ANTWERPEN
Het klassement
van de snelst groeiende
bedrijven van de regio
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ANTWERPEN
De snelste groeier onder de grote bedrijven
in Antwerpen is Galapagos. Het biotechnologiebedrijf dat zijn hoofdkwartier in Mechelen
heeft, is al jaren een vaste waarde in onze
rangschikking. Het is dan ook geen toeval
dat Galapagos ook onze Supergazelle is, de
snelste groeier van de voorbije twintig jaar.
Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan 1100
personeelsleden, van wie de helft in België
actief is.
Bij de kmo’s voert EDC Motiva in Wommelgem de ranking aan. De vennootschap is het
Europese distributiecentrum van de Costa
Ricaanse producent van borstimplantaten.
Dochters van buitenlandse ondernemingen
komen niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. Bovendien moeten de bedrijven
operationeel onafhankelijk zijn. Zo komt het
dat de eer naar Cyborn gaat. Dat bedrijf is
geen onbekende: de producent van animatiefilms, miniseries en games in 3D was vorig
jaar al onze Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Oprichter Ives Agemans voerde onlangs een strategische koerswijziging door,
waardoor het bedrijf zonder al te veel kleerscheuren door de coronacrisis kwam.
AsterX Dranken is een opvallende Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Het is een voorbeeld van familiaal ondernemerschap. Na de
verkoop van haar doe-het-zelfzaak stortte de
familie Devrieze zich op de drankenhandel.
Met succes: intussen heeft het bedrijf vier
winkels.
Synergie Belgium is de grootste rekruteerder in de provincie Antwerpen, op de voet
gevolgd door Cepa. Dat is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen en hun
havenarbeiders. Ook farma is stevig vertegenwoordigd, met Pfizer Manufacturing
Belgium en Janssen Pharmaceutica in de top
vijf.
COÖRDINATIE: KURT DE CAT
EN DIRK VAN THUYNE

GROOTSTE AANWERVERS
1. Synergie Belgium
2. Cepa
3. Pfizer Manufacturing Belgium
4. Start People
5. Janssen Pharmaceutica
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AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN EN SUPERGAZELLE:
GALAPAGOS

‘We laten het hoofd
niet hangen’
2019 was een topjaar voor Galapagos, met onder meer een deal met
het Amerikaanse Gilead. Sindsdien liep het biotechnologiebedrijf
tegen enkele tegenvallers aan. “Ik begrijp de twijfel, maar het is niet
allemaal voor niets geweest”, zegt Jan Van Der Schueren, directeur
van de Mechelse site. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

H

et is een beetje dubbel voor topman Jan Van Der Schueren. Aan
de ene kant zijn er de trofeeën van
Grote Gazelle en Supergazelle die
de groei van Galapagos van de
voorbije jaren bekronen, aan de
andere kant zijn er enkele recente
tegenvallers. Vorig najaar zag
partner Gilead, na opmerkingen
van de lokale toezichthouder,
geen toekomst voor een medicijn
tegen reuma op de Amerikaanse
markt. In dezelfde periode faalde
ook een kandidaat-geneesmiddel
tegen artrose. Begin dit jaar volgde
de onverwachte stopzetting van
het onderzoek naar een kandidaat-geneesmiddel tegen de chronische ziekte longfibrose. De ontgoocheling voor die laatste mislukking was extreem groot, omdat
dat het verstgevorderde programma in de pijplijn van het bedrijf
was.
“Gelukkig word je daar niet van.
Het is in de eerste plaats jammer
voor de patiënten aan wie we lange tijd een boodschap van hoop

hadden gegeven”, reageert Jan
Van Der Schueren. “Maar falen is
eigen aan de biotechsector. We
laten het hoofd niet hangen. We
hebben veel bijgeleerd. We blijven
pionieren voor patiënten.”

