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De Visie
Bent u zich ook al aan het verheugen op Bakkersvak 2015? Ik in ieder geval wel, want nergens in 
Nederland vind je alle noviteiten, innovaties en trends zo dicht bij elkaar als tijdens Bakkersvak. De 
groei die Bakkersvak elk jaar weer laat zien, toont wat mij betreft aan dat er nog steeds behoefte 
is aan een fysieke plek om producten en technieken te tonen, te beleven en te proeven. Of dat 
nu gebeurt onder de vlag van easyFairs of een andere partij maakt niet zoveel uit, maar feit is 

wel dat de organisator van Bakkersvak binnen een 
aantal jaar een monopoliepositie heeft verworven 
in de bakkersbranche. Heel knap en het geeft aan 
dat de beursformule aanslaat. Gratis entree, gratis 
parkeren: we zijn en blijven Hollanders. Het aller-
belangrijkste in mijn ogen is echter dat de juiste 
bedrijven zich verbinden aan een beurs als expo-
sant, want zonder exposant geen beurs. Dat Bak-
kersvak 2015 hierin geslaagd is ziet u niet alleen 
zelf op 8 en 9 maart, maar ook in deze speciale 
Bakkersvak-editie van NBT Magazine. Wij geven 
in deze uitgave een overzicht van alle exposanten 
met plattegrond, maar geven wij ook alvast inzicht 
in de trends die te zien zijn tijdens Bakkersvak.  

Veel leesplezier met deze Bakkersvak-special van 
NBT Magazine!

Coen de Jager
Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl
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Voorgebakken

Over het algemeen genomen mogen we 
gelukkig stellen dat de voortekenen voor 
de Bakkersvak 2015 weer gunstig zijn: 
zowel voor de beursbezoekers als voor de 
deelnemende leveranciers. Voornamelijk 
het middensegment kijkt uit naar 
Bakkersvak, de bakkersbeurs in Rosmalen. 
Het enige jaarlijkse event voor de 
Nederlandse bakkerijsector staat weer 
voor de deur waar u gezellig kunt net-
werken met vakgenoten. U vindt op de 
Bakkersvak natuurlijk de lekkerste pro-
ducten, als chocola, zoete en hartige 
broodjes en deegwaren, maar ook verras-
sende ideeën voor uw ondernemerschap. 
Hetzij ter uitbreiding van uw assortiment, 
de aanschaf van een nieuwe machine of 
oven, maar wellicht bent u op zoek naar 
andere winkelinrichting of decoratiema-
terialen.

Om een extra cachet aan het geheel 
te geven is Het Nederlands Patisserie 
Team aanwezig die diverse, inspirerende 
demonstraties laten zien. Bekende maar 
ook zeker nieuwe vaktechnieken komen 
langs en u heeft natuurlijk alle ruimte 
om vragen te stellen aan de toppatissiers. 
Daarnaast is Het Boulangerie Team ook 
dit jaar weer aanwezig op de Bakkersvak. 
Tijdens de vakbeurs nemen Mark Plaating, 
Niek van Waarde, Michel Schröder, Roel 
Tegels en Stefan van Lieshout u mee in 
de wereld van desem. Kijk mee met de 

desem-demonstraties die ze geven, proef 
de producten die ze maken en doe ideeën 
op voor in uw eigen bedrijf. Er wordt 
gewerkt met drie soorten desems: spelt, 
rogge en een BoulangerieTeam-special. 
Een mooie kans om ideeën en noviteiten 
op te doen voor het komende jaar lijkt mij.

Deze editie van NBT Magazine staat gro-
tendeels in het teken van de Bakkersvak 
2015. Het ruime aanbod vanuit de bran-
che stemt mij weer tevreden en geeft 
– na de eerder succesvolle edities – aan 
dat Bakkersvak een professioneel podi-
um heeft weten te realiseren voor bran-
chegenoten. Het bestaansrecht van deze 
beurs heeft zich bewezen en ik ben er 
van overtuigd dat ik in mijn volgende 
‘Voorgebakken’ terug kan kijken op een 
geslaagde beurs. 

Mocht u op voorhand willen weten wat 
een aantal exposanten gaan tonen, dan 
raad ik u aan om het vervolg van deze 
uitgave van NBT Magazine aandachtig te 
lezen en bekijken. 

Namens de NBT-leden wens ik u veel lees-
plezier en een inspiratievol beursbezoek 
toe.

Peter Eversdijk  
Voorzitter NBT, branchegroep van de 
Koninklijke Metaalunie
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Aangezien voor u de eerste uitgave van NBT Magazine van het jaar ligt, wil ik namens de 

afzonderlijke leden van de Stichting NBT graag deze ‘Voorgebakken’ beginnen met iedereen 

een goed (omzet)jaar te wensen. In onze sector staan de rendementen ook structureel onder 

druk en daarom blijft het onderscheidend vermogen een belangrijk issue om te overleven. 

Om nieuwe ideeën op te doen is het raadzaam de Bakkersvak 2015 te bezoeken, die zondag 

8 maart en maandag 9 maart plaatsvindt in Rosmalen. 
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Nieuws Actueel

TenBa BV, Bakkerij Advies, Taxatie en Realisatie mag zich sinds kort hoofdsponsor noe-
men van de jaarlijkse BakkersVakWedstrijden. TenBa was al subsponsor van dit evene-
ment, maar kreeg de gelegenheid van de organisatie om zich nu als hoofdsponsor aan 
de jaarlijkse  vakwedstrijden te mogen verbinden.

Nieuwe Fruitvulling in Dawn assortiment

Delifruit® Classic Exotic is eenvoudige en 
direct uit het blik te verwerken voor het 
vullen van taarten en gebak. Dawn geeft 
het advies om 10% water of likeur toe te 
voegen om uw gebak nog meer te ver-
rijken. Delifruit® Classic Exotic is bakvast 
en diepvriesstabiel en kan vermengd 
worden met water of siroop (tot 25%) 
voor het bereiden van sauzen

Meer informatie:
Dawn Foods Benelux
Tel. +31 (0)76 572 41 40 
www.dawnfoods.nl

Dawn Foods introduceert dit voorjaar een nieuwe fruitvulling DAWN® Delifruit® Classic 
Exotic. Deze gebruiksklare fruitvulling (70%), met de ongeëvenaarde smaak van tro-
pisch fruit, bevat stukjes mango, ananas en passiefruitpuree. Deze fruitvulling heeft 
vele gebruiksmogelijkheden voor het vullen van taarten, cake, vlaaien en koeken. 

Vernieuwd: Amandel 
Petits Fours Lente
Van de Leur Banketspecialiteiten bv komt met 
een nieuwe uitvoering van haar Amandel 
Petits Fours Lente. De vernieuwde kleuren en 
decoraties, uitgevoerd in ton-sur-ton, geven 
de Petits Fours een vrolijke en luxe uitstraling 
en zorgen voor een mooie voorjaarslook in de 
bakkerijwinkel.

Amandel Petits Fours Lente zijn gemaakt 
van een wellingtonfonnetje met daarop een 
bolletje zuivere amandelspijs. Ze zijn gede-
coreerd in vrolijke voorjaarskleuren met een 
passende decoratie. De Petits Fours zijn uit-
gevoerd in ton-sur-ton, wat betekent dat de 
Petit Four dezelfde kleur heeft als de decora-
tie. Dit geeft de Lente Petits Fours een extra 
luxe en kwalitatieve uitstraling. 

Meer informatie: 
Van de Leur Banketspecialiteiten
tel. +31 (0)515  57 57 17
www.vandeleur.nl

Bakkerij Schellens 
introduceert Feel 
Good
In samenwerking met Scelta Mushroom intro-
duceert Bakkerij Schellens het nieuwe vitali-
teitsassortiment ‘Feel Good’: brood met min-
der zout. Bakkerij Schellens heeft hiermee een 
productlijn ontwikkeld die aansluit bij mensen 
die bewust bezig zijn met voeding en toch lek-
ker willen eten. 

“Afgelopen jaar hebben wij samen met de 
bakkers van Bakkerij Schellens ons padden-
stoelconcentraat ontwikkeld als smaakmaker 
voor brood. De bakkers zijn er in geslaagd 
om het zoutgehalte met tenminste 33% te 
reduceren zonder concessies te hoeven doen 
aan smaak en structuur van het brood”, aldus 
Jan Klerken Jr., directeur Scelta Mushrooms. 
“Onze klanten weten steeds beter wat ze wel 
en niet willen eten”, zegt Jan Rijkers, chef 
van de bakkerij van Schellens. “Mensen letten 
meer op de ingrediënten in brood en de voe-
dingswaarde daarvan. Vanuit die gedachte en 
vanuit onze passie voor smaakvolle producten 
hebben we een productlijn ontwikkeld die 
niet alleen voedzaam is, maar ook erg lekker. 
Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een haver-
bol met chiazaad. Dat is weer eens iets anders, 
heel gezond en reuze smakelijk!”

Met hulp van sponsoren is de jaarlijkse BakkersVakWedstrijd inmiddels een succes én nu 
met deelname uit het hele land. De jaarlijkse BakkersVakWedstrijd, met als hoogtepun-
ten de Bedrijfs TopTien, de TopVijf voor banketbakkers  en Jeugd TopVijf, is altijd op de 
tweede woensdag in november. Dit jaar zal de BakkersVakWedstrijden gehouden worden 
op woensdag 11 november 2015 in het Fries Congrescentrum in Drachten. TenBa zal op 
die dag op het podium de ‘TenBa-Trofee’ uitreiken aan één van de trotse winnaars.

Meer informatie: 
TenBa BV, Bakkerij advies | Taxatie | Realisatie
Tel. +31 (0) 317 47 12 11
www.tenba-bv.nl 

TenBa BV hoofdsponsor van de 
BakkersVakWedstrijden

http://www.dawnfoods.nl/
http://www.vandeleur.nl/
http://www.tenba-bv.nl/
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SPECIAL BAKKERSVAK 2015

Bakkersvak 2015: 
zondag 8 en maandag 9 maart

Wat kunt u allemaal verwachten?

