
Eurogrit is  één van de belangrijkste producenten van geavanceerde straalmid-
delen, met afnemers over de gehele wereld. Dankzij een grote productiecapaci-
teit en de strategische locatie, direct aan grote waterwegen vlakbij de havens van 
Rotterdam en Antwerpen, kan Eurogrit korte levertijden garanderen. 
 
We spraken met Jeroen Keswiel en Robert van As, beiden Area Export Manager 
van Eurogrit. 
 
EUROGRIT: ONBEGRENSDE FLEXIBILITEIT, MAAR WEET WAT JE KLANT 
MOET WILLEN!   
 
Wat is Eurogrit, hoe is het allemaal begonnen? 
Keswiel: “De oorsprong van de activiteiten gaat terug naar het jaar 1818, wan-
neer Pieter van Loon zich vestigt als zelfstandig zandschipper te Vreeswijk. Het 
bedrijf gaat over van generatie op generatie, en de omzet van de activiteiten 
breiden zich gestaag uit. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het leveringspro-
gramma uitgebreid met andere materialen zoals instrooi- en vulmiddelen. Het 
zand vindt dan inmiddels ook afzet als zandstraalmiddel. Langzamerhand komt 
men echter tot de conclusie dat het stralen met zand ook een gezondheidsrisico 
met zich meebrengt, de inmiddels bekende silicose-ziekte. In 1956 wordt door de 
overheid een totaalverbod afgekondigd voor het gebruik van kwartszand als 
straalmiddel. 
 
Niet alleen de wettelijke veiligheidseisen, maar ook de nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van roestbestrijding hebben Eurogrit gestimuleerd tot een vergaande 
specialisatie in straalmiddelen. Begin jaren ‘70 worden de eerste schreden gezet 
op het exportpad. Met kwaliteit, snelheid en service is inmiddels een wereldwijde 
reputatie opgebouwd en een groot deel van de omzet wordt nu gerealiseerd in 
vrijwel alle delen van de wereld.” 
 
De mogelijkheden van gebruik zijn praktisch onbeperkt: te land en ter zee, onder 
en boven water, binnen en buiten, droog, nat of vochtig stralen. Fijn, medium of 
grof, onder lage of hoge druk.  
 
De kracht van Eurogrit ligt op het gebied van de logistiek. De klant krijgt het pro-
duct geleverd waar hij het hebben wil. Een groot voordeel is onze ligging (Dor-
drecht), vlak bij Rotterdam, waardoor de kosten van voortransport beperkt zijn. 
 
Straalgrit is een relatief laagwaardig product. De eindprijs wordt grotendeels be-
paald door de transportkosten en elke besparing die je daar kunt realiseren ver-
groot de concurrentiekracht. 



Concurrentie? 
“Die is er absoluut, maar het is zaak dat  altijd en overal geleverd kan worden 
waar de klant het wil hebben en op het tijdstip dat de klant het wil. Daarom heb-
ben we voorraadlocaties in diverse landen. (o.a. Afrika, Midden-Oosten, Centraal 
Amerika). 
 
Sommige landen zijn (nog) niet interessant omdat we daar tegen “lokaal zand” 
moeten concurreren. In die landen is de wetgeving nog niet zover dat het stralen 
met zand verboden is. 
 
Sinds wanneer exporteert Eurogrit? Is de aanpak van export in de loop der tijd 
veranderd? 
Keswiel: “We zijn eigenlijk sinds de jaren ’70 bezig met een zekere vorm van ex-
port. De aanpak is in de loop der tijd structureler geworden. Er zijn bewuste keu-
zes gemaakt. Toen wij bij Eurogrit kwam, zo’n 10 jaar geleden, was men al rede-
lijk ver. Wij hebben het kunnen uitbouwen. We hebben nu distributeurs en agen-
ten over de hele wereld en diverse nieuwe landen aan onze lijst toegevoegd. In 
het begin namen wij bepaalde dingen over zoals ze waren, dat hebben we uitge-
bouwd en aangepast aan onze eigen ideeën. De taken zijn nu hoofdzakelijk tus-
sen Robert van As en mijzelf verdeeld. De directeur houdt zich ook bezig met het 
internationale gebeuren, maar een en ander gaat in nauw overleg/samenspraak.” 
 
