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Dé Gouden Ridder 
van de Weg 2013

Daags voor zijn huldiging als de Gouden Ridder van de Weg krijgt Hans van Os onverwacht een 
nieuwe opdracht toegewezen. Een collega neemt zijn vaste rit over. Hoewel dat niet helemaal 
ongebruikelijk is, schrikt de goedlachse vrachtwagenchauffeur toch. Tot hij te weten komt hoe de 
vork echt aan de steel zit.

Ridders van de Weg 2013
Een nieuwe locatie en een hedendaags con-
cept voor de uitreiking van de Ridders van de 
Weg, maar wel met een aantal vaste waarden:  
de Ridders – uiteraard, Anne De Baetzelier en 
de ‘Marcel’.

Sotsji 
De Olympische Winterspelen in Sotsji volgend 
jaar worden misschien wel de merkwaardigste 
ooit. Schaatsen in het subtropische ‘Lloret de 
Mar van Rusland’. Een kennismaking met een 
bijzondere badplaats. 
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Dé Gouden Ridder 
van de Weg 2013
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Bart Swings
Tot voor kort moesten wij Belgen het stellen met een 
‘geleende’ schaatskampioen. Nu wordt Bart Swings 
genoemd als outsider voor de Winterspelen. Sinds hij 
de schaatsen aanbond, sneuvelen de records. 

Vervoer Herrijgers
Herrijgers uit Kalmthout is al 
meer dan 60 jaar een veelzijdige 
onderneming: van de verkoop van  
veevoeders tot bulktransport en 
het vervoer van mest, …

20 24
Belg onderweg: Joël Smets
Ex-topmotorcrosser Joël Smets kiest resoluut voor 
zijn baanvaste Mazda CX7 boven een baanmotor. Al 
droomt hij toch ook stiekem van een Porsche Cayenne.

Beste lezers,

2013 is alweer bijna 
voorbij. 

Ook dit jaar deed 
TVM het goed. De 
constante opwaartse 
lijn in onze resultaten 
bevestigt dat we in 
België uitgegroeid zijn 
tot een standvastige 
en betrouwbare verze-
keringspartner voor de 
transportsector.
 

TVM is een partner die niet alleen aan ver-
zekeren denkt, maar ook voortdurend inzet 
op preventie. Samen met u streven we naar 
een veiliger wegtransport. En we zijn fier om 
– ondanks de toegenomen economische druk 
op de transportbedrijven – elk jaar opnieuw 
ruim honderd chauffeurs te mogen huldigen 
als ambassadeurs van de verkeersveiligheid. 
Want zoals dé gouden Ridder 2013, Hans van 
Os, het verwoordt: “Time is money, maar niet 
ten koste van veiligheid.”

Uiteraard blijft er werk aan de winkel. Zelfs 
een gelauwerd ex-motorcrosskampioen als 
Joël Smets vindt het verkeer nog te gevaarlijk 
om er zich met de motor in te wagen. Hij weet 
nochtans als geen ander de focus en opperste 
concentratie te bewaren.

Net als die andere topsporter – Bart Swings 
– die skeelerend een topzomer beleefde en 
zich nu volop voorbereidt op de Olympische 
Winterspelen in Sotsji. Of de nationale hoc-
keyteams, die ons deze zomer tijdens het EK 
schitterende sportmomenten bezorgden.

Ook transport is topsport, dat weet TVM maar 
al te goed. Daarom laten we traditiegetrouw 
in dit nummer ook de zaakvoerder van een 
transportfirma aan het woord.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en voor 
binnenkort alvast gezellige feestdagen en een 
mooi en gezond 2014 vanwege het TVM-team!

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord
Verzekeringspartner voor  
de transportsector 
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Nieuws
VAN TVM

TVM stopt met schaatsploeg

25.000e  
Ridder gehuldigd

Na 14 jaar stopt TVM verzekeringen in het voorjaar van 2014 met 
de sponsoring van de TVM schaatsploeg. Op dat moment zal TVM 
eventuele nieuwe sponsorprojecten voorstellen.

TVM verzekeringen huldigde onlangs in 
Nederland de 25.000e Ridder van de Weg. TVM 
reikt sinds 1978 jaarlijks Ridders van de Weg-
onderscheidingen uit aan beroepschauffeurs die 
vele jaren schadevrij rijden.

De TVM schaatsploeg telt 
kleppers als Sven Kra-
mer, Wouter Olde Heuvel, 
Douwe de Vries, Christijn 

Groeneveld en Koen Verweij bij de 
mannen en Ireen Wüst en Linda de 
Vries bij de dames. “We zijn vol trots 
over wat deze schaatsploeg de afge-
lopen jaren gepresteerd heeft”, zegt 
Manager Corporate Communicatie 
Jaap Stalenburg. “Maar na 14 jaar is 
het goed om naar andere projecten te 
kijken.” 

De TVM schaatsploeg telt klep-
pers als Sven Kramer, Wouter Olde 
Heuvel, Douwe de Vries, Christijn 
Groeneveld en Koen Verweij bij de 
mannen en Ireen Wüst en Linda de 
Vries bij de dames. “We zijn vol trots 

“Nwe 25.000 Rid-
ders hebben ge-

huldigd, weten we ook 
dat het een prestigieuze 
onderscheiding is gewor-
den”, zegt Arjan Bos, CEO 
van TVM verzekeringen. 
De 25.000e Ridder van 
de Weg is Piet Koole (51), 

trucker bij Breewel Trans-
port BV uit Mijdrecht, een 
gespecialiseerde vervoer-
der van bloemen, planten, 
stukgoed en wijn. Hij kreeg 
zijn prijs uit handen van 
de Nederlandse astronaut 
André Kuipers.

Kort Nieuws 

Sponsoring XDakar met één jaar 
verlengd
De Dakar Rally past heel goed bij de doelgroep 
van TVM. Bovendien was het Dakar-team tijdens 
de laatste editie van ‘Dakar’ erg succesvol. 
Daarom doet TVM er een jaartje sponsoring bij. 
TVM verzekeringen is sinds enkele jaren sponsor 
van het team XDakar. Daar maken onder meer 
enkele transportondernemers deel van uit. In 
2014 verschijnt het team aan de start van de 
Dakar-rally met een auto en twee trucks.

over wat deze schaatsploeg de afge-
lopen jaren gepresteerd heeft”, zegt 
Manager Corporate Communicatie 
Jaap Stalenburg. “Maar na 14 jaar is 
het goed om naar andere projecten te 
kijken.” 

De kans is groot dat TVM  
opnieuw bij zijn traditie van sport-
sponsoring zal aanknopen, al zijn 
ook activiteiten voor specifieke doel-
groepen niet uitgesloten. “Sport past 
bij het imago van TVM verzekeringen. 
Als we voor sportsponsoring kiezen, 
dan kijken we vooral naar de meer 
mannelijke teamsporten zoals voet-
bal, wielrennen, auto- of motorrace. 
De nieuwe sponsoring moet sowieso 
echt bij TVM passen.”

Meer nieuws na de Olympische 
Winterspelen van Sotsji… 
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Publieke spiegelafstelplaats 
bij Transport Macharis

vragen

Sinds kort staat bij Transport Macharis in Dendermonde een nieuwe 
publieke spiegelafstelplaats. Met dit initiatief van de Vlaamse overheid 
kunnen alle vrachtwagenbestuurders gratis en op elk moment van de 
dag de spiegels van hun truck correct afstellen.

T vm is groot pleitbezorger van  
de aanleg van spiegelafstelplaat-

sen. “Efficiënt spiegelgebruik bewijst 
zijn nut het meest in de preventie van 
dodehoekongevallen. Maar ook in 
andere wegsituaties, zoals inhaal-
manoeuvres, zijn ze bijzonder nut-
tig”, zegt preventieadviseur Bruno 
Nijs. “Maar dan moeten de spiegels 
natuurlijk perfect afgesteld zijn. Op 
een spiegelafstelplaats kan de  chauf-

feur dat snel en efficiënt controleren. 
Allereerst neemt hij een juiste zit-
houding aan: rechte rugleuning en 
rug, voldoende dicht bij het stuur en 
met de handen in de juiste positie op 
het stuur. Als hij dan in zijn spiegels 
de omtreklijnen ziet van de zones die 
op de grond afgetekend zijn, kan hij 
met een optimale zichtbaarheid de 
baan op.”