Tijdens Bakkersvak nemen Mark Plaating, 
Niek van Waarde, Michel Schröder, Roel 
Tegels en Stefan van Lieshout de bezoekers 
mee in de wereld van desem. Afwisselend 
laten de topboulangers hun kunsten zien 
op dit gebied, waarbij spelt, rogge en een 
BoulangerieTeam-special centraal staan. 
Er zijn meerdere productdemonstraties te 
zien, waarbij veel inspiratie opgedaan kan 
worden.

NPT
Over demonstraties en inspiratie gespro-
ken; het Nederlands Patisserie Team (NPT) 
is natuurlijk aanwezig op Bakkersvak. 
Tijdens Bakkersvak verzorgen leden van 

het NPT doorlopend demonstraties en ver-
heffen ze het patisserievak tot kunst en 
waar genot. Bekende maar ook zeker 
nieuwe vaktechnieken komen langs en 
er kunnen vragen gesteld worden aan de 
toppatissiers.

Tijdens Bakkersvak worden de Beste 
Patissier van Nederland en de Leukste 
Bakker van Nederland 2015 bekend 
gemaakt. Daarnaast is er een enorme 
schare aan exposanten aanwezig die alle 
laatste ontwikkelingen in uw vakgebied 
onder één dak tonen. De boodschap mag 
duidelijk zijn: een bezoek aan Bakkersvak 
2015 is een must.

Deze uitgave van NBT Magazine staat voor een groot deel in het teken van de aankomende 
editie van Bakkersvak 2015. De laatste trends, ontwikkelingen en noviteiten komen samen 
op de beursvloer in de Autotron in Rosmalen. Het concept van Bakkersvak is al vaker toege-
juicht door de redactie van NBT Magazine, waarbij de gratis entree en het gratis parkeren 
bezoekers kunnen bekoren. U leest verderop in deze uitgave van NBT Magazine alles over de 
te ontdekken trends tijdens Bakkersvak, maar eerst geven wij een overzicht wat er allemaal 
te beleven is tijdens het tweedaagse beursevenement.

Praktische informatie 
Bakkersvak 2015

Locatie: 
Autotron Rosmalen, Graafsebaan 
133, 5248 NL Rosmalen

Openingstijden:  
Zondag 8 maart: 10.00 uur tot 
18.00 uur (familiedag met kinder-
opvang)

Maandag 9 maart: 10.00 uur tot 
18.00 uur

www.easyFairs.com/bakkersvak-nl

Entree en parkeren tijdens 
Bakkersvak 2015 is gratis. Wilt u 
Bakkersvak bezoeken? Schrijf u dan 
in via de website van Bakkersvak 
voor een snelle toegang tot de 
beurs. Heeft u een uitnodiging ont-
vangen? Schrijf u dan in met de 
code op de envelop. 

http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
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Deelnemers Stand
AB Mauri Netherlands B.V K108
Aigremont sa B1016
Akzo Nobel Functional Chemicals BV / Salt Specialties E1017
Algist Bruggeman A1007
Ambachtsbakker K109
Amplitude Tin Boxes bvba J111
AMS Accountants K101
Australian Homemade BV D1025
AVT bv  G1007
Baas Food Equipment bv  D1004
Bakery Next  J104
Bakkers in Bedrijf  C1025
Bakkersbelang verzekeringen  G1001
Bakkerswereld - Reed Business BV  K100
Bakon Food Equipment  A1003
Banket Partners B.V.  K111
Banketbakkerij Van Strien B.V.  D1005
Banketbakkerij Wouter de Graaf BV  B1024
Baro Perfect Retail  F1006
Beko / Bakery Market, Stolp International  E1021
Beko / Beko Bakkerij Techniek  C1013
Beko / Beko Verpakkingen BV  E1019
Beko Nederland, Beko Advies, 
Beko Bakkerij Techniek - bakkerijgereedschappen  D1017
Beldos nv  B1023
Be-St Holland Products B.V.  B1025
Bommels Company V.O.F  versmarkt
Bon Vivant In-site  F1014
Bouwer & Offi  cier Accountantskantoor Voor de Bakker  G1003
Bouwhuis Waar voor je taart  G1011
Broer Bakkerijgrondstoff en  E1009
Brood Bijdehand  C1021
Callebaut  C1018
Chocolaterie Winters  A1001
Cikam B.V.  E1003
Colson Europe bv  C1028
CSM Benelux B.V.  A1006
D. van der Pol & Zonen bv  B1009
Dauphine Nederland B.V.  A1000
Dawn Foods Benelux  F1001
De Commandeursmolen BV  biomarkt
De Halm  biomarkt
De Lekkere Wekker  F1019
De Luca Automatisering BV  B1026
De Ridder & Den Hertog  F1028
De Truff el bv  D1003
Dekom bv  F1012
DeMoZa  K103
Devafl oor bvba  D1007
DeVagro Bedrijfskleding  C1019
Dewaele Technical Agencies nv  B1027
Divardy Constructions bv  B1018
Diversi Foods  D1027
Dossche Mills nv  F1022
Dragee bv  C1032
DÜBÖR Nederland b.v.  J100
Ecomel  biomarkt
ELRA 2000  D1029
Emondt  F1005
ES Textiel BVBA  H110
Etikettenkoning  E1002
Everbake Capway b.v.  C1011
Evers Kassasystemen bv  B1015
Exceet Card Nederland   H108
Family Brands bv  B1000
Flynth adviseurs + accountants  C1005
FrieslandCampina Professional  F1018
Goemans versbakkerij bv  C1023
Gourmand S.A.  F1024
Grensland Zuivel  F1009
Gullimex bv  C1016
Handelsonderneming G. Spronk en Zn BV  C1001
Havelaar Verpakkingen & Chocapack  A1009
Hebaco Bakovenbouw B.V.  C1011
Hela Thissen B.V.  F1015
Hemelter Mühle  D1006

HENK KOENEN v.o.f.  C1020
Hobart Nederland bv  D1023
Hogervorst Bakkerijservice  B1007
Hoogpak bv  biomarkt
HTI B.V.  D1024
Hygiëne Code Online.nl  J105
Integral NV  B1014
Interieurbouw Koning  B1021
Jan de Ruyter  C1015
Jansen Bakkerij Techniek bv  E1000
Jasca Food Technology bv  C1008
Kaak Group  G1005
Kalmeijer Bakkerijmachines  D1011
Kobespa  H101
Koekjesbakkerij Veldt  A1017
KOMA Koeltechnische Industrie B.V.  D1001
König Benelux  D1018
Koninklijke Specerijenmaalderij BV JS Polak  C1006
Koopmans Meel bv  D1020
Krijger Molenaars  C1012
Laan Heiloo bv  A1011
Lemmens bvba  F1000
Levens Cooking & Baking Systems  C1000
Lixero Retail BV  B1019
Lti B.V.  D1016
M&M Trading  E1001
Manfred Spaargaren confi serie G1000
Marcipano  Truff elmuseum
Marti Orbak Software  B1017
Meneba bv  K106
Miwe Agency Nederland  B1005
MMPCS Bvba  B1013
Mühle Kottmann GmbH & Co. KG  H115
Nationale Bakkerij Academie  C1009
NBC - Nederlands Bakkerij Centrum  K119
NBOV Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging  C1010
Nodema / Hoba  H103
Oathie  versmarkt
Odenwald Organic Bakery  biomarkt
Paardekooper Verpakkingen bv  F1017
Payroll Talent bv  H117
Paystaff  hrm  J106
Pidy  E1004
Piggy  H114
Rational Nederland  B1022
RBK Group  E1006
Redie interieurs / Koevering Koeling BV  B1011
Remia C.V.  G1004
Rolan Robotics bv  J110
Sarco packaging bv  A1005
Sentho B.V.  H106
Steensma B.V.  E1007
Stichting Ambachtelijke Bakkerij  K117
TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie  D1015
Ter Haar Bakkerijmachines bv  F1008
Theo van Vliet Weesp bv  A1013
Trend Decor & Toys  C1014
Uitzendbureau Het Ambacht bv  F1013
Ulma Packaging bv  C1030
Unifi ller Europe  F1021
Vamo Bakkerijproducten  C1007
Van Asselt & Alferink Complete Bakkerijtechniek  E1011
Van Ham Groothandel B.V.  A1004
Vandemoortele Nedeland B.V.  B1004
Verstegen Spice & Sauces bv  B1008
Vipam International b.v.  A1015
Waddenmolen ‘t Hoogeland b.v.  G1006
Willemse & Van Engelen Bakkerijmachines bv  A1002
Winterhalter Nederland BV  A1019
Woertman Nederland B.V.  B1012
Wolf ButterBack KG  F1011
Xpress Fashion  G1009
Zilco industrial  D1021
Zoetelief BV  D1008
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Passie voor kwaliteit
Wereldwijd wordt de Rheon V4 Twin Divider gebruikt door vele bedrijven met een pas-
sie voor het produceren van hoogwaardig kwaliteitsbrood.  Deze zeer deegvriendelijke, 
gepatenteerde deegbehandeling is geschikt voor zowel de industrie als voor de am-
bachtelijke  bakkers. Een uniek kenmerk op het gebied van deze deegtechnologie is het 
feit dat een complete lijn begint met een lengte van vijf meter. Op zo’n universele Rhe-
on-lijn maken dagelijks honderden Europese- en wereldbakkers een zeer breed scala 
aan brood, van traditionele oerbroden en baguettes tot aan klantgerichte specials.

Productie van hoog kwaliteitsbrood
Het V4-systeem vormt de deegplak continu zonder gebruik van schroef of 
zuiger. Door geen druk uit te oefenen op het deeg, treden er geen beschadi-
gingen op. Degen die verwerkt worden op de Rheon kenmerken zich door een 
hoog vochtpercentage en een lange kuiprijs. Ook traditionele degen en degen 
met een vulling kunnen uitstekend op de Twin Divider worden verwerkt.