Aanpak Export – hoe is dat in uw onderneming georganiseerd? 
“We hebben het over 5 hoofd sectoren, te weten de olie, gas en petrochemische 
industrie, scheepsbouw en –reparatie, textielindustrie, weg- en waterbouw en de 
gevelreiniging. 
 
Per deelmarkt wordt kan een ander distributiekanaal worden ingezet, afhankelijk 
van het land en de locale omstandigheden. Onze 2 distributeurs in Saoedi-Arabië 
bijvoorbeeld bedienen heel specifiek de olie-industrie. In Pakistan hebben we 
iemand die alleen de textiel-industrie doet in de andere marktsegmenten is het 
daar moeilijk concurreren. 
  
Hebben jullie een voorkeur voor distributeurs? 
“Ja,  zeker in die markten waar lokale voorraden beschikbaar moeten zijn. Vanuit  
Nederland duurt het ca. 5 weken of langer voordat de goederen ter plekke zijn. 
Er moet zeer snel geleverd kunnen worden. Klanten moeten snel kunnen starten 
met stralen. Maar we werken met agenten en distributeurs en maken een bewus-
te keuze per markt en segment! 
 
We streven er naar een lange relatie te houden met onze distributeurs en agen-
ten. Vooral als er veel vraag komt uit een zeker land, dan investeren we veel in 
deze relatie. Soms komt het bijvoorbeeld beter uit om vanuit Nederland een of-
ferte te doen. Dat kan soms gunstiger zijn. We brengen dan echter altijd onze 
agent op de hoogte. Het heeft geen zin om met je zelf te concurreren.” 
 



Hoe maken jullie je jaarplanning, met zoveel uiteenlopende landen? 
“We vragen onze agenten en distributeurs wat zij voor het komende jaar denken 
af te zetten. Dit alles is grotendeels gebaseerd op ervaring. We schatten het in 
per land, mede gebaseerd op informatie over projecten die er gaan spelen. 
 
Via diverse media houden we ook de projecten bij die in het buitenland gaan lo-
pen. We spelen die informatie door naar onze agenten in die landen en die gaan 
er weer achteraan. Dat werkt. Het wordt zeer op prijs gesteld. 
Kortom, we proberen pro-actief te zijn!” 
 
Jullie praten enthousiast over logistiek, als een leuke tak van sport!  
“Dat is het ook. Logistiek is een zeer belangrijk onderdeel van ons werk. Logis-
tiek en sales zijn eigenlijk zeer verweven bij ons. Dat hoor je niet veel, maar het 
is wel erg nuttig. Je houdt goed overzicht en weet wat waar gebeurt en in welk 
stadium. 
 
Het samenspel Sales en Shipping is bij ons volledig geïntegreerd. De hele pa-
pierwinkel wordt door onze afdeling, zijnde 3 mensen, gedaan. We hebben de 
zaken goed op orde.”  
 
Jullie zijn allebei Area Export Manager bij Eurogrit. Wat is jullie werkterrein? 
“We hebben de wereld zo’n beetje tussen ons tweeën verdeeld. 
Robert van As doet Centraal- en Midden-Amerika, Afrika, en het Verenigd Ko-
ninkrijk, ikzelf ben verantwoordelijk voor Scandinavië, Ierland en Italië, het Mid-
den-Oosten, Voormalige Sovjet-Unie en het Verre Oosten. Dit werkt goed voor 
ons.” Het is daarbij wel zo dat de één de ander zonder problemen kan vervan-
gen. 
 
Hoe goed is jullie contact met de klant? 
“Het contact is over het algemeen heel goed. Daar investeren we ook veel in.” 
 
Onder welke condities wordt geleverd? 
“We leveren het meest onder de CIF-conditie. Je bent dan zo lang mogelijk baas 
en je weet ook waar het naar toe gaat.” 
 