5

TVM foundation 
TVM verzekeringen Nederland heeft dit jaar de TVM 
foundation opgericht. Deze stichting geeft in Nederland 
geld aan kleurrijke initiatieven op sportief, cultureel of 
maatschappelijk vlak. TVM verzekeringen reserveert zo 
jaarlijks een deel van de bedrijfswinst voor maatschappe-
lijke doelen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt alle 
aanvragen. Inmiddels werden de eerste maatschappelijke 
initiatieven reeds beloond met een bijdrage. Een overzicht 
met alle toegekende initiatieven en meer informatie over 
de TVM foundation vindt u op www.tvmfoundation.nl. De 
TVM foundation is enkel actief op Nederlands grondgebied. 

Eric Brosens studeerde af als 
jurist en trad in 1991 in dienst bij 
het toenmalige Schadetax België. 
Hij was er letselschaderegelaar. 
Tijdens zijn loopbaan volgde hij 
een opleiding tot arbeidsdeskun-
dige en in 2002 werd hij dienst-
hoofd bij Schadetax België. Sinds 
dit jaar is Eric ook de manager 
van de afdeling schade bij TVM 
Belgium. 

VRAAG 1
Hoe kijk je terug op de ruim 20 jaar bij TVM?

TVM België telde destijds een vijftal werknemers en  
nu 35. Ik heb TVM zien evolueren van een bedrijf dat 
zich moest waarmaken naar een gevestigde waarde in 
transportverzekeringen.

VRAAG 2
Hoe is je functie geëvolueerd?

Ik ben begonnen als letselschadebehandelaar bij TVM 
letselschaderegeling, later werd ik er manager. Sinds kort 
leid ik de hele schadeafdeling van TVM. Daardoor ben ik 
geëvolueerd van vakspecialist naar manager. Eén ding is 
daarbij niet veranderd: TVM hecht nog altijd veel belang aan 
een goede regeling van letselschades. Daarbij hebben we niet 
alleen oog voor het financiële, maar ook voor het menselijke 
aspect.

VRAAG 3
Sinds kort leid je dus de afdeling schade. Hoe is de opstart 
verlopen?

De schadeafdeling kon de groei van de laatste jaren niet 
meer bijbenen en kampte met gevoelige achterstanden. 
Daarom trokken we nieuwe ervaren medewerkers aan en 
veranderden we onze werkmethode. We werken nu met 
kleine teams of ‘tandems’, die een bepaalde regio bedie-
nen. Tot opluchting van iedereen zijn de achterstanden nu 
verleden tijd.

VRAAG 4
Hoe werken die ‘tandems’ precies? 

Net zoals voor productie hebben onze klanten ook voor 
schade vaste aanspreekpunten gekregen. Zo leren de 
schadebehandelaars de klanten binnen hun regio beter 
kennen en kunnen ze gemakkelijker inspelen op hun noden. 
Dat is niet alleen aangenaam, maar zeker ook efficiënt.

VRAAG 5
Wat geeft jou het meeste voldoening in je job?

Het meest voldoening vind ik nog steeds in de grote  
diversiteit van het ‘schade regelen’.
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Gouden Ridder van de Weg 2013 
Hans van Os:

“Dit is niet alleen       
  mijn verdienste”
Daags voor zijn huldiging als de Gouden Ridder van de Weg krijgt  
Hans van Os onverwacht een nieuwe opdracht toegewezen.  
Een collega neemt zijn vaste rit over. Hoewel dat niet helemaal 
ongebruikelijk is, schrikt de goedlachse vrachtwagenchauffeur toch. 
Tot hij te weten komt hoe de vork echt aan de steel zit…
tekst: Stefan Claus \ beeld: Gerlinde Schrijver

“Echt op zijn gemak is 
Hans niet”, vertelt zijn 
vrouw Fabiënne net 
voor TVM hem verrast. 

“Onlangs kreeg hij nog een nieuwe 
vrachtwagen, maar nu hij zijn vaste  
rit misloopt, is hij toch lichtjes 
ongerust.” Maar Hans moppert 
niet, want hij is 
vergroeid met het 
bedrijf. Als hij na 
zijn eerste opdracht 
nietsver moedend 
terugkeert naar  
zijn vertrekplaats in Zeebrugge 
is dat het begin van een dag vol 
verrassingen…  

Zodra Hans de parking van 
Macotruck nv oprijdt, staat een fees-
telijk ontvangstcomité hem op te 
wachten. Een van de toegesnelde 
aanwezigen is general manager Marc 
Costenoble. Als hij zijn poulain  
feliciteert, krijgt het gesprek een emo-
tionele wending.

Beide heren kennen elkaar al 
jarenlang. Hans was erbij toen Marc 
Costenoble zijn bedrijf uitbouwde. 
Hij maakte alle ups & downs mee. 
“Ik ben Hans enorm dankbaar voor 
alle jaren bij Macotruck. We hebben 
samen hard gewroet. In het begin van 
Macotruck deed ik zelf het onderhoud 

van de vrachtwagens. Toen Hans in 
dienst kwam, nam hij dit van mij over. 
Zo kon ik mij meer op  andere zaken  
concentreren. Als gouden ridder is hij 
niet langer alleen een ambassadeur van 
ons bedrijf, maar van alle vrachtwagen-
chauffeurs die verkeersveiligheid hoog 
in het vaandel dragen.”

Zoals gebruikelijk krijgt ook deze 
gouden ridder een ereteken opgespeld. 
Motorcrosslegende Joël Smets – net 

terug van een succesvolle Motorcross 
der naties als bondscoach – neemt de 
honneurs waar. “Wat Hans dagelijks 
presteert, dat is voor mij óók topsport. 
Tien jaar onafgebroken schadevrij 
rijden, het is een echte topprestatie”, 
aldus de ex-motorcrosser. Deze pres-
tatie komt echter niet uit de lucht 

gevallen. “Hans heeft 
een typisch trekje om 
steeds te willen leren 
en verbeteren”, zegt 
zijn vrouw. “Hij hecht 
veel belang aan veilig en 

zuinig rijden. Elke morgen controleert 
hij uitgebreid zijn banden op slijtage en 
zijn vrachtwagen ziet er altijd piekfijn 
uit. En als we in het weekend samen 
naar de winkel rijden – ik achter het 
stuur – kan hij het niet laten om rijles 
te geven. Dat ik echt moet stoppen aan 
een stopteken, hoeveel boete je riskeert 
voor elke mogelijke overtreding. Met 
als gevolg dat ik nu al eens alleen de 
boodschappen doe…”

“Ik ben mentorchauffeur,  
geen politieagent”



TVM ACTUEEL 15 \ 7 

Mentorchauffeur
Hans zelf reageert nuchter, maar aan-
gedaan op de erkenning. “Dit is de 
verdienste van een heel team. Om dit 
te kunnen verwezenlijken, heb je niet 
alleen goede chauffeurs, maar ook een 
overtuigd  management nodig.”

Hans is bij Macotruck ook één  
van de twee mentorchauffeurs. “Ik 
begeleid nieuwe chauffeurs tijdens 
de eerste dagen in ons bedrijf, zelfs al 
hebben ze dertig jaar ervaring. Ik ga 
met hen op pad en wijd hen in onze 
werkwijze in. Een politieagent ben ik 
niet, maar ik let wel nauwgezet op het 
gedrag en de rijstijl van de chauffeur. 
Ik zie snel wat voor vlees we in de kuip 
hebben en dat zeg ik ook eerlijk aan 
Marc. Voor hem is dit mentorschap 
best wel een forse investering. Toch 
doen we het liever zo, dan na twee 
maanden te moeten vaststellen dat we 
een onveilige chauffeur aangeworven 
hebben.”

“Time is money,  
maar niet ten koste  
van de veiligheid”

MACOTRUCK DRAAGT 
PREVENTIE HOOG IN HET 
VAANDEL  

Macotruck nv draagt veiligheid en preventie hoog in 
het vaandel zowel op de werkvloer als op de baan. 
“We werken al jaren met man en macht aan ons 
preventiebeleid. Dat we net nu een Gouden Ridder 
afleveren, is best een enorme prestatie gezien het 
toenemende verkeer op onze wegen”, aldus general 
manager Marc Costenoble. “Samen met Bruno 
Nijs, onze TVM-preventieadviseur, organiseren we 
regelmatig bijeenkomsten met onze chauffeurs.”

Dat de inspanningen van Macotruck meer dan holle 
woorden zijn, bewijzen de cijfers. Het bedrijf telt 
dit jaar maar liefst acht ridders: vijf bronzen, twee 
zilveren en nu dus een eerste gouden.  
“Deze erkenning sterkt ons om ons preventiebeleid, 
de rode draad binnen ons bedrijf, voort te zetten. 
Dan zullen er hopelijk nog gouden ridders volgen.”    

