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Vorig jaar december brachten wij onze allereerste nieuws-
brief uit. Een initiatief om nieuws en acties van onze 
bedrijven BSL, BSM en BSG met u te delen. En nu zijn 
we al weer toe aan de vijfde uitgave. Hoe snel kan het 
gaan. Alle positieve en enthousiaste reacties, die we 
met veel genoegen hebben mogen ontvangen, geven 
ons het vertrouwen om door te gaan met dit medium.

Zo kort voor Kerstmis hebben we met deze nieuws-
brief een bijzondere gelegenheid om u, uw familie en 
medewerkers hele fi jne Kerstdagen en een in alle op-
zichten uitstekend Nieuwjaar toe te wensen. Wij hopen 
dat wij elkaar in 2012 in een goede gezondheid gaan 
treffen en wij opnieuw plezierig en succesvol zakelijk 
kunnen samenwerken. 

Uitstekende samenwerkingen hebben we het afgelo-
pen jaar beleefd. Natuurlijk met onze relaties en lever-
anciers. Maar vooral met onze medewerkers. Een fan-
tastisch leuke werkploeg. Met z’n allen vormen zij toch 
de levensader van onze bedrijven. Maar aansluitend is 
het van intens groot belang een sterk ondersteunend 
team te hebben. Mensen als een accountant, fi nancieel 
begeleider, bankadviseur, communicatieadviseur en zo 
meer helpen toch om jouw bedrijf sterker te maken. 

Voor die bijdrage in de bedrijfsontwikkeling ben ik hen 
dankbaar. Ik blijf dat maar al te graag benadrukken.  

We zijn natuurlijk allemaal benieuwd wat 2012 ons 
gaat brengen. Enige verontrusting is wel op zijn plaats. 
Precies op het moment van schrijven van dit voorwoord 
was de schuldencrisis -nog- niet opgelost. Deskundigen 
zijn ervan overtuigd dat deze crisis gegarandeerd een 
rem zal zetten op de economische groei in de ge-
hele eurozone. Blijft nu de vraag welk stootje of beter 
gezegd welke ‘stoot’ wij in Nederland kunnen hebben?
Wat de ontwikkelingen ook zullen zijn; wij staan met 
onze 15 gemotiveerde medewerkers in het nieuwe jaar 
weer klaar om u waardevol van dienst te zijn. 

Met vriendelijke kerst- en 
eindejaarsgroeten,

Adwin Schreuders

We staan weer aan de vooravond van het Kerstfeest en een nieuw jaar vol uitdagingen. We kennen 

allemaal de gevleugelde uitspraak: ‘de tijd vliegt’. Voor ons lijkt dat toch te kloppen.

We staan weer aan de vooravond van het Kerstfeest en een nieuw jaar vol uitdagingen. We kennen 
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      ij wensen alle vrienden en relaties 
bijzonder feestelijke kerstdagen en 
een succesvol 2012 vol met nieuwe 
dromen en nieuwe kansen!

W



In de agrarische bedrijfsvoering 
wordt terecht steeds meer het ac-
cent gelegd op veiligheid. En die 
veiligheid gaat daarbij verder dan 
de grenzen van het eigen bedrijf. 
Het is een gegeven dat agrariërs 

met hun machinepark ook gebruik maken van de open-
bare weg. Deze machines en trekkers zijn in de voorbije 
jaren groter, zwaarder, breder en langer geworden om 
zo doeltreffend mogelijk het werk te kunnen uitvoeren. 
Eenmaal bezig met dit imposante materiaal is men 
verantwoordelijk voor het eigen welzijn, maar zeer beslist 
voor dat van de mensen om hen heen. De arbeids-

inspectie en verschillende sectororganisaties hebben 
middels voorlichting, rapporten en brochures eerder al 
een basis gelegd om het risicobewustzijn van mensen, 
die werken met machines in de landbouw, te vergroten. 
Een aantal belangrijke facetten, die daarbij aan bod 
komen zijn: gezien worden, uitstekende delen, af-
slaan, oversteken en de weg oprijden, goed zicht en 
een schone weg. Het is een cliché, maar ‘voorkomen is 
beter dan genezen’. Google via de zoekmachine maar 
eens op ‘veilig landbouwverkeer’. U vindt meer dan 
voldoende tips en aanwijzingen. 
Want....’geef veiligheid de hoogste prioriteit. 
Wij doen het ook!’ 

