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Op zijn twaalfde begon hij hamsters
te verkopen, op zijn achttiende startte
hij zijn eerste zaak. Maar 2014 moet pas
echt het jaar van Manuel Goossens (30)
worden: dan verscheept hij voor
het eerst een container hondenkoekjes
richting China. Dominique Soenens
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BIO
Ze doen hun eigen ding en timmeren naarstig aan de weg.
Ze werken voor zichzelf of voor een baas. Ze zijn aan de slag
in de meest uiteenlopende sectoren. Eén ding hebben ze
allemaal gemeen: ze zijn jong, getalenteerd en klaar
om in 2014 die volgende stap te zetten.

van 2014

9

Ondernemer
Manuel Goossens

l Jasper Stuyven, in 1992
geboren in Leuven.

l Schrijft zich, na twee jaar

Wielrenner
Jasper Stuyven

‘Over de kasseien vlammen,

l Manuel Goossens
is al sinds zijn jeugd
gefascineerd door
merken. ‘Ik ben erg
trots op Hupple,
mijn eigen merk.’
© KAREL DUERINCKX

W

elkom in onze
hondenkoekjesfabriek.’ Een
groot dekzeil boven de ingang laat
weinig twijfel bestaan over wat er
schuilt gaat achter de anonieme
gevel van een fabriekspand aan het
kanaal in Brecht. Manuel
Goossens, in wit hemd en sportieve
jeans, geeft een stevige handdruk
en leidt ons via het atelier naar
boven. Het is er stil op vrijdagochtend, de productie draait nog niet
op volle toeren. Op het gelijkvloers
versjouwt een medewerkster
dozen.
In het kantoor van Goossens
staan de producten van Hupple
keurig uitgestald. Daarbij: een
pepermolen om hondenvoeding te
kruiden. Een gimmick, een van de
vele die Goossens bedacht. Hij lanceerde eerder chips voor knaagdieren, een kookboek voor honden en
een Vivabox voor hondeneigenaars. En ook, wellicht de ultieme
gimmick, een hotdog voor honden.
De Antwerpenaar is een marketingjongen die vroeger ook logo's
en websites ontwierp. “De chips
voor knaagdieren, dat was een
enorme hype. Meteen verkocht in
vijftien landen, maar helaas hield
die niet zo lang stand. Niet erg, daar
leer je uit. Het was een losse flodder
waar geen stevig merk achter zat.
Daardoor liep het ook fout. Ik ben
sowieso altijd gek geweest op merken, van kleins af aan al. Ik las boeken over Coca Cola, Virgin, Dell,
McDonald’s. Ik droomde er altijd
van dat ik ooit in de winkel zou liggen met een merk. Een goeie naam
kiezen, daar begint het mee. Ik ben
trots op de naam Hupple. Het bekt
goed en in het buitenland kan
iedereen het uitspreken zonder er
over te struikelen.”

Heel spannend
In oktober kwam Vlaams ministerpresident Kris Peeters naar het
noorden van Antwerpen om ruchtbaarheid te geven aan de nieuwe
productielijn. Die moet er voor zorgen dat er in 2014 een eerste container hondenkoekjes richting
China gaat. Een avontuur dat vijf
jaar geleden startte, vertelt
Goossens.
“Het heeft heel veel voeten in de
aarde gehad. Grote dierenvoedingsfabrikanten hebben er zelfs
hun tanden op stuk gebeten, maar
ik had gezworen dat er ooit hondenkoekjes van mij in China te
koop zouden zijn. No matter what.
Of het nu vijf, tien of vijftien jaar
zou duren, het maakte me niet uit.
Ik had tijd en goesting. Er bestond
geen protocol tussen China en
België voor het exporteren van dierenvoeding. Op de vertaling na is
dat protocol er vandaag. In januari
kreeg ik een audit van de Chinese
overheid. Heel spannend, we hebben de hele kerstvakantie gewerkt
om alles in orde te krijgen.”
Goossens heeft iets van een
stormram. Een vat dat borrelt van
ideeën. Wanneer er een mogelijkheid is om met een van zijn producten in de kijker te lopen, grijpt hij

