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“We mogen intussen ruim 
honderd koetswerkherstellers 
tot ons netwerk rekenen.”

Beste lezer,

De tijd vliegt veel te snel voorbij. Het jaar is 
alweer halfweg… De eerste zes maanden zijn 
dan ook erg intens geweest. 

Mensen rijden minder met de wagen. 
Bovendien stellen ze de reparatie van 
hun beschadigde voertuig uit. Met deze 
vaststelling kwam Informex onlangs naar 
buiten. Nochtans leren de cijfers ons dat het 
marktaandeel van AXIAL groeit. Dat hebben 
we te danken aan ons netwerk, dat overigens 
blijft uitbreiden. Op die manier versterkt AXIAL 
meer dan ooit zijn geografische spreiding over 
het hele Belgische grondgebied. We mogen 
intussen ruim honderd koetswerkherstellers 
tot ons netwerk rekenen. Daar zijn we erg 
blij mee, des te meer omdat deze lokale 
verankering een sterke troef vormt om klanten 
over de drempel te krijgen bij een AXIAL-
koetswerkbedrijf. De jongste weken hebben 
drie nieuwe grote accounts beslist om  met 
ons in zee te gaan voor hun herstellingen. 

We ontvangen vaak positieve feedback van 
klanten, verzekeringsmaatschappijen en 
partners. De rode draad doorheen al hun 
getuigenissen is dat AXIAL in de goede richting 
evolueert. 

Deze positieve trend komt ook tot uiting in 
onze identificatie en externe communicatie. 
Wat het eerste aspect betreft, heeft het hele 
netwerk een nieuw pakket intern en extern 
identificatiemateriaal ontvangen, zodat we 
herkenbaarder zijn voor onze klanten. Op 
het vlak van communicatie is er niet alleen 
dit magazine – dat al aan zijn tweede editie 
toe is – maar ook onze gloednieuwe website. 
Zoals u verder in dit nummer kunt lezen, is 
hij luchtig en dynamisch opgevat. De ideale 
insteek om klanten en prospects warm te 
maken om ons te (her)ontdekken!

Namens AXIAL wens ik u een uitstekende 
vakantie en veel leesplezier.

Marc Bauduin,
Algemeen directeur – AXIAL
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NEWS 04

Grote onderscheiding voor AXIAL!

Het magazine Décision Atelier en het 
onderzoeksbureau CSA zijn formeel: op 
het vlak van klantentevredenheid steekt 
AXIAL met kop en schouders boven alle 
andere spelers op de markt uit. Dat is 
de conclusie van het onderzoek dat 
de naam Panorama des réseaux de 
carrosserie kreeg en betrekking had op 

haast 700 koetswerkherstellers die tot 
acht verschillende netwerken behoren.

De leden van AXIAL gaven een 
algemene score van 8,5/10 aan het 
‘merk’ dat ze vertegenwoordigen, terwijl 
het gemiddelde (alle groeperingen 
samen) op 7,2/10 lag. Een duidelijk 
signaal dat de carrossiers gehecht en 
trouw zijn aan AXIAL!

Volgens dezelf-
de peiling  
blijven de ster-
ke punten van 
merken als AXIAL  
de technische ondersteuning en de 
commerciële ondersteuning van het 
netwerk, het productaanbod, de signali-
satie en de opleiding. 
Een dikke pluim voor AXIAL!

België

Franckrijk

8,5/10

Partner van 

Pechverhelper Touring, leverancier van 
diensten voor automobielclubs Club 
Assist en AXIAL hebben de handen 
in elkaar geslagen om een nieuw 
reparatie- en vervangingsnetwerk voor 
auto-, bestelwagen-, vrachtwagen- en 
busruiten op te richten: Touring Glass. 
“De Belgische autoruitensector is een 
verdeelde markt die gedomineerd 
wordt door één enkele speler”, zegt 
Ludo Plessers, CEO van Touring Glass. 
“Op basis van een interne analyse 
van de Belgische markt zijn we al 
snel tot de conclusie gekomen dat er 
voldoende plaats is voor een tweede 
acteur van formaat.” In Zaventem, 
Antwerpen, Gent en Luik staan 
intussen al de eerste centra van Touring 
Glass. Hasselt, Tongeren, Zuid-Brussel 
en Charleroi volgen in de loop van 
de tweede jaarhelft. Het netwerk van 
Touring Glass zal worden aangevuld 
door een netwerk van Axial-agenten die 
een gedegen opleiding krijgen om zich 
de normen van Touring Glass eigen te 
maken en een optimale dienstverlening 
te garanderen. Tegen eind 2013 
zal de onderneming ongeveer 30 
medewerkers tellen. Het spreekt voor 
zich dat dit cijfer zal groeien naargelang 
van de evolutie van de activiteiten … 
Touring Glass is 24u/24 en 7d/7 
bereikbaar op het gratis nummer 
0800/95.555. 
Info: www.touringglass.be

Surf naar 
www.axialbelgium.be !

De website van AXIAL Belgium hees 
zich onlangs in een nieuw tenue, 
met als insteek een verhoogde 
helderheid en functionaliteit. In 
enkele kliks ontdekt u niet alleen 
de engagementen van AXIAL, 
maar ook de lijst van aangesloten 
carrosseriebedrijven in België en 
elders in Europa. Het volstaat om 
op het menu “Onze carrosseries” te 
klikken en de naam van een stad in 
te vullen om een interactieve kaart 
te ontdekken die aangeeft waar 
zich de AXIAL-koetswerkbedrijven in 
de buurt van uw woonplaats of uw 
werk bevinden. Maar waarom zou u 
het niet zelf uitproberen? Surf snel 
naar www.axialbelgium.be en u 
zult meteen zien hoe gemakkelijk 
en comfortabel de site zich laat 
verkennen! 

Duidelijke identificatie

De jongste maanden hebben 
de koetswerkherstellers van het 
AXIAL-netwerk allemaal een pakket 
gekregen waarmee ze hun aansluiting 
bij de groep in de verf kunnen 
zetten: totems, brochures, binnen- 
en buitenpanelen, enzovoort. Geen 
twijfel mogelijk: binnenkort zal AXIAL 
voor niemand nog een onbekende 
zijn…

Nationale conventie 
AXIAL op 21 september

De nationale conventie van AXIAL Car 
Repair Professional vindt plaats op 21 
september tijdens de 6 Uren van Spa-
Francorchamps. Na het officiële gedeelte 
in de voormiddag kunnen alle gasten 
genieten van een spektakelstuk met 
meer dan 650 Classic Cars, waaronder 
de Ford GT40, Jaguar E-Type, AC Cobra, 
Ferrari 250LM en de Porsche 911. Ook 
zijn er tal van randanimaties voorzien. ‘s 
Avonds speelt het gebeuren zich af in de 
AXIAL-loge in het hart van de Formule 1 
paddocks en wordt u ondergedompeld 
in de mythische sfeer van een nachtelijke 
endurance-race. Schrijf u nu in op  
www.roadbook.be/axial !

