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TEKSTEN: DIRK VAN THUYNE COÖRDINATIE: JOZEF VANGELDER

AMBASSADEUR GROTE BEDRIJVEN: MATERIALISE

‘DE KORTE TERMIJN
INTERESSEERT ONS NIET’

Evenwicht

Al van bij de start in 1990 kent Materialise een onafgebroken groei. Bijna drie
jaar geleden trok de pionier in 3D-printen naar Nasdaq. “De beursnotering laat
ons toe zelfstandig te groeien”, zegt voorzitten Peter Leys.
aterialise is een vaste
waarde bij de Trends
Gazellen. Sinds de start
in 1990 kende de
Leuvense pionier in
3D-printen een onafgebroken groei.
Vorige maand publiceerde Materialise
jaarcijfers voor 2016. De omzet kwam
uit op 114,5 miljoen euro en er was een
nettoverlies van 3 miljoen euro. Voor
dit jaar rekent het bedrijf op een omzet
tussen 128 en 134 miljoen euro. Het
bedrijf telt ruim 1400 medewerkers,
van wie 550 actief zijn in België.
Op 25 juni 2014 kreeg Materialise
voor het eerst een beursnotering op
Nasdaq. Bijna drie jaar later blikt Peter
Leys, de voorzitter van de raad van
bestuur, tevreden terug. “De beursnotering heeft ons veel bijgebracht. In de
eerste plaats maakten we van de gelegenheid gebruik om extra kapitaal op te
halen. Dat laat ons toe zelfstandig te
groeien. Materialise heeft ook aan
geloofwaardigheid gewonnen. Onze
sterke balans schept vertrouwen bij
onze klanten. Ten slotte heeft de note-
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ring ons ook verplicht de organisatie te
professionaliseren.”

Verankering in België
Ook na de beursgang hebben de familiale aandeelhouders nog altijd de controle over zowat 70 procent van de aandelen. “Hun ambitie bestaat erin Materialise groot te maken en vooral te innoveren in de ontwikkeling van produc-

ten die resulteren in een betere en
gezondere wereld. We managen dit
bedrijf vanuit een built-to-lastperspectief, niet met het oog op een kortetermijnexit voor de aandeelhouders”,
benadrukt Leys. “Als er nog een kapitaalverhoging komt, dan kan het belang
wel wat verwateren, maar er is nog heel
veel ruimte tot we aan 50 procent zijn.”
Het hoofdkwartier van Materialise

DE BRUSSELSE EN WAALSE TRENDS GAZELLEN
PhysIOL kroonde zich tot
de ambassadeur van de
Waalse Trends Gazellen bij
de grote bedrijven. Het
Luikse bedrijf is gespecialiseerd in chirurgische
implantaten voor de
behandeling van de oogaandoening cataract. Bij de
middelgrote bedrijven ging
de trofee naar de naaldhoutzagerij Pauls Holzindustrie uit Gouvy. AE Val-

ves uit Verviers mag zich
de snelste groeier bij de
kleine bedrijven noemen.
Het bedrijf ontwikkelt en
produceert innovatieve
kleppen voor de oliesector,
de (petro)chemie en de
zware industrie.
Bij de Brusselse grote
bedrijven is Ikanbi de snelste groeier. Het bedrijf
heeft zijn operationele
hoofdkwartier in Herstal,

bevindt zich in Leuven. Het is niet de
bedoeling die locatie ooit los te laten.
“Het beslissingscentrum en de kennisafdelingen zullen altijd verankerd blijven in Leuven”, zegt Peter Leys. “Wel
zijn we een wereldspeler geworden en
evolueren we meer en meer naar een
verkooporganisatie.”
Snel groeien betekent veel nieuwe
mensen rekruteren. “In eigen land is
het niet gemakkelijk, zeker omdat de
vijver waarin we vissen niet zo groot is.
Internationaal proberen we ons altijd te
vestigen in de buurt van gerenommeerde universiteiten. Het is geen toeval dat we voor Bremen, Kiev en Michigan hebben gekozen”, zegt Leys. “Het
moeilijkste is verkopers te vinden.”

maar de maatschappelijke
zetel bevindt zich in onze
hoofdstad. De gespecialiseerde dienstenleverancier
in intellectuele-eigendomsrechten Valipat is de
ambassadeur bij de middelgrote bedrijven, terwijl
de vermogensbeheerder
Pareto de ambassadeur
van de Brusselse Trends
Gazellen bij de kleine
bedrijven is.