Met een gerust gemoed

De tegenvallers staan in schril
contrast met de jarenlange goednieuwsshow die oprichter en CEO
Onno van de Stolpe kon brengen.
2019 was een topjaar voor het Belgisch-Nederlandse biotechnologiebedrijf. Van de Stolpe sloot een
grensverleggende deal met de farmareus Gilead Sciences. De Amerikanen kregen tien jaar toegang
tot de strategische activa van Galapagos en het recht op een hoger
belang. In ruil dikten ze de rekening van Galapagos aan met zowat
5 miljard euro en beloofden ze
minstens tien jaar lang geen bod te
doen op het bedrijf. Op die manier
verwierf Galapagos zekerheid
over zijn onafhankelijkheid voor
tien jaar en kreeg het bedrijf extra

JAN VAN DER SCHUEREN
“We doen ons best om nieuwe kansen te creëren,
voor de patiënten en voor de aandeelhouders.”

kapitaal om zijn onderzoeksplatform te versterken en een commercieel apparaat uit te bouwen.
Een knap staaltje onderhandelingswerk van Van de Stolpe, die
onder meer daarvoor de titel van
Trends Manager van het Jaar 2019
kreeg.
Ondanks die tegenslagen kan
Galapagos met een gerust gemoed
naar de toekomst kijken. Het moet
niet met de rug tegen de muur op
zoek naar verse middelen. Met zowat 5 miljard euro op de rekening
beschikt het bedrijf over voldoende munitie om nog minstens tien
jaar door te gaan. Aan werk is er
geen gebrek. Zo kreeg filgotinib,
het middel tegen reuma, wel een
goedkeuring om in Europa en
Japan op de markt te komen.
Galapagos werkt ook volop aan
zijn commerciële structuur. Als
alles goed gaat, zou het middel al
in 2024 kunnen bijdragen aan de
winst van het bedrijf.

Gat in de pijplijn

De grootste hoop stelt Galapagos
in het onderzoeksprogramma
Toledo, een innovatief platform
voor de ontwikkeling van medicijnen tegen ontstekingsziekten zoals reuma. “De preklinische expe-

rimenten leverden heel beloftevolle data op. Toledo heeft potentieel
voor de behandeling van inflammatoire ziektebeelden. Maar we
zijn er nog lang niet. We zitten in
de tweede fase van de de klinische
studies. Dat betekent dat we nog
minstens vijf jaar te gaan hebben”,
zegt Van Der Schueren.

‘We hebben
veel bijgeleerd. We blijven pionieren
voor patiënten’

Er is een gat ontstaan in de pijplijn
van Galapagos. Om dat op te vullen, zijn er verschillende opties.
Het bedrijf zou de rechten kunnen
opkopen op bepaalde kandidaat-
geneesmiddelen die al in een vergevorderde ontwikkelingsfase zitten, al dan niet in samenwerking
met Gilead. Het management laat
nog niet in zijn kaarten kijken. Al
benadrukt Jan Van Der Schueren
dat het niet lukraak in nieuwe programma’s zal stappen. “De focus
van onze onderzoeksstrategie ligt
op inflammatoire en fibrotische
ziektebeelden. We doen ons best
om nieuwe kansen te creëren, voor
de patiënten en voor de aandeelhouders.”
Galapagos koesterde al een tijdje
plannen voor een nieuw internationaal hoofdkwartier op de Mechelse Ragheno-site. Maar het
management besliste die te herbekijken. “Er speelden verschillende
factoren mee bij die b
 eslissing”,
legt Jan Van Der Schueren uit. “We
willen eerst de impact van de tegenvallers op onze portfolio grondig bekijken. Daarnaast versnelde
de pandemie de introductie van
thuiswerk. We denken na over een
concept dat is aangepast aan de
nieuwe realiteit.” z

DE METHODOLOGIE VAN DE TRENDS GAZELLEN
De Trends Gazellen zijn de
snelste groeiende bedrijven. We bekijken de groei
over een periode van vijf
jaar. Voor deze editie vergelijken we 2019 met 2015. We
berekenen de groei van drie
variabelen: de toegevoegde
waarde, het personeelsbestand en de cashflow, in 
absolute en procentuele
termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaat-

sen op die deelrangschikkingen tellen we op, wat de
eindscore oplevert. Een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, heeft
de eindscore 6 en staat bovenaan in de eindrangschikking. Hoe hoger de eind
score, hoe lager een onderneming noteert in de eind
rangschikking.
Er gelden minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet

minstens vijf jaar oud zijn.
Op de loonlijst van 2019
moeten minimaal tien werknemers staan. De toegevoegde waarde in 2019 bepaalt het onderscheid tussen een groot, een middelgroot en een klein bedrijf.
De grote haalden een toegevoegde waarde van meer
dan 5 miljoen euro, de middelgrote bleven tussen 1 en
5 miljoen euro, en de kleine

haalden minder dan 1 miljoen euro.
De snelste honderd groeiers bij de grote bedrijven
mogen zich Grote Gazellen
noemen. De snelste honderd bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De snelste
vijftig bij de kleine bedrijven
zijn de Kleine Gazellen.
De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, is