Algemene Vergadering 
AXIAL België

Op 11 juni laatstleden vond de 
Algemene Vergadering plaats van AXIAL 
België. Alle aandeelhouders (met name 
de carrossiers van de coöperatieve) 
waren aanwezig om de rekeningen van 
AXIAL België goed te keuren. Directeur-
generaal Marc 
Baudoin nam van de 
gelegenheid gebruik 
om de toekomstige 
projecten voor het 
tweede semester 
aan de aanwezigen 
voor te stellen.



Koetswerkherstellers en verzekeraars

“De juiste prijs!”
Carrossiers en verzekeraars zitten in hetzelfde schuitje! Ze moeten 
namelijk zo goed mogelijk een gemeenschappelijke klant van dienst zijn. 
Daarom moeten ze hand in hand werken, in een sfeer van wederzijds 
vertrouwen. In de loop der jaren werden de bakens uitgezet om een 
perfecte samenwerking tussen beide sectoren mogelijk te maken. Bakens 
die soms verschillen, naargelang van de specifieke omstandigheden. 
Maar iedereen streeft altijd naar een win-win oplossing. 
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“In principe kennen de koetswerkher-
steller en de verzekeraar elkaar niet. 
Toch willen wij samenwerken om een 
gemeenschappelijke klant zo goed mo-
gelijk te helpen. In eerste instantie ver-
trouwen wij op de carrossier.” Zo schetst 
Yves Gelin, adviseur-expert bij Belfius, 
DVV Verzekeringen/AP Assurances en 
Corona Direct, meteen het globale plaat-
je. Maar hij preciseert meteen dat het 
om een doelgericht vertrouwen gaat, 
dat gebonden is aan bepaalde criteria: 
“Bij Belfius checken wij de competen-
tie van de hersteller. Bovendien moet 
hij financieel gezond zijn, de modernste 
reparatietechnieken beheersen en zich 
constant bijscholen. In de groeperingen 
moet dat allemaal van nabij opgevolgd 
worden door een centrale persoon. Van-
daar dat wij de deur niet zullen openzet-
ten voor om het even welke carrossier 
die zijn diensten bij ons komt aanbie-
den. We zullen hem eerst vragen om 
zich te wenden tot een netwerk zoals 
dat van AXIAL.” Het einde van de onaf-
hankelijke koetswerkherstellers? “Daar 
ben ik van overtuigd, ja”, zegt Philip-
pe Froidmont, adviseur-expert bij P&V,  
Vivium en Actel. “Een carrossier die voor 

ons vijf herstellingen per jaar uitvoert, 
neemt voor alle verzekeraars samen op 
jaarbasis vijftig tot zestig reparaties voor 
zijn rekening. Dat is veel te weinig om 
rendabel te zijn, te anticiperen op nieu-
we technologieën, de nodige investerin-
gen te doen, enzovoort.” 

Rationalisering brengt redding 
Het is trouwens om een minimale ren-
tabiliteitsdrempel te garanderen dat 
P&V (net zoals andere verzekeraars) 
‘strengere’ selectievoorwaarden heeft 
opgelegd aan zijn erkende partners. “Wij 
werken al sinds het begin van de jaren 
90 met ‘geconventioneerde’ partners”, 
zegt Philippe Froidmont. “Jarenlang heb-
ben wij bijna niemand geweigerd, zo-
dat we de keuze hadden uit meer dan 
2.000 geconventioneerde herstellers.” 
Toen was het tijd om op de rem te gaan 
staan. “Wij hadden namelijk vastgesteld 
dat een duizendtal van die carrossiers 
onvoldoende herstellingen uitvoerde 
om onze richtlijnen in detail te kennen. 
Uiteindelijk hebben we een minimum-
grens van zes reparaties per jaar vastge-
legd. De herstellers moesten niet alleen 
kunnen rekenen op drie actieve arbei-

ders en één administratief bediende, 
maar ook beschikken over drie vervang-
wagens met een geldige verzekering én 
een eigen koetswerkatelier. Die laatste 
vereiste was vrij nieuw, vooral in merk-
gebonden netwerken.” 

Vandaag werkt P&V dus nog rechtstreeks 
samen met zo’n 1.500 geconventioneer-
de koetswerkherstellers. “Natuurlijk zijn 
we nu ook heel streng bij de selectie van 
nieuwe partners”, zegt Philippe Froid-
mont, die echter geen nieuwe vermin-
dering van het aantal geconventioneerde 
herstellers verwacht, of ze nu merkge-
bonden zijn of niet. “De niet-merkgebon-
den carrossiers zijn goed voor ongeveer 
een kwart van onze herstellingen. Ik 
hoop dat dat niet zal verminderen. Deze 
multimerkenherstellers zijn namelijk on-
ophoudelijk op zoek naar oplossingen 
om tijd te winnen ten opzichte van de 
merkgebonden carrossiers. Dat vergt 
veel hersengymnastiek…” 

We horen hetzelfde geluid bij Genera-
li. “In 2009 voerden 1.457 carrossiers 
minstens één reparatie uit voor Gene-
rali”, zegt Didier Heymans, adviseur-ex-
pert bij Generali. “Elke hersteller kreeg 
per jaar gemiddeld vier voertuigen te 
herstellen. Twee jaar later hebben wij 
het aantal erkende koetswerkherstellers 
met 24% beperkt. Daardoor hebben de 
overblijvende carrossiers nu 41% meer 
werk.” 

Andere verzekeringsmaatschappijen 
wensten niet dieper in te gaan op dit 
onderwerp, maar bevestigden tussen de 
regels door wel deze tendens om het 
aantal partners in te perken. 

“Om een goede 
samenwerking te 

verzekeren, moeten 
wij de garages een 

bepaald werkvolume 
garanderen.”

