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Werk(en)
“met
karakter
”
Pas bekeek ik nog eens de reeks nieuwsbrieven die we sinds december 2010 hebben uitgebracht en
besefte dat de tijd wel heel erg snel gaat. We zitten nu al aan de negende editie van onze kwartaalnieuwsbrief ‘Werk(en) met karakter’.
Voor ons is het steeds boeiend om nieuwe items te plaatsen en we hopen dat het u blijft boeien. We zitten in de
decembermaand en staan dus op de drempel van 2013.
Dat geeft mij alle reden om u te bedanken voor de prettige relatie gedurende het afgelopen jaar. Mede namens
onze medewerkers wens ik u fijne kerstdagen en een
gelukkig en gezond nieuwjaar. Wat het nieuwe jaar in
economische zin gaat betekenen moeten we nog maar
afwachten. De twee sterkste politieke partijen uit de verkiezingen hebben de handen ineen geslagen en kwamen
met een regeerakkoord, wat in een redelijke korte periode
aan de overlegtafel tot stand kwam. Wat er uit de trechter
is gekomen, betekent dat iedereen in Nederland de pijn
van de maatregelen gaat voelen.
De Nederlandse rekenmeesters zijn het er in ieder geval
niet unaniem over eens, dat het hele scala gepresenteerde
bezuinigingen nu het juiste vliegwiel is om de economie
in 2013 aan te zwengelen. Het zal wel een jaar worden
van veel hopen, goed vertrouwen en vooral ondervinden.
Iedere ondernemer heeft voor het komende jaar zijn
bedrijfsstrategie waarschijnlijk wel helder onder de loep
gelegd, getoetst aan de economische verwachtingen.
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Of wellicht getoetst aan de eigen persoonlijke omstandigheden. Ik heb dat voor ons bedrijf wel gedaan en dat
heeft zo zijn consequenties. In deze nieuwsbrief, onder de
bedrijfstak BSL, kom ik daar uitvoerig op terug.
Binnen onze bedrijven blijven we op zoek naar nieuwe
uitdagingen. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer
de toekomst. En bij ons richt zich dat vooral op mens
en techniek. Wij willen ons materiaal sterk gaan toetsen
aan de CO2-uitstoot en daarin investeren. Het moet een
gecombineerde vorm worden
van bedrijfskosten beheersen en tegelijk duurzaam
ondernemen. En dat kan!
Onze voorlopige orderportefeuille voor volgend jaar leent
er zich voor. Wij houden u op
de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

Loonwerk
www.degoedkoopsteloonwerker.nl gaat offline
Toen ik bijna 20 jaar geleden het bedrijf van mijn vader
overnam waren de activiteiten puur agrarisch gericht.
In de loop van de jaren nam het loonwerk af en zijn we
werkzaamheden uit gaan voeren, zoals we nu in BSG
en BSM doen. We groeiden hard, voornamelijk in BSG.
Maar tijdens de eerste crisisjaren bleek dat de omzet
in BSG drastisch kon dalen. Het loonwerk bleef. Ik ben
toen gaan nadenken om het loonwerk nieuw leven in
te blazen. Het mooiste zou zijn: veel hectares met een
goed tarief, maar dat is een illusie. En omdat ons
machinepark redelijk verouderd was moest hierin geïnvesteerd worden. Wat ook gebeurd is.

