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Als de naam Paul Van den Bosch geen bel-
letje doet rinkelen, dan doet waarschijnlijk 
Golazo dat wel.  Zelfs mensen die totaal 
niets met sport hebben, hebben toch wel 
ooit van Kim Clijsters of Sven Nys gehoord.  
Paul hoorde deze mensen tijdens hun actie-
ve sportcarrière continu als hun coach.  Zijn 
bedrijf Golazo organiseert onder andere de 
‘Memorial Ivo Van Damme’ het hoogtepunt 
van de ‘Diamond League’, de jaarlijkse 
Champions League van de atletiek.  Kristof 
is CEO van EnergyLab.  Zij brengen bedrij-
ven in beweging en begeleiden diezelfde 
bedrijven bij het implementeren van een 
duurzaam gezondheidsbeleid.  Paul spreekt 
in zijn keynote over de link tussen coaching 
in de sport en in het bedrijfsleven.  Kristof 
geeft een uiteenzetting over Energy@Work.

Locatie : Energy Lab Paal
Schoebroekstraat 8 - Paal-Beringen

Om al goesting te krijgen : 
www.golazo.com en www.energylab.be

Schrijf u nu in door reply op de mail, via de 
website of als het echt niet anders kan via 
fax.  Schrijf u voortaan digitaal in en neem 
eens tijd om je gegevens op ons intranet up-
to-date te brengen.  Is er een drempel die je 
tegen houdt ?  Bel naar 014/28.54.92 en 
Jeroen Cuppens zorgt ervoor dat je je na 
maximum 5 minuten afvraagt waarom je dit 
niet altijd zo gemakkelijk hebt gedaan 

Koen Vanlommel

Ontbijtvergadering 20/04/2017 
Bedrijfsbezoek Golazo-Energy Lab vanaf 07u45
met gastsprekers Paul Van den Bosch en Kristof De Smet

Paul Van den BoschKristof De Smet

Oproep nieuwe bestuurders 
Ons werkingsjaar loopt stilaan ten einde en zoals het een 
goed bestuur betaamt, zijn we dus al met het volgende wer-
kingsjaar bezig.  We willen elk jaar graag wat rotatie in het 
bestuur.  Enkele anciens in het bestuur ruimen graag plaats 
voor jong bloed (m/v).  Stuur uw kandidatuur naar onze 
voorzitter gerald@favril.be en het witte rook weekend lonkt

Save-the-date: zomerfeest 23 juni 
Opgelet: gewijzigde datum
Ons werkingsjaar loopt stilaan ten einde en zoals het een 
goed bestuur betaamt, zijn we dus al met het volgende wer-
kingsjaar bezig.  We willen elk jaar graag wat rotatie in het 
bestuur.  Enkele anciens in het bestuur ruimen graag plaats voor 
jong bloed (m/v).  Stuur uw kandidatuur naar onze voorzitter  
gerald@favril.be en het witte rook weekend lonkt



Data werkingsjaar 2016 – 2017
18/05/2017 : bedrijfsbezoek Bouwbedrijf 
   Beneens Jozef en zonen
23/06/2017 : zomerfeest ’s avonds – Tuinarchitectuur 
Wim Verrezen Oosterwijk – Jan Tobben – Some3else

Uw nieuws in deze nieuwsbrief ?
Hebt u nieuws om te vermelden in deze nieuwsbrief ? 
Een mailtje naar koen.vanlommel@netropolix.be 
is voldoende.