Wie zal er de eer
van wielernatie België
verdedigen als straks
Boonen en Gilbert van
een rustige oude dag
willen gaan genieten?
Wij zetten ons geld op
Jasper Stuyven, 21 jaar
jong en binnenkort
debuterend aan
de zijde van zijn
grote voorbeeld,
Fabian Cancellara.
Jeroen de Preter

‘We willen de Godiva van
de hondenkoekjes worden’
ze. Met twee handen. Zelfs al moet
hij er zelf de deur van media voor
platlopen. Wie beperkte middelen
heeft, moet het op een andere
manier proberen. Zero budget marketing, noemt hij het. “We hebben
geen budget voor publiciteit en
marketing. Het is vechten voor een
plaatsje onder de zon, David tegen
Goliath, maar we hebben al bewezen dat het kan. Ik spiegel me een
beetje aan Richard Branson en hoe
hij Virgin opwerkte tot een kleine,
maar bekende vliegtuigmaatschappij. Zij waren de uitdager. Ik
heb niet de illusie dat we een echte
concurrent voor een multinational
zijn of dat we in China een enorme
afzet gaan hebben. Dat is absoluut
niet de bedoeling. We willen over
heel China op goed uitgekozen
plaatsen aanwezig zijn en voorzichtig groeien. We doen het liever
traag, maar duidelijk. Ik ben niet
meer geïnteresseerd in een hype,
zoals we die hadden met de knaagdierchips.”
Het lijkt sowieso een vreemd
idee, hondenkoekjes verschepen
naar China. Zitten ze daar echt op
te wachten? Goossens denkt van
wel. “De groeiende Chinese middenklasse spiegelt zich aan Europa.
En daar horen ook honden als
huisdieren bij, die zijn daar een statussymbool. Er zijn 55 miljoen
geregistreerde honden in China.

BIO
l Manuel Goossens, 30 jaar.
l 1995: Begint met het

verzorgen en verkopen
van hamsters en konijnen.
l 1998: Creëert Feed-OMatic, een voederbaksysteem. Verkoopt
producten aan Delhaize.
l 2002: Richt Good !D op
(dierenvoeding, publiciteit en direct marketing).
l 2005: Bedenkt allerlei
gimmicks, zoals chips
voor knaagdieren, een
kookboek voor honden
en hotdogs voor honden.
l 2006: Roept het merk
Hupple in het leven,
gespecialiseerd
in hondenkoeken en
beloningen voor honden.
l 2013: Opent een hondenkoekenfabriek in Brecht.
Zorgt voor een protocol
tussen België en China.
l 2014: Eerste container
met Hupple-hondenkoeken moet richting
China gaan.
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Maar met gewone hondenkoekjes
zou het niet lukken, dat wist ik.
Malse hondenkoekjes zijn een
niche in de markt waar er wel
groeimarge is. Er zijn maar drie
bedrijven in Europa die dat kunnen. Wij hebben het voordeel dat
België een kwaliteitsmerk is in de
wereld van de voeding, ook die van
de dierenvoeding. Belgian Dog
Biscuits, daar vallen ze voor in het
buitenland. Als we de Godiva van
de hondenkoeken kunnen worden,
zit het goed.”

Eigen geld
“Oorspronkelijk was het niet de
bedoeling om zelf te gaan produceren, maar nu we het wel doen,
krijgt het bedrijf meer gewicht en
kunnen we ook meer internationaliseren. De malse hondenkoekjes
van Hupple liggen al in 120 speciaalzaken en ketens zoals Aveve en
Maxi Zoo, maar we hebben ook
een aantal pilotshops in buurlanden. Onder meer in Parijs, Londen,
en Amsterdam. Het loopt ook, zonder dat ik ook daar voortdurend in
de media hoef te komen. Nu volgen
ook Duitsland, Roemenië, Zweden,
Noorwegen, Australië, Japan,
Thailand, en later Kroatië en
Maleisië. Nog niet meteen om daar
volgend jaar al de export naar te
beginnen, zo vlug gaat het niet.