3D-printing – bij Materialise spreken
ze liever van additive manufacturing –
evolueert razendsnel. De belangrijkste
trends zijn nieuwe materialen, betere,
snellere en goedkopere printers en
nieuwe toepassingen. “Vooral die laatste trend is cruciaal”, zegt Leys. “De
groei van de markt zal niet komen van
grotere of snellere printers. Wel van
nieuwe toepassingen. Momenteel zijn
we onder andere actief in de medische
wereld (implantaten), de consumentenmarkt (brillen, schoenzolen) en de
luchtvaartindustrie (complexe, niet
structurele onderdelen), maar het
potentieel is zoveel groter.”
Een belangrijke uitdaging voor Materialise is de kosten onder controle houden. “We zoeken een evenwicht tussen
investeren en gelijke tred houden met
de wereldmarkt aan de ene kant en een
gebalanceerde winstgevendheid aan de
andere kant. Onze inkomsten stijgen
sneller dan de kosten en sinds enige tijd
is onze operationele cashﬂow positief.”
Peter Leys ligt niet wakker van de
beurskoers. “Echt waar, ik kijk niet
dagelijks naar de koers van ons aandeel.
De liquiditeit in ons aandeel is niet
supergroot en wanneer één grote speler
koopt of verkoopt, kan dat voor heftige
koersreacties zorgen. De korte termijn
interesseert ons niet. Het is veel interessanter om persoonlijk contact te
houden met de investeerders. Zij zijn
de belangrijkste graadmeter voor onze
prestaties, niet de beurskoers.” z
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Provincie

Bedrijf

1

LIM 1

Punch Power - St.-Truiden

2

ANT 1

GeoSea - Zwijndrecht

3

VL-B 3

Materialise - Heverlee

4

ANT 3

Pauwels - Oelegem

5

W-VL 5

Agristo - Hulste

6

O-VL 2

Ablynx - Zwijnaarde

7

W-VL 4

De Tabakshoeve - Zonnebeke

8

VL-B 5

Octa+ Energie - Vilvoorde

9

LIM 2

Melexis Technologies - Tessenderlo

10

LIM 3

Cegeka - Hasselt

11

LIM 4

Martens Brouwerij - Bocholt

12

ANT 7

Duvel Moortgat - Puurs

13

ANT 11

Greenyard - St.-Katelijne-Waver

14

ANT 11

Thijs Biscuiterie - Bouwel

15

ANT 6

Euronav - Antwerpen

16

W-VL 8

Renson Sunprotec.-Screens - Waregem

17

LIM 7

H. Essers - Genk

18

W-VL 9

Jacops - Deerlijk

19

W-VL 7

Fides Petfood - Oostende

20

W-VL 11

Mulder Natural Foods - Roeselare

Totaal
275

Ontwikkeling en productie van automatische transmissies

590

Waterbouwkundige werken (groep DEME)

712

3D-printing, producent van prototypes en software

879

Sauzenproducent

937

Productie van diepgevroren aardappelproducten

958

Biotechbedrijf

Distributie van rookwaren, confiserie en alcoholische dranken

Energieleverancier

Productie van halfgeleiders voor auto's

Full service ICT-bedrijf

Brouwerij

Brouwerij

Verwerking van oogstverse groenten en fruit

Industriële wafelbakkerij

Rederij van tankers voor ruwe olie

Oplossingen voor ventilatie en zonwering

Transportbedrijf

Installatiebedrijf (groep Tanghe)

Productie van katten- en hondenvoeding (groep Depre)

Productie van ontbijtgranen

976
1000
1046
1154
1264
1368
1389
1401
1414
1485
1518
1523
1524
1543
GF

De voorbije weken stelden wij de ambassadeurs van de
Gazellen per provincie aan u voor. Hier vindt u de ambassadeurs van de snelste groeiers van heel Vlaanderen.
Daarmee sluiten we de Gazellen-competitie af.

