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DOOR PHILIPPE VERHAEST • Jan Sijnave kwam
een zestal maanden geleden in een voor hem
volledig nieuwe wereld terecht. “Maar ik trof
meteen gelijkenissen aan met mijn vorige jobs”,
zegt hij. “Ik werkte eerder bij Bekaert en Flan-
ders Plastic Vision, met metaal, textiel en kunst-
stof dus. De rode draad doorheen mijn profes-
sionele carrière vormen materialen en hoe er-
mee te innoveren. Zowel organisch als door de
mens gemaakt.”

Hoe bent u bij het Algemeen Belgisch Vlas-
verbond terechtgekomen ? 
Jan Sijnave : “Naarmate ik ouder werd, kreeg ik
de behoefte om mijn opgedane kennis en erva-
ring bij multinationals te delen met kmo’s. Ik
kende ook Christiaan Vlaemynck, de vorige
directeur van het Vlasverbond, goed en in het
verleden had ik al met het Vlasverbond samen-
gewerkt voor een project. Helemaal onbekend is
de vlassector me dus niet.”

Waarom besloot u om zich kandidaat te
stellen als nieuwe directeur ?
“Het leuke aan de job is het brede aspect. Je
moet je werkelijk met alle facetten bezighou-
den : het financiële luik, marketing, administra-
tie, de leden bijstaan in al hun vragen... Je bent
actief in een klein wereldje, maar met een zeer
grote reikwijdte.”

Op 1 november vorig jaar ging u van start
aan de zijde van uw voorganger. Hoe viel
dat mee ?
“Zeer goed. Ik kon me twee maanden inwerken
en met Nieuwjaar werd ik directeur, met secre-
taris Peter Vermeersch aan mijn zijde. Het valt
zeer goed mee, maar het is erg druk. Ik wil
zoveel mogelijk bijleren op een zo kort mogelij-
ke tijdspanne. En ook intern beweegt er veel.
We werken aan een nieuwe website, het land-
bouwbeleid blijft evolueren...”

Kent u al alle vlassers ?
“Daar ben ik volop mee bezig. Mijn ambitie is
om al onze leden dit jaar te bezoeken. Elke
week ga ik wel bij enkele mensen langs. Mo-
menteel tellen we een negentigtal leden. De
helft zijn vlassers, de rest zijn bedrijven die
rechtstreeks bij de vlassector betrokken zijn :
kloddenleveranciers, constructeurs...”
“Ik heb al vlasbedrijven van alle slag gezien :
groot, klein... En wat opvalt, is dat er in een pak
bedrijven opvolging klaarstaat of al aan de slag
is. Dat is bemoedigend. En er wordt nog serieus
geïnvesteerd. De meesten werken in familiever-
band of hebben een beperkt aantal mensen in
dienst, maar ze hebben vrijwel altijd een enorm
kapitaal aan machines en uitrusting staan.”

Schrok u daarvan ?
“Ik heb al mijn ogen uitgekeken. De vlassector
staat voor veel uitdagingen, maar vlassers zijn
nog echte ondernemers. Ze zijn landbouwer,
industrieel, ze moeten een flinke technische
bagage hebben en ook van het financiële en

commerciële aspect kaas gegeten hebben. Be-
wonderenswaardig.”

Voelt u zich welkom in de vlaswereld ?
“Zeker en vast. Al besef ik ook wel dat ik nog
even met mijn voorganger zal vergeleken wor-
den. Christiaan draaide decennialang mee in
het Vlasverbond, maar ik ga uit van mijn eigen
sterkte. Ik heb geen directe link met de vlassec-
tor, maar dat beschouw ik net als een troef. Ik
kan de zaken objectief bekijken en breng mijn
ervaringen uit andere branches mee. Andere
visies en ideeën, maar ik ga graag het debat
aan. En ik stel nog altijd veel vragen. Waar-
schijnlijk ook domme, maar ik wil alles weten
en leren.” (lacht)

U bent 57 jaar. Hoe lang wilt u op post
blijven ?
“Wellicht toch een zevental jaar. Dit is zeker
geen eindecarrièrejob. Mijn speerpunten liggen
op innovatie en de collectieve verdediging van
de sector. Tegelijk wil ik van het Algemeen
Belgisch Vlasverbond een brug maken naar
onderzoeksinstanties als Inagro en naar onze
Europese koepelorganisatie CELC, de Confédé-
ration Européenne du Lin et Chanvre.”
“Voorts wil ik onze leden ook door de alsmaar
groter wordende en complexe regelgeving hel-
pen. Vlas is nog altijd een erg Belgisch – en
zelfs West-Vlaams – verhaal, maar in Europa
gelden er soms weer net iets andere regels en
normen. Dat maakt het er niet makkelijker op.”