Hoge nauwkeurigheid
De Twin Divider heeft een gravimetrisch weegsysteem. Dit wil zeggen dat de deeg-
stukken op gewicht d.m.v. een guillotine worden afgehakt. Dit garandeerd een hoge 
gewichtsnauwkeurigheid, zelfs bij gerezen degen. Kortlever biedt de mogelijkheid om 
dit uitgebreid te laten zien en naar klantwens uit te testen.

http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
http://www.kortlever.nl
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Stand E.1011: Hein FlexBaker-
UV: de hele dag warm brood

“Met de Hein FlexBaker werk je veel efficiënter 
en je brood is van een betere kwaliteit”

Het hele proces van de FlexBaker-UV 
wordt gecontroleerd door een innove-
rend besturingsprogramma met tweehon-
derd verschillende ventilatorsnelheden, 
PID-regelsysteem (Proportional, Integral, 
Differential), nauwkeurige en regelmatige 
afstelling afhankelijk van de vereiste rela-
tieve vochtigheid van de lucht en tempe-
ratuur, en verticale en horizontale licht-
distributieleidingen. Het geheel garan-

deert optimale klimaatomstandigheden, 
waardoor uitdroging tegen wordt gegaan, 
er versteviging van de structuur van het 
brood optreedt en wat de aroma’s en de 
smaak ten goede komt. “Heel sec gezegd 
zorg je met de FlexBaker ervoor dat je 
afgebakken brood beter bewaard wordt 
en niet beschimmelt, waardoor je snel kunt 
inspelen op vraag in je winkel. Je hoeft 
dus geen nee meer te verkopen, want bin-
nen tien minuten heb je vers afgebakken 
brood voorhanden, waar je voorheen twee 
tot drie uur nodig had. Dit lijkt voor ons de 
ideale oplossing.” 

Bart is nog een beetje terughoudend in 
zijn enthousiasme, want hij is degene die 
mag proefdraaien met de FlexBaker van 
Hein. “Frans van Huët heeft ons gewezen 
op de FlexBaker-UV en wij waren gelijk 
enthousiast. We hebben afgesproken om 
de FlexBaker als pilotproject bij ons te 
plaatsen. Dat is net voor de Kerst geweest. 
Na wat opstartproblemen, draaien we sinds 
eind januari optimaal met de FlexBaker, 
maar we zijn nog wel aan het proefdraai-
en. Momenteel kunnen we ons 'twee fase 
brood' een week bewaren in de FlexBaker, 
alvorens we het afbakken, maar het streven 
is om dat uit te breiden naar twee weken. 
Het bewaren van het voor 80% voorgebak-
ken brood in de FlexBaker heeft wel effect 
op het afbakproces, maar dat is een kwestie 
van testen. Het gaat tot nog toe goed, maar 
ik ben voorzichtig. De eerste resultaten 
beloven in ieder geval heel veel. De kwali-

teit van het brood is beter dan het afbakken 
van diepgevroren brood. Het brood komt 
qua gewicht zelfs zwaarder uit de FlexBaker 
dan dat het erin gaat door het bevochti-
gingssysteem. Dat is toch wel heel mooi.”

De voordelen van de FlexBaker zijn onder 
meer minder derving en geen nee-verkoop, 
flexibiliteit, een betere smaak- en aroma-
ontwikkeling, een hoger rendement en de 
hele dag door versgebakken producten. 
“Wij hebben een biologische bakkerij, waar-
voor de FlexBaker uiterst geschikt is. Als je 
alles verpakt moet invriezen, ben je veel 
meer tijd kwijt. Met de FlexBaker werk je 
veel efficiënter. Daarbij is Hein een betrouw-
baar en gerenommeerd bedrijf. Ze roepen 
niet in het wilde weg dat ze een geweldig 
nieuw systeem hebben ontwikkeld, zonder 
het zelf uitvoerig getest te hebben. Dat 
geeft ook vertrouwen.”

Meer informatie: 
Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 82 02 04
www.vanasseltenalferink.nl 

Wat fijn zou het zijn als u uw broodas-
sortiment kunt voorbakken en gedurende 
meerdere dagen kunt bewaren. Een utopie 
is het zeker niet, want Hein heeft recent de 
FlexBaker-UV geïntroduceerd. Dit ingeni-
euze vochtregelsysteem voorkomt uitdro-
ging en de ingebouwde UV-lampen gaan 
schimmelvorming tegen. Bakkerij Vedder 
uit Deurne heeft de eer om als eerste in 
Nederland met de FlexBaker-UV te werken. 
“We zijn eigenlijk geheel toevallig met 
de FlexBaker-UV in aanraking gekomen. 
Frans van Huët van Van Asselt & Alferink 
kwam bij ons langs en vertelde over een 
nieuwe revolutionaire opslagcel, waarmee 
wij ons 'twee fase brood' onverpakt kun-
nen opslaan en – op dit moment – meer 
dan een week kunnen bewaren. Door de 
FlexBaker-UV zijn we heel erg flexibel 
geworden, want doordat je het brood niet 
meer invriest, heb je binnen tien minuten 
een heerlijk afgebakken brood. Tot nog toe 
werkt alles helemaal naar behoren”, aldus 
Bart Vedder.

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Stand D.1001: nieuwe kastenlijn 
van KOMA

Ook veel aandacht voor universele 
besturingen

KOMA heeft een geheel nieuw besturings-
systeem ontwikkeld waardoor alle syste-
men gebruik maken van één en dezelfde 

besturing. Speciaal voor de realisering van 
een nieuw besturingssysteem heeft KOMA 
drie jaar geleden al twee specialisten in 
dienst genomen om dit traject te verzor-
gen. De nieuwe besturing is ook te bedie-
nen middels een smartphone of tablet 
om het gemak alleen maar te vergroten. 
Tevens zijn meerdere lijnen te besturen via 
één scherm.

Het beste merk bakkerijkoude 2015
Op 15 januari is KOMA in Duitsland met 
een zeer belangrijke prijs onderscheiden: 
‘Het beste merk bakkerijkoude 2015’.  Deze 
prijs is voortgekomen uit een represen-

tatief en onafhankelijk wetenschappelijk 
onderzoek onder de Duitse bakkers (beslis-
sers) op basis van een groot aantal criteria. 
De steekproef omvatte vierhonderd bak-
kerijen die aan de hand van een vragenlijst 
hun oordeel over deze criteria moesten 
geven. Een tiental leveranciers/merken van 
bakkerijkoude werden in dit onderzoek 
meegenomen. Het onderzoek is op korte 
termijn ter inzage beschikbaar.

Meer informatie: 
KOMA Koeltechniek
Tel. + 31 (0)475 47 47 00
www.koma.com 

KOMA presenteert tijdens Bakkersvak 
2015 haar nieuwe kastenlijn voor filiaal-
bedrijven welke in diverse uitvoeringen 
leverbaar zijn. Ook wordt er veel aandacht 
geschonken aan de nieuw ontwikkelde 
universele besturingen die duidelijke ver-
beteringen aan het gehele proces opleve-
ren met bovendien tal van vooruitstreven-
de communicatieve mogelijkheden, zoals 
iPhone/Android/iPad-aansturing.

Stand D.1018: maak kennis met de 
Certopan van König

Mini Rex Multi en Futura ook te bewonderen tijdens 
Bakkersvak

De Mini Rex Multi en Futura zijn zeer 
gemakkelijk te reinigen en werken een-
voudig en nauwkeurig. Daarnaast is er 

sinds enkele maanden ook een nieuwe 
kleinbroodlijn in het programma, de 
Certopan. Deze lijn speelt in op de nieuwe 
trend in de bakkerij om degen met voor-
rijzen en een hoog waterpercentage te 
verwerken. Tevens is de Certopan geschikt 
voor het verwerken van desemproducten 
en glutenvrije producten, en gebaseerd op 
het stress free verwerkingsproces. 

Meer informatie: 
König Nederland
Tel. +31 (0) 183 682868
www.konig-rex.nl

Op zondag 8 en maandag 9 maart is het 
weer zover: Bakkersvak 2015. Het expo-
santenaanbod is ook dit jaar weer groot. 
König toont het brede assortiment op 
stand D.1018. Daar ziet u onder meer 
de Mini Rex Multi en Futura, twee klein-
brood-kopmachines voor de automatische 
verwerking van alle gebruikelijke klein-
brooddegen.

http://www.koma.com/
http://www.konig-rex.nl/


Als de wereldwijde marktleider in de transportbandenindustrie,  
heeft Habasit de kennis en de innovatieve oplossingen die u zoekt.  

HabasitLINK® Micropitch 
kunststof modulaire banden –  
minder productbeschadiging 
door de kleine neusovername 
van 3 mm

Habasit – Solutions in motion

E-mail: netherlands@habasit.com
Tel.: +31 (0) 33 247 2030
www.habasit.nl

De transportbanden van Habasit 
verhogen de opbrengst, efficiëntie
en de hygiëne van uw proces

Habasit Cleanline – een 

waarmee tot 80% bespaard 
kan worden op productafval

HabasitLINK® kunststof  
modulaire spiraalbanden - het lichte 
ontwerp zorgt voor een aanzienlijke 
besparing op energiekosten

mailto:netherlands@habasit.com
http://www.habasit.nl/
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Stands C.1013, D.1017, E.1019 en 
E.1021: Beko ruim vertegenwoordigd 
tijdens Bakkersvak

Volop vernieuwing bij de Beko-bedrijven

Bakery Market: stand E.1021
Bakery Market is ‘in werking’ te zien, waar-
bij een assortiment heerlijke en ‘eerlijke’ 
producten gebakken worden door bakkers 
en leerlingen van Bakery Institute. Samen 
met Bakery Institute heeft Beko-dochter 
Stolp International recepten ontwikkeld 
die tijdens Bakkersvak in de Bakery Market-
stand gemaakt worden en daar ook te 
proeven zijn (Granola’s, Pain de Iles en 
Oatmealcookies). Receptenfolders zijn in 
de stand te verkrijgen.

Ook wordt de website www.bakerymarket.
nl gelanceerd met: (1) gerealiseerde Bakery 
Market projecten die in beeld worden 
gebracht met het ‘verhaal’ van de bakker, 
(2) de nieuwste producten en diensten die 
passen bij het Bakery Market-concept en 
(3) informatie van Bakery Market-partners 
Bakery Institute, TenBa Bakkerij Advies, 
Sterk Interieurontwerp Buro en alle Beko-
bedrijven.

