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Verleden week vierde JOSKIN, de welbekende Belgische fabrikant 
van landbouwaanhangwagens, zijn 50-jarige bestaan. Ter deze 
gelegenheid nodigde de Groep heel zijn internationale netwerk 
van dealers uit op zijn hoofdkantoor te Soumagne. In totaal wa-
ren niet minder dan 470 mensen aanwezig, onder wie 95 land-
bouwjournalisten en leden uit het personeel van meer dan 160 
dealerschappen uit meer dan 27 verschillende landen. Tijdens 
deze 2-daagse gebeurtenis (7 en 8 november) bood het merk het 
volgende aan zijn gasten aan: een fabrieksbezoek, een officiële 
toespraak van de directie, een persconferentie, maar ook een 
gala-avond, alsook verschillende workshops die zijn gloednieuwe 
technische platform, zijn gloednieuwe commerciële applica-
tie of de JOSKIN marketing verbonden met die van zijn dealers 
voor stelden. 3 andere workshops waren ook op het programma 
en betroffen de nieuwe producten van het gamma: de nieuwe 
Silo-SPACE2, de nieuwigheden rond de stalmeststrooiers en de 
nieuwe ontwikkelde verspreidingswerktuigen.

UITDAGING VOOR DE 50STE VERJAARDAG: DEZE JOSKIN TANK 
ENKEL MET BEHULP VAN DE ARMEN OPTILLEN!

Naast dit verleidelijke en blijkbaar door iedereen geapprecieerd programma had het bedrijf, trouw aan zijn repu-
tatie, nog iets zeer verbazend voorzien: een uitdaging. Deze was origineel, zelfs een beetje gek, want het ging im-
mers om een drieassige Euroliner mengmesttank van bijna 12 ton enkel met behulp van de armen op te tillen. Dit 
was toch niet zonder reden. Een symboliek stond achter dit onverwachte idee. Met zijn 50-jarige bestaan is JOSKIN 
immers van mening dat het succes van zijn merk te wijten is aan zowel de kracht uit zijn ervaring maar ook aan de 
kracht van zijn verdeelnetwerk en van het personeel dat sinds al die tijd bijzonder gehecht is aan zijn bedrijf. Het 
doel was dus om dit symbolisch te bewijzen m.b.v. een uitdaging die door velen als onmogelijk werd beschouwd. 

Een mengmesttank van bijna 12 ton met de hand heffen: dit is de uitdaging die JOSKIN aan zijn internationale 
netwerk van dealers heeft gevraagd aan te nemen op donderdag 8 november tijdens de internationale meeting 
ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Groep.
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Kracht uit ervaring

Tijdens de voorbereidingen hadden 120 personeelsleden een eerste proef gemaakt met een MODULO2 tank 
van 4800 kg. Deze uitdaging was al toen een succes. Maar er moest nog beter gedaan worden. Voor de grote dag 
werd dus een EUROLINER van bijna 12 ton gekozen. Zelfs als wij voor een grote uitdaging stonden, hebben 330 
bijzonder gemotiveerde dealers hun hulp geboden om die te accepteren. Na enkele veiligheidsmaatregelen heeft 
iedereen de door de Groep geliefde Belgische wapenspreuk, “Eendracht maakt macht”, gevolgd en is als een enige 
man begonnen te trekken. Onmiddellijk en onder een bijzonder blauwe hemel, die het werk van de journalisten 
eenvoudiger maakte om het moment vast te leggen, werd het resultaat te zien: de Euroliner, die gewichtloos leek, 
is opgestegen om dan een meter boven de grond te hangen onder de bijzonder fiere ogen van de deelnemers en 
organisatoren. De nieuwe recordhouders hebben dan snel een tijdopname voor het nageslacht gedaan met het 
bericht dat hun topprestatie symboliseerde: “Kracht uit ervaring”, alvorens door trekkers omringd te worden die 
het nummer 50 vormden.

De gebeurtenis werd dan gezellig onder een borrel afgesloten voordat de uitgenodigde hun vliegtuig nemen om 
terug naar hun respectievelijke landen te keren. De overblijvende leden van het bedrijf JOSKIN hebben zich dan 
beziggehouden met de voorbereidingen voor de volgende dagen: een gelijksoortige gebeurtenis op de volgende 
dag die bijna 900 leveranciers verenigde, gevolgd door het traditionele jaarlijkse personeelsfeest op de 2de dag, 
waarop bijna 500 mensen aanwezig waren.

De week was duidelijk feestelijk maar de evenementen waren vooral een hoogwaardige vitrine voor het bedrijf. 
Gezien de talrijke “We kijken er naar uit de 60ste verjaardag” die te horen waren, is JOSKIN nog eens erin geslaagd 
om de omvang van zijn ervaring te bewijzen.


