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Even swipen naar  
nieuwe hoefijzers 
Tijd is een kostbaar goed, dus 
wordt er maar best economisch 
mee omgesprongen. Om goed 
timemanagement ook tot in 
de paardenwereld te laten 
doordringen, lanceert de 
Antwerpse Carlotta Clauter 
komend najaar de digitale tool 
GoFilly. 

door Jan Van de Poel 
fotografie Vincent Callot 
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BIO
GoFilly

Antwerpen
Deelnemer  

Bryo StandUp

Zes vragen aan Bryo-deelnemer GoFilly



25

ONDERNEMERS  

IN DE STARTBLOKKEN

SCAN  
ME

Scan deze QR-code  
voor alle info  

over Bryo!

WAT ZIJN DE 
AMBITIES?

‘’Door het sterke netwerk, de grote 
expertise die hier aanwezig is en het 
hoge sportieve niveau is Vlaanderen 
een sterke regio in de paardensport. 
Strategisch is die ook uitstekend 
gelegen. Vlaanderen is dus de ideale 
regio om GoFilly op te starten en 
op die ervaringen verder te bouwen 
aan een internationaal platform. Het  
potentieel is alleszins immens, want 
de paardenwereld zorgt wereldwijd 
voor business via allerhande 
dienstverleners.’

WAT MAAKT 
GOFILLY UNIEK?
 
‘In de paardenwereld zijn al een aantal 
digitale oplossingen aan het opkomen. 
Maar die spitsen zich vooral toe op 
het management van de stal of het 
trainingsprogramma van individuele 
paarden. Dienstverleners in de 
paardenwereld hebben amper digitale 
tools ter beschikking. Bovendien wil 
GoFilly inspelen op de zo typische 
flexibele manier van werken in de 
paardensport.’

TIPS VOOR JONGE 
ONDERNEMERS?

‘Wanneer je als jongere rondloopt 
met een idee om te ondernemen, 
moet je beseffen dat het dan een goed  
moment is om het erop te wagen. 
Zolang je niet vastzit aan een huis of 
een gezin, heb je nu eenmaal nog veel 
ruimte om dingen uit te proberen. 
Praat over je concept ook met zoveel 
mogelijk mensen, maar vooral met 
andere ondernemers en mensen uit 
je doelgroep. Zij kijken elk vanuit hun 
eigen uitgangspunt naar je concept. 
Dat helpt je om dat zo scherp mogelijk 
te krijgen.’

HOE IS HET IDEE 
ONTSTAAN?

’Al sinds mijn drie jaar ben ik gebeten 
door de paardensport. Als ruiter heb 
ik die wereld door de jaren heen goed 
leren kennen. Digitalisering is daarin 
tot nu toe wat achterwege gebleven. 
Nochtans biedt die veel potentieel, met 
uiteenlopende dienstverleners die erin 
actief zijn. Nog erg vaak plannen die 
hun afspraken op de klassieke manier 
in hun papieren agenda in, na een 
oproep van hun klanten. Die manier 
van werken is niet op elk moment 
even praktisch, vraagt tijd en energie 
en laat maar weinig flexibiliteit 
toe. Een webshop helpen opzetten 
tijdens een studentenjob heeft me 
getriggerd om me te verdiepen 
in het digitale verhaal. Van mijn 
opleiding heb ik dan weer onthouden 
dat je in moeilijkheden vooral de 
opportuniteiten moet trachten te zien. 
Dat heeft me op weg gezet naar het 
idee voor GoFilly.’

WAT IS GOFILLY?

‘GoFilly wordt een digitaal platform 
op maat van uiteenlopende 
dienstverleners in de paardenwereld, 
zoals dierenartsen, hoefsmeden en 
zadelpassers. In eerste instantie 
moet de applicatie hen toelaten om 
op een eenvoudige, vlotte manier 
klantenafspraken vast te leggen in hun 
agenda. Bedoeling is om de toepassing 
daarna verder uit te bouwen. Filly 
is het Engelse woord voor een 
merrieveulen. Een catchy naam kan 
de bekendheid van het platform alleen 
maar ten goede komen.’

 

WAT BETEKENT 
BRYO VOOR JOU? 

‘Bryo is een sterk en krachtig netwerk 
dat me in contact met tal van 
interessante mensen heeft gebracht. 
Dat heeft me zeker geholpen bij het 
verder uitwerken van mijn concept. 
Ik ben supercompetitief ingesteld, 
waardoor ik dat zo goed mogelijk wil 
doen. Binnen Bryo vind je mensen 
met eenzelfde drive terug, waardoor je 
daartoe extra wordt aangespoord.’
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www.gofilly.com
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Student Stan start online winkel in huishoud- en hygiëneproducten
Het Laatste Nieuws/Mechelen-Lier - 15 Jan. 2021
Pagina 19

Stan Verbruggen (20) uit Leest is gestart met Zeepbaron, een online winkel voor huishoud- en hygiëneproducten. Tussen het blokken 
door brengt hij pakketjes met de fiets aan huis.

De derdejaarsstudent Business & Management aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen besliste half november om een eigen 
zaak uit de grond te stampen. Hij stapte naar een ondernemingsloket en kreeg er te horen dat het in 2020 niet meer zou lukken.

Hij liet zich niet uit zijn lood slaan. "'Hoe kan dat nu?', dacht ik. Grote mannen met een bedrijf richten op twee dagen een vennootschap 
op. Ik ben dan zelf gaan uitzoeken hoe het moest en op vijf dagen was het in orde, voor de helft minder kosten", doet Stan het verhaal.

Ruim een maand na zijn idee was hij al aan het verkopen van bij hem thuis. "Ik was op zoek naar een product dat iedereen kan 
gebruiken en dat lang goed blijft. Zo kwam ik uit bij huishoud- en hygiëneproducten, waaronder ook luiers. In totaal heb ik zo'n zestig 
producten. Ik verkoop ze goedkoper dan dat je ze in de supermarkt vindt."

Zeepbaron

Corona heeft niks met zijn beslissing om Zeepbaron op te richten te maken, maar had wel een grote impact op zijn jaar. "Business
& Management is een heel theoretische richting. Ik ben in heel 2020 misschien vijf keer naar school geweest. Persoonlijk vind ik die 
online lessen wel handig. Je kan terugspoelen als je iets niet goed hebt begrepen."

"Het gebrek aan sociale contact en vrienden weegt wel, maar dankzij Zeepbaron viel 2020 voor mij al bij al toch nog mee. Ik zie dit 
vooral als een kans. Lukt het niet, dan heb ik het tenminste geprobeerd." Zeepbaron levert gratis aan huis in Hombeek, Leest, Heffen 
en Battel. "Ik probeer dat zoveel mogelijk met de fiets of te voet te doen."

Meer info: zeepbaron.be. (WVK)
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