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De Europese federatie CETOP vierde in Antwerpen het 
zestigjarige bestaan van de organisatie. De bestuursleden 
van de diverse nationale beroepsverenigingen die deel 
uitmaken van CETOP verzamelden voor een diner, inclusief 
grote verjaardagstaart, in het nieuwe vijfsterren Antwerp 
Botanic Sanctuary Hotel.

De oprichting van CETOP kwam er onder impuls van 
Franse, Duitse en Britse brancheverenigingen die in 1959 
de eerste zaadjes van een overkoepelende organisatie 
plantten. Dat zou drie jaar later in het Zweedse Stockholm 
uitmonden in de oprichting van het ‘Comité Européen 
des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques’, 
kortweg CETOP. 

Eén van de allereerste taken die CETOP in de beginjaren op 
zich nam was de standaardisering van componenten, dat 
deed ze onder meer voor kleppen en ventielen, waarvan 
sommigen tot op vandaag nog steeds aangeduid worden als 
CETOP kleppen of -ventielen. De organisatie was opgericht 
om de belangen van haar leden te verdedigen, en deed 
dat met verve. Geleidelijk werden ook andere belangrijke 
pijlers toegevoegd aan de dienstverlening, met opleiding, 

marktonderzoek en impact op de wetgeving en normeringen 
als voornaamste activiteiten. 

CETOP waakt op Europees niveau over de belangen van 
iedereen die actief is in de ‘fluid power’, met name hydraulica 
en pneumatica. In ons land maakt InduMotion – de uitgever 
van Automation Magazine – deel uit van moederfederatie 
CETOP. De Belgische beroepsorganisatie was dit jaar 
in Antwerpen gastheer voor het congres. De Europese 
vakorganisatie groeide inmiddels uit tot de overkoepelende 
entiteit van 19 nationale federaties, goed voor een 
vertegenwoordiging van meer dan 1.000 bedrijven die actief 
zijn in fluid power, met in totaal 70.000 werknemers en een 
omzet van ongeveer 13 miljard euro. 

Tijdens het congres verkozen de CETOP-leden de Nederlander 
Arjan Coppens als nieuwe voorzitter voor de periode van 2022-
2025. Arjan Coppens is actief bij FEDA Nederland en Managing 
Director bij Bosch Rexroth Nederland. Hij volgt nu Stefan König 
op, die CETOP leidde sedert 2016. Naast Coppens werden ook 
vier nieuwe bestuursleden gekozen: Vice-President Economics 
Carlo Vergano (ASSOFLUID-Italië), Vice-President Education Nik 
Watson (BFPA-Verenigd Koninkrijk), Vice-President Marketing 
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& Communication Christian H. Kienzle (VDMA-Duitsland) en 
Vice-President Technics Eric Vives (ARTEMA-Frankrijk). Zetelen 
eveneens in de raad van bestuur: de vorige Voorzitter Stefan 
König (VDMA-Duitsland) en Ere-Voorzitter Amadio Bolzani 
(ASSOFLUID-Italië). De Zweed Sten-Ove Claesson die 9 jaar 
als ‘Mister Education’ fungeerde als Vice-President, werd 
gehuldigd voor zijn inzet voor CETOP.

Econoom Etienne de Callataÿ gaf voor de genodigden een 
analyse over de gevolgen van een mogelijke stagflatie en 
schetste enkele economische korte termijn vooruitzichten. 
De organisatie besprak vervolgens de omzetcijfers in de fluid 
power sector.
Dirk Decker (VDMA) hield als Secretaris-Generaal van 
EUROTRANS een toespraak en feliciteerde het jarige CETOP. 

Drie leden van het nieuwe CETOP-bestuur (foto vlnr): 
Carlo Vergano, voorzitter Arjan Coppens en 
Christian H. Kienzle. Bestuursleden Nik Watson en 
Eric Vives konden wegens professionele activiteiten 
niet in Antwerpen zijn.

Een grote verjaardagstaart mocht op het feest niet ontbreken.

Econoom Etienne de Callataÿ gaf als gastspreker een 
uiteenzetting over macro-economische tendensen.
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‘In 1969, creëerde de Europese aandrijftechnologie industrie 
een netwerk genaamd EUROTRANS en er was vanaf het begin 
een vriendschapsband met CETOP. Beide industrieën hebben 
immers een vergelijkbare klantenstructuur en vergelijkbare 
uitdagingen. Het motto van dit informele netwerk   was: 
‘laten we profiteren van de kansen die Europa biedt.’ CETOP 
is ontstaan   uit het besef om samen een stem en identiteit 
te creëren voor de Europese Fluid Power-industrie. Destijds 
enigszins gedreven in concurrentie met de VS – vandaag 
zijn er de uitdagingen door Azië en de snelle wereldwijde 
technologische veranderingen. Onze netwerken doen 
dit samen altijd in een eerlijke dialoog, met als opzet de 
branche in het juiste licht te zetten en gemeenschappelijke 
doelen te definiëren. Bijvoorbeeld: de werving van jonge 
talenten, de mogelijkheden van digitalisering, de noodzaak 
van duurzaamheid, de stabiliteit van waardeketens en 
energie, de uitwisseling van statistieken en marktgegevens, 
de bevordering van onze Europese identiteit, … Om al 
die veranderingen succesvol te managen zijn er informele 
netwerken nodig en EUROTRANS hoopt nog lang een partner 
van CETOP te zijn’, aldus Dirk Decker.

www.cetop.org
www.indumotion.be

Het tweedaagse congres vond plaats in het historische 
Botanic Sanctuary Hotel in Antwerpen.

Vlnr: Sylvia Grohmann-Mundschenk (VDMA Fluid Power), 
Voorzitter Arjan Coppens, Stefanie Inoue (CETOP) en Dirk 
Decker (EUROTRANS).