Zo zijn we drie jaar geleden begonnen
met degoedkoopsteloonwerker.nl.
De bedoeling was om dit concept succesvol uit te bouwen tot een West-Brabants loonbedrijf dat heel scherp
concurrerende tarieven hanteert met behoud van hoge
kwaliteit in de vorm van uitvoering, planning en organisatie. In de jaren daarop groeiden we hard. Om een
voorbeeld te geven rooiden we dit jaar ruim 400 ha.
bieten, terwijl dat 3 jaar geleden nog maar 135 ha. was.
Eigenlijk hebben we met al ons agrarisch loonwerk
een prominente plaats bemachtigd en zagen we een
ontwikkeling van minimaal drie keer zoveel werk. Onze
machines rendeerden daardoor beter. Met als bijkomend voordeel voor de klant, dat onze tarieven zeer
aantrekkelijk waren én bleven. Ook voor de toekomst
verwacht ik dat er nog groei inzit.
Maar als ik rekening houd met die groei, die er zeker
gaat komen, dan voorzie ik een ongewenste geforceerdheid om het loonwerk te kunnen blijven doen, zoals u
van ons gewend bent. In combinatie met BSG en BSM is
de werkdruk erg hoog. Ook het werken op zondag, waar
ik een grote tegenstander van ben, speelt hierin een rol.
Terwijl ik anderzijds besef dat je er niet meer omheen
kan. Dit alles opgeteld gaat ook ten koste van mijn gezin.
Mijn dochter van negen zei onlangs dat ze het zo leuk
vond op dansles. Ik dacht toen: ‘zit jij op dansles dan?’
Het voelde plots aan als een soort ‘eyeopener’. Het
gevoel meer dan intens met je werk bezig te zijn en
daarmee een stuk belangrijke privé-aandacht te missen
betekende voor mij onder andere een doorslaggevende
reden om nog eens goed na te denken welke richting ik
met het bedrijf uit wil. Verschillende opties zijn grondig
bekeken, maar een bevredigende oplossing was er niet.
Daarom heb ik besloten om vanaf heden een einde te
maken aan al onze agrarische activiteiten en zet ik een
streep onder degoedkoopsteloonwerker.nl. Een besluit
dat ik lang en uitputtend overwogen heb. En met pijn in
het hart heb ik deze keuze gemaakt, omdat hiermee het
idee van de goedkoopsteloonwerker.nl eindigt.
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Nu kan al onze aandacht uitgaan naar BSG en BSM.
We hebben ondertussen twee mobiele kranen gekocht,
allebei voorzien van 2D machinebesturing, met de nieuwste technieken qua emissie uitstoot volgens het aspect
van duurzaam ondernemen.
Voor onze medewerkers heeft onze gewijzigde strategie
geen nadelige gevolgen. Er hoeft niemand te vertrekken;
zij blijven gewoon breed inzetbaar in de bedrijfsonderdelen van Bezooijen & Schreuders B.V.
Al ons agrarisch materiaal komt ‘te koop’. Tegen het
einde van dit jaar staan alle machines, welke met het
agrarisch loonbedrijf te maken hebben, te koop op onze
website.
Tegen al mijn klanten zeg ik: ‘heel erg bedankt dat u
in ons hebt geloofd en wij het werk voor u mochten
uitvoeren!’

Mechanisatie
LELY : geworteld in het boerenbedrijf
BSM kan bogen op een uitgebreide reeks van erkende dealerschappen van vermaarde fabrikanten van
kwaliteitswerktuigen. Daartoe behoort ook het merk
Lely. Het bedrijf ontwikkelde zich in haar bijna 65-jarige
bestaan tot een internationaal opererende onderneming die geavanceerde producten op het gebied
van landbouw, melksystemen en afvalverwerking
produceert. Met haar hele innovatieve producten- en
dienstengamma heeft het merk zich wereldwijd opgewerkt tot trendsetter en marktleider in deze sector.

De opgebouwde kennis mag
dan ongeëvenaard zijn; het
schept ook verplichtingen.
Daarom werkt Lely permanent aan de verdere verfijning en uitbreiding van
haar productprogramma’s.
Dat leidde enkele maanden geleden tot de presentatie
van een nieuwe machine.Door de toenemende vraag
naar grote schudders ontwikkelde Lely de nieuwe
Lotus 1250 Profit. Deze schudder is net als alle andere
getrokken schudders opgebouwd volgens het ‘carrier’
concept dat Lely al sinds 1997 succesvol toepast. Deze
schudder heeft een werkbreedte van 12.50 meter en is
uitgerust met tien rotoren met elk zeven tanden. Met
de Lotus 1250 Profit heeft Lely het gat tussen de 10.20
en 15.00 meter schudders gedicht door het beste van
twee schudders te combineren. Het resultaat is een
eenvoudige machine met een grote werkbreedte
en een uitzonderlijk hoge capaciteit die voor veel
veehouders een welkome aanvulling zal zijn voor hun
ruwvoeder winning.
Wij informeren u met alle plezier over het totale Lelyleveringsprogramma. Bel of mail voor een afspraak
met onze vertegenwoordiger Jack Schreuders, mobiel
06-461 81 766 / mail j.schreuders@bezooijen-schreuders.nl
Graag zijn wij uw partner in mechanisatie!