Time is money, maar…
“Men denkt al gauw dat de leuze van 
een vrachtwagenchauffeur luidt: hoe 
sneller, hoe beter. En de druk is in-
derdaad groot. Time is money, maar 
voor mij is veiligheid belangrijker. 
Soms merk ik wel dat ik wat alleen 
sta met mijn standpunt. Daarom doet 
het deugd om regelmatig chauffeurs 
te ontmoeten die er hetzelfde over 
denken. Op het gala van de Ridders 
van de Weg bijvoorbeeld kan ik mijn 
hart ophalen. Daar ga ik echt met een 
goed gevoel buiten, omdat ik besef dat 
er nog chauffeurs zijn die veel belang 
hechten aan veilig rijden”, besluit de 
Gouden Ridder 2013. Een koffie om  
van de emoties te bekomen heeft hij 
meer dan verdiend. 



Met 126 waren ze dit jaar, 
de bronzen, zilveren 
en gouden Ridders van 
de Weg. “Jullie zijn de 

ambassadeurs van het veilige weg-
transport”, verwelkomde algemeen 
directeur Frank Van Nueten hen. “De 
ambassadeurs ook van jullie bedrijf 
en van TVM. Wij zijn trots op jullie. 
Het is lang niet evident om altijd en 
overal hoffelijk en alert te blijven, om 
elke morgen een kwartier vroeger op 
te staan om je vrachtwagen te inspec-
teren zodat je veilig de baan op kunt. 
Om na een lange dag de cabine pro-
per te houden,…  Af en toe wordt daar 

misschien lacherig over gedaan, zelfs 
door andere chauffeurs. Maar ik hoop 
dat onze steun en erkenning jullie sti-
muleren om verder te doen. Wie weet 
spelden we jullie dan over enkele jaren 
het volgende ereteken op. Ik gun het 
jullie van ganser harte.”
Frank Van Nueten stak ook de werkge-
vers een hart onder de riem. “Het zijn 
voor de transportbedrijven moeilijke 
jaren geweest. En hoewel de crisis nog 
niet helemaal voorbij is, vang ik hoop-
volle signalen op. Het consumenten-
vertrouwen stijgt weer en voor volgend 
jaar wordt een lichte economische groei 
voorspeld. In veel sectoren verbetert 

Een nieuwe locatie en een hedendaags concept voor de 
uitreiking van de Ridders van de Weg, maar wel met 
een aantal vaste waarden. De Ridders – uiteraard, Anne  
De Baetzelier en ‘de Marcel’ waren op post voor een geslaagde 
avond.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver 

Ridders van de Weg 
2013

Vijfvoudig  
wereldkampioen  
Joël Smets is de 
perfecte sparring 
partner van  
Anne De Baetzelier.

de stemming onder de ondernemers. 
Exporterende bedrijven profiteren van 
de aantrekkende wereldhandel. In hun 
kielzog zal de transportsector zich her-
stellen. Hopelijk hebben we het ergste 
dus achter de rug.
Als transportverzekeraar beperkt TVM 
zich niet tot het verzekeren van risico’s. 
We trachten eerst en vooral schade aan 
personen en materiaal te voorkomen. 
Want ons hoeft u er niet van te over-
tuigen: preventie loont, altijd!
Maar het is knap dat ook u in crisis-
tijd bent blijven geloven en investe-
ren in de veiligheid van uw truckers. 
Lovenswaardig vind ik het eveneens 
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DE RIDDERS  

Joël Smets zette de ridders 
in de bloemetjes.  
Hij was vijfvoudig  
wereldkampioen en  
zesvoudig Belgisch  
kampioen motorcross en is 
nu succesvol bondscoach 
van het Belgische  
nationale motorcrossteam.

• 95 bronzen ridders
• 17 zilveren ridders
• 3 gouden ridders:  

Hans Van Os  
(Macotruck),  
Dirk De Groodt (Schenk) 
en Chris Plets (CV Trans)

En dan is er nog  
‘de Marcel’, 18-voudig 
gouden Ridder 
van de Weg…
Overal ter wereld hangen 
de chauffeurs aan zijn 
lippen.  

Marcel Versmekens is een 
vrachtwagenchauffeur van 
de wereld. Hoe hij aan  
18 gouden insignes 
gekomen is, kwam de zaal 
te weten aan de hand van 
een indrukwekkend filmpje.

TWEE VROUWELIJKE  
ZILVEREN RIDDERS   
Twee vrouwelijke zilveren Ridders 
blijven niet onopgemerkt. En 
deze twee dames van Schenk 
Tanktransport Belgium zijn 
chauffeurs met pit. Sandra 
Guilbau rolde in het vak via… 
het paardrijden. “Ik haalde mijn 
rijbewijs om met de paardentruck 
te kunnen rijden. Maar ik vond 
het zo leuk dat ik er mijn job van 
gemaakt heb.” Daarnaast heeft 
Sandra de handen vol met haar 
dochter van acht, haar tweeling 
van twee én haar hondenkapsalon.
An Swinkels heeft twee kindjes, 
een van 3 en een van anderhalf. 
Ze rijdt afwisselend dagen 
en nachten, afhankelijk van 
het ploegensysteem van haar 
man. “Het is goed plannen en 
… overleven”, geeft ze toe.

BRONS   
Twee bronzen ridders bij 
Transports Defraine:  
Michel Janssens en Gilbert Pirotte. 
De een houdt van mountainbiken, 
4x4 en reizen naar Frankrijk en 
Duitsland. De ander is voorzitter 
van een autotuningclub en 
houdt van oldtimers.

Bij Transport Macharis uit 
Dendermonde rijden voortaan 
drie bronzen ridders rond. 
“Maar als we iets langer bij 
TVM verzekerd waren, liep hier 
al een diamanten ridder rond”, 
zeggen Marco De Wever en 
Daniel Van Doorslaer over hun 
collega Ronny Blanckaert.

dat u veel moeite doet om de vakbe-
kwaamheid en het professionalisme 
van onze Belgische chauffeurs te blij-
ven erkennen en valideren, ondanks de 
concurrentie uit Oost-Europa.”
Frank Van Nueten bevestigde de aan-
wezigen dat TVM in elk geval een 
solide partner in transport blijft. “We 
willen niet per se de grootste zijn, maar 
wel de beste. Dankzij onze specialisa-
tie kunnen wij perfect de vinger aan 
de pols houden en met u meedenken. 
Net als u zijn we flexibel en getuigen we 
van ondernemingszin. En zo bouwen 
we aan een sterke vertrouwensrelatie 
op lange termijn.”
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“Het is knap dat transportfirma’s ook 
in crisistijd zijn blijven investeren in  de 
veiligheid van hun truckers”



President Poetin heeft heel 
lang gezocht naar het eni-
ge plekje in Rusland waar 
geen sneeuw valt”, grapt 

Katya, een inwoonster van Sotsji. 
“En daar, dacht hij in al zijn goed-
heid, moeten we de Olympische 
Winterspelen organiseren.” Drie 
jaar geleden lagen hier de gerooide 
akkers van een oude Sovjet staats-
boerderij. Even verderop zwommen 
mensen in zee. In de achtertuinen 
van het aangrenzende dorpje pluk-
ten Russische omaatjes, met hun 
typische bloemetjesjurken aan en 
hoofddoeken strak om het hoofd, 
de glanzend rode tomaten van het 
land. Nu, drie jaar later, zijn de Rus-
sische omaatjes verdwenen. Aan de 
kust is een geïmproviseerde goe-
derenhaven gebouwd. Het kiezel-
strand is enkele meters verderop 
in zee verplaatst. Arbeiders zijn 
druk bezig met de aanleg van een 
nieuwe boulevard. Om ons heen, 
op die voormalige Sovjetakkers, 
verrijzen  zes stadions, gloednieuw 
en hypermodern. Hier zullen in fe-
bruari 2014 de ‘meest moderne en 

De Olympische Winterspelen in Sotsji volgend jaar worden 
misschien wel de merkwaardigste ooit. Schaatsen in het 
subtropische ‘Lloret de Mar van Rusland’, terwijl aan de 
andere kant van de bergen terroristen klaarliggen om de 
boel te verstoren. Een kennismaking met een bijzondere 
badplaats... 
tekst: Arnold van Bruggen, bewerkt door Stefan Claus  | beeld:  Rob Hornstra en Gerlinde Schrijver

SOTSJI 

Schaatsen tussen  de palmbomen
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compacte Winterspelen ooit’ plaats-
vinden. 