‘Op mijn vijftiende
ontwikkelde ik
een eigen voederbak. Een jaar later
kon ik leven van
de verkoop van
die Feed-O-Matic’
Maar we voeren wel gesprekken
om een distributie op poten te zetten. We hebben ook gesprekken
met een Amerikaanse keten. Ik wil
ooit kunnen zeggen dat ons product in 2.000 shops in de wereld
ligt. Dan ben ik gelukkig. Er zit geen
private equity in, ik steek er elke
euro zelf in.”
Goossens heeft er ruim een half
leven als ondernemer op zitten.
Het begon op zijn twaalfde, met het
verzorgen en verkopen van hamsters en konijnen voor Tom & Co.
“Ik kocht toen de Koopjeskrant en
zocht naar gratis konijnen. Daar
kreeg ik 200 frank voor. Op mijn
vijftiende maakte ik een eigen voederbak, met een stuk plastic dat ik
in de Brico gevonden had. De
bestaande voederbakjes zaten
slecht in elkaar. ‘Feed-O-Matic’, zo
doopte ik mijn uitvinding, en ik ben
ermee naar Delhaize gestapt. Toen

ik 16 jaar was, kon ik leven van wat
ik deed voor Delhaize. Aanvankelijk deed ik dat nog met vrienden,
voor en na de schooluren.”

Normaal privéleven
Hoeveel omzet Good !D, de zaak
die hij in 2002 oprichtte, maakt vertelt hij liever niet. “We blijven liever
onder de radar.” Maar het zit rond
de 1 miljoen euro en met de
nakende export erbij moet daar de
helft bijkomen. Good !D levert ook
dierenvoeding aan supermarkten,
waar het als huismerk aan de man
gebracht wordt. Financieel is dat
de ruggengraat van het bedrijf: het
is goed voor het grootste deel van
de omzet. En als alles goed gaat,
levert zijn bedrijf vanaf volgend
jaar aan nog eens twee supermarkten.
Hupple, dat is het uithangbord.
“Ik ben praktisch al vijftien jaar
bezig als ondernemer. Ik heb tot nu
toe alleen nog maar geïnvesteerd
en verder geïnvesteerd. Het is tijd
om wat te consolideren. Ik heb ook
nooit een normaal privéleven kunnen opbouwen. Ik wil niet 40 worden zonder privéleven en met een
prachtig bedrijf. Hoewel, het is ook
de aard van het beestje, ik moet
bezig zijn. Ik ben er trots op dat ik
een eigen merk uit de grond heb
gestampt.”

rijdag, vroeg in de ochtend, in Vlaanderen is
het geen weer om een
hond door te jagen, laat staan voor
een trainingstochtje met de fiets.
Dat ligt anders in Lucca, een
verrukkelijk stadje in het westen
van Toscane. In Lucca schijnt de
zon en bedraagt de temperatuur
een graad of dertien. “Ideaal weer
om te trainen”, zegt Jasper Stuyven,
groot wielertalent uit Leuven,
maar tegenwoordig vaak residerend in Italië.
Stuyven heeft in Lucca een
huisje gehuurd, samen met klimmer Louis Vervaeke, een belofte
nog, en twee even piepjonge, ook
al bijzonder getalenteerde profs,
Tim Wellens en Sean De Bie.
“Omdat we met vier zijn kunnen
we alle kosten delen,” vertelt
Stuyven. “En het is natuurlijk ook
veel plezanter, met vier vrienden
samen in plaats van in je eentje.”
Veel plezier dus, in dat huis vol
wielrenners. Maar stilaan ook
meer en meer ernst. Op 9 februari
start de Ronde van Qatar, meteen
Stuyvens eerste rittenkoers bij de
profs.
Een dergelijk vooruitzicht zou
hem bloednerveus kunnen maken,
maar zo zit Stuyven, behalve
beroepsrenner ook nog student
communicatiemanagment, niet in
elkaar. “Van mij mag die Ronde
vandaag al beginnen. Bij wijze van
spreken toch, want ik heb nog wel
een maandje training nodig voor
ik er conditioneel helemaal zal
staan.”