Philippe Froidmont (Groupe P&V)



Concurrentieel blijven
Is het verminderen van het aantal gecon-
ventioneerde herstellers een manier om 
de prijzen te drukken? “Absoluut niet”, 
antwoorden de verzekeraars in koor. Dat 
zou niet bevorderlijk zijn voor de vertrou-
wensrelatie waar wij zo sterk naar stre-
ven. Maar iedereen heeft wel de mond 
vol over ‘de juiste prijs’. “Om een goede 
samenwerking te verzekeren moeten wij 
de garages een bepaald werkvolume ga-
randeren”, preciseert Philippe Froidmont. 
“Wij streven naar een win-win relatie. Bij 
de P&V-groep hebben wij altijd het idee 
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Nieuw circuit = totaal vertrouwen!
Soms is het onver-
mij-delijk om een expert 
in te schakelen na een 
ongeval. Maar niet al-
tijd. De experts werken 
trouwens steeds meer 
vanop afstand. “Bij P&V 
beschikken wij over ge-
conventioneerde gara-
ges en herstellers die wij 
‘geconventioneerd plus’ 
noemen”, legt Philippe 
Froidmont uit. “Die laat-
ste werken in een nieuw circuit.” In dat geval stellen de verzekeringsmaat-
schappijen niet systematisch een auto-expert aan. Dit nieuwe circuit is al 
actief bij diverse spelers op de verzekeringsmarkt. “In feite vragen wij aan 
de carrossiers om een deel van het werk van de expert over te nemen, 
zoals het bestek opmaken, foto’s nemen en de klanten ontvangen”, zegt 
Didier Heymans. “In sommige gevallen neemt de garagist ook gedeeltelijk 
de rol van de makelaar over door uit te leggen hoe de expertise verloopt.” 

Zo groeit er een totaal vertrouwen tussen de herstellers en de verzekeraars. 
“Bovendien kosten deze partners van het nieuwe circuit gemiddeld min-
der dan de andere”, geeft Philippe Froidmont toe. “Deze herstellers voelen 
zich verantwoordelijk, ook al kunnen ze nog altijd een expert inschakelen 
als dat nodig zou blijken. Voor de multimerkengaragisten die in het nieuwe 
circuit willen meedraaien, hebben we toch de vereiste ingevoerd dat ze 
deel uitmaken van een netwerk, met een centrale verantwoordelijke. In 
geval van een probleem moet die verantwoordelijke het oplossen.” 

Het is duidelijk dat de beperking van het aantal expertbezoeken aansluit 
bij de heilige logica van de ‘juiste prijs’, door de carrossiers het nodige 
verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen. Heel wat koetswerkherstellers 
van de AXIAL-groep passen deze praktijk al toe, met succes. 

verdedigd dat iedereen zijn brood moet 
verdienen door zijn vak uit te oefenen. 
Iemand ‘rollen’ levert niets op! Wij willen 
de juiste prijs, niet meer of niet minder.” 

Vandaag zijn de koetswerkherstellers en 
verzekeringsmaatschappijen niet (meer) 
blind. Er bestaan tools om de kosten 
van eenzelfde reparatie over het hele 
land te vergelijken. “Behalve de huur van 
een gebouw, waarvoor de prijzen sterk 
kunnen verschillen van stad tot stad of 
van streek tot streek, zouden de kosten 
vergelijkbaar moeten zijn”, onderstreept 

Yves Gelin. “Maar toch stellen wij sterke 
verschillen vast.” Tot 30% in extreme ge-
vallen, zo blijkt… “Door van meet af aan 
de  juiste prijs te hanteren – niet meer 
en niet minder – wint iedereen tijd en 
geld. Wij hoeven geen expert aan te stel-
len en kunnen helemaal vertrouwen op 
de carrossier, die minder indirecte kos-
ten heeft en de herstelling sneller kan 
factureren. Voor alle duidelijkheid: wij 
vragen geen korting op de reparaties!” 

Een van de prijsbepalende elementen 
is het tarief voor de werkuren. Hoewel 
dat vrij is in België, veroorzaakt het soms 
wrijvingen tussen verzekeraars en car-
rossiers. Toch blijft het globale idee hier 
hetzelfde: “In verband met het uurtarief 
zijn wij nog maar zelden in conflict ge-
gaan met koetswerkherstellers”, vertelt 
Philippe Froidmont. “Wij vinden dat dat 
deel uitmaakt van het totale plaatje. Het 
enige wat wij vragen, is andermaal om 
correct te handelen met ons en – na-
tuurlijk – concurrentieel te blijven op de 
markt. Wij herzien de uurtarieven trou-
wens in januari. Wij verwachten geen 
reacties van herstellers om het tarief aan 
te passen…” 

 “In feite vragen wij 
aan de carrossiers 
om een deel van 
het werk van de 

expert over te nemen, 
zoals het bestek 
opmaken, foto’s 

nemen en de klanten
ontvangen.”

Didier Heymans (Generali)



“Door van meet 
af aan de  juiste prijs 
te hanteren – niet 

meer en niet minder 
– wint iedereen tijd 

en geld.”
Yves Gelin (Groupe Belfius)
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Naar onderdelen  
van gelijkwaardige kwaliteit?
In onze eerste editie van AXIAL Magazine hadden we het al aangehaald: de verzeke-
ringsmaatschappijen proberen de carrossiers te overtuigen om systematisch veeleer te 
herstellen dan te vervangen. “De kosten van onderdelen vertegenwoordigen gemiddeld 
45% van het totaalbedrag van een bestek”,  bevestigt Didier Heymans. “Voor de car-
rossier is het beter om werkuren aan te rekenen voor de reparatie van zo veel mogelijk 
onderdelen…” Philippe Froidmont pikt daarop in: “In die context is het ook aangewezen 
om de ‘smart repair’ en de ‘spot repair’ te ontwikkelen. Voor ons is dat de toekomst. Wij 
zijn bereid om te investeren in die technieken. En wij verwachten van onze partners dat 
ze in de toekomst in staat zouden zijn om dit soort herstellingen uit te voeren. Dergelijke 
technieken worden het meest toegepast door multimerkengaragisten, omdat ze maar 
heel kleine kortingen genieten op de onderdelen. Ze hebben dus begrepen dat hun 
corebusiness bestaat in de verkoop van werkuren.”  In de autosector zijn er niet alleen 
originele onderdelen en zogeheten piratenonderdelen, maar ook onderdelen van ge-
lijkwaardige kwaliteit. Het woord zegt het zelf: het gaat om onderdelen met identiek 
dezelfde kwaliteit als de originele onderdelen, maar dan zonder de merknaam (en de 
prijs die daaraan verbonden is). Het wordt een uitdaging voor de verzekeringsmaat-
schappijen om deze gelijkwaardige onderdelen te promoten in ons land. Yves Gelin: “In 
de komende jaren willen wij, binnen een wettelijk kader, zo veel mogelijk herstellingen 
laten uitvoeren met gelijkwaardige onderdelen. En ik zeg duidelijk ‘gelijkwaardige onder-
delen’, dus geen ‘piratenonderdelen’, waarbij we niet willen raken aan de marge van de 
hersteller op het onderdeel.” Dezelfde wens weerklinkt bij zijn collega van P&V, die even-
wel aangeeft dat dergelijke praktijken op dit moment nog niet bestaan op de Belgische 
markt. Hoe snel mogen we die koerswijziging verwachten? “Daarvoor moeten we alle 
contracten aanpassen die momenteel het gebruik van originele onderdelen opleggen”, 
stelt Yves Gelin. Een mening die niet echt gedeeld wordt door zijn collega van P&V: “Ik 
denk dat de contracten niet aangepast hoeven te worden, aangezien wij nergens de 
verplichting vermelden om originele onderdelen te gebruiken. Maar het is een feit dat 
er niet voor alles gelijkwaardige onderdelen bestaan. We mogen vooral niet vergeten 
dat het niet de bedoeling is om onze verzekerden te ‘bestelen’ door piratenonderdelen 
aan te bieden. Maar het is zeker dat het multimerkennetwerk dat de stap durft te zetten, 
een nog sterkere positie zal veroveren ten opzichte van de merkgebonden dealernet-
ten.”  De carrossiers van hun kant ervaren nog een aantal struikelblokken wat betreft de 
gelijkwaardige onderdelen. In de eerste plaats op logistiek vlak. De herstellers zijn dus 
verplicht hun onderdelen bij twee verschillende leveranciers te bestellen. Meer nog, 
deze gelijkwaardige onderdelen zijn vaak niet verkrijgbaar voor alle modellen, en al zeker 
niet voor elk bouwjaar van een zelfde model. Op termijn zal het van cruciaal belang zijn 
te bepalen wat gelijkwaardig is en wat niet.