De in 2009 gepresenteerde McConnel Discaerator was 
direct na introductie een groot succes in de agrarische 
wereld. De machine biedt een combinatie van een 
dieptand cultivator met een schijveneg. Geschikt om 
in één werkgang de storende lagen onderin de bodem 
direct te breken door de vaste tanden én vervolgens 
het oogstresidu aan de oppervlakte te versnijden en te 
vermengen in de toplaag door middel van de getande 
schijven. Op deze manier ontstaat er een perfect voor-
bereid zaaibed. Mooier kun je het niet aangeleverd 
krijgen. Het kiembed is goed, het verteringsproces is 
snel en intensief en de grondverkruimeling is optimaal. 
Wij kunnen met deze combinatie in 1 werkgang een 

niet-kerende bodembewerking toepassen en tegelijk 
tarwe zaaien. Het grote voordeel is dat wij een enorme 
tijd- en brandstofbesparing (tot 75 % per ha.) kunnen 
doorvoeren. Aan het einde van de rit zal de tarweop-
brengst hetzelfde blijken te zijn. En wat enorm telt is 
dat de uitvoeringskosten lager zijn. Voor een fi lmim-
pressie kijkt u op onze website.

www.bezooijen-schreuders.nl

Loonwerk

Veiligheid voor alles

Ef� ciency op zijn best

BSL werkt nu voor het tweede jaar volgens het concept 
www.degoedkoopsteloonwerker.nl. Daarmee profi leren 
we ons als loonwerker in de agrarische markt met heel 
scherpe tarieven, aangevuld met een effi ciënte uitvoer-
ing van alle werken. Het werken volgens dit concept 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Agrariërs waarvoor 
we als loonwerker in de weer zijn geweest vergeleken 
eerder al onze prijsstellingen, noteerden de voor hen 
onmiskenbare fi nanciële besparingen en zagen ver-
volgens dat het werk volgens alle gemaakte afspraken 
werd afgehandeld. Het was al met al goede reclame, 
die onze opdrachtgevers in de markt uitstraalden. Het 
werd een ‘win-win’ situatie voor de partijen. Wij maak-
ten een fi kse groei door, waardoor we de drive had-
den om te investeren in ons machinepark. En dat levert 

profi jt op. Met een toenemende belangstelling van op-
drachtgevers hebben we dan ook voldoende passende 
machinecapaciteit om het werk te kunnen aannemen 
en voltooien. Maar zoals in elk bedrijf is planning van 
groot belang. Wij adviseren u op tijd afspraken met ons 
te maken. Natuurlijk kijkt u voor de voor u belangrijke 
aantrekkelijke tarieven op

Complete prijslijst 2012 per 1 januari op website 

www.degoedkoopsteloonwerker.nl>>



Stel, er staat een 5 tonner BAV kipper in uw land-
bouwschuur en een Sieger veldspuit. Beide machines 
dateren nog uit de vorige eeuw. Nog goed bruikbaar, 
maar binnen in uw eigen bedrijfsvoering worden 
deze niet meer (optimaal) ingezet. Het is eigenlijk 
een logisch gevolg, omdat u nieuwe(re) machines 
hebt aangeschaft of dat u meer werk uitbesteedt. 
Eigenlijk staan ze nu dus fl ink in de weg. Te verstof-
fen in een stallingruimte, die u beter kunt benutten. 
Maar, deze machines vertegenwoordigen nog steeds 
een geldwaarde. Hoeveel? Dat zal het principe van 
vraag en aanbod moeten uitwijzen. Via de website 
www.bemiddelinginmachines.nl creëren wij met BSM
een serviceplatform voor vraag en aanbod van ge-
bruikte machines, voertuigen, onderdelen, et cetera. 
Bedoeld als een verkoopetalage, waardoor verkopers 
en kopers aan elkaar gekoppeld worden. En kunnen 
handelen tegen voor beide partijen de ‘beste prijs’.

Hoe maakt u gebruik van de verkoopetalage? 
Van de materialen die u ter verkoop wilt aanbieden 
maakt u een aantal representatieve foto’s en u 
completeert de informatie met een beschrijving 
van merk, type, bouwjaar, soort, en wat nog meer 
van belang kan zijn. U bepaalt de verkoopprijs. 
Twijfelt u toch over wat een reële prijs is, dan 
kunt u met ons overleggen. Alle gegevens mailt u 
naar bemiddeling@bezooijen-schreuders.nl 

Aansluitend plaatsen wij uw verkoopadvertentie op 
onze site www.bemiddelinginmachines.nl met uw 
naam en (mobiele) telefoonnummer daarbij vermeld. 
Altijd zal een potentiële koper rechtstreeks met u in 
contact komen. De koop- en verkooplijntjes moeten 
zo kort mogelijk blijven. Het mag duidelijk zijn, dat 
het transport van het materiaal pas plaats vindt als er 
daadwerkelijk gekocht en betaald is. Natuurlijk horen 
we dan direct van u dat de deal gesloten is, zodat 
wij het item van onze site kunnen verwijderen. En dan 
pas brengen wij u onze bemiddelingskosten in reke-
ning. Wij werken volgens het principe ‘no cure, no pay’. 
Dus wordt uw materiaal niet verkocht, dan wordt het 
automatisch na één jaar van onze site verwijderd. In dat 
geval berekenen wij geen kosten.
 
Wat zijn onze bemiddelingskosten?
* Bedragen  tot € 1.000 : € 50
* van € 1.000 tot € 2.500 : € 100
* van  € 2.500 tot € 5.000 : € 125
* van € 5.000 tot € 10.000 : € 150
* van € 10.000 tot € 20.000 : € 175
* vanaf € 20.000    : € 200
Deze bedragen zijn exclusief 19% BTW.