Dromen van Roubaix
Stuyven mag zijn debuut maken in
het strakke truitje van Trek Factory
Racing, een internationale topploeg met als onbetwiste kopman
Fabian Cancellara.
“Dat betekent dat ik de eerste
jaren vooral in zijn dienst zal moeten rijden. Een grote eer, vind ik
dat. Als ik al eens droom over het
komende seizoen, dan zie ik mezelf
Parijs-Roubaix rijden. Het is diep
in de finale, we zijn aan Carrefour
de l’Arbre, en ik zit nog vooraan om
Fabian bij te kunnen staan. Dat zou

ZALIG

rolschaatsen en atletiek,
op 12-jarige leeftijd in
bij de aspiranten
van Olympia Tienen.
l Is 14 als hij Provinciaal
Kampioen van VlaamsBrabant wordt op de weg
en in het tijdrijden.
l Als 17-jarige eerstejaarsjunior wordt Stuyven
wereldkampioen
op de weg.
l Tekent als belofte
bij Bontrager-Livestrong,
de ploeg van
Axel Merckx.
l Wordt eind 2013 prof
bij het Trek Factory
Racing Team van
Fabian Cancellara.

die ontgoocheling weg. Of
toch
bijna.
Ontgoochelingen verwerken hoort bij het leerproces
als renner, denk ik dan.”
De pers was na afloop van dit
WK niet mals voor de jonge Belgen.
Zowel bij de junioren als bij de
beloften zouden onze landgenoten
“compleet weggereden” zijn, wat
de vraag deed rijzen of Stuyven en
co. ooit de fakkel van Gilbert en
Boonen wel kunnen overnemen?
Volgens Stuyven moeten we ons
daar voorlopig nog niet te veel zorgen over maken. “Je mag uit één
WK geen conclusies trekken.
Boonen en Gilbert zijn ook nooit
wereldkampioen geweest bij de
beloften. Bovendien is het belang
van die wedstrijd relatief. Ze krijgt
veel aandacht in de media, maar
een wedstrijd als de Ronde van de
Toekomst, waar ik verschillende
keren in de top tien ben geëindigd,
is in deze categorie minstens zo
belangrijk. Het WK krijgt ook altijd
veel meer aandacht dan het
Europees Kampioenschap, terwijl
we daar met Sean De Bie en Victor
Campenaerts twee gouden medailles hebben gehaald.”
Als Jasper Stuyven mag kiezen,
dan zou hij het liefst in de voetsporen van zijn huidige kopman treden. “Ik vind Fabian een prachtige
renner. Een renner die bewijst dat
je ook veel kan winnen door aanvallend te koersen. Maar ik besef
natuurlijk ook wel dat ik waarschijnlijk met minder tevreden zal
moeten zijn. Dat is dan maar zo.
Met carrière als die van Greg Van
Avermaet is toch absoluut niets
mis? Liever een dopingvrije carrière als subtopper dan een gedopeerde carrière als absolute topper.”

