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PERSBERICHT 

Winnaars 20e Golden Bridge Trade & Export Awards 

ONDER EMBARGO TOT EN MET 24 NOVEMBER 23U GMT 

De 20e editie van de prestigieuze Golden Bridge Trade & Export Awards voor het 

belonen van de handels- en exportprestaties tussen Groot-Brittannië en de Belux is 

gewonnen door Bel’Export en Shanks Group plc. De Awards werden gepresenteerd 

door de Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce (BLCC) en de British Chamber of 

Commerce in België. Ook Namgrass, Orega en Lancer Europe zijn in de prijzen 

gevallen.  

Dit jaar werd Belexport de gelukkige winnaar van de felbegeerde Golden Bridge Export Award, 

overhandigd door de heer Guy Trouveroy, Belgisch Ambassadeur aan het hof van St. 

James’s, tijdens een glamoureuze gala ceremonie in het hartje van Londen op 24 november. 

De jury koos dit familiebedrijf als winnaar voor hun harde werk in een zeer competitieve en 

risicovolle omgeving, voor hun continue zoektocht naar innovatie in wat velen zouden 

beschouwen als een eenvoudig basisproduct – appelen en peren – en voor de 

vastberadenheid van deze onderneming in deze tijd van zowel klimaat- als geopolitieke 

uitdagingen, waaraan het zich steeds blijft aanpassen.  

Shanks Group plc. heeft de prijs voor Britse bedrijven ontvangen dewelke werd overhandigd 

door de Britse Ambassadeur voor België, Alison Rose. Shanks is een leidende, internationale 

recycling business. De groep gebruikt een verscheidenheid aan kost-effeciente en duurzame 

technologiën om waardevolle producten te maken van wat normaal weggeworpen werd. 

Shanks voldoet aan de stijgende vraag van publieke en prive sectoren om afval duurzaam te 

beheren, zonder schade te berokkenen aan de omgeving.  

De jury was onder de indruk van Shanks’ investering en inzet op de Belgische markt. De groep 

heeft zich gefocust op hun Belgische activiteiten op verschillende manieren, waaronder de 

uitgifte van hun eerste groene retail obligatie met een waarde van maar liefst €100 miljoen. 

Om ‘groen’ te zijn moest bewezen worden dat alle middelen gewijd zijn aan duurzame 
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producten. Hiernaast zijn ze ook blijven investeren in hun Belgische activiteiten en hebben ze 

de juiste structuur op poten gezet dewelke hun personeel garandeert zich te kunnen blijven 

ontplooien in de onderneming.  

Beste nieuwkomer 

De Award van Beste Nieuwkomer op de Belgische markt is in ontvangst genomen door Orega. 

Deze werd overhandigd door Thomas Spiller, President van de Britisch Chamber of 

Commerce in België.  De jury was onder de indruk van Orega’s doorzettingsvermogen en 

lange termijn inzet om hun business te internationaliseren. Orega heeft de kloof tussen België 

en het Verenigd Koninkrijk overbrugd. Deze maakt het mogelijk dat ondernemingen die in hun 

business centres werken, gemakkelijker hun eerste stappen in internationale markten kunnen 

zetten.  

Als een prive kantoorservice provider is Orega’s succes buiten hun thuismarkt te danken aan 

hun continue toewijding aan het personeel en het bouwen aan een reputatie van integriteit en 

professionalisme. Orega blijft innoveren en gebruikt deze co-working werkruimte als platform 

om samen te werken met start-up businesses.  

De Award van Beste Nieuwkomer in het Verenigd Koninkrijk werd in ontvangst genomen door 

NamGrass. Deze award werd overhandigd door Ben De Smit, Economische en Commerciële 

raadgever voor Vlaanderen en werkzaam bij de Belgische Ambassade in London. De jury was 

onder de indruk van de twee jonge ondernemers, waarvan een Belg en een Engelsman, die 

een nichemarkt creëerden die te klein geacht werd voor grote spelers. Ze hebben deze 

omgevormd tot een winstgevende en omvangrijke markt met nog veel groeipotentieel.  

Voor het leveren van hoogwaardige kunstgras oplossingen voor bedrijven en particulieren 

werkt Namgrass samen met lokale partners om gans het Verenigd Koninkrijk te bestrijken.    