BØGBALLE kunstmeststrooiers het allerbeste
De Deense machinefabrikant Bøgballe is één van ‘s
werelds toonaangevende producenten van kunstmeststrooiers en is al meer dan 50 jaar trendsetter op het
gebied van het verspreiden van meststoffen. Innovaties
van nieuwe strooiers en technieken zijn voortdurend
gebaseerd op praktijkervaringen van gebruikers. De
strooiers van Bøgballe blinken uit in hoge kwaliteit,
maximale precisie en optimaal gebruikersgemak. Het
strooibeeld van Bøgballe kunstmeststrooiers komt uit
verschillende testen als beste naar voren. Deze strooiers kunnen nu ook via GPS worden aangestuurd.
Daarvoor ontwikkelde Bøgballe de Isobus Controller.
De toepassing ervan garandeert een optimale verdeling van de kunstmest. Ook op kopakkers en gerende
percelen.
Beide strooischijven blijven gewoon draaien, maar de
dosering wordt op basis van viervoudige overlapping
automatisch aangepast. De door de GPS ondersteunde
Bøgballe Isobus Controller geeft de volgende mogelijkheden: communicatie en controle van variabele

giften; start-stop functie op de kopakker; registratie
en vastleggen van verschillende velddata; hulp bij het
indelen van de spuitsporen. De controller is standaard
uitgerust met een geïntegreerde seriële stekkeraansluiting wat communicatie mogelijk maakt met de GPS
terminal van de trekker. Met de controller is de strooier
te bedienen via een trekker die is voorzien van een
Isobus terminal. De Bøgballe Isobus Controller wordt
geleverd met Isobus ‘Break Away’ stekker voor aansluiting op de trekker.

Grondwerk
TE KOOP : GEBRUIKTE BETONKLINKERS
In eerdere nieuwsbrieven hebben we al geschreven,
dat grondwerk een grote diversiteit kent. Tot de werkzaamheden van BSG hoort dus ook de handel in bestratingsmaterialen. Op dit moment hebben wij een partij
van 20.000 m2 gebruikte betonklinkers op voorraad.
Voor verschillende zakelijke of particuliere projecten
zijn nieuwe betonklinkers overbodig en volstaan goed
uitziende gebruikte betonklinkers. De betonklinker is
bij uitstek geschikt voor een stevige oprit, uitgestrekt
erf of solide wandelpad. Maar ook op een terras laat
deze klinker zich van zijn allerbeste kant zien. Een halfsteensverband, een keperverband, een elleboogverband of een blokverband; het oersterke eindresultaat
is altijd de moeite waard.

Want alle bijkomende werkzaamheden zoals levering
van zand (en puin), het gereedleggen van de ondergrond
voor het straatwerk inclusief de eventueel benodigde
riolering én ook het in het door u gewenste verband
leggen van de klinkers kunnen wij voor u verzorgen.
Wilt u meer informatie en een prijsopgave belt u dan
naar 0168 - 462 110.

Wij leveren deze gebruikte betonklinkers tegen een
gunstige prijs. Natuurlijk kunnen we met elkaar afspraken
maken om deze klinkers ‘aan huis’ te leveren. Onze
dienstverlening kan echter nog verder gaan.

WERKEN MET 2 NIEUWE
LIEBHERR GRAVERS
Vanaf 2013 gaan we ons nog grondiger profileren in het
grondwerk met BSG. Wij zien het als onze ‘core business’
binnen Bezooijen & Schreuders. Om ons machinepark voor
dit specifieke werk optimaal op orde te krijgen, hebben wij
twee nieuwe Liebherr mobiele hydraulische graafmachines
A914 EW Litronic aangekocht. Vanaf 2013 worden onze
machines in onze bedrijfskleur rood gespoten, zo ook
deze kranen. Algemeen wordt deze Liebherr machine
beoordeeld van ‘zeer positief tot supermachine’. Een
bijzondere specificatie aan deze machine is dat deze via
het Liebherr data systeem (Lidat) gevolgd en beoordeeld
wordt. Hiermee is exact het brandstofverbruik te meten
en wordt vastgelegd onder welke omstandigheden er
gedraaid wordt. In de praktijk krijgen we op deze manier
een duidelijk en betrouwbaar beeld van de prestaties van
deze machine.

Om aan de gestelde
TIER III B emissie-eisen
te voldoen (dus CO2 uitstoot reducerend) heeft
Liebherr in haar eigen
motorenfabriek een volledig nieuwe 4-cylinder
motor, voorzien van een
oxydation-katalysator
ontwikkeld. Het gevolg
is een verrassend lager
brandstofverbruik
en
door deze innovatie
heeft de machine geen
duur en onderhoudsintensief roetfilter nodig om de emissie-eisen te volgen.
Met deze ontwikkeling zorgt Liebherr ervoor dat de
gebruikskosten - brandstof en onderhoud - van haar machines zo laag mogelijk blijven. Voor een beter economisch
rendement voor de gebruiker. En aansluitend uit het oogpunt van belangstelling voor meer duurzaam verantwoord
ondernemen, is het ook nog eens beter voor het milieu.
En daar zijn we met z’n allen bij gebaat!
“Werk(en) met karakter” is de nieuwsbrief van Bezooijen & Schreuders.
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