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BMB IN ZAKEN

Collé een nieuwe Wacker Neuson graafmachine in gebruik was genomen bin-
nen de grondverzettak van Hoedemakers, kwam ook het verreikeraanbod weer 
ter sprake. Dit keer ging het over Magni, een merk in oprichting.

Direct nieuwsgierig
Het enthousiasme waarmee sales manager Harm Franssen vertelde over de 
nieuwe Italiaanse verreikerproducent wekte direct nieuwsgierigheid bij John 
Hoedemakers, naast mede-eigenaar van Hoedemakers ook bestuurslid van 
sectie Agrarisch loonwerk bij branchevereniging Cumela. “Zo meldde Harm 
dat Magni met een 30 meter verreiker zou komen met de compactheid van 

Loonbedrijf Hoedemakers uit het Zuid-Limburgse Ulestraten is in een paar jaar 
tijd volledig overgestapt van Merlo op Magni verreikers. Alleen al dit jaar mocht 
Benelux-importeur Collé Rental & Sales vier nieuwe machines leveren, waar-
mee de laatste groene verreiker heeft plaatsgemaakt voor het rood van Magni. 
Inmiddels telt de verhuurvloot tien roterende verreikers van deze Italiaanse 
fabrikant, die pas sinds 2013 op de markt is en in relatief korte tijd een aanzien-
lijk marktaandeel heeft veroverd. Riccardo Magni is een technisch genie in deze 
branche, die zich niet belemmerd voelde door in een bepaalde richting voort te 
borduren. Magni startte met een leeg vel papier en ontwierp samen met enkele 
vertrouwelingen als het ware de verreiker 2.0. Deze onderscheidt zich met name 
op het gebied van prestaties, compactheid, veiligheid en bedieningsgemak.
Het uitzonderlijke hefvermogen en -bereik in combinatie met een uiterst 
compacte onderwagen zette de verreikermarkt een paar jaar terug op z’n kop. 
Tel daarbij het luxe uitrustingsniveau met af-fabriek een ROPS/FOPS volzicht 
cabine met airco, overdruk en een tabletscherm in plaats van een dashboard 
met een wirwar aan knoppen. Kortom, Magni gooide het over een andere boeg 
in tegenstelling tot de Italiaanse concurrenten. Dat bood voor Collé nieuwe 
kansen, zo ook bij Hoedemakers. Jarenlang bleef dit loonbedrijf trouw aan Merlo 
en wat Collé ook probeerde, een ander merk kwam er niet. Tot 2012. Nadat via 

Alweer vierde nieuwe Magni dit jaar voor verreiker-
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 Magni onderscheidt zich door compacte afmetingen met een brede afstempeling 
  en een volzicht cabine.
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een 25 meter machine.” Daar had Hoedemakers wel oren naar en de Limburgse 
onderneming was dan ook de eerste in Nederland die zo’n RTH 5.30SH met 29,9 
meter hefhoogte en een capaciteit van maximaal 5 ton aan de vloot toevoegde.
Daarmee was de weg vrij voor meer Magni’s, want de machine beviel zo goed 
dat al snel een tweede volgde. En een derde… Het verhuurgamma omvat inmid-
dels louter verreikers van dit merk, met tussen de 25 en 35 meter werkbereik 
en 5 of 6 ton aan hefvermogen. “Onze machines worden bediend door speciaal 
opgeleide en ervaren machinisten. Die waren ook direct enthousiast over de 
nieuwe verreikers”, laat John weten. Het bedrijf telt twintig medewerkers. “Soms 
moet je gewoon eens iets anders proberen en kijken hoe dat bevalt. Zo is er lang 
gedubd over de aanschaf van een 35 meter Magni, maar deze RTH 5.35 (inmid-
dels heft de 35 meter versie ook maximaal 6 ton, red.) bleek direct een succes. 
We zijn ook steeds meer actief in de hoogbouw en dan is het wel zo prettig dat 
deze geweldenaar op die hoogte met gemak badkamers naar binnen duwt.”
Hoedemakers is een familiebedrijf dat haar oorsprong vindt in de agrarische 
sector. In de jaren ’60 startten de gebroeders Jac en Jean met loonwerkzaam-
heden. Zo’n 20 jaar later is de volgende generatie in het bedrijf gekomen. In de 
jaren ’90 zijn de activiteiten uitgebreid met grondverzet en sinds 2000 zijn daar 
tevens industriële werken bijgekomen. “De verhuur van verreikers is inmiddels 
niet meer weg te denken. Omdat dit niet seizoensgebonden is, zijn de Magni’s 
vrijwel heel het jaar weg”, vertelt John, die de onderneming samen met broer 

 Frans Collé, John Hoedemakers en Harm Franssen (v.l.n.r.) poseren trots bij enkele 
roterende verreikers.