Als je niet beter wist, zou je bijna zeg-

gen dat de komende Bakkersvak net zo 

goed Bekovak had kunnen heten. Beko 

is heel goed vertegenwoordigd tijdens 

Bakkersvak 2015. Beko Bakkerij Techniek, 

Beko Advies, Beko Verpakkingen en Beko 

Nederland tonen de verschillende acti-

viteiten tijdens Bakkersvak. De redactie 

van NBT Magazine gaat alvast dieper in 

op hetgeen te zien is op 8 en 9 maart in 

Rosmalen.

NBTmagazineNBTmagazine14

Beko Bakkerij Techniek toont de brede ovenlijn tijdens Bakkersvak

http://www.bakerymarket/
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Beko Advies: stand D.1017
Op de stand van Beko Advies is de intro-
ductie en demonstratie van BAM Beko 
Advies Managementdashboard te zien, 
waarmee ondernemers alle financië-
le gegevens kunnen beheren en analy-
seren op één plek. Met het BAM Beko 
Advies Managementdashboard krijgt 
de ondernemer de Brutowinstanalyse, 
Bedrijfsdoorlichting, een Drogestof-tool en 
de Beko Omzet Barometer allemaal binnen 
handbereik en kan hij online zijn eigen cij-
fers volgen, berekeningen maken en win-
kelomzetten in de barometer direct verge-
lijken met die van collega’s. Het BAM Beko 
Advies Managementdashboard wordt in 
abonnementsvorm aangeboden. Daarmee 
kan een ondernemer zelf een keuze maken 
in hoeveel hij zelf wil doen of wat hij wil 
uitbesteden.

Beko Bakkerij Techniek gereedschap-
pen: stand D.1017
Hier vindt u onder meer de presentatie 
en aanbiedingen van bakkerijgereedschap-
pen. Bijvoorbeeld professionele en exclu-
sieve messensets, platenwagens, Bakery 

Market-bakkerijgereedschap, Bear Teddy 
en hygiëneartikelen zijn terug te vinden in 
stand D.1017. De introductie van een han-
dig gordeltasje met deegknipschaar, spatel, 
twee deegkrabbers, meelborstel en mesje 
staat ook het programma.

Beko Bakkerij Techniek machines: 
stand C.1013
Beko Bakkerij Techniek toont ook een deel 
van het machine-assortiment. De Bekostone 
wordt compleet met Beko rotatie-oven RT 
120 en een twee meter brede narijskast en 
een wasemkap getoond. Voor grootbrood 
is de WP Haton deegverwerkingsmachines 
afmeter Parta U, kegelopboller CCR59 en 
de langmaker BM51B in de stand aanwe-
zig. Tevens is er een uitgebreide expo voor 
mixen en kneden: Bear planeetmengers uit 
RN en AR-serie in capaciteiten 10, 20, 40 en 
60 liter, ergo-versies voor het ergonomisch 

mixen van 60 en 100 liter, vernieuwde ver-
sie van de Bear Easylift 60 liter. Uiteraard 
zijn er bakkerijmachines tegen speciale 
beursprijzen. 

Beko Nederland: stand D.1017
Tijdens Bakkersvak wordt op de stand 
van Beko Nederland de Premium produc-
ten van het Beko huysmerk® assortiment 
gepresenteerd en in de stand afgebakken. 
De authentieke broodsoorten van het Beko 
huysmerk® zijn E-nummer vrij en gemaakt 
van uitstekende grondstoffen. Desem, tijd, 
vakmanschap en een steenoven vloer zor-
gen voor de authentieke smaak van het 
huysmerk. Ook vindt tijdens Bakkersvak de 
introductie van de Campagnardbol en de 
Speltbol plaats, alsmede de introductie van 
Beko huysmerk® Glaze Eclair: een nieuwe 
multifunctionele fondant speciaal gemaakt 
voor het afwerken van gladde producten 

Beko Verpakkingen: stand E.1019
Voor draagtassen in alle maten, uit-
voeringen en prijsklassen moet u tij-
dens Bakkersvak op de stand van Beko 
Verpakkingen zijn. Ook duurzame en 
milieuvriendelijke soorten, die steeds meer 
door consumenten gewaardeerd worden. 

Opvallende, knalrode I Like You en I Love 
You doosjes om chocolade repen in te 
verpakken zijn ook terug te vinden in het 
gamma van Beko Verpakkingen. Er is dit 
jaar tevens uitbreiding in het assortiment 
luxe blisterverpakkingen met goudcarton-
netjes. Deze glasheldere verpakkingen zijn 
uitermate geschikt om de mooiste produc-
ten van de bakker in te verpakken. Beko 
Verpakkingen laat tijdens Bakkersvak zien 
dat blisters niet ‘goedkoop’ en ‘super-
marktachtig’ hoeven te zijn! 

Meer informatie: 
Cooperatieve Vereniging Beko
Tel. +31 (0)413 316 800 
www.cooperatie-beko.nl

Beko Verpakkingen is aanwezig in stand E.1019

http://www.cooperatie-beko.nl/
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“Onbeperkte mogelijkheid om bakkerijproducten 
te snijden, te verpakken en te transporteren”

“Een zakken blaastafel die los op een werk-
bank in de bakkerij gebruikt kan worden, 
kan ook op een bevestigingssteun aan een 
transportbaan met een sluitkop”, zo legt 
Mischa uit. “Deze transportbaan, ook wel 
hand-inpakbaan genoemd, kan weer met 
een snijmachine worden gecombineerd. Bij 
deze machines wordt er met twee tot drie 
personen gewerkt. Naderhand kan deze 
combinatie bij groei van productie, worden 
uitgebouwd tot een volautomatische snij- 
en inpaklijn, door hier een verpakkingsunit 
van het type Sigma te integreren. Hierdoor 
neemt de inpakcapaciteit toe, maar er kan 
ook met minder mensen gewerkt kan wor-
den.” 

Sigma
Naast deze snij- en verpakkingsmachines 

range heeft AVT b.v. zich breder verdiept in 
het ontwikkelen en vermarkten van machi-
nes. Zo is er een serie van kleine en compacte  
verpakkingsmachines voor de ambachtelijke 
bakkerij ontwikkeld. Deze serie heeft een 
groot bereik van machines die boterhammen 
per stuk verpakken, tot kleine doordachte 
volautomatische snij- en verpakkingslijnen. 
Ook is het mogelijk om reeds eerder aange-
kochte machines te kunnen combineren met 
de Sigma verpakkingsmachines. 

Laag energieverbruik
Binnen AVT is er een brede kennis van trans-

portbanden en andere oplossingen aanwe-
zig. “Doordat wij alles zelf ontwerpen, pro-
duceren en testen met een selecte groep 
van hoog technisch opgeleide werknemers, 
kunnen we een goede kwaliteit garanderen. 
De machines die wij produceren worden 
vervaardigd van duurzame materialen en 
daarbij zorgen we ervoor dat de machines 
een laag energieverbruik hebben. Binnen 
het ontwerpproces wordt rekening gehou-
den met het reinigen van de machines en dat 
deze goed toegankelijk zijn voor technisch 
personeel, waardoor de onderhoudskosten 
laag blijven en na onderhoud weer snel 
inzetbaar zijn.”

PS mako
AVT heeft tevens een breed assortiment 
snij- en verpakkingsmachines van PS mako. 

Dit Duitse merk biedt ook verschillende 
snijmachines, clip-sluitmachines en verpak-
kingssystemen voor brood en broodjes aan. 
“De machines van PS mako zijn juist meer 

uitgerust voor de industriële broodbakkerij. 
Ook is het mogelijk beide merken te com-
bineren, waardoor vrijwel een onbeperkte 
mogelijkheid ontstaat om bakkerijproducten 
te snijden, te verpakken en te transporteren. 
Tijdens Bakkersvak kunt u ons vinden in 
stand G.1007, waar wij twee verpakkings-
machines uit de Compact Series presenteren, 
maar u ziet ook een AS 45 broodsnijma-
chine met een capaciteit van 45 broden per 
minuut in werking. We zien u graag op 8 of 
9 maart”, zegt Mischa tot slot.

Meer informatie: 

AVT b.v.
Tel. +31 (0)76 541 52 60
www.avt.nu  

AVT is tijdens Bakkersvak aanwezig om de 
kant-en-klare maatoplossingen te tonen. 
“Het idee achter ieder ontwerp van de 
machines is dat je vrijwel alles wat wij als 
AVT b.v. bouwen, met elkaar zou moe-
ten kunnen combineren”, vertelt Mischa 
Waterlander. Dit doet AVT uiteraard om 
een investering zoveel mogelijk rendabel 
te maken. “Of het nu gaat om een losse 
zakken blaastafel of een semi-automatische 
hand-inpakbaan, het moet zoveel mogelijk 
gecombineerd kunnen worden om te komen 
tot een volautomatische lijn.” AVT laat dit 
principe zien tijdens Bakkersvak 2015.

Stand G.1007: AVT combineert 
alle machines tot volauto-
matische lijnen

http://www.avt.nu/
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Stand C.1032: heerlijk Belgische 
chocolade en aanverwante zoetwaren

Dragee toont uitgebreide assortiment chocoladeproducten

De chocoladeproducten van Dragee wor-
den ontwikkeld en vervaardigd in het 
atelier van zusterbedrijf Chocolaterie 
Ickx. Chocolaterie Ickx is gevestigd in 
Essen, België. In het atelier creëren meer-
dere, zeer ervaren chocolatiers dagelijks 
de mooiste producten. Er wordt alleen 
gewerkt met de allerbeste grondstoffen, 
zoals de couvertures van Barry Callebaut. 

De producten van Dragee mogen dus ook 
met recht ‘echte Belgische chocolade’ wor-
den genoemd. 

Met deze verfijnde en exclusieve chocolade 
kunt u in elk seizoen en bij elke gelegen-
heid uw klanten verrassen. Voor elk sei-
zoen worden er continu nieuwe producten 
ontwikkeld. Dit kunnen ontwikkelingen 
zijn op het gebied van smaak, maar ook 
van uiterlijk. Deze constante drang naar 
innovatie, maakt Ickx en Dragee tot een 
trendsetter op het gebied van hoogwaar-
dige chocoladeproducten. Uiteraard zijn 
er niet alleen chocolade- en aanverwante 
zoetwarenproducten voor de seizoenen en 
feestdagen, maar ook een zeer uitgebreid 
assortiment voor het hele jaar door.