Voor de verzekeringsmaatschappijen 
worden de herstellingen daarentegen 
niet wezenlijk duurder naarmate de 
voertuigen complexer worden. “Het is 
een feit dat de carrossiers een beroep 
moeten doen op steeds hoger gekwa-
lificeerde en dus duurdere mensen”, 
geeft Yves Gelin toe. “Daar staat tegen-
over dat de ingenieurs die de voertui-
gen ontwerpen, hun best doen om de 
onderhouds- en herstellingskosten te 
beperken. Het ene compenseert het an-
dere. Ik ben dus geneigd om te stellen 
dat de herstellingskosten niet mogen 
stijgen. Bovendien bedraagt de gemid-
delde herstellingstijd van een voertuig 
tegenwoordig 1,7 dag, terwijl dat 5 jaar 
geleden nog 3 dagen was.”  

Ieder zijn vak dus, en alle schadegeval-
len worden goed geregeld!



Al 130 jaar zijn wij wereldwijd dé partner voor de schadeherstelbranche, carrosseriebouw 
en industrie. Onze partners vertrouwen al jaren op onze efficiënte productoplossingen, 
innovatieve color tools en een uitgebreid trainingsaanbod. Hiermee helpen wij onze partners 
meer winst uit hun organisatie te halen door de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. 
Zijn wij ook uw partner in de toekomst? Kijk op www.spieshecker.be

Spies Hecker – simply closer.

Ik kies een partner 
waarop ik kan vertrouwen

www.spieshecker.be
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Bernard & Koen Biebuyck (Carrosserie Biebuyck)
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“Kwaliteit  
zonder compromis”
 Carrosserie Biebuyck uit het Westvlaamse Tielt is een echte familiezaak. Vader Bernard startte in 1974 zijn 

zaak samen op met zijn echtgenote Marijke Cocquyt. Bijna drie decennia later is Carrosserie Biebuyck een 
begrip in de regio Tielt en ver daarbuiten: een betrouwbare partner voor herstellingen met een snelle en 
vlekkeloze service. Nog dit jaar zal Bernard Biebuyck de fakkel doorgeven aan zijn zoon Koen. Aangezien Koen 
al jaren meedraait in de zaak, komt hij niet onbeslagen op het ijs.

Bernard is een self-made man. Na zijn 
opleiding metaalbewerking ging hij op 
zijn zestiende aan de slag voor een 
baas maar al snel groeiden de plannen 
voor een eigen zaak . Aldus geschiedde 
en in 1974 - het jaar waarin hij ook 
zijn vrouw Marijke huwde – werd het 
startschot gegeven van Carrosserie 

Biebuyck. In het begin werkten Bernard 
en zijn vrouw vanuit een klein atelier 
maar het ging de zaakvoerders zo voor 
de wind, dat ze drie jaar al later een 
stuk industriegrond kochten in het in-
dustriepark Tielt Noord. Het bedrijf is 
nog steeds op dezelfde plaats geves-
tigd, maar in die bijna 30 jaar tijd is het 

beroep van carrossier wel ingrijpend 
veranderd.

Een technologische revolutie
“In de jaren ’70 had je bij wijze van 
spreken alleen een hamer en een trek-
balk nodig om een carrosseriebedrijf 
op te starten”, steekt Bernard Biebuyck 



AXIAL is eigenlijk 
een kwaliteitslabel

én ook een 
steun in de rug 

naar professionele 
klanten toe

van wal. “Dat is nu wel even anders. 
De voertuigen bevatten veel meer tech-
nologie en dat heeft ook een invloed 
op ons beroep. Denk maar aan de sen-
soren in de bumpers en de voorruiten,  
moderne wagens bevatten heel veel 
elektronica. Dat betekent dat wij con-
tinu moeten investeren in materiaal én 
in opleiding. Alleen als je de meest re-
cente herstelmethodes hanteert, kan je 
tegelijkertijd snel maar toch ook kwalita-
tief werk afleveren. Dat hebben wij ook 
altijd consequent gedaan. Onze jongste 
investering is een Spanesi Touch voor 
het elektronisch uitmeten van chassis, 
wat nodig is voor keuring na ongeval-
len. Dat zijn geen kleine investeringen 
maar in onze ogen wel noodzakelijke 
om up-to-date te blijven.”

Investeren in materiaal, dat is iets wat je 
als bedrijfsleider zelf in de hand hebt en 
hetzelfde geldt voor de opleiding van je 
mensen. De juiste mensen vinden, dat 
blijkt echter een ander paar mouwen.
Bernard Biebucyk: “Ik heb momenteel 
een Pool, een Hongaar en toch nog 
één Belg in dienst. Het is met andere 
woorden moeilijk om nog mensen te 
vinden met liefde voor het beroep. 
De jongeren die afstuderen, zijn ofwel 
niet geïnteresseerd om dit beroep te 
doen of zijn technisch niet onderlegd 
genoeg. Je ziet daar een kloof tussen de 

schoolse opleiding en wat we echt 
nodig hebben op de werkvloer. 

Wie in een carrosseriebedrijf 
werkt moet, technisch onder-

legd zijn maar ook snel kunnen 
werken.”

Koen Biebucyk : “Net daarom volg ik 
zelf regelmatig opleidingen, zoals smart 
repair technieken. Als je mensen in  
dienst hebt, is dat ook nodig. Alleen als 
die know how er is bij de bedrijfsleiding 
kan je ze ook doorgeven.”