PETER LEYS
“De groei van de markt zal niet
komen van grotere of snellere
printers, maar wel van nieuwe
toepassingen.”
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AMBASSADEUR MIDDELGROTE BEDRIJVEN: DEN BERK

PIONIER IN DUURZAME
TOMATENTEELT
K. VAN EXEL

In tien jaar tijd verrees in Merksplas een indrukwekkend serrecomplex.
De tomatenkweker Den Berk legt er zich toe op de productie van
cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes.

en Berk werd eind 2006
opgericht door Luc Beirinckx en Koen Lauwerysen, twee tuinderszonen
die op dat moment elk al
ruim vijftien jaar een eigen tomatenkwekerij runden. Ze koesterden allebei
ambitieuze uitbreidingsplannen en
beslisten uiteindelijk samen een nieuw
bedrijf op te richten, dat ze sindsdien
naast hun eigen bedrijf beheren. De initiatiefnemers hebben elk een participatie van 50 procent.
Na een lange zoektocht kocht het duo
in Merksplas een terrein van 26 hectare, waarop in verschillende fases een
indrukwekkend serrecomplex verrees.

D
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PAUL VAN DE MIEROP, LUC BEIRINCKX
EN KOEN LAUWERYSEN
“Elk ras dat wij telen moet een
unieke smaak hebben.”

Samen met hun thuisbedrijven en Benteltom, het bedrijf van Hans Van Gool,
verenigden ze zich in 2015 tot Den Berk
Délice, dat vandaag een teeltoppervlakte van liefst 42 hectare bezit. Aan
ambitie geen gebrek, want tegen eind
2018 willen ze de kaap van 50 hectare
ronden.

Trouw aan de veiling
Het tomatenaanbod kende de jongste
jaren een opvallende revolutie met tal

van nieuwe variëteiten en concepten.
Specialisatie is daarom een must
geworden. “Wij produceren kwaliteitsvolle smaaktomaten: cherrytrostomaten en kleine snoeptomaatjes”, zegt
Paul Van de Mierop, die verantwoordelijk is voor de commercialisatie en het
contact met de klanten. “We willen
continu vernieuwen en verbeteren. Dat
doen we bijvoorbeeld door jaarlijks een
honderdtal rassenproeven uit te voeren. We selecteren in de eerste plaats
op smaak, want elk ras dat wij telen
moet een unieke smaak hebben. Een
topproduct vraagt ook om een verpakking die dat uitstraalt en daarnaast
praktisch in gebruik is. Ook daar specialiseert Den Berk Délice zich in.”
In eigen land zijn zowat alle grote
retailers partner van Den Berk Délice.
“Een aankoper heeft het niet gemakkelijk om zijn weg te vinden in het ruime
aanbod. Graag ondersteunen wij hen
daarin met onze kennis en ervaring. We
willen langdurige relaties opbouwen
met onze partners. Zo houden wij hen
op de hoogte van de piekmomenten in
onze productie. Dat is interessante
informatie om hun promoties te plannen.”
Naast retail in eigen land tekent de
export voor een almaar belangrijker
deel van de omzet. Nu vertrekt al 55
procent van de productie naar Europese bestemmingen. In Scandinavië
heeft Den Berk Délice een belangrijke
afzetmarkt gevonden.
Den Berk Délice is lid van Coöperatie
Hoogstraten cv. “Die samenwerking is

voor ons heel waardevol”, zegt Paul
Van de Mierop. “Coöperatie Hoogstraten cv heeft een ruim assortiment kwaliteitsvolle groenten en fruit, waardoor
de retailer via één weg een volledig
assortiment kwaliteitsproducten kan
aankopen. Onze klanten krijgen dus
altijd rechtstreeks een factuur van de
Coöperatie. De verkoop en de commercialisatie gebeurt altijd in overleg met
hen. Zo komen onze specialiteiten niet
op de veilingklok, maar onderhandelen
we rechtstreeks met afnemers. We
garanderen het jaar rond een uniforme
kwaliteit in grotere volumes, dat is
zeker voor de export een noodzakelijke
voorwaarde.”

