zet Middlegate Europe 
hoog in op multimodaal transport. 
Ladingen voor Zuid-Engeland 
verscheept het naar Londen. Noord-
Engeland wordt bediend via de havens 
van Hull, Killingholme, Teesport 
of Rosyth. “Zeebrugge is overigens 
ideaal voor short sea shipping. De 
haven zou deze troef echter nog 
meer moeten uitspelen via een 
betere naambekendheid. Wij dragen 
daar graag ons steentje toe bij. Het 
multimodale transport kan sowieso 

uitgebreid worden 
naar andere lange 
trajecten. Van en naar 
Hamburg bijvoorbeeld. 
Ook dat onderzoeken 
wij momenteel, maar 

voorlopig vinden we nogal wat  
obstakels op onze weg. Een 
eerste vereiste is dat het 
langeafstandstransport via het spoor 
stipter en dus betrouwbaarder wordt. 
Bovendien moet men afstappen 
van het jaren-negentigprincipe van 
‘stock on wheels’. Dan pas kunnen 
we overschakelen naar duurzaam en 
verantwoord wegtransport.”

De kostenbesparende initiatie-
ven van destijds veroorzaakten een 
hefboomeffect in het groene denken 

BIO 
Middlegate Europe werd in 1989 opgericht door 
de Schot Charlie Notman. Hij was op 21-jarige 
leeftijd als voetbalbelofte in België verzeild 
geraakt, maar scoorde vooral in de zakenwereld. 
In 2010 nam Kim Notman het roer over van zijn 
ouders. “Middlegate is een allesomvattende 
logistieke partner, die instaat voor opslag, 
transport en distributie. We hebben vestigingen in 
zeebrugge, Hull en Luik, tellen 120 medewerkers 
en een tachtigtal vrachtwagens en opleggers.”
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“Een vleugje groen  
met een sociaal karakter”  



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.

van Middlegate. Wat niet betekent dat 
het bedrijf zomaar elke groene hype 
omarmt. Miguel Wensch: “We blijven 
heel kritisch. Zo zien we weinig heil in 
biodiesel. Onderzoek laat uitschijnen 
dat biodiesel onrechtstreeks vervui-
lender is dan de traditionele brandstof-
fen. Bovendien leidt ze her en der tot 
voedseltekorten. Ook de batterijen van 
elektrische of hybride voertuigen zou-
den het milieu erg belasten. We willen 
zeker zijn dat onze inspanningen ook 
echt een positieve impact hebben op 
het milieu.”

LNG (liquefied natural gas) heeft 
volgens Middlegate dan weer wel veel 
potentieel. Toch is een overstap niet 
voor onmiddellijk. “De autonomie 
van vrachtwagens op LNG laat nog te 
wensen over. Terwijl we hier eigenlijk 
aan de bron zitten! Zeebrugge is een 
van de grootste LNG-terminals ter 
wereld, maar een LNG-tankinstallatie 
is er (nog) niet. Er lopen onderhande-
lingen over. In elk geval zouden trucks 
op LNG onze uitstoot tot nul kunnen 
herleiden.”

Ook Euro 6-vrachtwagens rijden 
vooralsnog niet rond bij Middlegate 
Europe, wel de zuinigste en properste 
Euro 5-types. “De meerprijs ligt te hoog. 
Er is, in tegenstelling tot in Nederland, 
onvoldoende subsidie vanuit de over-
heid om de aankoop rendabel te 
maken. Want vergeet niet: klanten 
appreciëren en verwachten groen 
transport, maar ze zijn niet bereid er 
een meerprijs voor te betalen.”

Groen en sociaal
Middlegate streeft niet alleen met zijn 
vloot naar milieuwinst, tal van maat-
regelen zorgen ervoor dat ook de rest 
van het bedrijf zo ecologisch mogelijk 
werkt. “Het schuilt vaak in kleine din-
gen”, legt Miguel Wensch uit. “Dom-
otica lichtsensoren, spaarlampen, 
energiezuinige beeldschermen, het 
ecologische wagen- én fietsbeleid voor 
ons personeel, een eigen wasstraat 
waar we ons waterverbruik kunnen 
meten en optimaliseren via herge-
bruik, de keuze van recycleerbare pro-
ducten en een schoonmaakbedrijf met 
groen label…” 
Middlegate focust overigens niet al-
leen op het groene aspect, maar ook 
op duurzaamheid en corporate social 
responsibility. Daaronder valt onder 
meer een duurzaam personeelsbe-
leid en de steun aan lokale projecten. 
In 2011 bijvoorbeeld beklommen drie 
medewerkers de Galibier ten voor-
dele van muco-patiënten. Bij de ope-
ning van de vestiging in Hull schonk 
het bedrijf per kilometer die de geno-
digden aflegden een bepaald bedrag 
aan de Greanseat-organisatie, die de 
CO2-uitstoot financieel compenseert. 
In 2012 organiseerde Middlegate een 
ecologische teambuilding. Met be-
klimmingen van de Mont Ventoux 
fietste het personeel toen vijfduizend 
euro bijeen voor het Kinderkanker-
fonds. “Een vleugje groen dus, met een  
sociaal karakter.” 

“Onze chauffeurs gebruiken 
de tips voor ecodriving  
ook in hun privéritten.  
Dat bewustzijn, daar streven 
we naar”





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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