Naast alle Belgische chocoladeproducten, 

die gemaakt zijn door Chocolaterie Ickx, 
biedt Dragee nog een zeer breed assor-
timent van andere chocolade- en zoet-
warenartikelen, zoals Lindt chocolade, 
Italiaanse zachte nougat van Quaranta, 
ambachtelijke fudge uit Noord Ierland, 
koffiesiropen van Routin, confituren van 
Van Woerkom, macarons van d’Haubry, 
diverse soorten koek en nog veel meer. 

Meer informatie:

Dragee
Tel. +31 (0)165 55 78 38
www.dragee.nl 

A D V E RT E N T I E

Advertentie

Dragee Chocolaterie & Confiserie levert tegenwoordig in heel Nederland haar prachtige 
producten en dat laat het bedrijf weten. Met een deelname aan Bakkersvak 2015 hoopt 
Dragee zich nog meer te profileren als vooraanstaande leverancier van de meest heerlijk 
ambachtelijke chocolade- en aanverwante zoetwarenproducten. Wij gaan alvast dieper in 
op het ruime assortiment van de chocolade-specialist.  

http://www.dragee.nl/
http://www.bvtbs.com
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Stand F.1011: Wolf Butterback 
voor het eerst aanwezig tijdens 
Bakkersvak 2015

“Dit is voor ons dé perfecte manier om aan de vakmen-
sen te laten zien wat wij zoal kunnen leveren”

Het bedrijf laat een aantal unieke pro-
ducten zien, waaronder de in het buiten-
land reeds geroemde Geloogde Triangel, 
de snack hit Tex-Mex en de vernieu-
wende Gemarmerde Choco-Croissant, 
allen met zorg geproduceerd in de 
moderne fabriek te Fürth. Harald: “Wolf 
Butterback doet geen concessies op kwa-
liteit. We onderscheiden ons door hand-
werk te combineren met de modern-
ste installatietechnieken, voortreffelijke 
grondstoffen en bovenal de buitenge-
wone zorg voor de vervaardiging van 
onze producten.” 

Verleiden
“Met de continue prijsdruk door de 
Nederlandse supermarktketens in het 
broodsegment is het van steeds groter 
belang als bakker je op andere manieren 
te onderscheiden”, vervolgt Harald. “Wij 
proberen daaraan bij te dragen door bak-
kers vernieuwende producten van hoge, 
Duitse kwaliteit aan te bieden die consu-
menten zeker moeten kunnen verleiden 
een extra tussenstop te maken tijdens het 
vaste rondje boodschappen doen. Maar 
laat u vooral door de producten zélf over-
tuigen van de kwaliteit, de smaak en het 
gemak van bereiding. U bent van harte 
welkom op stand F.1011.”

Meer informatie:

Wolf ButterBack KG
Tel.+49 (0) 173 5973812
www.butterback.de

Voor het eerst staat diepgevroren bake-off producent Wolf Butterback Kg uit Fürth, 
Duitsland met een eigen stand op Bakkersvak. Export Manager Harald Roossien legt uit 
waarom: “Wolf Butterback heeft een breed programma croissants, vernieuwende brood-
producten, zoete- en hartige snacks die zeker voor de Nederlandse markt enorm interessant 
kunnen zijn. Dit is voor ons dé perfecte manier om aan de vakmensen te laten zien wat wij 
zoal kunnen leveren.”

A D V E RT E N T I E

Advertentie

http://www.butterback.de/
http://www.bvtbs.com
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Nieuwe Kalmeijer Variabele 
Toevouw en Opmaakmachine

Stand D.1011: “Graag nodigen wij u uit om de 
nieuwste ontwikkeling van Kalmeijer te komen zien”

“De afgelopen twintig jaar heeft de bak-
kerijsector niet stilgezeten”, zo start 
Sander zijn monoloog. “Of deze veran-
deringen door de afnemers alleen komt is 
maar de vraag. Natuurlijk zijn de huishou-
dens kleiner geworden, is de vraag naar 
kleinere broden toegenomen en heeft 
de verschuiving naar meergranenbroden 
doorgezet. Ook is de consument kwaliteit 
bewuster geworden. Maar ook de toeleve-
rancier heeft daarin meegewerkt om een 
ander kooppatroon aan de consument te 
geven. Deze veranderingen maken dat de 
bakkerijmachines ook moeten veranderen. 
Kalmeijer besteedt veel tijd en geld in het 
onderzoek naar verbetering van de machi-
nes. Dat kunnen kleine veranderingen zijn 
zoals een eenvoudiger bedieningspaneel 
tot uitgebreide veranderingen zoals het 
rijsautomaat zakje type Kalmolux. Feit is 
dat veranderingen niet zomaar kunnen 
worden doorgevoerd. Daar gaat veel tijd 
en ‘deeg’ in zitten.”

KVTO 
“Kalmeijer introduceert een nieuw ontwik-
kelde toevouw- en opmaakmachine: de 
Kalmeijer variabele toevouw- en opmaak-
machine, type KVTO.  Deze machine biedt 
u nog meer voordelen en mogelijkheden 
om uw ambachtelijke en authentieke uit-
straling te waarborgen en te verbeteren. 
Vanaf 2014 zijn wij druk bezig geweest om 
deze machine mondeling te introduceren 
en te verkopen bij een eerste groep bak-
kers. Een selectie van deze groep zult u zien 
op onze stand tijdens Bakkersvak. Het prin-
cipe van het deegopmaken is nog steeds 
vanuit een puntvormig deegstuk. Immers 
Kalmeijer is en blijft de fabrikant die de 
door de consument gewilde ambachtelijke 

en authentieke deegverwerking machinaal 
rationaliseert en perfectioneert.  Zo kan 
je ook het beste de Kalmeijer manier van 
deegverwerking omschrijven.” 

“Waarom? Heel eenvoudig, alle mechani-
sche handelingen zijn een natuurgetrouwe 
kopie van de handelingen die een bak-
ker met de hand doet. Kalmeijer machi-
nes zijn geen compromis tussen kwaliteit 
en mechanisering. In de jaren zeventig 
kwam Kalmeijer met het toevouwappa-
raat, type KTA. Onder de vele bakkers ook 
wel bekent als de ‘Gouden Handjes’. Waar 
voorheen de deegstukken na het uitwal-
sen handmatig werden toegevouwen kan 
dit toevouwapparaat uitwalsen, toevou-
wen en opmaken. Tien jaar later, in het 
jaar 1987 kwam Kalmeijer met een ontwik-
keling die drie handelingen, het uitwalsen, 
toevouwen en opmaken, in één machine 
samenbrengt. De Kalmeijer toevouw- en 
opmaakmachine, type KTO.”

“Vorig jaar heeft  Kalmeijer de toevouw- 
en opmaakmachine geheel vernieuwd.  
Echte vernieuwingen dus en niet slechts 
door middel van het veranderen van 
beplating. Kalmeijer kiest ervoor om de 
machine echt substantieel te vernieuwen 
zoals u van ons gewend bent. De naam is: 
KVTO,  de Kalmeijer Variabele Toevouw- en 
Opmaakmachine. Het uitwals- en opmaak-
systeem hebben we nog verder verbeterd 
en dit resulteert in een betere eindkwali-
teit. De deegpil kan nu zonder oprekken 
in het blik gelegd worden, wat resulteert 
in een recht brood. Ook de structuur kan 

fijner zijn doordat er meer uitgewalst kan 
worden.  Maar ook juist minder fijn als u 
dat zou willen.”

“Daarnaast heeft de machine de mogelijk-
heid om deegstukken van 700 gram tot  
1400 gram toe te vouwen. Dat maakt de 
machine variabel. Geen concessies meer 
doen aan de kwaliteit van kleinere deeg-
gewichten, maar ook deze van een per-
fecte eindkwaliteit met de nieuwe KVTO. 
Deze nieuwe  machine biedt u de mogelijk-
heid om korte vloerbroden op te maken. 
Ook vruchten- notenbrood, zoals kerststol-
len kan door middel van de nu standaard 
‘nokken’ perfect uitgewalst worden. Naast 
broodkwaliteit hebben we ook de kwali-
teit van werken aangepakt. Arbo technisch 
gezien is de KVTO op diverse punten ster-
ker geworden; rechtop staan bij het weg-
leggen van de deegpillen en de machine is 
stiller geworden. Er is al lawaai genoeg in 
de bakkerij van kneedmachines of ovens. 
Ook de maatvoering van de machine is 
veranderd waardoor er meer ruimte ont-
staat rondom de deegverwerkingsinstalla-
tie. Alle bewegende delen zoals kettingen 
en tandwielen zijn zo geconstrueerd dat 
de deegstukken die opgemaakt worden 
niet daarmee in aanraking kunnen komen. 
Dit biedt optimale bedrijfszekerheid in het 
productieproces. Het onderhoud is een-
voudiger geworden voor zowel u als onze 
monteur. De bakker kan diverse onder-
delen makkelijk en snel zelf vervangen 
mocht dat nodig zijn. Dit alles resulteert in 
minder servicekosten en een snelle hervat-
ting van het productieproces. Al met al een 
nieuwe machine die u de voorsprong geeft 
op uw concurrent!”  

“Graag nodigen wij u uit om de nieuwste 
ontwikkeling van Kalmeijer te komen zien 
tijdens Bakkersvak in Rosmalen. Of maak 
een afspraak bij uw vertegenwoordiger 
om u de machine in onze proefbakkerij te 
laten demonstreren.”

