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Mr. Bricolage: tegenvallende resultaten 
in 2013, maar optimistisch voor 2014

De Franse Groupe Mr. Bricolage publiceerde zijn jaarresultaten voor 2013: de nettowinst zakte met maar liefst 39,8% (tot 6,8 
miljoen euro). De nettomarge daalde daarbij van 2% naar 1,2%. De EBITDA ging eveneens flink achteruit: met 28,7% tot 22,1 
miljoen euro. De directie schrijft de tegenvallende cijfers toe aan de zware herstructureringskosten (5,4 miljoen euro) en flauwe 
verkoop in het eerste semester vorig jaar (-3,8% wegens het slechte weer en een terugvallende dhz-markt), maar laat ook weten 
dat dankzij een uitstekende zomer in het tweede semester 4% meer omzet werd gehaald. Bovendien verwacht Mr. Bricolage zich 
aan een significant herstel in 2014. De geïntegreerde winkels kregen in 2013 te maken met een operationeel verlies van 14,8 
miljoen euro (tegenover min 7,3 miljoen in 2012).

Normaal gezien zullen dit jaar in Frankrijk 5 nieuwe winkels onder het Mr. Bricolage-enseigne en nog eens 3 Briconautes-
vestigingen opengaan. Op de buitenlandse markten komen er in 2014 twee verkooppunten bij: in België en Cyprus. Eind vorig 
jaar stond de teller op 809 vestigingen in Frankrijk en 69 buitenlandse winkels (in 10 landen).

Forever 
Products

Ruitensproeier met Belgisch 
tintje en Braziliaans geurtje

Speciaal voor het wereldkampioenschap 
voetbal in Brazilië stelt Forever Products 
voor: de zomerruitensproeier Limited 
Edition in rood-geel-zwarte verpakking, le-
verbaar in bijpassende display voor 108 
stuks. De zoete geur (mango en passie-
vruchten) van deze unieke ruitensproeier 
(enkel verkrijgbaar in bussen van 5 liter) 
doet wegdromen naar Brazilië. Natuurlijk 
werd ook toegezien op de kwaliteit: de 
ruitensproeier is op basis van gedeminera-
liseerd water, dus geen bronwater, waar-
door het beter reinigt (geen witte vlekken 
op de wagen). Forever Products heeft nog 
een tweede ‘Go to Brazil’ product: een rei-
nigingsmiddel voor schermen (computer en 
tv), eveneens geleverd met een mooie dis-
play in de Belgische driekleur. De ruiten-
sproeier wordt sowieso éénmalig op de 
markt gebracht, naar aanleiding van het 
WK in Brazilië, maar als de schermreini-
ger aanslaat, zal die worden opgenomen 
in het vaste gamma.