AXIAL als kwaliteitslabel
Wanneer we het atelier van Carrosse-
rie Biebuyck binnenstappen valt ons 
meteen op hoe proper en overzich-
telijk alles is. Geen rondslingerende on-
derdelen of materiaal, het lijkt wel een 
werkplaats van een Formule 1-renstal. 
Dat is volgens Bernard Biebuyck geen 
toeval: “Ik heb er altijd op gestaan dat 
er in mijn werkplaats ordentelijk en 
proper wordt gewerkt. Met rondslinger-
end gereedschap en ongestructureerd 
werken boet je immers in op snelheid 
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en efficiëntie. Kwaliteit zit hem in de de-
tails en daar beknibbelen we niet op.”
Dat Carrosserie Biebuyck deel uitmaakt 
van het AXIAL-netwerk heeft ook te 
maken met het streven naar kwaliteit. 
Bernard Biebuyck: “Dat is onmisken-
baar, AXIAL is eigenlijk een kwaliteits-
label én bovendien ook een steun in 
de rug naar professionele klanten toe. 
Ons klantenbestand bestaat voor zowat 
50/50 uit particuliere en professionele 
klanten. Particuliere klanten krijg en 
houd je vooral door de kwaliteit van 
je geleverde werk en door mond-aan-
mond reklame. Daarom hebben wij ook 
klanten ver buiten onze eigen regio. 
Dat geldt ook voor onze professionele 
klanten maar ik kan niet ontkennen 
dat de steun van AXIAL daar ook een 
rol in speelt. Vooral het binnenhalen 
van grote vloten vraagt behoorlijk wat 
voorbereidend commercieel en admin-
istratief werk én opvolging. Op dat vlak 
is AXIAL een steun voor ons. Boven-
dien zijn dat ook goede klanten die een 
bepaald werkvolume garanderen dat je 
bovendien goed kan inplannen.”

“Ondanks die ruggesteun van AXIAL is 
de administratieve kant van onze job 
de afgelopen jaren toch veel zwaarder 
geworden”, vult echtgenote Marijke aan. 
“Zowel ikzelf als mijn man besteden een 
groot deel van onze tijd aan administra-
tieve opvolging: contacten met experts, 
met verzekeringsmaatschappijen, lever-
anciers, etc ... het is er allemaal niet 
eenvoudiger op geworden. Zeker omdat 
je veel dubbel werk  doet. De groot-
ste verandering is de overgang van de 
papieren wereld naar de elektronische 
wereld. Zo moet je van alles foto’s ne-
men en dat slorpt heel veel tijd op. En 
aangezien de uurlonen die we in België 
aanrekenen – zeker in vergelijking met 
de ons omringende landen – laag zijn, is 
het aanwerven van een fulltime admin-

istratieve kracht niet haalbaar. Je werkt 
veel harder omdat er steeds meer eisen 
gesteld worden maar daar staat geen 
stijging van de verdiensten tegenover.”

“Moesten alle verzekeringsmaatschap-
pijen met dezelfde procedures werken, 
dan zou dat voor ons de administratieve 
last behoorlijk terugdringen, maar dat 
is jammer genoeg niet het geval”, vult 
Koen Biebuyck aan.

Generatiewissel
Dit neemt niet weg dat zoon Koen, die 
ondertussen al meer dan 10 jaar in de 
zaak meewerkt, toch zeer gemotiveerd 
is om vanaf volgend jaar het heft in 
handen te nemen. 

Koen Biebucyk: “Ik ben dit jaar 35 
geworden, dus het is nu of nooit. En 
aangezien ik nu toch al meer dan tien 
jaar in de zaak werk, ben ik er klaar voor.  
Bovendien zal het een geleidelijke over-
gang zijn. Mijn ouders blijven verder in 
de zaak werken maar administratief zal 
ik de bedrijfsleider zijn.”

 Contact: 
Carrosserie Biebuyck
Galgeveldstraat 23
8700 Tielt
Tél : 051 40 14 53 
Fax : 051 40 02 52
E-mail : info@carrosseriebiebuyck.be
www.biebuyck.be 
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Yves Polet (Polycar)
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“Onze strategische 
positie verzilveren”

 Polycar, dat meer dan twintig jaar 
geleden werd opgericht in Lincent, 
heeft in de loop der jaren een ste-
vige reputatie opgebouwd op het 
vlak van service, beschikbaarheid 
en herstellingskwaliteit. Vandaag 
is het carrosseriebedrijf klaar om 
te groeien en het potentieel van 
zijn gunstige geografische ligging 
optimaal te verzilveren. 



komen uit Waals-Brabant, Limburg, Luik en 
zelfs soms uit Namen”, verduidelijkt Yves. “Wij 
zijn ideaal gelegen om de stevige reputatie 
die wij hebben opgebouwd, volop te 
verzilveren, zowel bij de makelaars als bij de 
verzekeringsmaatschappijen en garagisten. 
Ik ben altijd heel beschikbaar geweest voor 
mijn klanten, indien nodig zelfs tijdens het 
weekend of ’s avonds. Vandaar dat 70% 
van de ongevalauto’s uit de regio bij ons 
gerepareerd worden.” 

Nederlandstalig potentieel
“Onze Nederlandstalige klanten krijgen 
een ontvangst en een behandeling in 
hun eigen taal, dankzij ons secretariaat 
en de komst van Denis Gilbert, die zich 
bezighoudt met het meer technische 
aspect”, gaat Yves Polet verder. “In de 
werkplaats hebben wij zes arbeiders 
en een leerjongen. Een spuiter, twee 
voorbereiders, een monteur en twee 
koetswerkherstellers. Zij werken op 
een grondoppervlak van 400 m², 
wat onvoldoende is als je weet dat 
gewoonlijk 110 m² wordt gerekend per 

werknemer. De werkplaats bestaat uit een 
plaatwerkerij met richtbank, twee zones 
voor klein plaatwerk en demontage/
montage, twee voorbereidingszones 
en een spuitcabine. Kortom, we zijn 
kleinbehuisd, maar daar gaat verandering 
in komen.”
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Uitbreiden of verhuizen? 
De beslissing is nog niet definitief 

genomen. Maar zeker is dat Polycar 
meer ruimte zal krijgen.