Meer informatie:
Kalmeijer
Tel. + 31 (0)70 388 8950
www.kalmeijer.com

Bakkersvak 2015 is dit jaar voor de 
Nederlandse bakkersbranche wederom 
de enige vakbeurs en dus belooft het 
tweedaagse evenement drukbezocht te 
worden. Het aanbod is in ieder geval zeer 
divers, zoals u in deze uitgave van NBT 
Magazine kunt lezen. Kalmeijer maakt 
haar opwachting ook tijdens Bakkersvak 
en wij spraken alvast met Sander Bon over 
hetgeen Kalmeijer onder de aandacht gaat 
brengen.
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“Hogervorst Bakkerijservice groeit door en biedt de bakker 
veel toegevoegde waarde”

Dertig jaar geleden is het verhaal van 
Hogervorst Bakkerijservice gestart. Jos licht 
kort toe: “In 1986 zijn we officieel begon-
nen. Ik had toen al de nodige ervaring door 
mijn werkzaamheden als servicemonteur bij 
Nederlands grootste ovenbouwer Becker in 
Roermond en kende een groot deel van de 

branche dus al. Ik kreeg het aanbod van een 
vooraanstaande bakker in de branche om 
drie dagen per week bij hem het onderhoud 
en de service te verzorgen, maar dat hield in 
dat ik wel voor mezelf moest beginnen. Dat 
heb ik gedaan en eigenlijk zijn we in dertig 
jaar zo doorgegroeid naar het bedrijf dat 
er nu staat. Naast het uitvoeren van peri-
odiek onderhoud en 24/7 beschikbaar zijn 
voor onverhoopte storingen, hebben wij 
ons door de jaren heen ook bewezen op het 
gebied van inkoop, revisie en verkoop van 
gebruikte ovens alsmede nieuwe ovens.”

Becker
Waar Hogervorst dus vooral bekend om 
staat is de zorgvuldige en hoogwaardige 
service van de monteurs en hun aanwezige 
kennis. Vooral voor de ovens van Becker 
Bongard is veel expertise in huis, mede door 
de aanwezigheid van Jos die de Becker 
ovens als top beoordeelt. “De kwaliteit 
van de ovens is gewoon heel goed, ech-
ter door verschuivingen bij andere par-
tijen in de markt waren veel bakkers ver-
stoken van adequate service voor de Becker 
Bongard ovens. Mede door de versterking 

kan Hogervorst nu meer bakkers haar dien-
sten aanbieden. Wij zijn gespecialiseerd in 
Becker-ovens en kunnen dus alle service en 
onderhoud verzorgen. Mensen hoeven dus 
niet bang zijn om over te gaan tot aanschaf 
van een Becker Bongard, want de service is 
via ons gewoon goed geregeld.”

Overname
Dat Hogervorst Bakkerijservice zich nu ster-
ker profileert richting de branche, heeft 
mede te maken met de overname van het 
bedrijf door Henk Hollemans. Om te kun-
nen reageren op de continu toenemende 
vraag in de markt en bestaande relaties een 
optimale service te kunnen blijven bieden, 
is Jos op zoek gegaan naar versterking van 
de organisatie. Met de komst van Henk 
Hollemans is er intern inmiddels een inhaal-
slag gemaakt om extern meer werk aan te 
kunnen. “Ik besefte dat ik in mijn eentje 
niet kon doorgroeien op de manier van wer-
ken zoals we voorheen deden. De vraag uit 
de markt naar goed onderhoud en optimale 
service bleef maar komen en eerlijk gezegd; 
die vraag konden wij niet aan. Daarom zijn 
we op zoek gegaan naar mogelijkheden 

COVERSTORY HOGERVORST  BAKKERI JSERVICE

Er is het laatste jaar veel veranderd bij 
Hogervorst Bakkerijservice B.V.  Met een 
overname die in begin 2014 heeft plaats-
gevonden door Henk Hollemans wordt een 
periode van dertig jaar waarin Jos en Linda 
Hogervorst het gezicht van het gelijkna-
mige bedrijf waren met nieuw elan voort-
gezet. Deze overname en versterking biedt 
Jos de gelegenheid zich weer te richten op 
zijn passie, namelijk klanten bezoeken en 
deskundig adviseren over de mogelijkhe-
den. Hogervorst Bakkerijservice is als speci-
alist op het gebied van onderhoud & service 
en de verkoop van nieuwe en gereviseerde 
ovens een bekende speler in de Nederlandse 
markt. Omdat Jos nu meer focus kon gaan 
zetten op de commerciële activiteiten is het 
aantal verkochte nieuwe Fringand ovens - 
waarvan Hogervorst Bakkerijservice B.V. de 
exclusieve verkooprechten heeft voor de 
Nederlandse markt – direct fors gestegen. 
U ziet; er is veel gebeurd en dat vraagt ook 
om opheldering en uitleg. Zodoende togen 
wij naar Pijnacker om de hoofdrolspelers in 
dit verhaal aan de tand te voelen. “We heb-
ben een stap voorwaarts gezet”, zo horen 
wij onder meer.

Hogervorst Bakkerijservice  

Een greep uit het assortiment onderdelen 
voor bakkerijovens dat terug te vinden is 
op de webshop

Transport van totaal vijf stuks gereviseerde 
Bongard-ovens
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om de organisatie te versterken teneinde 
de markt optimaal te bedienen. Uiteindelijk 
zijn we met Henk in gesprek gekomen 
en al snel bleek hij de juiste persoon om 
Hogervorst Bakkerijservice over te nemen. 
Nu kunnen we lekker doorgroeien”, zeggen 
Jos en Linda.

De overname betekent niet dat Jos en 
Linda van het toneel verdwijnen. “Jos blijft 
met zijn brede expertise dagelijks verbon-
den aan Hogervorst Bakkerijservice met een 
focus op de commerciële activiteiten, Linda 
blijft parttime intern actief en ik neem sinds 
vorig jaar de operationele aansturing voor 
mijn rekening”, vertelt Henk. “Ik heb veel 
ervaring in de installatietechniek en meer-
dere functies binnen grote ondernemingen 
bekleed. Ik was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en kwam in gesprek met Jos en 
Linda.  Vanaf het eerste moment was het 
gevoel goed en we vullen elkaar goed aan. 
Er is een duidelijke taakverdeling, waarbij 
Jos de klanten bezoekt en ik het operatione-
le gedeelte op mij genomen heb. Daarmee 
maken we optimaal gebruik van elkaars 
expertise en hebben we in korte tijd al een 
mooie groei gerealiseerd.”

Dat Jos verbonden blijft aan Hogervorst 
Bakkerijservice is een groot voordeel, ook 
voor bakkers. Henk: “Jos heeft meer dan 
dertig jaar ervaring in de branche en zeer 
veel kennis van alle soorten ovens. Hij is een 
goede gesprekspartner voor bakkers en zijn 
passie ligt ook bij het actief zijn in de bak-
kerij. Ik heb voor hem de ruimte gecreëerd 
om daar zijn focus op te leggen. Dat heb 
ik gedaan door structuren en werkwijzen 
te veranderen en de basis in zijn geheel 
professioneler neer te zetten. Extern is het 
team uitgebreid, zodat we meer werk aan 
kunnen nemen, want zoals gezegd komt er 
steeds meer vraag uit de markt naar service 
en onderhoud. We hebben gezamenlijk een 
mooie stap voorwaarts gezet.”

Revisie
Naast service en onderhoud is Hogervorst 
Bakkerijservice ook een bekend adres voor 

revisieovens. “Wij kopen regelmatig ovens 
uit de markt die beschikbaar komen”, zegt 
Jos. “Vroeger had je veel versleten ovens, 
maar tegenwoordig zijn de ovens die wij 
kopen het waard om te reviseren en kunnen 
daarna nog een tweede ovenleven mee. We 
bieden met een grote voorraad revisieovens 
van gemiddeld vijftig stuks een uitgebreide 
keuze voor de bakker die niet in nieuw 
wil investeren of een identieke oven zoekt 
ter uitbreiding van de bakkerij. Door de 
jarenlange ervaring weten we welke ovens 
we moeten hebben en daarbij luisteren we 
goed naar de vraag uit de markt. Daarbij 
bestaat het assortiment voor een groot deel 
uit Becker-ovens. De prijs is interessant, de 
wagens worden meegeleverd en wij kunnen 
het onderhoud meteen op ons nemen.”

Fringand
Buiten het brede aanbod gereviseerde 
ovens, is er sinds vorig jaar ook een grotere 
focus op de verkoop van nieuwe ovens van 
het Franse merk Fringand dat naadloos aan-
sluit op de vraag in de Nederlandse markt. 
“Er zijn veel ontwikkelingen in de bakkers-
branche, onder meer met het afbakken van 
spelt- en desembrood en Fringand biedt 
een mooi aanbod voor het afbakken van 
dergelijke broden. Ook zijn de ovens aan-
gepast aan de Nederlandse maatvoering. 
Daarnaast is er flexibiliteit om de ovens aan 
te passen naar de wens van de klant. Zo is 
het mogelijk om de elektrische oven met 
vier hogere bakruimtes uit te voeren. Dat 
is ideaal voor de Nederlandse busbroden. 
Zo blijven wij ons onderscheiden en zorgen 
we voor maatwerk. Een ander uniek aspect 
is dat de compacte inschietoven geleverd 
wordt met een geïntegreerd inschietappa-
raat dat makkelijk op te bergen is onder de 
onderste bakruimte van de oven. Dat biedt 
natuurlijk een veel hygiënischere manier 
van werken en het bespaart ruimte. Het 
mag duidelijk zijn dat we heel tevreden zijn 
met Fringand.”

Bakkersvak
Uiteraard is Hogervorst Bakkerijservice ook 
aanwezig tijdens Bakkersvak 2015 op stand 

B.1007. Daar tonen zij onder meer een 
Fringand-oven en een rijskast, om te laten 
zien wat er mogelijk is op het gebied 
van beleving in de winkel. Een extra ser-
vice waar tijdens Bakkersvak aandacht aan 
wordt besteed is de lancering van de web-
shop voor onderdelen ten behoeve van 
bakkerijovens (www.bakkerijovenonder-
delen.com). “Rondom Bakkersvak gaat de 
webshop online. Op deze webshop kun-
nen klanten zelf onderdelen bestellen. Er 
zijn veel originele onderdelen op voorraad 
en specifieke onderdelen kunnen ‘in huis’ 
worden geproduceerd. Denk aan de deur-
rubbers, waarin voor nagenoeg alle merken 
een heel breed aanbod beschikbaar is. Het 
vergemakkelijkt het hele proces weer een 
beetje voor de klanten en er wordt nog 
meer service geboden. We leggen tijdens 
Bakkersvak graag het één en ander uit over 
de nieuwe webshop en we nodigen ieder-
een dan ook uit om langs te komen”, zegt 
Henk afsluitend.