Wilt u alles weten over de voorwaarden en spelregels 
van deze doeltreffende advertentiesite, kijk dan op 

www.bemiddelinginmachines.nl  

Mechanisatie
Online advertentiesite voor machines en materialen

Deze slogan is niet zo maar ontstaan. Daar gaat een his-
torie aan vooraf. Visser Bolsward ontwerpt en fabriceert 
in haar meer dan een eeuw lang succesvolle bedrijfs-
geschiedenis transportsystemen en machines, gericht 
op de interne logistiek van agrarische producten op 
de bedrijfsterreinen van de afnemers. Vertrouwde in-
nige zakelijke contacten zorgen er nu al ruim 40 jaar 
voor, dat de familieonderneming Oldenhuis & Prinsen 
uit Emmeloord het hoofddealerschap voert. Zij is daar-
mee verantwoordelijk voor het overgrote deel van de  
verkoop van Visser. Wereldwijd worden machinale pro-
ducten van Visser als hallenvullers, duobanden, stort-
bakken, transporteurs, kistenvullers, opschepmachines, 
palletiseermachines en speciaalbouw machines aan de 
man gebracht. De verkoop van dit materieel verloopt 
ook via -door O&P- zorgvuldig uitgekozen dealerbe-
drijven. Daar is BSM er één van. O&P beoordeelt BSM 
als een ideale dealer omdat wij al jaren bekend zijn met 
het ‘product Visser’. Met die kennis creëren we dan ook 

een aantrekkelijk verkoopkanaal. Dat is zeker de ervar-
ing van O&P: “Ook dit jaar hebben we samen met BSM 
weer een hoeveelheid nieuwe Visser machines in de 
regio Brabant en Zeeland weten te verkopen. Wij ver-
trouwen erop dat dit voor 2012 een vervolg krijgt. Echter, 
naast een sterk verkoopkanaal fungeert BSM ook als 
een uitstekende servicelocatie in de regio”. 

‘Met Visser maakt u geen misser’  



Het varieert van het graven van een sleufje met een minigraver in de achtertuin van een particuliere woning tot grote 
en complexe werken waar bulldozers, rupsgraafmachines, laadschoppen en dumpers ingezet moeten worden. Dat 
zijn dan bijvoorbeeld projecten waar het handelt om de totale sloop van gebouwen en vervolgens het bouwrijp, 
infrawerk en woonrijp maken van de gehele beschikbare grondoppervlakte. Om een professioneel partner te zijn én 
vooral te blijven, vraagt de veelzijdigheid van het werk voortdurend om investeringen in machines en laserapparatuur 
en uiteraard gekwalifi ceerd personeel. BSG heeft het allemaal. “We beschikken over een breed scala aan grote en 
kleine grondverzetmachines, waarmee we elk type werk aankunnen. We hebben het in onze eerste nieuwsbrief al 
gemeld: “Uw grondwerk is bij ons in goede handen. Daarom staan wij garant voor de kwaliteit van het eindproduct!”
Onze website geeft een beeldende impressie wat we daarmee bedoelen. 

Grondwerk

Goed uitgevoerd grondwerk is altijd de basis voor een stevig eindresultaat. Hoe groot of klein het 

project ook mag zijn. Grondwerk kent daarom een grote diversiteit.

Grondwerk, van klein tot uitdagend groot

VCA - veiligheidsbewijs voor 
bedrijf en medewerker
Veiligheid blijft een veelomvattend en actueel thema. In de voorbije decennia is er door een sterk uitbreidende 
regelgeving en allerhande proactieve en preventieve acties op veiligheidsgebied veel verbeterd binnen het bedrijf-
sleven. Zonder twijfel is het een feit, dat mensen het waardevolste bezit zijn binnen een organisatie. Als bedrijf heb 
je dan ook een zorgplicht te vervullen, waaruit verplichtingen op technisch en organisatorisch gebied voort vloeien. 
Binnen onze bedrijven doen wij er alles aan om onze medewerkers veilig te laten voelen en actief te laten partici-
peren in voorgestelde veiligheidstoepassingen. Daarnaast  is het van belang dat er een cultuur bestaat dat men 
elkaar kan aanspreken op veiligheid. Onze bedrijven én al onze medewerkers zijn VCA gecertifi ceerd. VCA staat 
voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Een certifi catiesysteem met een inter-
nationale erkenning, waarbij ondernemingen objectief 
getoetst worden op hun veiligheidsbeleid en -prestaties.
We beseffen wel dat ondanks de toekenning van het 
VCA certifi caat niet alle incidenten zijn te voorkomen. 
Er blijft altijd een mate van waarschijnlijkheid, dat een 
incident met een bepaalde -ongewenste- impact kan 
plaats vinden. Maar met de (VCA) kennis van veilig-
heidsaspecten en eigen (mederwerker)alertheid bereik 
je al heel veel. VCA en VBL gecertifi ceerd
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