niet altijd de winnaar. Een
winnaar moet operationeel
onafhankelijk zijn. Een
dochter van een buitenlandse onderneming komt
ook niet in aanmerking.
In elk nummer van Trends
publiceren we de rangschikking voor een Vlaamse
provincie. We eindigen op
22 april, met de lijsten voor
Vlaanderen.
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GROTE GAZELLEN TOP 50
’21 ’20 Bedrijf
1
13 Galapagos - Mechelen
			Biotechbedrijf
2
X Cargill - Mechelen
			 Agro-industrieel concern
3
2 Tesla Belgium - Aartselaar
			 Distributie van elektrische auto’s
4
1 DSV Air & Sea - Puurs-Sint-Amands
			 Transportbedrijf (DSV)
5
X JD Sports Fashion Belgium - Antwerpen
			 Retailer van sportmode
6
12 Pfizer Manufacturing Belgium - Puurs-Sint-Amands
			 Farmaceutisch bedrijf
7 KMO5 Domus Logistics - Olen
			 Logistiek zusterbedrijf van Casa
8
X Mobility Masters - Merksem
			 Schoonmaakbedrijf (Samsic)
9 KMO1 Only Stores Belgium - Antwerpen
			Kledingwinkels
10
X WEAREONE.world - Antwerpen
			 Organisator van Tomorrowland
11
16 Axxes - Antwerpen
			IT-consultancybedrijf
12
X Plastic Omnium Auto Inergy Belgium - Herentals
			 Productie van brandstofsystemen (tanks en vulpijpen)
13
22 Ordina Belgium - Mechelen
			IT-dienstenverlener
14
19 Bright Plus Outsourcing Solutions - Antwerpen
			Outsourcing
15 KMO4 Intracto - Herentals
			 Digitaal communicatiebureau
16
X Exellys - Mechelen
			 Incubator voor techtalent
17
X Dienstenbedrijf Easy Life - Wommelgem
			Dienstenchequebedrijf
18
52 IZEN Energy Systems - Lille
			 Bouw en installatie van zonneparken
19
7 Rituals Cosmetics Belgium - Antwerpen
			 Verkoop van cosmetica
20
X Aurubis Belgium - Olen
			 Recyclage van koper
20
X OM Partners - Wommelgem
			Softwarebedrijf
22
X HuVePharma - Berchem
			 Farmaceutisch bedrijf (Advanced Propreties)
22
X APK Wegenbouw - Geel
			Wegenbouw
24 88 Genzyme Flanders - Geel
			 Biotechbedrijf (Sanofi)
25
X DCA - Beerse
			 Algemene aannemer (Eurocon Investment)
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Totaal
67
220
290
291
299
359
394
416
421
424
439
455
473
475
487
543
544
549
568
575
575
592
592
601
609

’21 ’20 Bedrijf

Totaal

26
X Descroes - Antwerpen
618
			 Ongediertebestrijding (TC Investment XI)
27
X Smulders Projects Belgium - Arendonk
620
			Staalconstructiebedrijf
28
X Triple Living - Antwerpen
627
			Projectontwikkeling
29
14 Cheops Technology - Edegem
648
			IT-dienstenverlening
30
X Nippon Shokubai Europe - Zwijndrecht
654
			 Productie van superabsorberende polymeren
31
X Payroll Professionals BE - Antwerpen
657
			 Uitzendbureau (Pay Prof)
32 20 Griffith Foods - Herentals
661
			Voedingstechnologie
33
5 Keyence Int. (Belgium) - Mechelen
662
			 Fabrieksautomatisatie en sensorische producten
34 KMO3 TheValueChain - Kontich
697
			SAP-consultant
35 KL7 Update-pro - Antwerpen
698
			 Administratieve verwerking van tijdelijke arbeid
36 53 Protime - Aartselaar
699
			 Tijdsregistratie en toegangscontrole (SD Worx)
37
X Advipro - Lille
700
			 Proces- en projectondersteuning in lifesciences (Pentahold)
38 KMO15 PZ - Niel
706
			Hr-consulting
39 KMO2 ESAS 3 Services - Wilrijk
708
			 Specialist in installatie, onderhoud en monitoring van hardware
40 24 Janssen Pharmaceutica - Beerse
709
			 Farmaceutisch bedrijf (Johnson & Johnson)
41
27 Biscuiterie Thijs - Bouwel
717
			 Industriële wafelbakkerij
42
11 A.B.W. - Beerse
719
			Wegenbouw
43
X Janssen-Cilag - Beerse
727
			 Farmaceutisch bedrijf (Johnson & Johnson)
44
X Xtra Interim Kontich - Wijnegem
729
			 Rekuterings- en selectiebureau
45
X Select Projects - Antwerpen
730
			 Bedrijfsondersteuning in lifesciences, farma en chemie (Ginsenga International)
46
X Histogenex - Wilrijk
742
			 Laboratorium gespecialiseerd in kankeronderzoek
47 92 Soudal - Turnhout
744
			 Productie van lijm, PU-schuimen en voegkitten voor de bouw
48 42 Atlas Copco Airpower - Wilrijk
745
			Compressorenfabriek
48
31 Aannemingsbedrijf Aertssen - Stabroek
745
			 Grondverzet, afbraak en wegenbouw
50
X Passwerk - Berchem
759
			 Softwaretesting en -ontwikkeling
50 55 Uitgeverij Van In - Wommelgem
759
			 Uitgeverij (Sanoma)