De Pypere

Mobiele kruidentuin Herby
De Belgische fabrikant De Pypere heeft 
de ideale oplossing gevonden voor con-
sumenten die geen tuin, maar wel groene 
vingers hebben. Maak dit voorjaar ken-
nis met Herby, de kruidentuin op wielen. 
Herby komt als compact verpakte kit en is 
snel en eenvoudig te monteren. Dankzij 
deze mobiele hortus heeft de tuinloze con-
sument dagelijks toegang tot verse krui-
den. Meer info: www.depypere.be
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Stilte voor de storm?
Het is nu wel extreem rustig geweest in het eerste kwartaal van 2014. Niet 
dat ik niks om handen had, wel integendeel! De dagen zijn te kort, hoe-
wel ze stilaan lengen, zeker sinds de ingang van het zomeruur. Ik bedoel 
eigenlijk dat het rustig is aan de ‘klaagmuur’ van DIY & Garden. Het voelt 
vreemd aan om niet meer wekelijks of zelfs dagelijks, collega’s uit onze 
branche aan de lijn te krijgen die polsen naar ‘de toestand’ in de hoop be-
vestigd te worden in de veronderstelling dat de verkoop niet enkel bij hen 
minder vlot verloopt. Het is menselijk om bevestiging te zoeken, ook al is 
het negatief nieuws.
Is het omdat ze eigenlijk toch niet zo’n slecht 2013 hadden en beschaamd 
zijn om nog te klagen? Is het omdat één van onze DIY-roergangers -jam-
mer genoeg- al geruime tijd buiten strijd is? Bij deze wens ik hem trouwens 
een zeer spoedig herstel toe. Zijn een aantal onder ons te druk bezig met 
het voorbereiden van hun verkiezingscampagne? Of is het omdat we géén 
winter hebben gehad en het tuinseizoen na enkele jaren nu eens eindelijk 
supervroeg en duurzaam op gang is gekomen?
Misschien heeft men eindelijk eens naar mij geluisterd (zie mijn nieuwjaars-
boodschap in deze krant) en is men er met geloof int eigen kunnen volop 
tegenaan gegaan. Zoals vaker zal de waarheid wel ergens in het midden 
liggen. Bovendien hebben mensen die druk bezig zijn doorgaans geen 
tijd voor een klaagzang. Jammer genoeg lijken ze ook geen tijd meer te 
hebben voor een bezoek aan de belangrijkste hoogmis in onze branche: 
de tweejaarlijkse Eisenwarenmesse in Keulen. Ik zag er maar weinig van 
onze Belgische sectorgenoten en diegenen die er waren, hebben dan vaak 
nog de boot gemist, zo vernam ik achteraf. Er waren opmerkelijk veel in-
teressante nieuwigheden te zien, maar daarvoor moest je wel niet bij de 
grote merken zijn! Die besteden nog steeds liever grote budgetten aan 
mooie standen en branding dan aan echte productinnovaties. En ze gaan 
er nog steeds van uit dat ‘de Chinezen’ enkel goed zijn in het kopiëren. Las 
ik onlangs niet ergens dat China aan het veranderen is naar een kennis-
economie? En we weten hoe snel de markt in China evolueert. In andere 
Aziatische landen trouwens ook.
Het nieuws viel dus te rapen in kleine hokjes, bij kleine mensjes. Niet ver-
wonderlijk dat ook Spanje ergens in een verloren uithoek van een ex-
pohal een plek had gekregen waar echt leuke innovatieve producten 
werden voorgesteld door gedreven ontwerpers. Neen, niet door afgelikte 
marketingboys!
In 2014 is de DIY-wereld aan de kleine man! Ik ken er enkelen die het zich 
zullen beklagen dat ze de branche verlaten hebben.
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9% meer bezoekers op Anido 2014
ANIDO 2014 sloot haar 18de editie in Kortrijk Xpo af met ruim 

5.000 bezoekers, een stijging van 9% ten opzichte van 2012. Zowel 
standhouders als bezoekers toonden zich na afloop tevreden. De mooie 
opkomst, een aangename sfeer, de professionele uitstraling van de stan-
den en de nieuwe randevenementen, al deze zaken werden positief ge-
evalueerd. Hiermee bevestigt ANIDO haar sterke positie in de Benelux 
en Frankrijk als dé vakbeurs voor alles wat met pet care te maken heeft.

Na de wat tegenvallende bezoekerscijfers in 2012 
(deels door het slechte weer), kon ANIDO nu op-
nieuw groei realiseren. Dit jaar telde de organisatie 
in totaal 5.006 bezoekers: 2.957 bezoekers op zon-
dag (+3,5% tov de vorige editie) en 2.049 bezoe-
kers op maandag (+ 17%). Over het hele weekend 
betekent dit een stijging van 8,6%. De bezoekers 
kwamen uit 17 landen. ANIDO 2014 bood een re-
presentatief beeld van wat er leeft en beweegt op de 
markt van pet care. Niet minder dan 114 exposan-
ten uit 9 verschillende landen en meer dan 500 mer-
ken waren aanwezig in drie beurshallen van Kortrijk 
Xpo, waarvan 42% nieuwe firma’s (nieuw- of terug-
komers). Het beursaanbod was hiermee bijzonder 
compleet en gaf meteen een duidelijke trend weer: 
de (verdere) humanisering van het huisdier.