Het shorttrackstadion is opge-
bouwd uit reflecterende platen en 
lijkt telkens een nieuwe kleur aan te 
nemen. Eromheen zijn nieuwe snel-
wegen gebouwd, een nieuw vliegveld 
en een razendsnelle treinverbinding 
de bergen in, waar straks de skispor-
ten worden georganiseerd. Zo ziet een 
revolutie er dus uit. Van zwart naar 
wit. Een totale omkering van alles wat 
hier was. Van een provinciale 
uithoek in Rusland tot het 
epicentrum van haar heden-
daagse macht: Sotsji 2014 is het 
pronkjuweel van het regime-
Poetin. Als straks deze Spelen 
beginnen, zo heeft Poetin meermaals 
gezegd, dan heeft Rusland zijn plek op 
het wereldpodium terugveroverd na de 
zwarte, treurige jaren sinds de val van 
de Sovjet-Unie. 

Jonge stad 
Sotsji is een jonge stad. Pas halverwege 
de 19e eeuw veroverden de Russische 
legers haar op de woeste bergvolkeren 
van de Kaukasus. Halverwege Krasnaya 
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Polyana, waar de skisporten zich afspe-
len, herinnert een monument aan de 
beslissende slag die in 1864 een einde 
maakte aan de vijftig jaar durende 
Kaukasusoorlog. De Russen zagen 
direct hun kans in Sotsji. Door de over-
vloed aan frisse lucht, een subtropisch 
klimaat en mineraalhoudende bron-
nen moest Sotsji het kuuroord van het 
Russische rijk worden. De moerassen 
aan de kust werden gedempt, malaria 
uitgebannen en hotels gebouwd. Ten 

tijde van de Sovjet-Unie nam Sotsji 
een hoge vlucht. De sanatoria zijn 
soms prachtige gebouwen, zoals het 
modernistische sanatorium van het 
Rode Leger of de pompeuze paleizen 
voor het proletariaat van de Staalen 
Mijnwerkersvakbonden. Sotsji was 
een plek waar de elite samenkwam, 
waar Stalin in lange zomers het land 
bestuurde en waar miljoenen arbeiders 
jaarlijks hun gratis vakantie genoten in 

Schaatsen tussen  de palmbomen

één van de honderden sanatoria langs 
de kust. 

Je kan Sotsji een romantische stad 
noemen. De bossen en heuvels zijn 
dooraderd met talloze bergriviertjes 
en watervallen en aan de kust vind je 
idyllische kiezelstrandjes. Er zijn thee-
plantages, wijngaarden en luxe datsja’s 
omringd door palmbomen en manda-
rijnenstruiken. Maar Sotsji is tegelij-
kertijd het Lloret de Mar van Rusland. 
Niet alle stranden zijn romantische 

kiezelstrandjes. Minstens zo 
vaak zie je lange betonnen 
stranden waarop grote, rood-
verbrande Russen hun sjas-
liek aan het verteren zijn met 
wodka. Aan de boulevards 

staan zangers en zangeressen stam-
pende Russische chansons de terrassen 
op te schreeuwen. Een verstaanbaar 
gesprek tijdens een diner is hier prak-
tisch onmogelijk en klantvriendelijke 
bediening een zeldzaamheid.

Verrotte resten 
Sotsji is Rusland in een notendop. 
Tussen de verrotte resten van de Sovjet-
Unie verrijzen blinkende spiegelglazen 

“Als Poetin iets wil, 
dan gebeurt het”



fl ats, rijden de duurste auto’s rond en 
leeft de nieuwe elite van Rusland haar 
droom. Sinds kort verrijzen hier alleen 
nog maar vijfsterrenhotels, waar je je 
voor astronomische prijzen kan laven 
aan het eten van geïmporteerde Franse 
koks en cocktails gemixt door daartoe 
ingevlogen kleurlingen. 

Sotsji is ook het grootste bouw-
project in Rusland. Alles wordt nieuw 
gebouwd: de snelwegen, de luchtha-
ven, de skihellingen, de stadions, de 
vijfsterrenhotels, het Olympisch dorp 
en het mediacentrum. In de aanloop 
naar de Olympische Winterspelen 
wordt naar schatting veertig miljard 
dollar geïnvesteerd. Volgens een lokale 
ondernemer verdwijnt daarvan de 
helft als smeergeld in de zakken van 
politici en aannemers. Om aan te geven 
hoe groot de verspilling is, berekende 
het in Rusland zeer kritische tijd-
schrift Esquire dat de splinternieuwe 
asfaltweg tussen Sotsji en de skioor-

den met een budget van acht miljard 
dollar ook had kunnen worden aange-
legd met een laag van 6,37 centimeter 
oesters, 1,1 centimeter zwarte kavi-
aar, 9 centimeter versnipperde Louis 
Vuitton tassen, 22 centimeter foie gras 
of 13,85 centimeter Hennessey Cognac. 

Nog zorgwekkender dan de cor-
ruptie is de geopolitieke situatie van 
Sotsji. Zichtbaar vanaf het dak van 

de schaatsstadions ligt het volstrekt 
onbekende landje Abchazië, dat pas in 
2008 door Rusland als land is erkend. 
Voor die tijd was het een onbestaand 
land, een afvallige provincie van het 
naburige Georgië. Het buurland erkent 
de onafh ankelijkheid van Abchazië 
niet en noemt de Olympische Spelen 
in Sotsji een provocatie. Omdat 
Sotsji bouwmaterialen betrekt uit 
Abchazië wil Georgië de Spelen het 
liefst boycotten. Maar van het kleine 
Georgië is uiteindelijk weinig gevaar 
te verwachten. Gevaarlijker zijn de 
ontwikkelingen landinwaarts, aan de 
andere kant van de bergen. Daar ligt 
de Noord-Kaukasus, met onder andere 
de Elbroes, Europa’s hoogste berg met 
maar liefst 5.642 meter. In Rusland was 
het een geliefd wintersportgebied, tot 
in 2011 zes Russische toeristen dood-
geschoten werden door gemaskerde 
mannen. Dezelfde dag werden de 
skiliften op de Elbroes opgeblazen. 
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Beide acties werden gepleegd door de 
troepen van het ‘Noord-Kaukasisch 
Emiraat’, dat zich sinds begin jaren 
‘90 verzet tegen de Russische overheer-
sing in het gebied. Ze strijden voor een 
onafh ankelijke islamitische staat. Op 
haar website deelde de organisatie mee 
dat dit een oefening was voor aanval-
len tijdens de Olympische 
Spelen in Sotsji.

Massale veldslag  
Een stukje voorbij de 
Elbroes liggen beruchte 
Noord-Kaukasische deelrepublieken 
als Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië. 
De gevechten tussen het extremisti-
sche ‘Noord-Kaukasisch Emiraat’ en de 
Russen gaan onverminderd voort. Begin 
vorig jaar voerden de troepen van het 
Emiraat een aanval uit op de Russisch 
troepen, middenin de besneeuwde 
bergen op de grens van Tsjetsjenië en 
Dagestan. Het werd een massale veld-

slag met vele doden aan beide kanten. 
Ook dit is volgens de website van het 
Emiraat een oefening voor Sotsji. 
Enkele weken later vond Rusland in 
Abchazië, naast de schaatsstadions, 
een munitiedepot van dezelfde islami-
tische terreurorganisatie. 

De Russische veiligheidsdienst 

FSB verwacht dan ook een poging van 
deze lokale terroristen om de Spelen 
te verstoren. In samenwerking met 
West-Europese veiligheidsdiensten 
zal daarom tijdens de Spelen het meest 
geavanceerde bewakingssysteem 
ooit in gebruik genomen worden dat 
middels satellieten en radarsyste-
men de veiligheid moet waarborgen. 
Het worden bijzondere Olympische 

Winterspelen, dat staat vast. Net als in 
China zal geprobeerd worden om het 
sportevenement te koppelen aan men-
senrechtenschendingen, armoede en 
corruptie. Maar er is Rusland en Poetin 
in het bijzonder veel aan gelegen om 
in het subtropische badplaatsje Sotsji 
de meest spectaculaire en moderne 

Olympische Winterspelen 
ooit te organiseren. En als 
Poetin iets wil, dan gebeurt 
dat. Het valt te hopen 
dat de terroristen aan de 
andere kant van de bergen 

zich dan even koest houden.
Meer verhalen over Sotsji en de 

omringende gebieden zijn te vinden 
op theSotsjiproject.org, waar schrijver 
Arnold van Bruggen en fotograaf Rob 
Hornstra vijf jaar lang de aanloop naar 
de Spelen in kaart brengen.

“Van provinciale uithoek 
tot epicentrum van de macht”





ROAD
ON THE
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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. 