Seizoensarbeid
Door onder andere gebruik te maken
van innovatieve belichtingstechnieken
is de tomatenteelt tegenwoordig het
jaar rond mogelijk in ons land. Maar er
zijn natuurlijk nog duidelijke cycli in de
productie. Dat betekent dat de behoefte
aan werknemers doorheen het jaar bij
Den Berk sterk schommelt. “Het aantal
werknemers varieert tussen 120 en
200”, zegt Paul Van de Mierop. “Omdat
we te maken hebben met speciﬁeke
piekarbeid, hebben we behoefte aan het
speciale statuut voor seizoensarbeiders.
Verspreid over meerdere werkgevers
mag een seizoenarbeider niet meer dan
65 dagen per jaar in dit systeem werken, anders moet hij een reguliere
arbeidsovereenkomst krijgen.”
In de tuinbouwsector is het tegenwoordig allesbehalve vanzelfsprekend
om de vacatures in te vullen. Paul Van
de Mierop: “We zetten sterk in op comfortabele en moderne werkomstandigheden. We werken in een nette infrastructuur en investeren in automatisatie. Desondanks slagen we er moeilijk
in Belgen warm te maken voor dit
werk.”

Innovatief glas
Duurzaamheid is een stokpaardje bij
Den Berk. Het bedrijf is een van de pioniers in de tuinbouwsector door onder
meer te investeren in een innovatieve
glassoort. Het glas heeft een antireﬂectielaag, waardoor het zonlicht minder
weerkaatst en er dus meer licht binnenvalt. Daarnaast is het glas ook diffuus,
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Provincie

Bedrijf

Totaal

1

ANT 1

Cmosis - Berchem

2

ANT 2

Tormans - Geel

3

ANT 3

Den Berk - Merksplas

4

ANT 4

Strand Associates Cons. - Antwerpen

5

VL-B 3

Daddy Kate - St.-Pieters-Leeuw

6

VL-B 2

Televic AV - Grimbergen

7

VL-B 4

Destiny - Zaventem

8

VL-B 5

tec ICT - Zaventem

9

O-VL 1

Mifratel - Gent

10

LIM 2

Containers Maes - Tessenderlo

11

W-VL 2

De Witte-Vandecaveye - Pittem

12

ANT 7

Buzzispace - Kontich

13

W-VL 1

Shapes Metalworks - Wevelgem

14

ANT 11

Cipal IT Solutions - Geel

15

O-VL 4

United Petfood Producers - Gent

16

ANT 13

24+ - Zwijndrecht

17

W-VL 5

Skyline Communications - Izegem

18

O-VL 5

Verhaert New Prod. & Ser. - Kruibeke

19

ANT 15

Tecnospace - Wilrijk

20

O-VL 6

Autoparts Flanders - Geraardsbergen

141

Ontwerp en productie van gespecialiseerde beeldsensoren

187

Detacheringsbureau voor werving en selectie

189

Tomatenkwekerij

244

Gespecialiseerd rekruterings- en selectiebureau

249

Drukkerij

253

Audiovisuele oplossingen

270

Provider van communicatiediensten

284

IT-onsultancybedrijf (groep Human Capital)

326

Contactcenter

363

Recyclagebedrijf en containerdienst

382

Algemene elektriciteit en werken aan spoorinfrastructuur

383

Esthetische aanpak van geluidshinder op kantoor

415

Precisiemetaalbewerking

495

IT voor openbare besturen

528

Productie van droge katten- en hondenvoeding

551

Contactcenter (joint venture KBC/VAB)

579

Software voor de telecom- en de satellietindustrie

Innovatieve ontwikkelingspartner voor bedrijven en verenigingen

Ontwerp van systeemwanden en plafonds

Distributie van originele onderdelen van automerken

wat het invallend licht verstrooit. Met
eenzelfde input aan energie en meststof
zorgt die investering voor een 8 à 10
procent meer productie op dezelfde
oppervlakte.
In een nog niet zo ver verleden werden de serres meestal verwarmd met
zware petroleumkachels. Den Berk
investeerde in een systeem van warmtekrachtkoppeling. Dat betekent een
ﬂinke besparing in primaire energie.
“We produceren onze eigen elektriciteit
door drie aardgasmotoren die een generator aandrijven. We dekken daarmee
niet alleen onze eigen stroombehoefte,
we voorzien ook nog eens in de energie-

