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Sprekers

Locatie

Praktisch

18.00 u. Ontvangst & rondleiding in de brouwerij
19.15 u. Welkomstwoord door Francis Wanten, Voorzitter Voka - KvK Limburg
19.30 u. Tournée Générale 1: Vader & zoon Kumpen
Paul Kumpen (NV Kumpen)
Anthony Kumpen (Heinz Performance Hasselt & autocoureur)
20.15 u. Tournée Générale 2: Vader & zoon Kestens
Davy Kestens (SparkCentral)
Patrick Kestens (Corda INCubator)
21.00 u. Pauze
21.45 u. Tournée Générale 3: Stories of Silicon Valley
(met live streaming vanuit Gent)
Davy Kestens (SparkCentral)
Joris Van Der Gucht (Silverfin)
22.30 u. Netwerkreceptie

IDEAAL DUAAL (optioneel voor (pré)starters)
17.30 u. Verwelkoming door Syntra Vlaanderen & Voka Regionale Kamers van Koophandel
17.45 u. Postersessie en uitwisseling van ideeën tijdens hapje en drankje
19.00 u. Bekendmaking van de wildcard met aansluitend het programma van Vliegende
starters.

Inschrijven
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Beiden topondernemers die een vliegende start namen. Beiden succesvol.
Elk met hun eigen ondernemersverhaal.
Uit hetzelfde hout gesneden, maar ook weer zo anders.
Paul & Anthony Kumpen en Patrick & Davy Kestens. Zo vader, zo zoon ?
Van de bouwsector naar de race-industrie. Of van kunstoffenspecialist tot Sillicon Valley.
Wie is trots op wie ? Wie leert van wie ? Wie steunt wie ?
En waarom doen ze nu iets helemaal anders ?
Boeiende verhalen van leren en leren loslaten over generaties heen.

19.30 u.

Tournée Générale 1: Paul & Anthony Kumpen

Paul Kumpen (69 jaar) is gedelegeerd bestuurder van nv Kumpen. Hij volgde in 1973 zijn
vader op. Nv Kumpen is actief in de bouw, infrastructuurwerken, renovatietechnieken,
vastgoedontwikkeling en het boren van tunnels.
In oktober 2015 werd Paul Kumpen verkozen tot voorzitter van Voka.

Anthony Kumpen (39 jaar) is professioneel autocoureur. Vice-wereldkampioen 2009 (FIA
GT), 10 keer Belgisch kampioen, winnaar van de 24u van Spa and 6 keer winnaar en
recordhouder in de 24u van Zolder: Anthony Kumpen is niet zomaar een racepiloot.
Anthony Kumpen is daarnaast partner van Heinz Car Performance. Heinz Car Performance is
al meer dan 25 jaar actief in het optimaliseren van het potentieel van allerhande wagens. De
samenwerking tussen Heinz Performance en Anthony Kumpen zorgt ervoor dat het filiaal in
Hasselt zich huisvest samen met het meest succesvolle raceteam van België PK-Carsport.
Anthony en zijn raceteam staan mee in voor de ontwikkelingen binnen Heinz Performance.

20.15 u.

Tournée Générale 2: Patrick & Davy Kestens

Patrick Kestens schopte het met een diploma houtbewerking van magazijnier bij de steenk
oolmijnen tot een topfunctie bij de aluminiumproducent Alcoa en later tot medeeigenaar van de kunststoffenspecialist Duolim. Sinds 2014 is hij aan boord bij de investerings
maatschappij LRM en is hij CEO van Corda INCubator in Hasselt waar hij start-ups begeleidt.

Davy Kestens (29 jaar), ook wel de Vlaamse Mark Zuckerberg genoemd, is internetonderne
mer en CEO van het succesvolle techbedrijf Sparkcentral in Silicon Valley.
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21.45 – 22.30 u. - Tournée Génerale 3: Stories of Silicon Valley
Davy Kestens – SparkCentral
Joris Van Der Gucht – Silverfin
Sparkcentral kennen we als de start-up van 'Silicon Valley Belg' Davy Kestens (29 jaar). Het is
een softwaretool die bedrijven in staat in te spelen op wat klanten over hen zeggen op
sociale media en door met hen te communiceren via sms, mobiele apps en sociale media. Ze
kon onder meer bedrijven als Uber, JetBlue, Netflix, Delta Air Lines, Slack T-Mobile, Dropbox
en Swissair onder zijn klanten rekenen. Sparkcentral, opgericht in 2011, heeft zijn
hoofdkantoor in Silicon Valley en haalde reeds tientallen miljoenen aan investeringen op.
Silverfin bereidt momenteel hun intro voor in de VS. De Gentse start-up haalde in een
kapitaalronde reeds 4,5 miljoen dollar op. De grote meerderheid van het geld is afkomstig
van het durfkapitaalbedrijf Index Ventures uit Silicon Valley. Dit bedrijf investeerde al in
meer dan 160 software- en internetbedrijven, waaronder Dropbox, Skype, Facebook en
Deliveroo.
Joris komt ondermeer vertellen waarom hun investeerders gevestigd zijn in de VS en
waarom er minder naar Belgische vc’s gekeken wordt. Brandend actueel!
Dit event gaat gelijktijdig door in Gent. Davy Kestens zal via livestreaming in gesprek gaan
met Joris Van Der Gucht over ondernemen in Silicon Valley.

Adres
Brouwerij Wilderen
Wilderenlaan 8
3803 Wilderen (Sint-Truiden)
Parking:
Tennisclub Wimbledon
Zoutleeuwse Steenweg 120
3803 Wilderen (Sint-Truiden)
Gelieve achteraan te parkeren.

Prijs

50,00 euro (excl. Btw)
Inclusief rondleiding brouwerij, food & drinks

Inschrijven