Marc Costenoble van Macotruck nv kan 
niet wachten om zijn Gouden Ridder 2013 te  
overvallen. Fotografe Gerlinde Schrijver was 
uiteraard in de buurt om de fiere general  
manager te kieken.



Bart Swings:  
skeelerer  
wordt schaatser 

Op weg naar Sotsji 

Tot voor kort moesten wij Belgen het stellen met een 
‘geleende’ schaatskampioen. Nu wordt een landgenoot 
genoemd als outsider voor de Winterspelen. Sinds Bart 
Swings de schaatsen aanbond, sneuvelen de records. In 
2012 pakte hij brons op het WK allround. ‘Tussendoor’ 
won hij goud op de World Games inline-skating. 
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver, Bart swings

BIO  

• Geboren op 12 februari 1991 in Herent.
• 4x wereldkampioen en  

15x Europees kampioen inline-skaten.
• Twitter: @bartswings
• Facebook: https://www.facebook.com/bswings
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B          art Swings: ‘Belgisch’ 
bescheiden, maar bulkend 
van talent en gedrevenheid. 
Je combineert immers 

niet zomaar ingenieursstudies met 
internationaal succes in niet één, 
maar twee sporten. In het inline-
skaten kaapte Bart Swings bij de 
junioren tal van internationale 
kampioenstitels weg. Sinds 2009 is 
hij ook wereldtop in het skeeleren bij 
de senioren. En toen hij in 2010 voor 
het eerst zijn opwachting maakte op 
een grote schaatswedstrijd, werd hij 
meteen Belgisch kampioen allround.  
Skeeleren in de zomer en schaatsen 
in de winter dus. Enkele 
Amerikanen deden het 
hem voor, maar schaatsers 
‘pur sang’ hebben zo hun 
twijfels. “Onterecht”, meent 
Bart Swing. “De combinatie van de 
twee sporten maakt mij sterker op 
beide fronten. Zo was het WK inline-
skaten van afgelopen zomer een goede 
voorbereiding op mijn schaatsseizoen. 
En die gouden plak, dat was de 
perfecte boost voor mijn motivatie…” 
Beide sporten hebben overigens minder 
met elkaar gemeen dan de meeste 
buitenstaanders denken. “Schaatsen is 
veel technischer. Als je alleen in je baan 
rijdt, tegen de klok, dan kan elke kleine 
fout fataal zijn. Bij inline-skating rij 
je in een peloton, wat uiteraard ook 
bepaalde kwaliteiten vereist.” Skills die 
trouwens uitstekend van pas komen 
tijdens een ploegenachtervolging op 
de schaatspiste. 

Dromen van Sotsji
Er is nog een reden waarom Bart 
Swings schaatsen en skeeleren com-
bineert.” Als schaatser kan je naar 
de Olympische Spelen, een skeelerer 
blijft sowieso thuis.” Swings mikte 
oorspronkelijk op de Olympische 
Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea. 
Maar door de knappe prestaties van 
de afgelopen jaren zijn de plannen bij-
gesteld en leeft hij nu als outsider toe 
naar de Spelen in Sotsji. 

En hij is niet alleen. België trekt 
immers met een heuse schaatsploeg 
naar Sotsji: het Team Stressless®. 

Dat team, dat is op zich al iets 

speciaals. Eigenlijk is het een echte 
vriendenclub, waarin iedereen elkaar 
al jaren kent. Maarten Swings is de 
oudere broer van Bart. Schaatser 
Ferre Spruyt en zijn broer, coach Jelle 
Spruyt, zijn vrienden van Bart en 
Maarten van toen ze als kind samen 
bij RSC Heverlee skeelerden. “Wannes 
Van Praet ten slotte was jarenlang een 
geduchte skeelerconcurrent. Tijdens 
onze studie kwamen we elkaar weer 
tegen en sindsdien zitten we in 
hetzelfde skeeler- en schaatsteam.” 
De vriendengroep brengt veel tijd 
samen door: tijdens wedstrijden, op 
training, aan de universiteit,… Dat ze 
elkaar dus door en door kennen, speelt 
vooral bij de ploegenachtervolging 

in hun voordeel. “Het is onze 
sterkte. Die kameraadschap én onze 
pelotonervaring van bij het skeeleren.”
Coach en manager van het Team 
Stressless® is oude rot in het vak Bart 
Veldkamp. Deze ‘schaatsbelg’ behaalde 
in 1992 goud op de tien kilometer 
tijdens de Spelen van Albertville en 
brons op de Spelen van Lillehammer 
(1994) en Nagano (1998). In 1990 werd 
hij Europees kampioen allround.

Crowdfunding voor Sotsji
De weg naar Sotsji loopt niet over 
rozen. Nu bereidt het team zich pro-
fessioneel en in alle rust voor, maar tot 

voor kort was het finan-
ciële plaatje erg onzeker. 
“We wisten pas heel laat 
of er geld genoeg was voor 
de verplaatsing naar een 

wedstrijd. Een fysiotherapeut konden 
we sowieso nooit meenemen.” 

Daarom startte Bart Veldkamp 
afgelopen zomer een opmerkelijke 
crowdfunding-actie. 
Via www.steunbartswings.be riep hij 
het grote publiek op om de schaatser 
financieel op weg te helpen naar Sotsji. 
Het Noorse meubelmerk Stressless® 
verbond zich voor drie jaar als hoofd-
sponsor aan de ploeg. “Nu hebben we 
de mogelijkheid om onze omkadering 
naar een hoger niveau te tillen”, zegt 
Bart Swings. 

En tijdens de komende 
Winterspelen zullen we zien wat  
dat geeft. Te volgen vanaf 7 februari 
2014… 

“Schaatsers ‘pur sang’ 
hebben zo hun twijfels”
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“Er is dringend 
  extra asfalt nodig” 

Transport & Logistiek Vlaanderen

Transport & Logistiek Vlaanderen bereidt momenteel de vernieuwde 
Trailer-beurs voor. Ondertussen schreef de beroepsorganisatie haar 
politiek memorandum. “Men hoopt dat de economie aantrekt. Maar 
wanneer daardoor ook het wegtransport toeneemt, wordt onze sector 
daarop afgerekend.” 
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

D          e vijftiende editie van 
Trailer – van 24 tot 27 april in 
Kortrijk Xpo – zal er anders 
uitzien dan voorgaande 

jaren. Na uitgebreid overleg met de 
exposanten wordt de beurs compacter, 
evenwichtiger en toegankelijker. 
“Maar ze blijft voor onze sector wel 
het netwerkevent bij uitstek”, zegt 
Lode Verkinderen, secretaris-generaal 
van Transport & Logistiek Vlaanderen 
(TLV). “Ook in post-crisistijd blijft 
het zaak om elkaar te ontmoeten. 
We vangen alvast positieve signalen 
op over het nieuwe concept.” 

Loonkost: water aan de lippen
De loonkostproblematiek staan 
bovenaan het prioriteitenlijstje van 
TLV. “Onze loonkost vormt niet alleen 
een handicap tegenover de nieuwe 
EU-lidstaten, maar zelfs tegenover onze 
buurlanden”, zegt Lode Verkinderen. 
“De afgelopen tien jaar verplaatste 
de groei van de transportsector zich 
systematisch naar het buitenland. Nu 
vertaalt dit fenomeen zich bij ons voor 
het eerst in een dalende tewerkstelling. 
Ook de vakbonden zijn gealarmeerd.
Samen met hen en met de andere 
werkgeversorganisaties hebben we 
een concreet voorstel gedaan om de 
concurrentiepositie van de Belgische 
transportfi rma’s structureel te verbe-
teren. Zo vragen we onder meer dat 
niet-productieve uren op een voorde-
ligere manier belast zouden worden. 

De vrijgekomen middelen zouden de 
transporteurs in eigen land moeten 
investeren.”
 
Kilometerheffi  ng: onder 
voorwaarden aanvaardbaar…
De voorbereidingen voor de invoering 
van de kilometerheffi  ng vorderen. Nog 
dit jaar zou de overheid een exploitant 
aanstellen die het systeem zal uitbaten. 
“De kilometerheffi  ng is op zich een 
goed idee, in die zin dat buitenlandse 
weggebruikers voor het eerst echt 
zullen betalen voor het gebruik van 
onze wegeninfrastructuur.” Toch is 
TLV niet onverdeeld gelukkig met de 
voorstellen zoals die nu op tafel liggen. 
“Zo betreuren we het dat de heffi  ng 
niet voor personenwagens zal gelden. 
“Als alleen de vrachtwagens moeten 
betalen, zal dit het probleem van de 
verkeerscongestie niet oplossen.” 