Meer informatie:
Hogervorst Bakkerijservice
Tel. +31 (0)15 3697583
www.bakkerijovens.com

Opbouw van volledig gereviseerde 
Dijko-ovens ▶

 zet stap voorwaarts 

http://www.bakkerijovenonder/
http://www.bakkerijovens.com/
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Stand D.1010 en C.1011: mobiele houtoven is 

echte blikvanger bij Everbake Capway en Hebaco

Primeur binnen Creare-lijn wordt gepresenteerd

De mobiele Haussler Habomat houtoven 
is daarnaast een echte blikvanger op het 
plein. Ook binnen in stands D.1010 en 
C.1011 valt van alles te beleven. De Franse 
meesterbakker van Bongard zal hier op 
ambachtelijke wijze vers brood berei-
den. EverBake Capway toont op de stand 
verder de mogelijkheden op het gebied 
van broodkoppels en bakplaten. Hebaco 
Bakovenbouw adviseert over revisie van 
ovens of het afsluiten van een service- en 
onderhoudscontract. 

Creare oliebollenlijn
De Creare oliebollenlijn is beschikbaar in 
vier verschillende afmetingen. In de klein-
ste variant kunnen 750 oliebollen per uur 
worden gebakken. In de grootste zijn 
dat er 2500 per uur. Met behulp van het 
automatisch doorschuifsysteem worden 
de manden met oliebollen automatisch 
- volgens de ingestelde tijd - door de lijn 

geschoven. De werknemer wordt op deze 
manier ontlast en de oliebol heeft een 
constante kwaliteit. De lijn is vervaardigd 
van hoogwaardig RVS. In combinatie met 
een afdekplaat kan de oliebollenbak ook 
gebruikt worden als werktafel. 

Labomat 9000
De bakruimte van de elektrische stenen-
bakoven Labomat 9000 is rondom bekleed 
met schamottesteen en gemaakt uit aarde-
werk. De elementen zijn in de schamotte-
steen verwerkt, zodat er een directe warm-
teoverdracht op de steen is. De gelijkmati-
ge warmtestraling in de gehele bakruimte 
bevordert de beste bakkwaliteit. Omdat 
de hele bakruimte bekleed is, blijft deze 
urenlang warm. Zo kan er langer wor-
den gebakken met minder stroomverbruik. 
Hiermee wordt een besparing tot 40% op 
het stroomverbruik gerealiseerd. 

Pelletgestookte houtoven
Ook de Habomat houtoven wordt tijdens 
Bakkersvak getoond. De automatische pel-
letbrander regelt de vuurhaard van de 
bakoven automatisch. Houtpellets komen 
door middel van een wormwiel-transport 
in de branderkamer en worden daar auto-
matisch ontstoken. Hierdoor worden de 
schamottestenen opgewarmd, waarna de 
besturing automatisch meldt dat de oven 
bak klaar is. Een groot voordeel is de rela-

tief korte opwarmtijd, die bij een koude 
houtoven tweeëneenhalf tot drie uur 
bedraagt. Het is een ideale productieoven, 
maar door zijn uitstraling ook geschikt 
voor in de winkel. Door het glas kun je 
het open vuur in de bakruimte zien. De 
producten die in deze oven geproduceerd 
worden, kunnen als originele houtoven-
producten worden verkocht. 

Bakkerijwinkelconcept
Een complete bakkerijwinkel op een klein 
vloeroppervlakte realiseren? Dat kan met 
het Paneotrad bakkerijwinkelconcept. In 
de stand van EverBake Capway worden 
verschillende deegprocessen met en zon-
der desem live gedemonstreerd. Ervaar 
desem uit de Fermentolevain van Berand 
Puma. De Paneotrad verdeelt het deeg 
stressvrij waardoor natuurlijke eigenschap-
pen behouden blijven. De kruim van het 
brood heeft een grove structuur, is zacht, 
elastisch en behoudt zijn originele smaak. 
Dit brood wordt gebakken in de Soleo, de 
modulaire stenen vloeroven van Bongard. 
De bakeigenschappen van deze oven zijn 
vergelijkbaar met de kwaliteit van profes-
sionele stenen vloerovens. 

Meer informatie:
EverBake Capway
Tel. +31 (0) 88-73 00 000
www.everbake-capway.nl

EverBake Capway en Hebaco 

Bakovenbouw tonen tijdens Bakkersvak 

2015 diverse innovaties. Zo presenteren ze 

op het ‘Winterwonderplein’ hun primeur 

binnen de Creare-lijn. In 2014 werden 

maar liefst acht van de tien oliebollen uit 

de AD Oliebollentest top 10 in de Creare 

oliebollenlijn gebakken. 

Tijdens Bakkersvak 2015 wordt er volop gebakken

In 2014 werden maar liefst acht van de 
tien oliebollen uit de AD top 10 in de 
Creare gebakken. 

http://www.everbake-capway.nl/
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uw broodkratten weer als nieuw!
Wilt u het brood in uw broodkratten volledig schoon vervoeren om 
zo een uitbraak van bacteriën te voorkomen? Kies dan voor een 
broodkrat dat vakkundig en verantwoord is gereinigd. Zoals Clean 
Machine kratten reinigt.

ONTDEK HET CLEAN MACHINE effect VOOR UW broodkratten. 
NEEM NU CONTACT OP EN ONTVANG 10% KORTING! 

Meer weten? kijk op Clean-Machine.nl

http://www.koma.com/
mailto:info@clean-machine.nl
http://www.clean-machine.nl/
http://www.clean-machine.nl
http://www.koma.com
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Stand B.1009: de visie van 
D. van der Pol en Zonen B.V. 

Alexandra: “Het begint bij de basis. De ont-
wikkelingen ten aanzien van de inkoop voor 
ons als leverancier zijn duidelijk. We zorgen 
als producent voor een zo goed mogelijke 
basis in onze producten waarbij kwaliteit 
voorop staat, maar waarbij we ook voldoen 
aan de strengste eisen. Sinds een paar jaar 
zijn we RiskPlaza gecertificeerd en daarmee 
is zeker gesteld dat al onze grondstoffen 
veilig worden geproduceerd. We zeggen 
tegen klanten dat wij de beste basis leveren 
en dat kan alleen bij het kiezen van kwali-
tatief hoge én veilige grondstoffen. Onze 
eindproducten zijn daaropvolgend de basis 
van de bakkerijen en ook zij kunnen deze 
eigenschappen communiceren.” 

“Het verhaal moet vandaag de dag vooral 
compleet zijn. De consument ontwikkelt 

zijn kennis ten aanzien van voeding en 
maakt steeds bewustere keuzes. Door de 
ontwikkelingen die we afgelopen jaren 
hebben meegemaakt, denk hierbij aan 
internet en bijvoorbeeld smartphones, is 
informatie binnen handbereik. Niet alleen 
de feiten zijn snel opgezocht, er wordt ook 
over gediscussieerd. Je kunt zelfs al snel 
vinden of mensen binnen je sociale kring 
bepaalde informatie steunen of niet. De 
beïnvloeding op keuzes van de consument 
is daarom veranderd en ook het verkopen 
van een product is niet meer hetzelfde.” 

“Een eenvoudig voorbeeld; vroeger kocht 
je een koelkast in de winkel en de verkoper 
was je allerbelangrijkste informatiebron. 
Tegenwoordig vergelijkt de consument het 
product eerst in kwaliteit én prijs op inter-
net en kent de kenmerken al voordat hij 
in de winkel komt. Dit is een wezenlijk 
verschil. Hier liggen juist wel de kansen in 
het ambacht. Dit is de reden waarom zoveel 

leveranciers het onderscheidend vermogen 
prijzen en bakkers aansporen daar volledig 
op in te zetten. Het ambacht kan eenvoudig 
onderscheiden van basis tot eindproduct.”

Wat kun je doen om de aankoop te 
stimuleren? 
“Overtuig en overtref. Zorg ervoor dat je 
verhaal en beleving compleet is en klopt 
van grondstof tot eindproduct. Zorg dat 
je onbekende informatie kunt delen en 
producten kunt aanbieden die verrassen. 
Bovenal is de laatste indruk hetgeen de 
consument het best onthoudt. Dus laat 
de consument een genietmoment beleven 
waarbij de verwachting wordt overtroffen, 
het moet vooral heel erg lekker zijn. Niet 
altijd eenvoudig, maar zeker niet onmoge-
lijk. Met zoveel leveranciers met eigen spe-
cialiteiten die samenkomen op Bakkersvak 
2015 te Rosmalen hoop ik dat dit een visie 
kan zijn waarmee bakkers de beurs ver-
kennen. Zelf presenteren we ons nieuwe 
Spelt Bladerdeeg en Spelt Croissantdeeg 
(daarover leest u elders in NBT Magazine 
meer red.), waarmee we ervoor zorgen dat 
de bakker nog meer verkoopargumenten 
in kan zetten richting de consument. De 
vraag is er, speel erop in, creëer iets unieks 
en overtref de verwachtingen. Dat is onze 
boodschap voor Bakkersvak 2015.”

Voor aanvullende informatie: 

D. van der Pol en Zonen B.V.
Tel. +31 (0)416 692 785
www.vdpol.nl

Halverwege vorig jaar hebben we u in NBT 
Magazine in onze ‘Bake-off’ special uit-
gebreid geïnformeerd waarom D. van der 
Pol en Zonen B.V. specifiek kiest voor het 
produceren van halffabricaten. Het onder-
scheidend vermogen en het maken van 
unieke en eigen producten door de bakker 
is volgens hen essentieel voor het ambacht. 
Het creëren staat centraal! Wij hebben 
naar aanleiding van deze stelling Alexandra 
Gouda, marketing manager bij Van der Pol, 
gevraagd naar haar ideeën op dit gebied en 
hoe deze trend tijdens Bakkersvak bij Van 
der Pol naar voren komt. In een monoloog 
vertelt zij hoe Van der Pol inspeelt op deze 
ontwikkeling in de branche.