Panasonic verwerft een initieel belang van 50,95% in Zetes, een 
leidende speler op het gebied van identificatie- en mobiele oplos-
singen. Deze transactie zal worden gevolgd door een verplicht 
overnamebod door Panasonic op de overige aandelen van Zetes. 
Panasonic, een wereldleider in de ontwikkeling van diverse tech-
nologieën en oplossingen voor het grote publiek in de consumen-
tenelektronica-, residentiële, auto-, bedrijfs- en industriële sector, 
gevestigd in Osaka, Japan, en Zetes Industries SA (Euronext Brus-
sels: ZTS.BR), een Europese marktleider op het gebied van identi 
catie van goederen en personen en mobiele oplossingen, geves-
tigd in Brussel, België, kondigden vandaag aan dat Panasonic 
overeenkomsten heeft gesloten tot verwerving van alle aandelen 
van Zephir Corporation SA, een holding, alsook van de aande-
len in Zetes aangehouden door Cobepa SA en de aandelen in 
Zetes die in handen zijn van enkele individuele aandeelhouders, 
waaronder het huidige management. Zetes zal haar Goods ID en 
People ID divisies blijven ontwikkelen onder leiding van het hui-
dige management dat reeds meer dan een decennium aan boord 
is, te weten Alain Wirtz, Jean-François Jacques en Pierre Lambert, 
en onder haar eigen merknaam blijven opereren, als onderdeel 
van Panasonic. Alain Wirtz, Chief Executive Of cer van Zetes, 
verklaarde: “Wij zijn verheugd over de combinatie met Panasonic, 
een wereldleider op het gebied van electronica en technologie. Zo-
wel Zetes als Panasonic zijn bekend om hun baanbrekende werk 
in de ontwikkeling van technologische oplossingen. In de toekomst 
zullen wij onze hoogwaardige identificatie- en mobiele oplossin-
gen kunnen combineren met Panasonic’s ongeëvenaarde ervaring 

in onderzoek en ontwikkeling, haar wereldwijde aanwezigheid en 
technologische expertise om zo beter tegemoet te komen aan de 
groeiende vraag van onze klanten wereldwijd’.” Hiro Sakamoto, 
aan het hoofd van Business Mobile Solution in Panasonic’s AVC 
Networks Company bevestigde: “Wij zijn erg blij dat we tot een 
akkoord zijn gekomen met de meerderheidsaandeelhouders van 
Zetes. Panasonic heeft als strategie om een wereldwijd toonaange-
vende speler te worden op het gebied van logistieke oplossingen 
en om het gamma en de kwaliteit van haar dienstverlening aan 
haar clienten te kunnen uitbreiden. Wij kijken er naar uit Zetes en 
haar werknemers in de Panasonic familie te verwelkomen.” 
De Acquisitie heeft de unanieme steun verkregen van de raad van 
bestuur van Zetes, waaronder de onafhankelijke bestuurders. De 
afronding van de Acquisitie door Panasonic is nog onderhevig 
aan de goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten. 
Na de afronding van de Acquisitie zal Panasonic via één van haar 
dochterondernemingen in Europa een verplicht overnamebod 
doen op alle uitstaande aandelen en opties op aandelen die zijn 
uitgegeven door Zetes en nog geen eigendom zijn van Panaso-
nic op dat moment. Panasonic heeft aangegeven dat het verplicht 
overnamebod gedaan zal worden. Conform de Belgische wet- en 
regelgeving, zal het verplicht overnamebod onvoorwaardelijk 
zijn. Panasonic heeft de FSMA in kennis gesteld van haar intentie 
om dit bod te doen, en zal alle vereiste meldingen doen na de 
afronding van de aankoop van het initiële belang. De afronding 
van de Acquisitie wordt verwacht aan het begin van Zetes’ tweede 
kwartaal van 2017. 

SDM-Valorum begeleidt Panasonic 
bij de aankoop van Zetes

Hoewel het onderwerp in bepaalde kringen waarschijnlijk op luid 
gegil wordt onthaald, was er misschien nooit een beter moment 
dan nu om het aan te snijden: na een jaar zijn de beperkingen 
van de zesde staatshervorming immers al duidelijk zichtbaar ge-
worden. Zoals de zaken er nu voor staan, worden een aantal 
bevoegdheden in 2017 misschien zelfs minder goed beheerd dan 
ervoor in 2015. Op een moment waarop alles zich steeds meer op 
wereldschaal afspeelt en de sector van het wegtransport elke dag 
meer aan Europese voorschriften moet voldoen, lijkt de herverde-
ling aan de gewesten van bevoegdheden rond mobiliteit op zich 
al een vreemde keuze. Bepaalde beslissingen die vanuit die regi-
onalisatie zijn gemaakt, geven misschien niet meteen aanleiding 
tot polemiek (70 km/uur op de Vlaamse gewestwegen, waarom 
eigenlijk niet?), maar de manier waarop meer fundamentele regels 
worden toegepast, hebben de zaken onnodig nog ingewikkelder 
gemaakt. Denken we maar aan het uitzonderlijk vervoer dat, wan-
neer het van het ene gewest naar het andere moet overgaan, nu 
haast onmogelijk te organiseren is geworden. Of aan de toepas-
sing van de kilometerheffing, waarbij elk gewest vanaf 1 juli zelf 