Hoe hebben jullie de betaling geregeld? 
“Op diverse manieren. De risico’s zijn zoveel mogelijk ondergebracht bij Atradius. 
Op diverse afnemers hebben we een kredietlimiet. 
We leveren vrij veel op open account (30/60/90 dagen), ook in landen als Saoe-
di-Arabië, Nigeria (ook  op consignatie, op moment dat zij verkopen, krijgt Eurog-
rit het geld). 
 
We doen soms zaken in redelijk risicovolle gebieden, waarvan mensen zeggen, 
niet doen.  Wij hebben echter geen slechte ervaringen. We zijn ook tevreden dat 
wij de risico’s ondergebracht hebben bij Atradius. Dat geeft een zekere rust. 



De risico’s zijn redelijk onder controle, al gaat het soms wel eens mis, maar zon-
der risico’s geen internationale handel. Het gaat erom de risico’s beheersbaar te 
houden. 
 
Hebben jullie een transportverzekering? 
“Ja, we hebben een goederentransportverzekering. Dat vinden we belangrijk in 
bijv. een situatie dat een schip zinkt, of als er schade ontstaat aan de goederen. 
De klant betaalt dan niet de verloren lading.” 
 
Heb je veel aan je HBO-opleiding (Internationale Marketing )?  
Keswiel:  “Ja. Maar van jongs af aan zal de hang naar het internationale, het 
avontuurlijke, er al in. Het is een gevoel. Een oom van mij zat in de internationale 
handel (export van bakkerijmachines naar Oost Europa) en ik wist al jong dat ik 
ook iets in die richting wilde doen. Heb vervolgens de HBO-opleiding, Internatio-
nale Marketing gedaan. Deze richting is erg internationaal en ik voelde me daar 
goed op mijn plek. 
 
Met het zoeken naar een baan zoek je ook in de internationale component. Het is 
belangrijk dat je in een internationale omgeving terecht komt, bij een niet te groot 
bedrijf, zodat je zelf veel zaken kan sturen. Dit was bij mij 10 jaar geleden zo bij 
Eurogrit. 
 
Je moet de theorie op school gehad hebben en het in het bedrijfsleven in de 
praktijk kunnen brengen. Vooral de praktijkcomponent is zeer belangrijk in de op-
leiding. Daarom is het kunnen lopen van een stage in het bedrijfsleven erg be-
langrijk.” 
 
Maken jullie zelf gebruik van stagiaires in het bedrijf? 
“Nog niet. Gezien het feit dat wij samen de exportafdeling leiding geven en veel 
op reis zijn, menen wij dat wij stagiaires niet voldoende kunnen begeleiden. De 
aard van ons werk leent zich daar eigenlijk ook niet zo voor.” 
 
Zijn de talen belangrijk? 
“Wij vinden kennis van de vreemde talen en daaraan gekoppeld kennis van de 
cultuur zeer belangrijk en niet, zoals vaak gezegd wordt, alleen kennis van het 
Engels. In zeer grote delen van de wereld ben je toch op andere talen aangewe-
zen, aldus Keswiel.” 
 
Hoe is de plaats van export binnen de organisatie? 
Van As: “We hebben bij Eurogrit Benelux en export. 
De verhouding bij ons is 35-40% Benelux en 60-65% export. 
Export neemt wel een centrale plaats in binnen het bedrijf. 
Echter zonder de sterke thuismarkt in Benelux kunnen wij ook verder niet veel. 
Het werkt dus aan twee kanten. 
 



Het imago dat ons bedrijf moet uitdragen is dat altijd en overal geleverd kan wor-
den op een korte termijn. Als zaterdagmiddag gebeld wordt, moet zondag gele-
verd kunnen worden. De business gaat 24 uur per dag door.” 
 
Neemt Eurogrit deel aan beurzen? 
“Niet zo veel. Heeft voor ons soms niet zo veel zin. In Nederland kennen wij onze 
klanten goed. In het buitenland is het vaak duur om aan beurzen deel te nemen 
en je potentiële klanten zijn vaak niet aanwezig op beurzen.” 
 