Kijkt u uit naar uw eerste zomer in de vlas-
wereld, toch de mooiste periode van het
jaar voor een vlasser ?
“Ik ben vorige zomer al eens op pad geweest. Ik
wilde de vlasser aan het werk zien. En eerlijk :
ik was onder de indruk. Tijdens de zomermaan-
den verhuizen ze hun hele hebben en houden
naar de rand van hun partijen vlas. Sommigen

kamperen zelfs bijna letterlijk met de hele fami-
lie naast hun vlaspercelen. Een logistiek huza-
renstukje is het.”

Zou u er zelf in kunnen meedraaien ?
“Daarvoor heb ik te weinig ervaring en heb ik
ook mijn leeftijd niet meer mee, vrees ik. Maar
ik heb mijn vrouw wel al gezegd dat ik dit jaar
in onze tuin een zeer bescheiden partijtje vlas
wil zaaien.” (glimlacht)

Hoe ziet u de vlassector evolueren ?
“De toekomst is veelbelovend, maar tegelijk ook
anders. Ik zie nog een verdere concentratie van
het aantal bedrijven. Door stopzettingen en
soms zelfs fusies. En de vlasindustrie zal een
nog meer kennisintensieve sector worden, waar-
in vlassers ook genoodzaakt zullen zijn om
samen te investeren in bijvoorbeeld composiet-
machines of drones om de vlaspartijen tijdens
het groeiproces te overvliegen.”

Waar ligt de toekomst concreet ?
“Honderd jaar geleden gebeurde de vlasverwer-
king volledig op eigen bodem. Daarna werd het
spinnen en weven naar landen als China over-
gebracht, waarna het linnen weer naar Europa
kwam. Maar nu zijn er zich nieuwe geografi-
sche markten aan het ontwikkelen. China en
India, om er twee te noemen. Maar de grond-
stof – het vlas zelf – zal van eigen bodem blij-
ven komen. Ik geloof ook in het authenticiteits-
verhaal. Duurzaamheid en een biogebaseerde
economie worden alsmaar belangrijker. En een
sterk en milieuvriendelijk alsook ecologisch
sterk gewas als vlas heeft daar zeker zijn plaats
in.”

Wat met composiettoepassingen ?
“Die zullen alleen maar belangrijker worden, al
gaat de ontwikkeling traag vooruit. Vlascompo-
siet vind je nu al in hoedenplanken van auto’s,
skilatten, fietsen, tennisrackets... Dat lijstje zal
de komende jaren nog uitgebreider worden.”

Tot slot : rijdt u nu wat trager wanneer u
een bloeiende vlasaard ziet ?
“Ik zal sneller in de remmen gaan. Een vlasaard
in volle bloei is een van de mooiste dingen die
ik al gezien heb. En ik ben trots dat ik deel mag
uitmaken van deze wereld. Ik heb de juiste
keuze gemaakt.”

“Vlassers zijn nog 
échte ondernemers”
JAN SIJNAVE IS DIRECTEUR VAN ALGEMEEN BELGISCH VLASVERBOND

KORTRIJKq Sinds 1 januari is Jan Sijnave (57) de nieuwe directeur van het Algemeen Belgisch
Vlasverbond. Hij volgde Christiaan Vlaemynck op en hoewel hij geen echte vlasachtergrond bezit,
is hij na enkele maanden al volledig doordrongen van de vezel die onlosmakelijk met Zuid-West-
Vlaanderen verbonden is. “Vlas doet het goed en krijgt nog altijd nieuwe toepassingen”, zegt hij.
“De toekomst ziet er mooi uit.”

“Een vlasser
moet alles
kunnen. Hij
is landbou-
wer, industri-
eel, moet iets
kennen van
financiën en
marketing...” Jan Sijnave: “De vlasser tijdens de zomermaanden aan het werk zien, is indrukwekkend.” (Foto JVGK)

PRIVÉ
Jan Sijnave (57)
groeide op in
Deinze, maar
woont al dertig
jaar met zijn vrouw
Ann-Liesbeth De
Smedt in Kortrijk.
Hij heeft twee
dochters en twee
kleinkinderen.

OPLEIDING
Studeerde aan
UGent af als bur-
gerlijk ingenieur.

LOOPBAAN
Senior manager bij
Bekaert, innovati-
on manager bij
Flanders Plastic
Vision en sinds 1
januari 2015 direc-
teur van het Alge-
meen Belgisch
Vlasverbond.

VRIJE TIJD
Joggen, lezen en
filmfanaat.
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SINT-MICHIELS q In 1965 studeerden de eerste
‘assistenten voor de klinische laboratoria’ af aan het
toenmalig Hoger Technisch Instituut aan de Brugse
Garenmarkt. Op donderdag 23 april vierde Hoge-
school Vives het vijftigjarig bestaan van deze oplei-
ding, die ondertussen werd omgedoopt tot ‘bachelor
in de medische laboratoriumtechnologie’. 