Verder hoopt TLV dat er snel 
onderhandeld zal worden over de 
tarieven van de kilometerheffi  ng. 
“Transportfi rma’s moeten zich ruim 
op voorhand kunnen voorbereiden.” 
De organisatie hoopt bovendien dat 
de tarieven redelijk zullen zijn, zo 
niet wordt de heffi  ng nefast voor de 
concurrentiepositie van de Belgische 
transporteurs. “Temeer omdat 
Nederland bijvoorbeeld niet van plan 
is om de eerstkomende jaren een 
gelijkaardige heffi  ng in te voeren.”

TLV is ook benieuwd naar de 
bestemming van de inkomsten uit 

de kilometerheffi  ng. “Die 
moeten onzes inziens gaan 
naar het onderhoud, maar 
meer nog naar de uitbreiding 
van ons wegennet. De 
huidige initiatieven om de 
zogenoemde missing links 
in ons wegennet aan te 
pakken, volstaan absoluut 
niet. Er is dringend extra 
asfalt nodig!”

Uitbreiding wegennet: 
broodnodig 
De situatie is volgens TLV 
zeer ernstig. “Een minieme 
economische groei leidt nu 
al tot langere fi les. Wat zal 
dat geven als de economie 
met 1,5% aanzwengelt? Het 
goederentransport is een 
exponent van die groei. Maar 
de economische opleving 
dreigt teniet gedaan te wor-
den door de kostprijs van de 
fi les.” Tegenstanders beweren 
dat bijkomend asfalt alleen maar 
tot nog meer goederenverkeer en 
nog meer opstoppingen zal leiden. 
“Dat is kortzichtig”, meent Lode 
Verkinderen. “Ondanks serieuze 
inspanningen om het openbaar 
vervoer en het modaal transport te 
stimuleren, nemen onze wegen nog 
altijd ruim 80% van het vervoer voor 
zijn rekening. Maar ons wegennet is 
in de afgelopen dertig jaar nauwelijks 

TLV vraagt dat 
niet-productieve 

uren op een 
voordeliger 

manier belast 
zouden worden



veranderd. We moeten de realiteit 
onder ogen zien. Als de consument 
meer wil en kan verbruiken, stijgt 
het goederentransport exponenti-
eel. Wanneer het goederenvervoer 
echter faalt of beknot wordt, heeft 
dit een negatieve impact op de 
economische groei. Sommigen 
verwachten dat e-commerce 
het fi leleed kan kenteren, maar 
niets is minder waar. Vroeger 
werden boeken in winkels 
geleverd,  soms per palet. Nu 
legt één boek dat we online 
bestellen 400 kilometer af in 
24 uur... Niemand kan ont-
kennen: alleen het wegver-
voer is fl exibel genoeg om 
aan de vraag van de veelei-
sende consument te kunnen 
voldoen.”
In Nederland heeft men dat 
volgens Lode Verkinderen 
goed begrepen. “Daar is de 
afgelopen jaren fors geïn-
vesteerd in de uitbrei-
ding van het wegennet. 
In de Randstad bijvoor-
beeld hebben de meeste 
snelwegen twee maal 
vier rijstroken gekregen. 

De fi les zijn er systema-
tisch korter.”

Ecologische initiatieven: 
welkom
TLV steunt de plannen van de 
Europese Unie om de CO2-uitstoot 
van het vrachtvervoer over de weg 
terug te dringen. “Het is een goed 
idee om daartoe de maten en gewich-
ten van vrachtwagens aan te passen 
en hun aerodynamica te verbeteren, 
maar dit mag niet ten koste gaan van 
nuttige laadmeters. Bovendien mag 
de kostprijs niet hoger liggen dan de 
opbrengst.”
Er is in de Europese Unie ook sprake 
van om het grensoverschrijdend ver-
voer met LZV’s (Langere en Zwaardere 
Vrachtwagens) toe te laten onder 
bepaalde voorwaarden. “Momenteel 
rijden in Nederland zo’n duizend 
LZV’s rond en in Duitsland loopt een 
proefproject. In Vlaanderen is de eer-
ste offi  ciële LZV-rit voor medio 2014 
gepland. Wallonië volgt ongetwijfeld. 
LZV’s kunnen een ecologisch en eco-
nomisch voordeel opleveren.”

Dit en nog tal van andere programma-
punten wil TLV op de politieke agenda 
krijgen of naar een volgende regelge-
vende fase leiden. Er is dus nog werk 
aan de winkel voor de beroepsvereni-
ging van transporteurs…
Maar eerst dus afspraak op Trailer in 
Kortrijk Xpo.
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TRAILER: WAT IS 
NIEUW? 

• van 24 tot en met 27 april 2014.
• 4 dagen: 2 werk- en 2 

weekenddagen.
• na de middag open, 

later sluitingsuur. Vlot 
combineerbaar met het werk.

• netwerkevent op 24 april, na 
sluitingstijd, met o.a. uitreiking 
van de ‘Best of Transport’-
awards, een co-organisatie 
met TransportMedia (24/4).

• interessante lowbudget 
formules voor exposanten.
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ONDERWEG
BELG

Joël Smets  

•  Geboren op 6 april 1969.
• Maakte in 1989 zijn debuut in het  

Grand Prix-circuit.
• Won zijn eerste Grand Prix in 1993. 

In totaal won hij 57 GP-titels.
• Ontving in 2005 een  

Lifetime Achievement Award tijdens de 
uitreiking van de Sportpersoonlijkheid.

• Werd in totaal vijf keer Wereldkampioen 
en zes keer Belgisch kampioen.

• Heeft als bijnaam de Vlaamse Leeuw.
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“Op een motor  
voel ik mij niet veilig”

Ex-topmotorcrosser Joël Smets kiest resoluut 
zijn baanvaste Mazda CX7 boven een 
baanmotor. “Op twee wielen voel ik mij niet 
veilig in het verkeer. Mijn huidige wagen 
is echt fantastisch, al is mijn pick-up mijn 
trouwste vriend.” Veel belang aan luxe in de 
wagen hecht de vijfvoudige wereldkampioen 
niet, al droomt hij toch stiekem van een 
Porsche Cayenne. 
tekst: Stefan Claus  \  beeld: Gerlinde Schrijver

 

“In tegenstelling tot wat men-
sen misschien denken, ben 
ik helemaal geen hardrijder. 
Ik leef mij uit in de sport en 

zoek daar mijn limieten op. Eens ik in 
mijn wagen zit, schakel ik de knop ge-
makkelijk om en dan is veiligheid voor 
mij prioritair. Ik ben dus geen snelheids-
maniak, maar toch stel ik mij soms vra-
gen bij de snelheidsbeperkingen. Ik kom 
vaak op plaatsen waar je bijvoorbeeld 
maar 50 km/u mag, maar perfect 70 km/u 
zou kunnen rijden.”

Veilig en vlot
Veiligheid en vlotheid 
zijn voor Joël de belang-
rijkste waarden in het 
verkeer. “Dat zijn voor mij twee zaken 
die hand in hand gaan. Ik heb het bijvoor-
beeld moeilijk met mensen die niet begrij-
pen hoe ze moeten ritsen of efficiënt een 
rotonde moeten oprijden. Dat zijn noch-
tans twee oplossingen waardoor je veilig 
en vlot kunt rijden. Anderzijds maak ik  
me nu minder snel druk als ik zo’n chauf-
feurs in het verkeer tegenkom. Vroeger 
durfde ik al eens claxonneren of met de 
lichten knipperen, maar dat laat ik nu aan 
mij voorbijgaan. Dat geldt trouwens ook 

voor het fileleed in ons land. Ik heb me 
erbij neergelegd dat ons wegennet vol-
ledig dichtgeslibd is, dus jaag ik mij daar 
niet meer in op en bol gewoon mee.”

Beroepsmisvorming
“Door die onzekerheid en onveiligheid 
op de baan begeef ik mij nooit met een 
baanmotor op de weg. Sterker nog, ik 
heb er geen. Mijn vrouw heeft er ooit 
eentje gekocht, maar dat ding was snel 
de deur uit. Ik voel mij gewoon niet 

veilig op twee wielen. Op het circuit is 
dat anders, al laat mijn lichaam dat nu 
niet altijd meer toe. Het gevoel dat ik 
heb in een auto kan overigens helemaal 
niet tippen aan dat op een motor. Al 
is dat natuurlijk beroepsmisvorming. 
Autorijden zal mij nooit een adrenali-
nerush geven.”