mag beslissen of het al dan niet een indexering van de tarieven zal 
toepassen (het ziet ernaar uit dat Wallonië zich hiervan zal weer-
houden, in tegenstelling tot de twee andere gewesten). Maar het 
flagrantste voorbeeld van de slechte werking komt van de Code 
95. Daar heeft de regionalisatie (voorlopig nog in afwachting van 
het advies van de Raad van State, maar dat zal zich enkel op 
rechtsgronden baseren) immers duidelijk haar beperkingen laten 
zien. De bevoegdheden van de FOD Mobiliteit op dat vlak waren 
reëel en het hele project werd met een zekere strengheid geleid 
(wat er onder andere voor heeft gezorgd dat de erkenning van 
opleidingscentra die vrolijk een loopje met die regels namen, is in-
getrokken). Nu het een gewestelijke materie is geworden, zien we 
tragikomische episodes opduiken (op 10 september 2016 was de 
volledige bevoegde dienst in Vlaanderen in ziekteverlof…) maar 
de situatie is gevaarlijk uit de hand aan het lopen. Zo zijn ons 
gevallen gesignaleerd waarbij één enkele lesgever aan 10 chauf-
feurs in 10 verschillende trucks gelijktijdig een praktische opleiding 
gaf… en zowel de middelen als de bevoegdheden om een einde 
aan die praktijken te stellen, ontbreken.

Beperkingen van zesde staatshervorming (Louis De Coninck)



GROEP VAN EYCK 
OPENT RESTAURANT 
IN MECHELS 
VOETBALSTADION 
Op 7 maart opent Groep Van Eyck, met hoofdkantoor in 
Kasterlee, de deuren van restaurant Martinique, dat is on-
dergebracht in het voetbalstadion van KV Mechelen. Hoewel 
de foto’s aan de muur en het uitzicht op het groene gras de 
link met het voetbal verraden, mikt het restaurant in de eerste 
plaats op een businesspubliek, naar analogie met Link 21 in 
Herentals. Catering Van Eyck verzorgt al jaren de catering 
voor de VIP’s tijdens de thuismatchen van KV Mechelen. Het 
neemt nu ook de uitbating van het permanente restaurant in 
handen. “De locatie met zicht op het veld is een fijne extra. 
Maar daar blijft het bij”, zegt bedrijfsleider Jan Van Eyck. 
“Je zou het zo kunnen zeggen: Mechelen heeft er een goed 
restaurant bij dat goed bereikbaar is en gratis parking biedt. 
En dat restaurant ligt toevallig in een voetbalstadion.” De 
naam Martinique verwijst naar een bekend restaurant in het 
centrum van Mechelen waar KV-bestuur en -spelers kind aan 
huis waren. Het sloot in 2014 de deuren nadat zaakvoerder 
Jean-Pierre Jacobs bij een ongeval om het leven kwam. Chef 
Bart Van Roy stuurt de keuken aan. “Martinique zal culinair 
staan voor smaakvol, eigentijds, eigenzinnig en authentiek. 
We willen een reputatie opbouwen als verfijnde keuken met 
een eigentijdse toets. We gaan daarom resoluut voor een re-
latief beperkte kaart waar vers de norm is en streekgerechten 
volop tot hun recht komen.” “Martinique heeft alle troeven om 
dé ontmoetingsplaats te zijn voor ondernemers en organisa-
ties”, besluit Jan Van Eyck.