De eerste lichting studenten bestond uit negen
leerlingen: Blanka Debruyne, Dina Debruyne, An-
nie Deny, Thérèse Gruyaert, Nellie Parlevliet, Annie
Poriau, Kathlaan Vandermarliere, Guido Vercruysse
en Monique Verte. Op de reünie kon slechts een
dame er niet bij zijn. (Foto WK)

Vives herenigt oud-studenten 
laboratoriumtechnologie

www.kattenstoet.be
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Frida Vanrenterghem werd dan ook in de bloemetjes gezet door
een delegatie van het bestuur van Neos Belkorol, door Neos West-
Vlaanderen-verantwoordelijke Luc Vandewalle en door nationaal
voorzitter Thijs Streng. 
Neos is het Netwerk voor Ondernemende Senioren, vroeger beter
bekend als CRM, Clubs voor Rustenden uit de Middengroepen. De
vereniging ontstond ruim 45 jaar geleden in lokale afdelingen in
de regio Kortrijk-Waregem. In 1972 werden de bestaande afdelin-
gen in West-Vlaanderen overkoepeld en 35 jaar geleden ontstond
het nationaal verbond. In 2005 volgde de naamsverandering naar
Neos. (EDB)

Frida Vanrenterghem
is 30.000ste Neos-lid

Nationaal voorzitter
Thijs Streng zette
Frida Vanrenter-
ghem in de bloeme-
tjes. (Foto LOO)

BELLEGEMq Frida Vanrenterghem is het
30.000ste lid van Neos. Ze sloot zich aan bij Neos
Belkorol.

Philip Cracco kocht Montebi, een van oorsprong Zwitsers bedrijf
dat gespecialiseerd is in horloges en juwelen. De Roeselaarse on-
dernemer, oprichter van de interimkantorengroep Accent, waarvan
hij iets meer dan een jaar geleden de laatste participaties verkocht,
was naar eigen zeggen al een tijdje op zoek naar een leuk project.
“Een adviseur wees me op Montebi, waarna ik me in het dossier
hebt verdiept. Op minder dan twee maanden tijd was de deal rond.
Een impulsaankoop? Tja, misschien wel, maar men mag nooit te
lang twijfelen.”
Philip Cracco deed de overname zelf en niet via Capital & Ideas, de
investeringsfirma waarin hij ook participeert. “Capital & Ideas is
eerder een fonds voor kleinere participaties, de overname van Mon-
tebi is een stukje te groot. Maar het is beheersbaar, want de jaarlijk-
se omzet van Montebi bedraagt 14 à 15 miljoen euro.
Cracco wil het bedrijf een nieuwe dynamiek geven. “Daarvoor geef
ik mezelf vijf à zes jaar de tijd”, aldus de ondernemer, die met de
aankoop van Montebi niet alleen Rodania maar ook de horlogemer-
ken van Maurice Lacroix, Michel Herbelin en Daniel Wellington, de
licentie van de Olivier Strelli-horloges en de juweelmerken Nona
Gold, Nona Silver en Innocence in handen krijgt. (SRA/PS)

Rodania in 
Roeselaarse handen
Rodania is weer in Belgische handen. De Roeselaar-
se ondernemer Philip Cracco kocht het bedrijf Mon-
tebi, dat het horlogemerk verdeelt.

Deze week reikte Bond Beter Leefmilieu de Blauwe Vlag 2015
voor duurzaam watertoerisme uit aan negen Vlaamse jachtha-
vens en twaalf zwemvijvers. In onze provincie mag de Blauwe
Vlag wapperen in de jachthaven van VVW Blankenberge, de
jachthaven van VVW Nieuwpoort, de jachthaven van de Royal
Belgian Sailing Club in Zeebrugge en bij de zwemvijver van het
provinciaal sport- en natuurcentrum De Gavers in Harelbeke. 
Tegelijkertijd beloonde Bond Beter Leefmilieu ook een aantal
toeristische ondernemingen met een Groene Sleutel. In totaal
zijn er nu al 108 Groene Sleutel-houders, waarvan er 23 in
West-Vlaanderen gelegen zijn. “Vakantie betekent voor veel
mensen genieten van de natuur. Als je daarbij kiest voor een
verblijf in een Groene Sleutel-onderneming of een locatie waar
de Blauwe Vlag wappert, dan mag je ervan uitgaan dat die
natuur met respect wordt behandeld”, aldus Myriam Van Loon
van Bond Beter Leefmilieu. (SRA)

Blauwe Vlag uitgereikt


