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VOORBESCHOUWING KIPPER
EVENT IN MARKELO

Eindelijk weer eens lekker in de praktijk bijpraten en natuurlijk de zandbaan op om de laatste
ontwikkelingen bij de gespecialiseerde bouwkippers te ervaren. Dat is de inzet van het Kipper
Event op 9 en 10 september in Markelo. Naast de bekende bouwtruckleveranciers toont een
flink aantal toeleveranciers zijn laatste ontwikkelingen.

‘HET WORDT PUUR
ONTMOETEN EN NATUURLIJK
WEER EENS LEKKER MET
DIVERSE COMBINATIES OP DE
ZANDBAAN RIJDEN’
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Trendsettend was in het najaar van 2020 de Scania 10x4 Quadro die Veldhuizen Trucks ontwikkelde voor de wegenbouwsector. Niet direct een
truck voor op de zandbaan, maar wel een voorbeeld dat de ontwikkelingen de laatste jaren bepaald niet hebben stilgestaan. Wat te denken van

Ginaf dat weer meedoet, de intrede van de elektrische truck en nog meer specials die de laatste
jaren zijn ontwikkeld. Ook zijn er de nieuwste generaties van DAF, MAN, Scania, Iveco en Renault,
dat ook nadrukkelijker mee wil doen. Ook Tatra
timmert flink aan de weg. Heb je ze al bij elkaar
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gezien en gereden? Nu de TKD al vijf jaar niet
doorgaat, is dat wel even een ding.

EINDELIJK LIVE IN ACTIE
Dat is precies waarom de initiatiefnemers van het
Kipper Event deze dagen organiseren op de zandwinning van Gebr. Van der Heiden in Markelo. Initiators Iep van der Meer en Roger van Nispen
geven aan dat ze een dermate grote behoefte
proefden onder hun relaties dat er bij het niet
doorgaan van de TKD een alternatief moest komen. Ze hanteren hierbij een heldere en sobere
filosofie met een sterk afgebakende groep exposanten. “Het bijpraten over bouwtrucks en het
ermee rijden over de zandbaan staan centraal”,
vertelt Van der Meer. “We hebben daarom alleen
de truckmerken uitgenodigd, plus een aantal direct aan de bouwtruck gelieerde toeleveranciers.
Er komen geen graafmachines, geen shovels en
ook geen trekkers met kippers”, zegt hij. Op deze
manier wil de organisatie het evenement beheersbaar houden en eigenlijk alleen de echt in
dergelijke trucks geïnteresseerde ondernemers en
hun chauffeurs aantrekken. Dus geen gelikte
stands, geen folders uitdelen en geen uitgebreide
catering. “Het wordt puur ontmoeten en bijpraten om de laatste ontwikkelingen te zien en te
bespreken en natuurlijk weer eens lekker met diverse combinaties op de zandbaan te rijden”, aldus Van der Meer. Het terrein van Van der Heiden
biedt voldoende plek voor de standhouders en
heeft tussen de zandwinningsmachines genoeg
ruimte voor een mooie demobaan met heuvels en
dalen.

De nieuwe Quadro-trucks waarmee Veldhuizen de laatste
jaren flink heeft gescoord, zullen ook te zien zijn

Iveco komt met een X-Way 8x4-triple met een tientons
vooras en een T-Way 10x4 met een gestuurde, tientons
liftas.

Renault wil de nieuwe reeks bouwmachines te tonen.
Op het evenement zal het waarschijnlijk een 6x6 en
een 8x4 widespread worden.

Ginaf wil een TSG 8x6 met 60 ton technisch laadvermogen neerzetten en een 8x4-tridem met een elftons
vooras.

MAN zal het OptiView-camerasysteem tonen en wil proberen er een elektrische truck neer te zetten.

Fliegl is een van de vele toeleveranciers op het evenement. Het bedrijf komt met deze voor het asfalt aangepaste en geïsoleerde verdeelvijzel achter op een MAN
met Fliegl-asfalt-schuifopbouw.

VEEL MEER NIEUWS
Uiteraard zullen er de verschillende varianten van
de Quadro te zien zijn, maar er is veel meer te beleven. Bij het ter perse gaan van dit nummer hebben de merken MAN, Iveco, Scania, Ginaf, Renault
en Tatra hun medewerking toegezegd. De gesprekken met andere truckmerken zijn gaande. Er
zijn veel recente ontwikkelingen te zien. Zo wil
MAN de klanten kennis laten maken met het OptiView-systeem en er een elektrische truck zien te
krijgen. Ginaf wil een TSG 8x6 met een GVW van
44,5 ton en 60 ton technisch laadvermogen neerzetten en er komt ook met een 8x4-tridem met
een elftons vooras. Renault wil het evenement
gebruiken om zijn nieuwe reeks bouwmachine te
tonen. Het merk denkt daarbij aan een 6x6 en een
8x4 widespread. Iveco geeft aan te komen met de
X-Way 8x4-triple met een tientons vooras. Verder
komt er een T-Way 10x4 met een gestuurde, tien-

tons liftas. Veldhuizen Trucks wil het publiek verrassen met een nieuwe 10x2 op basis van een
Scania 8x2, waarbij de extra middelste as een gestuurde liftas is. Ook zal er een DAF 10x4 met een
inschakelbare as zijn. Ook andere merken komen
met hun noviteiten, zoals Scania met een inschakelbare en liftbare as.

OOK TOELEVERANCIERS
Inmiddels heeft ook een mooie selectie toeleveranciers zijn medewerking toegezegd. Denk hierbij aan Ruizeveld, Gijsbertsen, Hyva, Vossebelt,
HSE, JHS en Fliegl. Al met al belooft dit Kipper
Event een mooi evenement op een passende
plaats met een mooie demobaan te worden voor
de ondernemer die heel gericht de laatste ontwikkelingen op bouwvoertuiggebied wil zien, bespreken en beleven.

KIPPER EVENT
Het Kipper Event wordt op vrijdag 9 en zaterdag 10 september gehouden bij de zandwinning van Gebr. Van der Heiden in
Markelo. Het evenement vindt alleen overdag plaats. Voor het rijden op de baan moet
je je aanmelden bij de desbetreffende leverancier op de stand. Meer informatie over
het evenement en de deelnemers vind je op
www.kipperevent.nl

GRONDIG 6 2022

29