IVES AGEMANS
“Ik sta open voor een samenwerking met
een partner die voeling met de sector heeft.”

AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: CYBORN

Nieuwe focus
De Antwerpse animatiestudio Cyborn is stilaan een vaste
waarde bij de Trends Gazellen. Toch is er de jongste tijd
heel wat veranderd in het bedrijf. “We lanceren dit najaar
onze eerste eigen game met virtuele realiteit”, zegt oprichter en CEO Ives Agemans. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

3

maart 2021 was een spannende dag voor het team
van Ives Agemans. Toen
lanceerde Cyborn de trailer en de website van Hubris, part 1. In het eerste
eigen virtuelerealiteits
game (VR) van Cyborn
kruipt de speler in de huid
van de bemanning van een
gecrasht ruimteschip en
moet hij allerlei opdrachten uitvoeren. De release
is voorzien voor het vierde kwartaal van dit jaar. De verwachtingen zijn hooggespannen. Facebook-dochter Oculus en Playstation toonden al interesse.
Ives Agemans prijst zich gelukkig
dat hij in 2019 het roer drastisch
omgooide. “We hebben de focus
verlegd van de coproductie van
animatiefilms naar producties en
diensten waarin realistische 3D-
karakters een belangrijke rol spelen.” Voor de uitwerking van die
karakters heeft het bedrijf een
eigen motioncapturestudio en
eigen software ontwikkeld. “Het
was de juiste keuze. De coproductie van 3D-animatiefilms is veel
risicovoller. In die wereld gaat het

meestal om complexe constructies
met vrij ondoorzichtige distributiekanalen, en je bent sterk afhankelijk van subsidies.”

Geen beurzen

Dankzij die koerswijziging stond
Cyborn veel steviger in zijn schoenen om een crisis zoals de corona
pandemie aan te kunnen. “Natuurlijk hebben we een impact gevoeld. Zo verliepen de opnames in
onze studio vertraging op door de
coronamaatregelen”, zegt Ives
Agemans. “Ook commercieel was
het iets moeilijker. GDC in San
Francisco en Gamescom in Keulen
zijn de belangrijkste beurzen in
onze sector. We zouden daar aanwezig zijn om onze dienstverlening aan andere gameproducenten
te presenteren. Als we Hubris op
een beurs kunnen tonen, is dat
meteen de beste reclame voor wat
we doen. Via digitale weg is het
een stuk moeilijker om de juiste
beleving te creëren.”
Toch ziet Ives Agemans ook enkele voordelen aan de gezondheidscrisis. De verkoop van games onderging een nieuwe groeispurt en
ook de verkoop van VR-apparaten

is in een stroomversnelling terechtgekomen. Als reactie op de
pandemie investeren bedrijven,
overheden en andere organisaties
volop in allerlei VR-toepassingen,
bijvoorbeeld voor trainingen.

Investeren
Facebook-
dochter
Oculus en
Playstation
toonden interesse voor het
game van
Cybron.