Pick-up
“Een luxueuze wagen is (nog) niet aan 
mij besteed, comfort vind ik daarente-

gen wel belangrijk. Daarom ben ik ook 
zo verknocht aan mijn Nissan Prima 
Star, een pick-up. Comfort betekent 
voor mij vooral dat ik de mogelijkheid 
heb om veel materiaal te vervoeren. In 
mijn Nissan stal ik een motor, een fiets 
en nog wat mensen. Als dat niet com-
fortabel is. Eens ik de vijftig gepasseerd 
ben, mag het wel wat meer zijn. Dan 
kies ik resoluut voor mijn droomwa-
gen, een Porsche Cayenne.” 

Maar tot dan…
“Tot dan hou ik het toch 
maar bij mijn huidige auto, 
een Mazda CX7. Prijs-
kwaliteit is hij echt top. 
Bovendien ben ik tevreden 

over zijn baanvastheid, de 4x4-functie, 
de tractiecontrole en het comfort. 
Daarnaast beschikt hij over een groot 
laadvermogen en leunt de look & feel 
aan bij pakweg een BMW X6. Wat dat 
betreft, is het best wel het perfecte 
alternatief voor mijn droomwagen. En 
hij is ook de helft goedkoper, dat is ook 
mooi meegenomen natuurlijk.” 

“Ik jaag mij niet op in de file, 
ik bol gewoon mee”  

Joël Smets  

•  Geboren op 6 april 1969.
• Maakte in 1989 zijn debuut in het  

Grand Prix-circuit.
• Won zijn eerste Grand Prix in 1993. 

In totaal won hij 57 GP-titels.
• Ontving in 2005 een  

Lifetime Achievement Award tijdens de 
uitreiking van de Sportpersoonlijkheid.

• Werd in totaal vijf keer Wereldkampioen 
en zes keer Belgisch kampioen.

• Heeft als bijnaam de Vlaamse Leeuw.
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TVM  
in de ban van hockey
Spanning, sfeer en hoogstaande sportieve prestaties op het EK Hockey  
afgelopen zomer in Boom. TVM was erbij en tal van genodigden genoten mee.
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TVM  
in de ban van hockey



“Als de markt evolueert,    
 doen wij dat ook” 

Herrijgers speelt in op kansen 

Herrijgers uit Kalmthout is al meer dan 60 jaar een 
veelzijdige onderneming: de activiteiten variëren van de 
verkoop van veevoeders en houtpellets tot bulktransport, 
het vervoer van mest, zeecontainers, walking-floor-
transporten ,… “Het is één van onze absolute sterktes: 
inspelen op marktomstandigheden”, zegt zaakvoerder 
Dirk Herrijgers.
tekst: Davy Verbeeck  \ beeld: Sophie Herrijgers
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“Enkele jaren na het 
einde van WO II, 
in 1950 om precies 
te zijn, richtte Jozef 

Herrijgers een veevoederhandel op. 
Jozef, vader van huidig zaakvoerder 
Dirk Herrijgers, ging op zoek naar 
klanten voor veevoederfabrikanten, 
maar ontwikkelde meteen ook 
een nevenactiviteit: zo vervoerde 
hij aardbeien en augurken naar de 
veiling in Hoogstraten en ging hij 
melk ophalen bij de landbouwers in 
de regio. Deze zoektocht naar nieuwe 
kansen en de drive om in te spelen op 
wijzigende marktomstandigheden 
is doorheen de jaren een constante 
factor gebleven binnen het bedrijf 
Herrijgers.  

Dirk Herrijgers: Enkele decen-
nia na de oprichting van Herrijgers 
was de markt al grondig veranderd: 
landbouwers lieten hun melk niet 
meer ophalen door firma’s zoals de 
onze. Er werden koeltanks ingezet. 
De ‘melkronde’ die mijn vader had, 
verdween dus. Onze transportacti-
viteit naar de veiling in Hoogstraten 
bleef tot medio de jaren ’80, maar ook 
dat hield toen op. Toen mijn vader in 
1985 met pensioen ging, was het dan 
ook zaak om onze manier van werken 
en toekomstvisie eens grondig onder 
de loep te nemen. We hebben toen een 
handel in veevoeder overgenomen en 
enkele jaren later een eerste vrachtwa-
genbestuurder aangenomen. Het was 
het begin van een mooie groeicurve. 

landbouwbedrijven. Die service werd 
sterk geapprecieerd. 
We brachten de mest naar mestverwer-
kingsinstallaties of naar bedrijven in 
regio’s waar mest gebruikt kon worden 
voor akkerbouw.

Concreet brachten we alle trans-
port onder in Vervoer Herrijgers. 
Omdat veel van onze activiteiten 
sterk seizoensgebonden waren, ston-
den we voor een grote uitdaging. In 
sommige periodes kwamen we als het 
ware transportcapaciteit tekort, ter-
wijl we er in andere maanden teveel  
hadden… Het bulktransport loopt 
zowat het hele jaar door, maar andere 
transporten, zoals het mesttransport, 
zijn seizoensgebonden.

U ging dus op zoek naar nieuwe 
markten?
Dirk Herrijgers: Ja, zo zijn we ons 
gaan toeleggen op het vervoer van 
zeecontainers en hebben we walking-
floor-opleggers ingezet voor het 
transport van boomschors, granen 
en potgronden. De combinatie van al 
deze activiteiten laat ons toe om onze 
vrachtwagens het hele jaar door maxi-
maal te benutten. In 2009 hebben we 
het transport van zeecontainers wel 
ondergebracht in een aparte vennoot-
schap, namelijk Hervotrans. Intussen 
zijn we een absolute specialist in het 
bemiddelen in en verzorgen van con-
tainertransporten tussen de haven van 
Antwerpen en alle bestemmingen in  
de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Later, in 1999, volgde nog de overname 
van Van Dongen uit Wuustwezel, een 
bedrijf dat net dezelfde activiteit (ver-
koop van veevoeder) uitoefende als wij.

Drie vennootschappen
Opmerkelijk is dat u vrij snel 
beslist hebt om de activiteiten van 
uw bedrijf te splitsen in meerdere 
vennootschappen.
Dirk Herrijgers: Dat klopt. Ik zorgde 
ervoor dat er twee aparte vennoot-
schappen kwamen: Hervado enerzijds 
en Vervoer Herrijgers anderzijds.

Laat ons beginnen met Hervado. 
Welke activiteit bracht u daarin 
onder?
Dirk Herrijgers: De verkoop van vee-
voeder en andere landbouwproducten. 
Vandaag verkopen we voeders voor 
alle soorten dieren: runderen, varkens, 
pluimvee, konijnen enz. We geven ook 
advies over wetgeving en rantsoenen. 
Daarnaast verkopen we voeder voor 
hobbydieren zoals konijnen, kippen, 
paarden en honden. Ten slotte hebben 
we ons de voorbije jaren toegelegd op 
houtpellets en brandhout.

En welke rol speelt Vervoer Herrijgers?
Dirk Herrijgers: Bij meer en meer 
landbouwbedrijven waar we veevoe-
der leverden, kregen we de vraag of 
we hun mest konden wegbrengen. We 
hebben daarover nagedacht en zijn 
vervolgens begonnen met het zoeken 
van afzetplaatsen voor de mest van die 

“De zoektocht  
naar nieuwe  
kansen is een  
constante  
in ons bedrijf”





Hoeveel mensen stelt u vandaag 
tewerk?
Dirk Herrijgers: De drie vennoot-
schappen zijn samen goed voor  
24 FTE’s. Concreet gaat het om 21 per-
soneelsleden, mijn twee dochters Inge 
en Sophie en mezelf.

Impact van de crisis
Laat de crisis zich voelen in uw 
bedrijf?
Dirk Herrijgers: Ja en neen. Het is 
niet zo dat we onze omzet of klanten-
portefeuille drastisch zagen krimpen, 
of dat we mensen 
dienden te ontslaan. 
Dat zeker niet. We 
merken wel dat het 
nu langer duurt 
dan vroeger om ons 
orderboek vol te krijgen. Enkele jaren 
terug zat onze planning vier dagen 
vooraf al vol, vandaag is dat soms de 
dag voordien pas. 

Gedragen klanten zich vandaag 
anders dan vroeger?
Dirk Herrijgers: Absoluut, klanten 
zijn heel wat veeleisender geworden. 
Ik denk dan in de eerste plaats aan 
de leveringstijden. In het verleden 
konden we bijna op elk moment van 
de dag leveren. Als de goederen op de 
juiste dag bij de klant waren, was die 
tevreden. Vandaag merken we dat de 
leveringstijden zeer strikt afgebakend 
worden. Vaak is het enkel mogelijk 

ders te wijzen op de risico’s en hen 
opnieuw te motiveren en te sensibili-
seren om verantwoord te rijden. 

