
TIJdlIJn  1941 - 2016

•  29 april:  
Oprichtingsbijeen-  
komst van METAAL-  
COMPAGNIE  
,,BRABANT” C.V. 

•  1 mei: Frans van Ettro verricht de eerste 
handelingen voor het nieuwe bedrijf.

•  16 mei: formele oprichting van 
METAALCOMPAGNIE ,,BRABANT” C.V.

•  30 december:  
Jaap Dost eerste MCB-medewerker

•  1 oktober:
   Piet van Kempen 
   uit dienst

•  Overschrijding van  
de omzetgrens van  
1 miljard gulden

•  Aankoop StrukturMetall in Duitsland

•  30 september
   Jan van Kempen  
   uit dienst

•  Staalmarkt 
Nederland B.V. 
wordt opgericht

•  Verhuizing van 
MCB naar de 
Aalsterweg in 
Eindhoven.

•   1 februari 2000:
   Hub van Ettro  
   uit dienst

•  Activiteiten 
‘Precision’ 
beëindigd

•   29 juni: de 
100.000ste coil 
wordt aangeleverd

•   MCB heeft 5 
medewerkers  
in dienst.

•  MCB neemt  
belang van 50%  
in Metaveld

•  250.000ste coil in 
Service Center

•    11 januari: de 
50.000ste coil gaat 
op de decoiler

•   16 mei:  
MCB 50 jaar

•  MCB neemt Hamel 
metaal over

•  Oprichting Kubra 
Kunststo�en

•  MCB wordt 
vertegen-
woordiger van 
Styria-staal.

•  Oprichting MCB 
Czech Republic

•  20 oktober: 
levering 40.000ste 
rol bandstaal

•  De omzet komt 
boven het half 
miljard gulden

•   Aanschaf eerste  
vrachtwagen:  
de DT 10 DAF

•  Bouw van  
het CPB

•  MCB neemt 
Metaveld over

•  MCB Deutschland 
20 jaar

•   MCB is de�nitief 
over naar 
Valkenswaard

•   MCB wordt 
vertegenwoordiger  
van BPW (assen)

•   Start van MCB 
Hungaria en MCB 
Central Europe

•  16 mei:  
MCB 65 jaar

•  11 februari: start 
van Brabant 
Stahlhandel GmbH 
in Dormagen

•  Eerste paal nieuwe 
kantoorgebouw in 
Valkenswaard

•  MCB wordt 
vertegenwoordiger  
van Lemmerz  
(wielen)

•  Start IRIS-project, 
een nieuw 
informatiesysteem 
voor de MCB Group

•  1 januari: oprichter 
Frans van Ettro (74) 
overlijdt

•  11 juli: oprichter 
Marinus van 
Kempen (82) 
overlijdt

•   Eerste editie  
van het  
MCB-boek

•   MCB Group  
neemt  
Testas en  
TS Métaux  
over

•   Halverwege  
het jaar  
begint de  
crisis

•   De eerste 
slitter 
operationeel

•  CMB verhuist 
naar Awans

•  MCB kiest 
voor Emcebis

•  MCB 
vertegenwoordiger  
van Klöckner-
elektroden

•  Maart:  
400.000ste coil 
gelost in het Steel 
Service Center

•  Introductie  
VALX-assen 
op vliegveld 
Valkenburg

•  Nieuwe 
dienstverlening: 
MCB Service, de 
voorloper van 
het Steel Service 
Center (SSC)

•  MCB agent van 
Espérance  
Langdoz (België)

•  Implementatie 
SAP bij MCB 
Nederland

•  Derde serie 
magazijnhallen  
in gebruik.

•  MCB bestaat  
12,5 jaar

•  Oprichting 
Compagnie  
Metallurgique 
BRABANT (CMB)  
in Montegnée 
(Luik) 1955

•  De eerste decoiler 
arriveert

•  MCB 40 jaar

•  MCB bestaat  
25 jaar

•  Start uitrol 
strategische 
toekomstvisie 

•  Installatie eerste 
ondernemingsraad.

•  Aankoop terrein in 
Valkenswaard

•  Invoering 
pensioenregeling

•  8 maart: Invoer  
1.000.000ste order in SAP

•  12 mei: klanten en 
leveranciers feest

•  14 mei: Feest mede-  
werkers MCB Group

•  16 mei: MCB 75 jaar

•  8 september: Hamel 
bestaat 80 jaar

•  De eerste vijf 
magazijnhallen in 
Valkenswaard in 
gebruik genomen.

•  Oktober: kantoor-  
medewerkers 
verhuizen naar het 
nieuwe kantoor op 
de Aalsterweg

•  Testas bestaat  
20 jaar

•  De e-campus van 
de MCB Group is 
open

•  16 mei:  
MCB 35 jaar 

•  Invoering 
vijfdaagse 
werkweek bij MCB

•  CMB verhuist  
naar Ans

•  Hoofdkantoor 
Staalmarkt 
Nederland  
verhuist naar 
Valkenswaard

•  MCB terug naar 
de core business 
metaaldistributie

•  De tweede serie 
magazijnhallen 
gaat in gebruik
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Volg nu online trainingen die inspirerend, eigentijds en prak-

Je kunt online trainingen volgen op het moment dat het jou het 

beste uitkomt. Dus houd jezelf up-to-date. Aarzel niet, neem een kijkje of begin gewoon!

* Lukt het inloggen niet? Neem contact op met marloes.nelemans@mcb.nl

voorbeeld inlog:   daniel.van.tongeren

Je bent verantwoordelijk voor 
je eigen ontwikkeling!

Ga naar:  
http://e-campus.mcb.nl

Gebruikersnaam: 
voornaam.achternaam

Wachtwoord:  
welkom

materiaalkunde

adviserend verkopen

teamwork

leiderschap

social media

werkplezier

omdenken

*
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•  Nieuwbouw 
StrukturMetall

•  Oprichting  
MCB Polska

•  MCB Group  
stopt haar 
activiteiten in 
Centraal Europa

•  Metaveld wordt 
verkocht  

•  Oprichting VALX

•  Oprichting Metal2
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