De nieuwe focus had ook een
belangrijke impact op het personeelsbestand van Cyborn. “Toen
we de coproductie van films deden, hadden we 75 werknemers.
Nu bestaat het vaste team uit zo’n
25 mensen, die we aanvullen met
freelancers”, vertelt Ives Agemans,
die nog altijd de enige aandeelhouder van Cyborn is. “We krijgen
heel wat lovende reacties na de
release van de Hubris-trailer. Ik
wil er ten volle in kunnen investeren. Ik sta open voor een samenwerking met een partner die voeling met de sector heeft en die in
onze bedrijfsfilosofie gelooft.” z
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De volledige rangschikking van de
grote, de middelgrote en de kleine Gazellen
vindt u op www.trends.be/gazellen.
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MIDDELGROTE GAZELLEN TOP 25
’21 ’20 Bedrijf
1
X EDC Motiva - Wommelgem
			 Verdeler van borstimplantaten
2
X GIA Belgium - Antwerpen
			 Gemnological Institute of America
3
X FTS Belgium - Antwerpen
			 Aankoop, verkoop en vervoer van petroleumproducten (Royal Tankers)
4
X Davinsi Labs - Berchem
			 Cyberbeveiliging (Proximus)
5 KL1 Cyborn - Borgerhout
			 3D-animatiefilms, -miniseries en -games
6 KL11 Van Gils Coating Group - Wuustwezel
			 Oppervlaktebehandeling van staal en aluminium
7
X ABATI Ind. - Aartselaar
			 Installatie- en onderhoudsbedrijf
8
X PP 2.0 - Aartselaar
			Restaurant
9
X Skyworkers - Herentals
			 Werken op grote hoogte of moeilijk bereikbare plaatsen
10 KL3 Pensiontheker - Antwerpen
			 Specialist in outsourcing voor banken en verzekeraars
11
X Cloudar - Kontich
			 Consultancypartner Amazon Web Services (De Cronos Groep)
12
X Lauwerysen-Krijnen - Merksplas
			Tuinbouwbedrijf
13
X Asbitech - Stabroek
			Asbestverwijdering
14
X ATS Antwerp - Wijnegem
			 Toelevering van elektrisch materiaal (ATS Group)
15
X Wasbar Belgium - Berchem
			 Restaurant en wassalon
16
X Springbok - Mechelen
			 Digitaal agentschap
17
X First Wave - Kontich
			 Outsourcing, consultancy, recruitment
18
X Van Moer Bulk & Liquids - Zwijndrecht
			Transportbedrijf
19
X ALSO Belgium - Mechelen
			 ICT-webshop b2b (Also Group)
20
X Antonissen Bart - Meer
			 Land- en tuinbouwbedrijf
21
X Robovision - Antwerpen
			 Industriële automatisering
22
X Open Analytics - Berchem
			 Statistiek, datawetenschap en gerelateerde software
23
X Event Masters - Willebroek
			Evenementenbureau
24
X Elektriciteitswerken Nuyts - Balen
			Elektriciteitswerken
24
X IZEN International - Lille
			 Bouw en installatie van zonneparken
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KLEINE GAZELLEN TOP 25
Totaal
136
181
217
253
381
387
428
435
444
458
533
579
622
637
645
653
657
664
680
734
735
746
753
784
784

’21 ’20 Bedrijf
1
X AsterX Dranken - Waarloos
			Drankenhandel
2
X ‘t Groene Plan - Herenthout
			 Ontwerp en aanleg van tuinen
3
X Lombardia Food Creator - Kontich
			 Ontwikkeling van duurzame en gezonde producten
4
X Citycubes - Antwerpen
			Marketingbedrijf
5
X Van Eester - Vremde
			Landmeterskantoor
6
X Raamwinkel - Bornem
			 Onlineverkoop van ramen en deuren
7
X All Fields - Rumst
			Communicatieadviesbureau
8
X Guldenbouw - Heist-op-den-Berg
			 Bouw- en renovatiebedrijf
9
X Dacar Digital Printing - Beerse
			 Grootformaat drukwerk
10
X Lulu’s - Herentals
			 Warme bakker
11
X De Bruyn Werkhuizen - Ekeren
			Winkelinrichtingen
12
X Walls Vastgoedmakelaars - Antwerpen
			Vastgoedmakelaar
13
X Ter Eiken Sport - Edegem
			 Padel- en squashclub
14
X Euroteam Pack - Deurne
			 Inpak- en sorteerbedrijf
15
X Biosano - Wommelgem
			 Groothandel in biologische voeding en producten
16
X Striktly Business Software - Antwerpen
			 ERP- en CRM-softwarebedrijf
17
X Local Store - Antwerpen
			 Ontbijt- en brunchrestaurant
18
X De Puntzeef - Puurt-Sint-Amands
			Traiteur-catering
19
X @IPower - Deurne
			 Internetstrategie en webdesign
20
X The Concept Kitsch’en.Be - Mechelen
			Onlinekledinghandel
21
X BlueIT On The Spot - Pulderbos
			IT-dienstenverlener
22
X Geitenbreier - Antwerpen
			 Zomerbar (Bar Noord)
23
X Lichtarchitectuur Mol - Mol
			 Lichtadvies en verlichting op maat
24
X Van Bael Grondwerken - Dessel
			Grondwerken
25
X Balo Living in Style - Mol
			Interieurdesign