 

Beste kleine en middelgrote ondernemingen 

De Award voor Beste KMO werd in ontvangst genomen door Lancer Europe. Deze award 

werd overhandigd door de heer Patrick Engelberg, Ambassadeur van het Groot Hertogdom 

van Luxemburg.  

De jury beschouwde het bedrijf als een zeer succesvol voorbeeld van optimale samenwerking 

tussen een HQ gevestigd in Brussel en een britse dochteronderneming. Dit resulteerde in een 

innovatieve benadering van de markt met een continue stroom van nieuwe boeiende 

producten die hun klanten competitiever maakt.  

Lancer Europe verschaft innovatieve producten in de drankindustrie en zoekt hierbij originele 

oplossingen. Deze onderneming is ook de belangrijkste leverancier van de “bottling industry” 

en “quick serve market”. Opgericht in 1997 in Belgie, zette het bedrijf zijn eerste stap naar de 

UK-markt in 2003. Hierdoor kregen ze toegang tot de zogenaamde “Pub-culture” en “high 

capacity entertainment” locaties zoals sportstadia. Ze voorzien oplossingen voor dranken, 

onder andere voor Wembley Stadium, Lord’s Cricket Ground en The O2. 
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“High-quality participants” 

BLCC Voorzitter Michel Vanhoonacker zei: “Sinds de oprichting van de Golden Bridge Trade 

& Export Awards 20 jaar geleden, veranderde de wereld enorm, zowel in sociaal-economische 

termen, als in de opening van Oost-Europa, het internet, een groeiende Europese Unie, en 

niet te vergeten de Brexit en de laatste Amerikaanse verkiezingen. De handelsbetrekkingen 

tussen het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg echter, zijn steeds sterk gebleven. Het 

vieren en erkennen van deze bedrijven, die mee helpen aan dit succesverhaal, is 

waarschijnlijk actueler dan ooit. Wij zijn fier om opnieuw een selecte groep van kwalitatief 

hoogstaande winnaars te hebben. Deze bevestigen onze nauwe banden en de nood aan een 

vrije, onbelemmerde handel in Europa.” 

Thomas Miller, de president van de  Britse Kamer van Koophandel in Belgie zei: “De Golden 

Bridge Trade & Export Awards blijven de kracht en het belang van de Benelux en UK markten 

als geheel accentueren, en de winnaars van dit jaar benadrukken dit punt. Deze bilaterale 

awards laten businesses toe om hun UK-Europese aanwezigheid te handhaven en te vieren, 

en dat wij, als kamers van koophandel, een platform blijven om deze UK-Belgische & 

Luxemburgse banden te faciliteren.”  

 

De Golden Bridge Trade & Export Awards 2015 winnaars, in alfabetische volgorde: 

Bel’Export – http://www.belexport.com/  

Lancer Europe – http://www.lancereurope.com/  

Namgrass – http://www.namgrass.com/  

Orega – http://www.orega.com/  

Shanks Group plc –  http://www.shanksplc.com/    

 

 

 

De Golden Bridge Trade & Export Awards 2015 winnaars, in alfabetische volgorde: 

Ignition – www.ignitiononline.com 

NMC SA – www.nmc.be 

Projective – www.projective.biz 

RWS Group – www.rws.com 

Soudal nv – www.soudal.com 

Syx Automations - www.syx.be 
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Pers contact: Michel Vanhoonacker 

   8 Northumberland Avenue 
London WC2N 5BY 

   Tel. 0207 127 4292 
   info@blcc.co.uk 

 

The Golden Bridge Trade & Export Awards 

De Golden Bridge Trade & Export Awards is een initiatief van de Belgian-Luxembourg Chamber 

of Commerce in Groot-Brittannië, in samenwerking met de Britse Kamer van Koophandel in België. 

Het doel van het evenement is om export aan te moedigen van en naar het Verenigd Koninkrijk 

en tegelijkertijd interesse te creëren van Belgische, Britse en Luxemburgse producten en diensten. 

Het enorm succes toont aan hoe belangrijk het is voor Belgische, Luxemburgse en Britse bedrijven 

te belonen voor hun prestaties.  
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