 Deze RTH 6.30SH is één van de vier nieuwe Magni’s in de vloot van Hoedemakers. 
De machine is o.a. uitgerust met een Ventox V5 overdrukfiltersysteem.
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bedrijf. “Terwijl we met de mensen van Collé een goed gesprek voerden, was 
hij continu aan het schrijven. Toen wist ik direct: dit is een fabrikant die wil 
luisteren naar de klant. Hij weet precies waar ’ie mee bezig is en staat open 
voor opbouwende kritiek.” Harm Franssen vult aan: “In Nederland eisen we 
het uiterste van een machine. Bij Magni weet men ook dat als een verreiker 
het hier goed doet, deze overal ter wereld in te zetten is. Het ontwikkelen 
van nieuwe modellen en verbeteren van bestaande producten is bij Magni 
een continu proces.” Die denkwijze onderscheidt dit merk in de markt, vindt 
ook John. “Ik ben er van overtuigd dat de concurrentie anders nog steeds op 
4 ton en 25 meter zou zitten, net als in die 10 jaar daarvoor.”  
Hoedemakers benadrukt tot slot ook de rol van de importeur. “Wij heb-
ben natuurlijk het geluk dat Collé hier praktisch om de hoek zit, maar ook 
zonder dat voordeel zou ik zeker een tevreden klant zijn. Service staat bij 
Collé altijd voorop, of dat nu gaat om het verhelpen van een storing of 
plotseling moeten bijspringen met de verhuur van een machine. Het bedrijf 
loopt bovendien voorop met nieuwe ontwikkelingen, zoals het investeren 
in elektrisch materieel, en dat sluit nauw aan bij Magni. Samen vormen ze 
een ijzersterke combinatie. Mede door die goede samenwerking is besloten 
om dit jaar vier nieuwe Magni roterende verreikers aan te schaffen. Bij Collé 
weten we precies waar we aan toe zijn. Door de platte organisatie kunnen 
zij snel handelen en zijn er directe lijnen naar de afdelingen voor verkoop, 
verhuur of onderhoud.”

Sander leidt. “We zitten met de verreikers breed in de bouw. Dat begon ooit met 
strohandel, maar inmiddels worden ze met betonkubel, roterend vorkenbord, 
dakkooi, jib met lier, stenenklem of glaszuiger ingezet voor nieuwbouw of reno-
vatie. Maar ook om bomen te snoeien en reclameschermen of kerstverlichting 
op te hangen. Je kunt het zo gek niet bedenken.”  

Serieus alternatief
De veelzijdigheid van de machines maakt de roterende verreikers erg geliefd. 
Dankzij de compacte onderwagen kan een Magni bovendien op plekken 
komen die te krap zijn voor hijskranen of truckhoogwerkers. Zeker met 
de nieuwe RTH 13.26SH met 13 ton hefkracht en de RTH 6.46SH met 45,6 
meter bereik biedt Magni een serieus alternatief voor de inzet van een 
telescoopkraan. Van Italiaanse tegenstrevers heeft Magni in het hoge ver-
reikersegment weinig te duchten. De concurrentie bracht weliswaar een 
35 meter Roto op de markt, maar John Hoedemakers hoefde tijdens een 
demo slechts zijn meetlint te pakken om te zien dat die vanwege de trans-
portafmetingen voor hem geen optie is. “Magni staat voor mij voor com-
pact vervoeren, compact afstempelen én compact draaien. Maar ook qua 
prestaties, comfort, ergonomie en efficiëntie is het merk de concurrenten 
dikwijls drie stappen voor.”
Dat Hoedemakers inmiddels geheel is overgestapt op Magni heeft ook te 
maken met een bezoek in 2015 van grondlegger Riccardo Magni aan dit 

 Speciaal voor de foto staan de verreikers in slagvolgorde opgesteld op de thuisbasis in Ulestraten. 
 Een unicum, want de Magni’s zijn het hele jaar door aan het werk.