kopgroep van twaalf, om
solo naar het goud te fietsen.
Een opzienbarend exploot, niet het
minst omdat Stuyven op dat ogenblik nog een eerstejaarsjunior was.
“Vraag me niet om te beschrijven
hoe dat voelde, want dat kan ik
niet”, zegt Stuyven vandaag. “Het
heeft minstens tien dagen geduurd
voor ik begon te beseffen wat ik had
gedaan.”
Dat die gouden medaille geen
toevalstreffer was, heeft hij de voorbije vier jaar afdoende bewezen. In
de regenboogtrui won hij de jongereneditie van Parijs-Roubaix,
later kaapte hij op het WK voor
junioren het brons weg.
De voorbije twee jaar reed
Stuyven als wel eens mee in kleinere profwedstrijden, zoals de
Grote Prijs van Wallonië, waar hij
Tom Boonen achter zich liet, of de
Grote Prijs Poeske Scherens, waar
hij op het podium mocht naast Sep
Vanmarcke, ondertussen een van
de betere klassieke renners van het
peloton.

Jeugdige overmoed
Stuyvens prestaties maakten van
hem een van de grote favorieten
voor het beloften-WK in Firenze,
eind september van dit jaar. De renner dacht daar duidelijk ook zelf zo
over. De avond voor de wedstrijd
stuurde Stuyven nog een tweet die
– zacht uitgedrukt – blijk gaf van
aardig wat zelfvertrouwen. “Aan
iedereen die ervan droomt mij te
kloppen: nu opstaan en je excuseren.”
Stuyven werd, hoewel eerste
Belg, uiteindelijk pas 25ste, op
meer dan een minuut van de winnaar. “Na de wedstrijd was ik zwaar
ontgoocheld, maar ondertussen is

l Op 9 februari start Jasper Stuyven in zijn eerste rittenkoers als prof. In de Ronde van Qatar zal
hij in dienst rijden van Fabian Cancellara, de kopman van Trek Factory Racing. © JELLE VERMEERSCH
echt machtig zijn, al besef ik dat die
droom voorlopig misschien wel te
hoog gegrepen is.”
Natuurlijk zou Jasper Stuyven
op een dag ook zelf willen schitteren. En ook dat zou hij het allerliefste doen in de kasseiklassiekers, het
terrein waar vandaag zijn kopman
Cancellara heer en meester is.
“Kasseien verdelen de wielerwereld in twee kampen,” vertelt
Stuyven. “Ofwel haat je het, ofwel
ben je er gek op. Ik behoor tot het
tweede kamp. Ik weet dat het voor
veel mensen moeilijk is om te
begrijpen, maar ik vind dat zalig,
over de stenen vlammen.”
De wielercarrière van Jasper
Stuyven begon relatief laat. Anders

dan zijn generatie- en huisgenoten
Tim Wellens (neef van ex-renner
Paul Wellens) en Sean De Bie (neef
van ex-veldrijders Rudy en Danny
De Bie) zit de wielersport niet in
Stuyvens
familiale
genen.
“Persoonlijk vind ik dat een voor-

‘Ik wil Cancellara
achterna. Maar
ik besef dat ik
waarschijnlijk met
minder tevreden
zal moeten zijn’

deel”, zegt hij. “Toen ik op mijn
twaalfde startte bij de aspiranten,
kenden mijn ouders weinig tot
niets van de koers. Dat heeft ervoor
gezorgd dat ze zich nauwelijks met
iets bemoeid hebben, en ik mijn
carrière niet volgens de oude, soms
vastgeroeste patronen heb moeten
uitbouwen. Ik ben mijn eigen weg
kunnen gaan.”

Regenboogtrui
Dat de kleine Jasper talent had, was
al snel duidelijk. Hoe ontzettend
groot dat talent in werkelijkheid
was, bleek in 2009, tijdens het WK
voor junioren in Moskou. Stuyven
ontsnapte er in de finale uit een
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Bart Decrem
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Chef
Dennis
Broeckx
Sopraan
Elise
Caluwaerts
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Politicus
Felix
De Clerck

Black Balloon:
Cléo Baele
en Sarah Bos
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Advocaat
Dimitri
de Béco