LEXTRA (EVA RAEPSAET) WORDT ARDENT ADVOCATEN
Met genoegen kunnen we u meedelen dat ons kantoor binnenkort wordt uitgebreid. Ons kantoor is een samenwerking aangegaan met Ardent 
Advocaten: beide kantoren gaan vanaf 1 april e.k. samen als Ardent Advocaten verder door het leven. Zo kunnen we met 21 advocaten en 
10 administratieve krachten in Antwerpen, Herentals en Mechelen onze dienstverlening verder optimaliseren. Ardent Advocaten is bovendien 
lid van “CICERO, League of International Lawyers”, een netwerk van advocatenkantoren met leden in bijna 40 landen. Dankzij het lidmaat-
schap bij CICERO kunnen wij klanten die geconfronteerd worden met een juridische problematiek buiten de landsgrenzen doorverwijzen naar 
vertrouwde partners van het CICERO-netwerk.

VANROEY.BE PAKT PRIJS IN AMSTERDAM 
Het education team van het Turnhoutse ICT-bedrijf VanRoey.be heeft de Excellent Reseller Award gewonnen op de Ctouch Awards 
Night 2017 in Amsterdam. Ctouch biedt geavanceerde touchscreens voor klaslokalen en VanRoey.be profileert zich als dé Belgi-
sche reseller.  Bram Smets, sales manager onderwijs bij VanRoey.be: “We zijn heel trots. Op de Nederlandse markt is Ctouch al heel 
bekend. Wij zijn fans van het eerste uur en maken er een erezaak van om Ctouch ook in België mee op de kaart te zetten. En dit 
werkt, meer en meer scholen vervangen hun krijtborden door interactieve touchscreens.” Door het gebruik van touchscreens kunnen 
leerkrachten de studenten op een interactieve manier betrekken bij hun lessen door online informatie op te zoeken, filmpjes bekijken, 
oefeningen klassikaal invullen, enz. “Een mooi voorbeeld van een school die de stap naar digitalisering zette, is het Sint- Claracol-
lega in Arendonk”, vertelt Bram Smets. “Alle klassen werden uitgerust met interactieve touchscreens, er is overal draadloos internet 
en er zijn oplaadpunten voor laptops en tablets. De meer dan 1.000 leerlingen en 120 leerkrachten worden vandaag ondersteund 
met moderne technologieën in een open leeromgeving.” 

Samenstelling bestuur 
werkingsjaar 2016 – 2017
Gerald Favril - voorzitter
Bert Vissers - secretaris
Fabienne Verbeek - penningmeester
Koen Vanlommel – nieuwsbrief & website
Tom Bongaerts - bestuurder
Koen De Peuter - bestuurder
Carlo van Tichelen - bestuurder
Pierre Stubbe – bestuurder 
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Secretariaat
Ontbijtclub Kempen
Impressa nv
Greesstraat 11 - 2200 Herentals
t 014 28 55 55 - f 014 28 55 50
tb@impressa.be

Gerald Favril (van der Linden Favril - gerald@favril.be) | Bert Vissers (Novatio - 
bert.vissers@novatio.be) | Koen De Peuter (Aannemingen De Peuter - koen.depeuter@
depeuternv.be) | Tom Bongaerts (Impressa - tb@impressa.be) | Carlo Van Tichelen 
(Phobos & Actor - carlo@phobos.be) | Koen Vanlommel (Netropolix - koen.vanlommel@
netropolix.be) | Fabienne Verbeek (Group NDLE Automation - f.verbeek@gna.be) | 
Pierre Stubbe (Stubbe draai- en freeswerk - pierre@stubbemetaalbewerking.be)

OCK Bestuur 2016-2017

“600 miljoen kunststof verpakkingen per jaar 
en nog ruimte voor groei.”
Sinds vorig jaar heeft ook de laatste kantoormedewerker zijn overstap gemaakt naar het gloednieuwe gebouw van Decapac aan de 
Toekomstlaan in Herentals. De nieuwe vestiging  van zo’n 20.000 m² heeft een aanzienlijke productiviteitsverhoging mogelijk gemaakt. 
Momenteel worden er jaarlijks 600 miljoen kunststof verpakkingen gemaakt.  Meer dan vijftig procent daarvan is bedoeld voor de ex-
port, niet alleen naar de buurlanden, maar evenzeer naar de VS en Australië. Zaakvoerder Patrik De Cat is dan ook niet weinig fi er op 
deze realisatie. Ze luidt voor Decapac, Decatechnic en Decanova een nieuw tijdperk in. 