Blik op de toekomst
Waar ziet u zichzelf en uw bedrijf bin-
nen tien jaar?
Dirk Herrijgers: Zelf zal ik wellicht 
met pensioen zijn. Ik ben er nu immers 
58. Ik denk wel dat de onderneming 
zich de komende jaren meer en meer 
zal moeten toespitsen op specifieke 
transporten: bulk, mest, walking-
floor en aanvullend huifwagen- en 

zeecontainertransporten. 
De handel in veevoeders 
zal volgens mij evolue-
ren. Vandaag zijn wij een 
tussenschakel tussen de 
fabrikant enerzijds en de 

klant, het landbouwbedrijf, anderzijds. 
Maar de specialisatie van deze materie 
- onder andere door nieuwe wetgeving 
- zorgt ervoor dat de veevoederfabri-
kanten via landbouwingenieurs zelf 
veel verder dan vroeger gaan in hun 
adviesfunctie. Ik verwacht dat zij in 
de toekomst nog een aantal verkoop-
punten zullen behouden, die ook de 
bulktransporten naar de klanten zul-
len verzorgen. Wat de verkoop van 
houtpellets en andere verwarmings-
producten betreft, zie ik nog wel wat 
groeimogelijkheden. Zo zouden we in 
de toekomst ook transporten kunnen 
organiseren van de fabrikanten naar de 
verschillende verkooppunten. 

om 9u ’s morgens, wat niet evident 
is met het drukke verkeer. Bovendien 
moeten we vaak transporten inzetten 
voor relatief kleine afstanden, wat het 
moeilijk maakt om voor een vrachtwa-
gen in de namiddag een tweede rit te 
kunnen boeken. We proberen dat op 
te lossen door extra werk te doen qua 
haventransport.

Zit er ook een neerwaartse druk op de 
prijzen door de crisis?
Dirk Herrijgers: Jazeker, we stellen 
vast dat klanten soms discussiëren over 

een prijsverschil van vijf euro. Ik snap 
dat elke euro telt, maar op een trans-
port van een hele dag is dat eigenlijk 
peanuts …

U bent ook klant bij TVM. Neemt 
u maatregelen om het aantal scha-
degevallen met uw vrachtwagens te 
beperken?
Dirk Herrijgers: Bestuurders zijn ver-
plicht om tegen 2016 in totaal 35 lesuren 
bijscholing te volgen. Wij organiseren 
die zelf, a rato van zeven uur per jaar. 
Daarnaast komt onze makelaar naar 
aanleiding van deze cursus toelichting 
geven bij onze schadestatistieken. Dat 
is het ideale moment om onze bestuur-
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“Vandaag worden de leveringstijden  
zeer strikt afgebakend”  





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.

Gedicht “Hoog Verheven”

De gouden ridder 2013
Ge knelt uwe camion dicht tegen u aan
Het kind in u is altijd gebleven
Het knorrend rollen van motoren
De veilige cocon van uw cabine
Zit gij daar “Hoog verheven”

Hoog verheven
boven de automobilisten
die ‘s ochtends achter het stuur hun 
wensen voor waarheid dromen
denkt gij bij uzelf
mijn droom is uitgekomen

Want uw vrachtwagen is uw thuis
al loert het heimwee altijd om de hoek
Het gemis van vrouw en kind die op uw 
wachten
Steekt ge weg ergens in een dode hoek 
van uw gedachten.

Rond uw ogen blinkt een gouden bril die 
niemand ziet
Hij voorkomt ongevallen die ge niet op u 
geweten wilt
Altijd uitgerust, zo weinig mogelijk 
sloom
De nerveuze  automobilist die ge niet 
vloekend maar met een glimlach sust
Zo houdt ge uzelf én uw PK’s in toom

En de concurrentie is tegenwoordig 
haast oneerlijk en genadeloos hard
Soms moet ge al rijdend rekenen en 
doorrijden
Blik op oneindig, uw gedachten verward.
Maar niet voor lang
Niet in uw cabine!
Hiervoor is het dat ge leeft, hier krijgt 
niemand u uit
En de crisis komt uw hoofd niet in!

En ge neemt in gedachten uw camion 
nog wat dichter tegen u aan
Het kind in u zal alles blijven geven
Het knorrend rollen van motoren ook
Met de geur van koffie en broodjes in uw 
cabine
zit gij daar hoog verheven

Hoog verheven
boven de automobilisten die in
gedachten  nooit op uw niveau zullen 
komen
voor uw gevoel van vrijheid zouden  zij 
vast geld willen geven 
want gij verwezenlijkt met elke rit wél 
weer uw oude  jonge jongensdromen

Natuurlijk zijn er dagen die slepen
dan ziet men u  ‘s avonds met handdoek 
en toiletzak op de parking naar de 
douches lopen
Daar is er niemand om zoals thuis uw 
rug eens goed in te zepen,
‘t Is te zeggen : dat mag ik hopen!

Het is de vrijheid die u altijd weer roept, 
de verschillende decors die aan uw 
tientonner voorbij glijden maar boven 
alles  de liefde voor uwe vrachtwagen 
op die met witte lijnen afgebakende 
betonnen strook.
Rust uw blik op de weg , de hand veilig in 
de buurt van de versnellingspook. 
En dan is er telefoon
het is de liefde van uw leven : “Awel mijn 
lieveke bent ge er bijna ? Waar blijfde”
En van de slag reutelt het beton als 
muziek onder uw banden en schakelt ge 
gezwind in vijfde.
En ge neemt uwe vrachtwagen heel heel 
dicht tegen u aan
Dit is een job voor uw leven
De motoren rollen huiswaarts , nog héél 
even
Zit gij daar hoog verheven

Hoog verheven
boven ons die u vandaag oprecht willen 
vieren en bedanken
Alleen daarvoor zijn wij naar hier 
gekomen
En om te beseffen dat wanneer ge iets 
met liefde doet
Zelfs  een Gouden droom uit kan komen

Marcel Versmekens  
(alias Steph Goossens)



J A N U A R I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 1 1 2 3 4 5
W 2 6 7 8 9 10 11 12
W 3 13 14 15 16 17 18 19
W 4 20 21 22 23 24 25 26
W 5 27 28 29 30 31

F E B R U A R I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 5 1 2
W 6 3 4 5 6 7 8 9
W 7 10 11 12 13 14 15 16
W 8 17 18 19 20 21 22 23
W 9 24 25 26 27 28

M A A R T
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 9 1 2
W 10 3 4 5 6 7 8 9
W 11 10 11 12 13 14 15 16
W 12 17 18 19 20 21 22 23
W 13 24 25 26 27 28 29 30
W 14 31

A P R I L  
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 14 1 2 3 4 5 6
W 15 7 8 9 10 11 12 13
W 16 14 15 16 17 18 19 20
W 17 21 22 23 24 25 26 27
W 18 28 29 30

M E I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 18 1 2 3 4
W 19 5 6 7 8 9 10 11
W 20 12 13 14 15 16 17 18
W 21 19 20 21 22 23 24 25
W 22 26 27 28 29 30 31

J U N I   
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 22 1
W 23 2 3 4 5 6 7 8
W 24 9 10 11 12 13 14 15
W 25 16 17 18 19 20 21 22
W 26 23 24 25 26 27 28 29
W 27 30

J U L I
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 27 1 2 3 4 5 6
W 28 7 8 9 10 11 12 13
W 29 14 15 16 17 18 19 20
W 30 21 22 23 24 25 26 27
W 31 28 29 30 31

A U G U S T U S
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 31 1 2 3
W 32 4 5 6 7 8 9 10
W 33 11 12 13 14 15 16 17
W 34 18 19 20 21 22 23 24
W 35 25 26 27 28 29 30 31

S E P T E M B E R
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 36 1 2 3 4 5 6 7
W 37 8 9 10 11 12 13 14
W 38 15 16 17 18 19 20 21
W 39 22 23 24 25 26 27 28
W 40 29 30

O K T O B E R
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 40 1 2 3 4 5
W 41 6 7 8 9 10 11 12
W 42 13 14 15 16 17 18 19
W 43 20 21 22 23 24 25 26
W 44 27 28 29 30 31

D E C E M B E R
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 49 1 2 3 4 5 6 7
W 50 8 9 10 11 12 13 14
W 51 15 16 17 18 19 20 21
W 52 22 23 24 25 26 27 28
W 1 29 30 31

N O V E M B E R
MA DI WO DO VR ZA ZO

W 44 1 2
W 45 3 4 5 6 7 8 9
W 46 10 11 12 13 14 15 16
W 47 17 18 19 20 21 22 23
W 48 24 25 26 27 28 29 30

TVM, het hele jaar door 
onderweg.
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