 Contact: 
Polycar
Rue du Warichet, 5
4287 Lincent
Tél : 019/63.31.65 
Fax : 019/63.35.75
E-mail : info@polycar.be 
www.polycar.be

Polycar, dat gevestigd is op de grens 
tussen de provincies Luik, Limburg en 
Waals-Brabant, maakt zich klaar voor een 
belangrijke stap in zijn groeiproces. Begin 
dit jaar is Yves Polet, de oprichter en enige 
baas van het bedrijf sinds 1992, een 
partnership aangegaan met Denis Gilbert, 
een automobielexpert die prat kan gaan 
op een stevige ervaring. “We kennen elkaar 
al zo’n twintig jaar”, zegt Yves Polet. “Hij is 
beginnen te werken als expert toen ik mijn 
carrosserieactiviteit opstartte. Intussen is 
het voor mij te zwaar geworden om de zaak 
op mijn eentje te laten draaien. De komst 
van Denis opent nieuwe perspectieven. 
Dankzij hem hebben we nieuwe 
contracten binnengehaald, bijvoorbeeld 
met bpost. Maar het gros van ons cliënteel, 
ongeveer 75%, bestaat uit particulieren. 
De resterende 25% zijn wagenparken 
van leasemaatschappijen, die wij vooral 
bereiken dankzij onze banden met de Axial-
groep en met Crash. Daarnaast werken wij 
ook samen met bepaalde merkdealers: 
Mercedes, Peugeot en Kia. En we hebben 
nog een groot groeipotentieel…” 

Constante groei 
Het valt niet te ontkennen dat het kleine 
koetswerkherstelbedrijf van Lincent intussen 
een grote speler geworden is. “Nadat ik vijf jaar 
voor een baas had gewerkt, heb ik in 1992 
mijn eigen zaak opgericht”, vertelt Yves. “De 
naam van het bedrijf verwijst trouwens naar 
die van mij: ‘Pol’ staat voor Polet en ‘y’ voor 
Yves, terwijl ‘car’ verwijst naar de autosector. 
Ik kocht een klein gebouw van 160 m² met 
een stukje grond, waar ik gedurende twee 
jaar alleen heb gewerkt, totdat ik mijn eerste 
werknemer heb aangeworven… Pas in 1997 
hebben we de accommodatie uitgebreid 
met 400 m². Ons bedrijf kende toen een 
sterke groei en op één jaar tijd mochten we 
drie nieuwe werknemers verwelkomen. In 
het begin van de jaren 2000 hebben we 
de ISO-certificaten verworven. Sindsdien zijn 
onze activiteiten alleen maar blijven groeien.” 

Optimale beschikbaarheid
Vandaag profiteert Polycar ten volle van zijn 
gunstige geografische ligging. “Onze klanten 

Meer ruimte
De beslissing is nog niet definitief genomen. 
Maar zeker is dat Polycar meer ruimte zal 
krijgen. “Wij overwegen een uitbreiding 
en modernisering van onze huidige 
infrastructuur, maar sluiten de aankoop van 
een bestaande, beter aan onze behoeften 
aangepaste accommodatie niet uit.” Volgens 
de zaakvoerder verwerkt Polycar momenteel 
vijftien tot twintig auto’s per week. “Kleine 
herstellingen en voorruitbehandelingen 
inbegrepen. We zouden meer kunnen 
doen, maar we worden beperkt door ons 
gebrek aan ruimte, vooral voor de opslag 
van onderdelen. In de toekomst zullen we 
dus het potentieel aan bedrijvigheid dat zich 
aandient, ten volle kunnen verzilveren.” 
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Gianni Severino (Cofely Fleet)
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“Doordrongen 
van onze filosofie”
 Het is niet eenvoudig om de omvang van het wagenpark van Cofely Fleet 

in te schatten… Dit filiaal van Cofely Fabricom, dat als onderneming van de 
groep GDF Suez actief is in de energiesector en gespecialiseerde diensten 
aanbiedt, is een vlootbeheersmaatschappij. Vreemd? Toch niet… 

Cofely Fleet is een onderneming met 
23 werknemers, die niet alleen de be-
drijfswagenparken van de groep Cofely 
Fabricom beheert, maar van een groot 
gedeelte van de Belgische bedrijven van 
de groep GDF Suez. Gianni Severino, 
Fleet Support Manager bij Cofely Fleet, 
legt ons uit hoe dat in zijn werk gaat: “Wij 
nemen bij verschillende partners voertui-
gen in renting of financiële leasing. We 
kopen de brandstof, de verzekeringen, 
enzovoort, en we stellen een pakket 
samen dat we doorverhuren aan onze 
klanten. De voertuigen zijn dus niet onze 
eigendom.” Op die manier beheert Cofe-
ly Fleet zo’n 8.000 voertuigen: ongeveer 

5.500 personenwagens, 2.250 bestel-
wagens en 250 vrachtwagens van meer 
dan 3,5 ton. “Cofely Fleet schikt zich 
naar de car policy van elke klant”, zegt 
onze gesprekspartner. “Voor de vracht-
wagens besteden we veel aandacht aan 
de technische vereisten van onze klan-
ten. Vandaar dat wij een breed scala van 
rollend materieel beheren. Ons wagen-
park is dus behoorlijk uiteenlopend.”  

Europese synergieën?  
Cofely Fleet werkt sinds 2009 samen 
met AXIAL. Evenwel zonder exclusiviteit. 
“Op die manier kunnen we voorwaarden 
stellen”, legt Gianni Severino uit. “Axial 

heeft in feite toegang tot ongeveer de 
helft van de vloot, inclusief de vrachtwa-
gens. Voor deze laatste doen wij echter 
liever een beroep op andere specialisten 
als het bijvoorbeeld gaat over herstellin-
gen aan vijzels of dragende structuren. In 
2012 heeft AXIAL een totaalvolume van 
zo’n 800 reparaties op zich genomen.” 

Het wagenpark dat door Cofely Fleet 
wordt beheerd, is verspreid over het 
hele land. “Wij hebben gesprekspartners 
nodig in een redelijke straal rond elk 
werkterrein of de woonplaats van elke 
bestuurder”, gaat Gianni verder. “De geo-
grafische dekking van AXIAL beantwoordt 



daar perfect aan. Wij proberen altijd zo 
transparant mogelijk te zijn, zowel met 
onze klanten als met onze leveranciers. 
Zo vragen wij aan al onze partners een 
voldoende representatief aantal herstel-
lingen om overtuigende statistieken te 
kunnen voorleggen. Dankzij die feitelijke 
gegevens kunnen wij ingrijpen waar het 
moet, in samenwerking met onze part-
ners. En dus ook met AXIAL.” Maar hoe 
weten ze waar elk voertuig zich bevindt? 
“Contactpersonen die zowat in het hele 
land verspreid zitten, volgen de voer-

tuigen van onze klanten, onder meer 
door middel van ‘track and trace’. 

Deze lokale contacten zijn onze 
tussenpersonen tussen de be-

stuurder en de carrossier die wij 
aanstellen.” 

De Europese structuur van AXIAL, met 
AXIAL Europe, is een belangrijke troef voor 
Cofely Fleet. “Sommige van onze activi-
teiten overschrijden onze landsgrenzen 
een beetje”, legt Gianni Severino uit. “Ge-
woonlijk repatriëren we de voertuigen die 
in het buitenland schade oplopen. Maar 
als er binnenkort echte synergieën wor-
den gerealiseerd tussen AXIAL Belgium 
en AXIAL Europe, kunnen we die repara-
ties misschien ter plaatse laten uitvoeren, 
onder de controle van AXIAL Belgium.” 