589
622
642

behoefte van ruim 15.000 gezinnen”,
legt Paul Van de Mierop uit. “We koelen
onze motoren met water en met de
opgenomen warmte kunnen we onze
serres verwarmen. Ook de rookgassen
koelen we zo veel mogelijk af. Die gaan
door een katalysator en worden als voeding voor de planten gebruikt. Zo helpen we de CO2-uitstoot te verminderen.
Het rendement van onze motoren
bedraagt bijna 100 procent.” Op langere
termijn ziet het bedrijf ook wat in de
exploitatie van aardwarmte. Zo is Den
Berk betrokken bij een proefproject
rond geothermie in samenwerking met
VITO en het provinciebestuur. z
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AMBASSADEUR KLEINE BEDRIJVEN: INFOHOS SERVICES

DE ROBOTISERING VAN
DE APOTHEEK
Infohos Services is een IT-dienstenleverancier in de ziekenhuissector.
Het Actieplan e-Gezondheidszorg 2013-2018 van minister Maggie De Block
biedt heel wat kansen voor het Oostkampse bedrijf.
nfohos Services is een cvba die in
2010 ontstond uit een vereniging
van acht samenwerkende WestVlaamse ziekenhuizen. Het onafhankelijke bedrijf is een toonaangevende speler in de gezondheidszorg
en biedt IT-diensten aan voor onder
andere het administratieve en medische patiëntendossier, medicatiebeheer
en de ziekenhuisadministratie. “We
zijn een IT-partner voor zowat 80 van
de 138 ziekenhuizen in België”, zegt
CEO Jan Pollet. “De gezondheidszorg
wordt in ons land door de overheid
geﬁnancierd. Onder andere door de
lage budgetten, de lange trajecten, de
complexiteit en soms het gebrek aan
logica zijn buitenlandse concurrenten
niet zo happig op onze markt.”

T. DE BOEVER

I

Nearshore outsourcing

Inzetten op innovatie
Een van de paradepaardjes van Infohos Services is MedicatieBeheer, een
toepassing die de arts, de verpleegkundige en de apotheker ondersteunt,
zodat het risico op foute medicatie
wordt geminimaliseerd. “Het product
is uitgegroeid tot de standaard in de

– verkeerde medicijnen, verkeerde
dosis, verkeerd tijdstip – kunnen worden vermeden. Door te scannen, kunnen we ook de overconsumptie drukken. Medicatie maakt zowat een vierde
van de inkomsten van de ziekenhuizen

“We zijn een IT-partner voor zowat 80 van
de 138 ziekenhuizen in België”
Belgische ziekenhuisapotheken”, zegt
Pollet. “Momenteel investeren we in de
ontwikkeling van mobiele diensten
voor de toedieningsregistratie van
medicijnen, waardoor heel wat fouten
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van de sleutelpunten is het elektronisch
patiëntendossier (EPD) waarin alle
medische gegevens van de patiënt digitaal worden bewaard. Voordelen zijn
een overzichtelijker dossier, een vlottere communicatie tussen de zorgverleners en minder dubbele onderzoeken
en administratieve overlast.
Infohos Services heeft een product
ontwikkeld dat daarop inspeelt. “Wij
moeten niet alleen de concurrentie aangaan met een aantal bedrijven, maar
ook met enkele universitaire ziekenhuizen die hun eigen IT-dienst hebben
ontwikkeld. Onder het sausje van een
medisch samenwerkingsverband bieden ze die ook aan andere ziekenhuizen aan”, zegt Jan Pollet. “Maar omdat
vandaag geen enkel product alle functionaliteiten aanbiedt, zijn er ook kansen om samen te werken in plaats van
met elkaar te concurreren.”

uit. Door een correcte registratie kan
veel geld worden bespaard.”
In de medische sector evolueert alles
heel snel. Innovatie is dan ook belangrijk bij Infohos Services. “We werken

JAN POLLET
(tussen Wim Vermeire en Jens Franck)
“We moeten meer met onze
successen naar buiten komen.”

bijvoorbeeld volop aan de robotisering
van de ziekenhuisapotheek. Op korte
termijn zullen robots de klassieke rekken en kasten vervangen. Wij ontwikkelen software om die robots aan te sturen”, zegt Pollet.
Onder impuls van de federale minister van Volksgezondheid Maggie De
Block (Open Vld) zag het Actieplan eGezondheidszorg 2013-2018 het licht.
Het bevat twintig actiepunten om de
gezondheidszorg te digitaliseren. Een