Kunststof verpakkingen
“Onze activiteiten zijn de jongste jaren 
niet veranderd,” begint Patrik  zijn ver-
haal. “Binnen de Decapacking Group 
vind je drie kernactiviteiten. De productie 
en handel van verpakkingsmaterialen uit 
kunststof, metaal en glas vind je als van-
ouds binnen Decapac. De fabricage van 
al onze kunststof verpakkingen gebeurt  in 
onze fabriek in Herentals. De grotere op-
slag- en productieruimte die we momenteel 
ter beschikking hebben, maakt een verbre-
ding van het assortiment mogelijk.”

Verpakkingsmachines
“Verder is er Decatechnic. Deze onderne-
ming staat in voor de verkoop, installatie 
en dienst na verkoop van verpakkingsma-
chines.  Deze activiteit is complementair 
aan de productie van onze verpakkingen. 
Immers, onze klanten die verpakkingen 
aankopen moeten die ook vullen en afdek-
ken. Via Decatechnic leveren we hen de 
aangepaste machines.” 
Intussen telt de groep zo’n 90 medewer-
kers. Samen realiseren die een jaaromzet 
van 35 miljoen euro. 

Promotionele blikken
“En dan is er  nog Decanova. Deze fi rma 
is gespecialiseerd in de verkoop van pro-
motionele blikverpakkingen. Het gaat hier 
om de gekende kokers waarin fl essen Du-
vel en Corsendonck worden verpakt, maar 
evenzeer om blikken doosjes voor choco-
laatjes en promotionele wandplaten.”

Duurzame fabriek
“Bij de bouw van onze nieuwe fabriek 
hebben we nadrukkelijk gezocht naar 
duurzame materialen en technieken. Zo 
hebben we het gebouw meer geïsoleerd 

dan strikt noodzakelijk was en hebben we 
op het dak de nodige zonnepanelen ge-
legd. De restwarmte die voortvloeit uit het 
productieproces wordt gebruikt om onze 
kantoren te verwarmen en om onze laad-
kades vorstvrij te houden.”

Matrijzenmakerij
Twee jaar geleden heeft Patrik ook een ma-
trijzenmakerij in Geel overgenomen. “Dat 
betekent dat we sindsdien ook onze eigen 
stalen matrijzen maken die nodig zijn om 
onze kunststof verpakkingen te maken. Het 
bleek een strategisch juiste zet, want het 
beroep van matrijzenmaker is stilaan uit 
België verdwenen.  Naast de matrijzen 
voor onze eigen productie maken we er 
ook matrijzen voor derden. Bovendien 
hebben we een knap designteam dat aller-
hande automatiseringsprojecten ontwerpt 
en engineert.  De fi rma is inmiddels be-
kend onder de naam PTNA, wat staat voor 
Precision Tools and Automation.”

Een breder gamma en uitkijken 
naar overname
Als we Patrik vragen naar zijn toekomst-
plannen, komt de ambitie naar boven. 
“In eerste instantie willen we ons gamma 
verpakkingsmaterialen nog verbreden. Zo 
zijn we intussen gestart met de productie 
van verpakkingen voor magistrale berei-
dingen en voor staalnamen in laboratoria. 
Daarmee hebben we onszelf geïntrodu-
ceerd in de farmaceutische en cosmetica-
industrie.  Verder maken we meer en meer 
verpakkingen op maat en hebben we onze 
webshop gelanceerd. Bedoeling is dat 
langzaam maar zeker de bestellingen op 
een uniforme manier bij ons terecht komen 
zodat ze snel kunnen worden verwerkt.  
Ten slotte houden we onze ogen en oren 

open om als de kans zich voordoet een 
overname in onze sector te realiseren.”

Fiche
Patrik De Cat
Decapac: productie van verpakkingen in 
kunststof, glas en metaal
Decatechnic: verkoop en installatie van 
verpakkingsmachines
Decanova: verkoop van blikken verpak-
kingen
Vestiging: Toekomstlaan 28 - Herentals
www.deca.be
Tel. 014 28 65 00
Motto: Deca, because quality products de-
serve quality packaging of “ If you feel you 
have everything under control, you’re just 
not going fast enough.” (Mario Andretti)
Motto: “Je moet in je leven wel eens een 
stap achteruit zetten, maar nadien volgen 
twee stappen vooruit.”