Kostenbeheersing
Aangezien Cofely Fleet in zekere zin zijn 
eigen verzekeraar is, moet deze post ab-
soluut zo goed mogelijk onder controle 
gehouden worden. “Een ongeval is – per 
definitie – niet gebudgetteerd. Als er zich 
toch een voordoet, moet de impact op 
de kosten zo veel mogelijk beperkt wor-
den. Daarom verwachten wij van onze 
partners-koetswerkherstellers dat ze ons 
zelf bepaalde reparatiemethoden voor-
stellen, zoals de smart repair of de spot 
repair. Ook de herstellingstijd moet zo 
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veel mogelijk beperkt worden, zodat de 
gebruiker van het voertuig kan doorgaan 
met zijn werk.” Ook hier weer goede pun-
ten voor AXIAL, met zijn pick-upservice. “De 
carrossiers van AXIAL komen het voertuig 
dus ter plaatse ophalen en brengen het 
na herstelling terug, maar in tussentijd 
stellen ze een vervangwagen ter beschik-
king. Sommige koetswerkherstellers van de 
groep bieden zelfs bestelwagens aan, maar 
daarnaast beschikken wij zelf ook nog over 
een dertigtal LCV’s om onze klanten tijdelijk 
te helpen. Die worden toevertrouwd aan 
onze bijstandsspecialist.” 

Nog steeds met de bedoeling om de ver-
zekeringspost onder controle te houden 
heeft Cofely Fleet een vrijstellingssysteem 
uitgewerkt vanaf het tweede schadege-
val ‘in fout’. Dat is ongetwijfeld de beste 
manier om de bestuurders te sensibili-
seren… “We repareren ook niet alles”, 

zegt de Fleet Support Manager. “Wij wer-
ken met UBench, zodat we meteen het 
proces-verbaal, de foto’s, het bestek en 
dergelijke kunnen zien. Na kennisname 
van deze gegevens beslissen we of we 
al dan niet overgaan tot reparatie. Soms 
is het economisch interessanter om een 
voertuig aan het einde van het contract 
beschadigd terug te geven. En geef toe: 

een kras op de bumper van een bestel-
wagen maakt het voertuig niet meteen 
onbruikbaar…” 
We zijn er ons misschien niet altijd van 
bewust, maar deze aanpak vergt wel een 
zekere discipline van de carrossiers. “Ze 
moeten zich als het ware laten doordrin-
gen van onze filosofie,” zegt Gianni van 
Cofely Fleet. Op dat vlak wist Axial zich 
goed aan te passen, maar gezien zijn 
structuur was dat niet makkelijk. “AXIAL 
groepeert namelijk onafhankelijke koets-
werkherstellers. Elke carrossier blijft dus 
baas in zijn eigen onderneming, ook wat 
de werking betreft. Wanneer een expert 
of een secretaresse het bedrijf verlaat, zal 
de baas – die meestal druk bezig is in de 
werkplaats – er niet altijd aan denken om 
zijn of haar vervang(st)er in te lichten over 
de details van elke klant. En dat kan ik be-
grijpen. Maar voor ons is het belangrijk 
dat er geen tijd of energie wordt verspild 

aan het herhalen van onze filosofie. We 
moeten dan ook vaststellen dat de groep 
AXIAL slim gestructureerd is, met een cen-
trale orkestleider, Marc Bauduin, die een 
oogje in het zeil houdt en dit soort infor-
matie overbrengt bij de leden. We heb-
ben echt het gevoel dat AXIAL een duide-
lijke en efficiënte communicatielijn heeft 
opgezet. En ze blijven eraan werken…” 

“In 2012 heeft 
Axial een totaal- 

volume van zo’n 800 
reparaties op zich 

genomen.”

Gianni Severino : “We moeten 
vaststellen dat de groep Axial 

slim gestructureerd is, met 
een centrale orkestleider die 
waakt over het respect voor 

onze filosofie bij al zijn leden.”



PlusPaint haakt in op de trend 
in de reparatiesector

Procesoptimalisatie, kostenbes-
paring, efficiëntieverhoging, dat 
zijn vandaag sleutelbegrippen 
in de schadeherstelsector. Plus-
Paint speelt perfect in op deze 
tendens met de lancering van 
een luchtdrogende blanke lak 
en UV-A-drogende lak. Beide 
producten worden gelanceerd 
onder de merknaam PlusPaint. 
Luchtdroging voor blanke lak is 
niet nieuw, maar het proces vergt 
een erg lange droogtijd. Bij 20 
graden Celsius kan de blanke lak 
van PlusPaint al na 30 minuten 

gepoetst worden, wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort. De 
lak behoudt zijn onderhoudskwaliteiten en een optimale glans 
en kan dus gebruikt worden voor ‘spot repair’-toepassingen. 

BERNER    
nieuwe accumachines

Het huidige Berner-gam-
ma van handgereed-
schap op accu wordt 
uitgebreid met een 
assortiment ma-
chines op 14,4V 
en 18,0V. Alle 
toestellen werken 
op een lithium- 
ionbatterij, die  
garant staat voor 
een 10 keer zo lange  
evensduur als machines met  
conventionele voeding. Een geïntegreerde laadindicator 
geeft de resterende capaciteit van de accu weer. Goed om 
weten is dat deze machines kunnen gebruikt worden bij 
temperaturen van -20 tot +55 graden.
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Spies Hecker lanceert 
innoverende grondverf

Permasolid HS Performance Füller 5320 is een innove-
rend product op basis van acrylaat dat gekenmerkt wordt 
door zijn grote aandeel vaste stoffen. Na het drogen kan 
de grondlaag snel en gemakkelijk geschuurd worden. 
Dankzij Performance Füller voldoen de carrossiers en 
herstelbedrijven aan de specificaties van de fabrikanten. 
Bovendien speelt Spies Hecker in op de huidige kleurten-
densen in de auto-industrie door zowel wit, middengrijs 
als zwart aan te bieden. 

Standofix
Schademaskerende zelfklevers

Standofix, dat is de naam van de vernieuwende zelfklever 
voor autolak die gelanceerd wordt door het merk Standox. 
Met deze ultrafijne folie kunnen klanten zelf kleine krassen 
of steenslag tijdelijk afdekken, zodat de lakschade verbor-
gen wordt. Tijdens een eerdere reparatie (met Standox-
materialen) wordt de folie in de correcte kleur voor het 
voertuig gespoten en aan de klant bezorgd op een handig 
labeltje dat de carrossier aan de achteruitkijkspiegel kan 
bevestigen. 

Geevers
Gratis krukje in juli?