Totaal
119
145
154
178
189
201
223
231
233
249
279
293
318
327
349
351
356
361
368
373
385
392
395
402
413
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CHRISTOPHE GEERAERTS EN RUBEN DEVRIEZE
“Ons assortiment bestaat uit maar liefst 8000 dranken.”

AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: ASTERX DRANKEN

Feest in de familie
‘En ’t is feest’ is de slogan van AsterX Dranken, een drankenhandel in
Waarloos. Nu mag de familie Devrieze zelf vieren. Door organische groei
en gerichte overnames is AsterX de snelste groeier bij de Antwerpse kleine
bedrijven. DIRK VAN THUYNE, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG

O

p de plaats waar vroeger
het bier uit de koperen
ketels van Brouwerij Maes
vloeide, gonst het opnieuw van de activiteit. De
installaties en de brouwerij zijn al in 2003 verdwenen, maar de familie Devrieze houdt de lokale
biertraditie in ere met
haar drankenhandel voor
particulieren, horeca, bedrijven en evenementen.
Het verhaal begon in 2015 met de
opening van een eerste winkel in
Rumst. Nauwelijks zes jaar later
telt AsterX Dranken vier winkels:
in Boom, Bornem, Waarloos en
Heist-op-den-Berg. Die laatste
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vestiging is het gevolg van de recente overname van De Kievit op
1 maart.

Ginfestival

In een traditionele sector als de
drankenhandel is het niet zo eenvoudig om het verschil te maken.
“We zetten in de winkel zwaar in
op beleving. Daarnaast doen we
heel wat acties. Normaal organiseren we jaarlijks samen met heel
wat leveranciers een groot ginfestival. Met 5000 bezoekers is dat
telkens een succes. Door corona
kan dat dit jaar niet”, vertelt Ruben Devrieze, bestuurder bij AsterX Dranken. “We profileren ons
ook graag als partner voor kleine

‘We zetten in
de winkel
zwaar in op
beleving.
Daarnaast
doen we heel
wat acties’

en grote feesten. We hebben heel
wat verhuurmateriaal: van glazen
en koelkasten tot een tapwagen.
We hebben ook geïnvesteerd in
een wasmachine voor glazen.”
AsterX Dranken is samen met
meer dan honderd andere drankenhandels aangesloten bij Prik&
Tik. Door de aankopen te bundelen kan de organisatie betere voorwaarden bedingen bij de leveranciers. “Ons assortiment bestaat uit
maar liefst 8000 dranken”, zegt
Ruben Devrieze.
Eind vorig jaar nam AsterX Dranken een groothandel in Malle over.
“We konden ons assortiment uitbreiden met onder meer INZA-
melk in glazen flessen en ijsblokjes, twee producten die de wind in
de zeilen hebben”, stelt bestuurder
Christophe Geeraerts. “Daarnaast
kregen we extra opslagruimte. Dat
was hoognodig.”

Familiebedrijf

De naam AsterX verwijst naar
grootvader Aster Devrieze, die in
het interbellum een zaden- en
plantenhandel begon, die later uitgroeide tot een doe-het-zelfzaak.
In 2009 nam de keten Hubo die
winkel over. De familie begon een
drankenhandel die zich richt op
particulieren, evenementen, bedrijven en horecazaken. Die keuze
was niet toevallig, want rond de
eeuwwisseling was de familie al
gestart met een importzaak van
Zuid-Afrikaanse wijnen.
AsterX Dranken is nog altijd een
familiebedrijf. Vader Jan heeft nu
vooral een adviserende rol. Ruben
is verantwoordelijk voor de winkels. Sander volgt de wijnimport
en de sociale media op, terwijl Lies
zich ontfermt over de hr en de geschenkverpakkingen. Haar partner
Christophe Geeraerts volgt de
horeca en de groothandel op. z