Een van de grootste uitdagingen voor
Jan Pollet is het vinden van geschikt
personeel. “Het is een huizenhoog cliché dat de belangrijkste troeven van
een IT-bedrijf de mensen zijn, maar het
klopt. Met een percentage van minder
dan 10 procent is ons personeelsverloop vrij laag te noemen”, zegt hij. Infohos Services telt een tachtigtal vaste
medewerkers, aangevuld met een tiental freelancers.
De ontwikkeling van nieuwe software voor de zorgsector is zuiver maatwerk. “Om toepassingen te ontwikkelen, organiseren we overleggroepen
met de gebruikers. Op die manier leren
we hun noden kennen. We investeren
veel in de opbouw van die functionele
expertise. Bij ons werken niet alleen
IT’ers, maar ook bijvoorbeeld een
gewezen ziekenhuisapotheker en
iemand die jarenlang actief was bij een
ziekenfonds. Het vraagt veel tijd om die
expertise op te bouwen, maar gelukkig
is die minder volatiel dan technische
expertise, die wel heel snel veroudert.
We moedigen onze IT’ers dan ook aan
zich geregeld bij te scholen.”
Infohos besteedde ooit taken naar
een Roemeense partner. “In de sector
outsourcen veel bedrijven naar India,
maar wij hebben daar nooit in geloofd.
Ik hoor heel weinig succesverhalen”,
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Provincie

Bedrijf

Totaal

Infohos Services - Oostkamp

1

W-VL 1

2

LIM 1

C. Outdoor - Hasselt

3

ANT 1

Komono - Zwijndrecht

4

ANT 2

Rail Traxx - Borgerhout

5

ANT 3

Robojob - Heist-op-den-Berg

6

W-VL 2

T-HL International - Brugge

7

VL-B 1

8

W-VL 3

Almanaar - Ingelmunster

9

ANT 4

AVT Europe - Essen

10

O-VL 2

ITP Agency - Gent

11

LIM 2

171

IT-oplossingen voor ziekenhuizen

255

Hotel- en restaurantgroep

260

Onlineverkoop van horloges en zonnebrillen

274

Private spoorwegmaatschappij

313

Ontwikkeling van individuele automatiseringsoplossingen

394

Touroperator

ARCQ - Herent
Full service rekruteringsbureau voor voeding en chemische sector

404
407

Kippenslachterij

446

Automatisering en verplaatsing van zware lasten

452

Softwareprogramma's voor gsm's en computers

Callexcell - St.-Truiden

512

Contactcenter

12

O-VL 4

Outspot - De Pinte

13

VL-B 3

's Hertogenmolens - Aarschot

14

O-VL 3

DO Invest - Zwijnaarde

15

VL-B 2

IMC - Diegem

16

ANT 5

Caeleste - Mechelen

17

W-VL 4

18

LIM 3

SMC - Ham

19

ANT 6

iCapps - Antwerpen

20

VL-B 4

Eligio - Vilvoorde

521

Webshop met exclusieve aanbiedingen

Uitbating van hotels, brasseries en feestzalen (The Lodge group)

536
560

Keten van fittnesscentra

565

Verhuisbedrijf

568

Ontwerpbureau voor hoogperformante beeldsensoren

Marelec Food Technologies - Nieuwpoort
Weeg-, sorteer- en controlesystemen voor de visindustrie

576
579

Diensten in de veiligheids- en onderhoudssector

582

Ontwikkeling van mobiele apps

620

Receptie- en officediensten

“Wij moeten niet alleen de concurrentie aangaan
met een aantal bedrijven, maar ook met enkele
universitaire ziekenhuizen”

zegt Pollet. Nearshore outsourcing is
voor ons een valabele mogelijkheid. In
Roemenië spreekt men vrij goed Engels
en er is geen tijdsverschil. We zijn daar
een tijdje actief geweest, maar we hebben dat project even stopgezet.”
Om nieuwe medewerkers aan te trekken, roemt Jan Pollet de stabiele organisatie met veel aandacht voor innovatie. “In de sector genieten we een zeer

goede reputatie, maar misschien communiceren we iets te weinig met de
buitenwereld. We doen wat we zeggen,
luidt de basisﬁlosoﬁe van ons bedrijf.
Maar misschien moeten we nog meer
zeggen wat we precies doen en meer
naar buiten komen met onze successen.
De titel van Trends Gazellen Ambassadeur is een mooie aanleiding om daar
werk van te maken.” z
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