Hoe komen jullie aan klanten? 
Via diverse kanalen, wij zoeken zelf actief naar klanten en de klanten weten ons 
ook te vinden. Wij adverteren, hebben een website (met als doel dat zij ons we-
ten te vinden en weten wat we doen. Er vindt geen verkoop plaats via internet). 
Straalgrit is bij projecten vaak een sluitpost (lees: kostenpost). De aannemer zal 
proberen deze kosten te minimaliseren. Men wil daarom altijd zo goedkoop mo-
gelijk geleverd krijgen. Wij proberen daaraan te voldoen”. 
 
De kwaliteit van je product wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Er zijn interna-
tionale (ISO) normen voor. Je moet zorgen dat je daar te allen tijde aan voldoet. 
Sommige concurrenten kunnen daar maar moeilijk aan voldoen. Daar liggen voor 
ons dus kansen en zo komen wij o.a. aan onze klanten. 
 
Zien jullie bedreigingen voor de export en zo ja, welke? 
“Ja, we zien wel degelijk bedreigingen, bijv. de stijging van de olieprijzen. Op kor-
te termijn zijn de ontwikkelingen echter positief. Er wordt veel geïnvesteerd in 
nieuwe projecten.  
De grondstoffensituatie, de transportkosten, valutakoersen, nieuwe technieken, 
nieuwe technieken voor oppervlaktebehandeling, waardoor het conventionele 
stralen van minder belang wordt, zijn zaken die voor ons potentieel een bedrei-
ging kunnen vormen.” 
 
Wat zijn de ambities van uw onderneming? 
Keswiel: “Bestaande markten verder uitbouwen en het (verder) ontwikkelen van 
nieuwe markten. Het Verre-Oosten en de landen van de voormalige Sovjet-Unie  
Rusland bieden veel potentieel. Het is niet eenvoudig om daar vaste grond aan 
de voet te krijgen. Dat gaan we wel proberen in de komende jaren. 
 
Brazilië is bijvoorbeeld ook een uitdaging. We hebben daar onderzoek laten doen 
naar lokaal materiaal. Daar zijn eventueel mogelijkheden voor ons. Naast de 
concurrentie van lokaal materiaal hebben we te maken met een enorme bureau-
cratie, hoge importheffingen en diverse belastingen. Al met al maakt dat ons pro-
duct daar erg kostbaar. We moeten daar een goede partner zien te vinden, want 
het is een enorme markt. In China en India zien we vooralsnog niet echt moge-
lijkheden gezien de beschikbaarheid van lokaal materiaal. India is zelfs eerder 
een concurrent dan een potentieel afzetgebied. 



Zijn er nog nieuwe toepassingen van grit? 
Ja, bijvoorbeeld als dakbedekking en als antisliplaag bij parkeergarages bijvoor-
beeld. Dit wordt steeds meer toegepast. 
 
Wat kan Fenedex nog voor Eurogrit betekenen? 
We zullen Fenedex meer inzetten als “verlengstuk” van onze eigen exportafde-
ling. Vragen stellen op het gebied van marktonderzoek, transport, logistiek en 
douane. Ook zullen we van tijd tot tijd deelnemen aan cursussen en LOL-
bijeenkomsten. 
 
Wat is het ultieme “leermoment” voor jullie van het afgelopen jaar?   
Van As: “De klant is koning, maar hij gedraagt zich niet altijd koninklijk. En eigen-
lijk is het aan Eurogrit te zorgen, daar wat aan te doen. We moeten een betere 
communicatie doorvoeren, ook duidelijkheid scheppen over wat al of niet moge-
lijk is.” 
 
Keswiel: “Je moet flexibel zijn en continu blijven schakelen, je kan meegaan met 
de klant, maar ten alle tijden jezelf blijven. 
 
Je moet dus eigenlijk een onbegrensde flexibiliteit hebben, maar weten wat de 
klant moet willen. Je moet kennis van zaken hebben anders kan je niet op de 
wensen van je klanten inspelen. 
 
Aan welke randvoorwaarden heeft een exportstarter sowieso te voldoen, naast 
een goed product, een goede dienst? 
Talenkennis is zeer belangrijk, handelskennis, startkapitaal, handelsgeest. Niet 
beginnen zonder een goede beheersing van de spelregels van de internationale 
handel. 
 
 