Winnaars neW@AniDo awards
Op de NEW@ANIDO stand konden bezoekers op 
zondag hun stem uitbrengen voor de beste novitei-
ten. Ze konden daarbij kiezen uit 46 inschrijvingen.. 
Voorwaarde om te kunnen deelnemen was dat de 
producten moesten gelanceerd zijn op de Belgische 
markt na 1 september 2013. Bezoekers waren bij-
zonder talrijk om hun mening te delen. Uit meer dan 
800 stemmen kwamen volgende 
Winnaars uit de bus:
In de categorie ‘voeding’ ging de eerste plaats naar 
de Hupple Pep up van Good!D. Deze originele ‘pe-
permolens’ brengen niet alleen een extra smaakje 
aan de voeding van de viervoeter, ze vormen ook 
een oplossing bij dieren die niet willen starten met 
eten. De tweede plaats was voor Opti life van 
Versele Laga, een volwaardige, uitgebalanceerde 

voeding voor de optimale gezondheid 
van de hond. Op de derde plaats ein-
digde Heartbrakers van Vitakraft, een 
zachte voeding die de voordelen van 
nat- en droogvoer samenbrengt.
In de categorie ‘verzorging & acces-
soires’ ging de eerste plaats naar de 3 
Sixty fun van Van der Basch Trading, 
een vaste rollijn die niet in de knoop 
raakt met optimale bewegingsvrijheid 
voor het huisdier. De zilveren medaille 
was voor de g-paws live track+data re-
corder van G paws. Deze kleine gps 
data-recorder houdt tracklogs bij van 
het huisdier en is met zijn 11 gram de 
kleinste en lichtste GPS op de markt. Op 
de derde plaats: de Flexi Vario System 
van Flexi Bogdahn. Deze nieuwe high-
tech rollijn biedt de houder meer flexi-
biliteit, veiligheid en comfort bij het 
uitlaten van de hond. Dit jaar was er 
voor het eerst een tombola actie gekop-
peld aan de New@Anido wedstrijd. 
Ieder uur won een bezoeker een pakket 
geselecteerde nieuwigheden die hij met-
een mocht meenemen naar huis. Deze 
nieuwe actie viel bijzonder in de smaak 
bij de bezoekers! 

extra beleving 
Deze editie telde enkele nieuwe elemen-
ten die meer sfeer en animo brachten 
en tegelijkertijd ook informatief waren. 
Zo was er voor het eerst een paviljoen 
voor handelaars in dieren zoals pape-
gaaien, reptielen, tropische vissen, vo-
gels, enz. Levend goed vormt de basis 
van de pet care branche. Het aanbie-
den van dieren met de juiste bijhorende 
informatie en advies in de winkel helpt 
de dierenspeciaalzaken zich te onder-
scheiden. De organisatie was ook met 
een cameraman op bezoek geweest bij 
zes succesvolle dierenspeciaalzaken. 
Bijzonder inspirerend om eens achter 
de schermen te kunnen kijken bij col-
lega’s. De boodschappen uit de video 
interviews waren duidelijk: enkel wie 
professioneel met zijn vak bezig is, zal 
overleven. Specialisatie, advies, bele-
ving in de winkel, betrokkenheid van 
het personeel zijn terugkomende items 
in de diverse gesprekken. Tot slot waren 
er ook de drukbezochte trimdemonstra-
ties. Anido blikt terug op een geslaagde 
editie. De gratis drankjes en hapjes in 
de wandelgangen, de bovengenoemde 
vernieuwingen en de zo typische ge-
moedelijke ‘Anido sfeer’ zorgden dui-
delijk voor  meerwaarde.
De volgende editie vindt plaats op 21 
en 22 februari 2016 in Kortrijk Xpo.