Om het hele AXIAL-netwerk een optimale service te verlenen 
heeft Geevers Auto Parts diverse depots opgericht, die strate-
gisch verspreid liggen over het hele Belgische grondgebied. 
Geevers Auto Parts biedt niet enkel originele wisselstukken, 
maar ook gelijkwaardige onderdelen van het MQ-line-gamma 
aan. Iedereen die aangesloten is bij AXIAL en voor minstens  
€ 5.000 aan onderdelen koopt bij Geevers Auto Parts krijgt 
een gratis voorbereiderskrukje. Dit aanbod geldt louter en 
alleen voor de AXIAL-leden.

Trainers van R-M aan de top!

De fabrikant van premium autoherstellakken R-M legt een 
bijzonder hoog certificatieniveau op voor zijn internationale 
trainers. Die dragen dan ook de verantwoordelijkheid om de 
opleidingen overal ter wereld te organiseren en te controle-
ren. Elk van hen kreeg van de Refinish Coatings Technology 
Academy hun laatste officiële erkenning voor hun uitzonderlij-
ke technische beheersing.



Citroën Belux Evere is een filiaal van importeur Citroën Belux. Sinds meer dan 2 jaar is het ook Fleet Business Center.
De professional wordt er persoonlijk onthaald door Marco Morini en Luc Marote, fleetverantwoordelijken.
Als autofiscalist is hij perfect geplaatst om aan uw verwachtingen te beantwoorden, of u nu zelfstandige bent of een
KMO of een groot wagenpark beheert. 

Het Business Center creëerde een aantal diensten om u op uw wenken te bedienen. 
Enkele voorbeelden:

• Eén bevoorrechte gesprekspartner
• Aangepaste commerciële voorwaarden
• Een volledig testwagenpark tot uw beschikking, 24u~ 48u
• Een Fleetruimte met gratis Wifi-aansluiting
• Solide samenwerking met alle leasingbedrijven 
• Korte wachttijden met voorrang aan de nazorgplanning
• Gratis vervangwagens bij elke nazorg
• “Pick up and delivery” binnen een straal van 10 km

Voor een gepersonaliseerde dienstverlening ontvangen Marco Morini en Luc Marote u na afspraak van maandag tot
en met vrijdag. De showroom is alle dagen open van 08.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.
De werkplaats is open tijdens weekdagen van  07.30 uur tot 17.45 uur (16.45 uur op vrijdag).

Citroën Belux Evere beschikt tevens over een eigen carrosseriewerkplaats en heeft een ruime stock van originele
wisselstukken en accessoires.

Citroën Business Center in Brussel-OostCITROEN BELUX EVERE

L. Mommaertslaan 14-18
1140 Evere
Tel: 02 724 21 30
Fax:  02 726 60 60
E-mail: citroenbeluxevere@citroen.be
Website: www.citroen.be
BTW: BE 0 448 813 060

    Verantwoordelijke Fleet:  
      Marco Morini
      GSM: 0496 33 02 53
      E-mail: m.morini@citroen.be

      Luc Marote
      GSM : 0476 97 47 84
      E-mail : luc.marote@citroen.com

CONTACT

CITROEN BELUX EVERE

Scan deze QR-code om ons automatisch
in uw contactenlijst op te nemen.
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De twee classic cars van Michel Berlo 
vertellen elk hun eigen verhaal. Michel 
Berlo vond zijn Triumph dan wel in Luik 
maar de eerste eigenaar was een Texaanse 
dokter. En aangezien de Belgische 
eigenaar die het voertuig naar Europa 
haalde het voertuig nooit liet inschrijven 
of er mee reed, is Michel Berlo pas de 
tweede officiële eigenaar van het voertuig. 
Onder de motorkap gaat een 2-liter schuil 
en de architectuur bestaat uit een chassis 
met koetswerk. Met nog geen 900 kg is dit 
trouwens een lichtgewicht. Mechanisch is 
dit een pareltje van eenvoud: een 2-liter 
van 100 pk, een vier-versnellingsbak en 
bladvering achteraan.  Michel Berlo nam 
de mechaniek zelf onder handen en 
deed voor het koetswerk een beroep 
op Carrosserie Cryns, dat de wagen in 
de periode 2010-2011 in zijn originele 
staat herstelde, tot en met de lichtblauwe 
kleur. Een werk van lange adem dus, 
“Niet alleen omdat er niet altijd tijd was 
om te werken aan dergelijk project maar 
ook omdat het soms wachten was op de 
onderdelen”, legt Michel Berlo uit. 

 Michel Berlo is de trotse eigenaar van twee classic cars die met 
veel liefde en geduld gerestaureerd werden bij Carrosserie Cryns. De 
meest exotische is zonder twijfel de Triumph TR3 uit 1957, maar ook de 
Porsche 911L Targa uit 1967 is zeldzaam. Hoewel het om twee Europese 
iconische merken gaat, reden ze allebei hun eerste kilometers in de 
Amerikaanse staat Texas.

De Porsche 911 is eigenlijk een model 
uit 1968 maar werd gebouwd en 
ingeschreven in 1967. Ook deze classic 
car heeft Amerikaanse roots. De eerste 
eigenaar was de Texaanse Gentleman 
Pilot Alan Connell. Deze gefortuneerde 
rancheigenaar bezat en racete in de 
jaren ’50-’60 de mooiste racewagens van 
die tijd. In 2009 werd nog een van zijn 
wagens, een Ferrari Testarossa, verkocht 
voor 12,1 miljoen dollar. De Porsche 911L 
Targa die nu bij Michel Berlo op de oprit 
staat te blinken, is van een iets andere 
prijsorde maar niettemin is het ook geen 
“gewone” classic car want van deze versie  
werden maar 134 exemplaren gebouwd 
.. en dit is exemplaar 17. Ook deze wagen 
werd bij Cryns gerestaureerd, dit tot de 
grote tevredenheid van de eigenaar.

Michel Berlo: “Je moet geduld hebben bij 
de restauratie van een classic car. Maar 
de mensen bij Cryns hebben fantastisch 
werk geleverd. Je ziet aan het resultaat 
hun vakmanschap en eerbied voor de 
historiek van beide wagens. De revisie 

van het mechanische gedeelte van de 
Porsche gebeurde bij Garage Piessens in 
Antwerpen en voor het interieur van zowel 
de Triumph werd een beroep gedaan op 
ECA.”

Michel Berlo is trouwens geen eigenaar 
die zijn pareltjes veilig wegstopt in de 
garage. Hij rijdt met beide wagens classic 
car rally’s, zowel in binnen- als buitenland. 
“Dat moet ook hé, een wagen moet 
rijden, welke leeftijd hij ook heeft!”, besluit 
Michel Berlo met een glimlach.

Triumph TR3 en Porsche 911L Targa

The Texas Connection