“Verwachtingen overtreffen vanuit de basis”

Advertentie

http://www.vdpol.nl/
http://www.patentschaar.nl


BAKKERSVAK 2015 SPECIAL

NBTmagazineNBTmagazine 27

BAKKERSVAK 2015

“We kunnen razendsnel reageren als 
een bakker een transport nodig heeft”

Om alle machines met elkaar te verbinden 
is een voor mens en product veilig trans-
portsysteem een must. Na ruim een jaar 
ontwikkelen is er een definitieve transport-
versie ontwikkeld die aan de hoge eisen van 
Divardy’s CEO, David Rijke voldoet. David: 
“In het verleden had elke transportvariant 
zijn eigen uitvoering en daarmee kwamen 
de uitgangspunten van Divardy nogal eens 
op de tweede plaats. Daar wilde ik vanaf. 
Door met bakkers te praten en uiteraard 
ook met onze eigen gekwalificeerde onder-
houdsmensen te sparren, hebben we een 
uitstekende input gekregen.”

Alle transportbanden
Deze input heeft geresulteerd in een veilig 
en goed schoon te houden transport dat 
elke keer op dezelfde manier gefabriceerd 
wordt. “Niet alleen het uiterlijk is altijd 
hetzelfde, en dus herkenbaar, maar door 
het standaardiseren van de banen hebben 
we meteen de veiligheid en schoonmaak-
baarheid gewaarborgd. Tevens is er voor 
gezorgd dat het niet uitmaakt welk medium 
of welke merk transportband de klant wil 
hebben, het past in ons transportsysteem, 
zonder dat er aanpassingen hoeven worden 
gedaan.”

Divardy-standaard
Ondertussen is Operationeel Manager Pieter 
Schlooz ook aangeschoven en wijst op de 
kabel-bevestigingssleufjes in de 3-D teke-
ning. Pieter: “Het is een hele klus geweest 
om naast ons gewone productiewerk ook 
het ontwikkelingstraject af te ronden. Eind 
vorig jaar hebben we bij een grote Duitse 
klant een compleet producttransportsy-
steem geplaatst. Deze klus hebben we in 
de nieuwe ‘Divardy-standaard’ gemaakt en 
het monteren ging razend snel door de 
uitgekiende uitvoering en bevestigingsma-
terialen.”

Samen met productspecialist Aaron Schram 

lopen we nog even naar de fabriek en daar 
staan de nieuwe transportbanen alweer 
klaar. Aaron: “We kunnen razendsnel rea-
geren als een bakker een transport nodig 
heeft. Er komt nog maar weinig enginee-
ring kijken bij de realisatie, wat er voor 
zorgt dat op dezelfde dag dat er een order 
binnenkomt, al de eerste onderdeel-bestel-
lingen de deur uitgaan.” 

Bakkersvak
Zoals te lezen valt, staat Divardy verre van 
stil. Divardy maakt grote stappen voor-
waarts en wil dat graag aan een ieder tonen 
op de Bakkersvak 2015, waar het bedrijf 
wederom aanwezig is als exposant.

Meer informatie: 
Divardy
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl 

Divardy blijft zich profileren binnen de 

bakkersbranche en de ontwikkelingen 

rondom het bedrijf komen veelvuldig 

terug in NBT Magazine. Zoals al te lezen 

was in diverse eerdere uitgaven van NBT 

Magazine investeert Divardy volop in de 

ontwikkelingen van alles wat nodig is 

rondom een industriële bakoven. Divardy 

had al ervaring met het helemaal nieuw 

opzetten en standaardiseren van machi-

nes. Het bekendste product is en blijft 

de naalddepanner. Maar ook oven-loa-

ders en oven-unloaders hebben inmiddels 

een goede reputatie opgebouwd en zijn 

geplaatst bij diverse industriële bakkerijen 

in Europa. Divardy is volop in beweging.

Stand B.1018: 
Divardy rondt ontwikkel-
traject transporten af

http://www.divardy.nl/


Specialist in 
spuitapparatuur van 

lossingsmiddel

030 - 267 63 18
www.unispray.nl
info@unispray.nl

http://www.unispray.nl/
mailto:info@unispray.nl
http://www.azo.be
http://www.avt.nu
http://www.unispray.nl
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Het bakken met een heetwateroven brengt 
veel voordelen met zich mee en die erva-
ring heeft Hein aangegrepen om nu een 
winkelmodel met dezelfde techniek te ont-
wikkelen. “De bakkwaliteit wordt hierdoor 
nog beter”, aldus Stef Alferink en Frans van 
Huët van Van Asselt & Alferink. “Met deze 
unieke en innovatieve ontwikkeling krijgt 
de bakker nieuwe mogelijkheden om zich 
optimaal te richten op de toekomst. Zo is 
de elektrische aansluitwaarde bijna gehal-
veerd ten opzichte van een gewone elek-
trische oven en een schoorsteen voor de 
rookgassen is niet meer nodig. De bedie-
ning is tevens zeer gemakkelijk met behulp 
van Touchscreen. De plaatsing is eenvoudig 
en het energieverbruik is laag.”

Beter eindresultaat
“De stenen ovenvloeren in combinatie 
met de heetwaterbuizen zorgen voor zeer 
goede bakeigenschappen”, zo vervolgen 

beide heren. “Hierdoor is het bakken op 
één temperatuur mogelijk en het bedie-
ningsgemak zeer groot. Men kan continu 
doorbakken, want er is per bakruimte een 
ruime stoomcapaciteit aanwezig. Dit alles 
draagt bij tot een ongekende bakaard en 
flexibiliteit. De oven wordt leverbaar in 
twee maatvoeringen namelijk 80cm breed 
en 60cm diep of 120cm breed en 80cm diep 
en daarnaast kan men kiezen uit vier of vijf 
bakruimtes. De oven staat op vier wielen 
en is hierdoor gemakkelijk te verplaatsen. 
Een afzuigkap is standaard. De oven wordt 
geleverd in geslepen roestvrijstaal en als 
optie kan de oven worden uitgevoerd in 
zwart antiek”, zo besluiten Stef en Frans 
het gesprek.

Meer informatie: 
Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 82 02 04
www.vanasseltenalferink.nl 

Het afbakken van producten in de winkel 
draagt bij aan de beleving in uw zaak 
en van uw klanten. Hein speelt in op de 
behoefte aan uitzonderlijke bakkwaliteit en 
het bedieningsgemak. Met de Shopstone 
kunt u uw producten optimaal afbakken 
in uw eigen winkel. De Shopstone is een 
traditionele Hein heetwateroven met een 
nieuwe en zeer zuinige innovatieve elektri-
sche verwarming. De oven heeft eenzelfde 
traditionele bakaard als de bekende Hein 
Heetwateroven Eurolux Annulaire. Hiermee 
heeft ovenspecialist Hein uit Luxemburg 
een milieubewuste oven ontwikkeld met 
zeer goede bakeigenschappen en een groot 
bedieningsgemak. De Shopstone  is zowel 
in de winkel als in de productieruimte inzet-
baar. Tijdens Bakkersvak wordt er gebak-
ken met de Shopstone op de stand van de 
Molens van Deinze (stand F.1022) en is de 
oven te bezichtigen bij Hein-importeur Van 
Asselt & Alferink, in stand E.1011. 

“Met de nieuwe Hein Shopstone dezelfde hoge 
bakkwaliteit als in de bakkerij nu ook in de winkel”

Stand E.1011: 

Van Asselt & Alferink toont 

nieuwe Hein Shopstone

NBTmagazineNBTmagazine

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Wat blijft er eigenlijk voor u 
over als het een keer tegenzit?

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

        En... als het een keer tegenzit, dan wilt u zorgeloos en kleine-
letter-loos terug kunnen vallen op een adviseur die niet alleen uw 
bakkerijspecialisme doorgrondt, maar daarin ook nog eens aantoon-
baar de beste is. Eskes & Partners dus. 
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Stand B.1009: twee nieuwe 
degen op basis van spelt van 
Van der Pol

Bij de doorontwikkeling van de degen 
legt Van der Pol de focus op innovatieve 
recepturen en trends. De vraag naar spelt-
producten is in het afgelopen jaar sterk 
gestegen. Dit oergraan is vooral populair 
vanwege haar gezonde eigenschappen. 
Veel voedingsdeskundigen geven aan dat 
speltproducten verschillende mineralen 
en vitamines bevatten die een positieve 
bijdragen leveren ten aanzien van onze 

gezondheid. Bovendien geven zij aan dat 
spelt ook veel vriendelijker is voor het 
darmstelsel dan vele andere graansoorten. 

Verrassende smaakcombinaties
Het 100% spelt bladerdeeg heeft een rus-
tige werking en is daarom bijvoorbeeld 
uitermate geschikt voor zoutjes. Het spelt 
croissantdeeg heeft een hele mooie wer-
king en is uiteraard geschikt om croissants 
mee te maken, maar natuurlijk ook allerlei 
snacks met verrassende smaakcombinaties 
zoals bijvoorbeeld Thaise curry, couscous of 
zoete paprika. 

De halffabricaat deegblokken zijn verkrijg-
baar in het handzame formaat van drie 
kilogram. Ook bij deze producten is het 
heel goed mogelijk om, na het verwerken, 
de producten in te vriezen en af te bak-
ken naar aanleiding van de vraag. Zo kunt 

u rationeel unieke eindproducten maken 
met in meerdere opzichten een bijzonder 
goede basis.  

Bakkersvak
Tijdens Bakkersvak op 8 en 9 maart (Stand 
B.1009) introduceert Van der Pol de nieu-
we degen. Het inspiratieboekje is dit voor-
jaar afgestemd op de nieuwe degen, zodat 
de bakker veel mooie ideeën krijgt aange-
boden over welke eindproducten typisch 
spelt kunnen zijn, welke smaakcombinaties 
steeds meer opkomen en hoe de extra ver-
koopargumenten invloed kunnen hebben 
op het beslissingsmoment van de klant.  

Voor aanvullende informatie: 

D. van der Pol en Zonen B.V.
Tel. +31 (0)416 692 785
www.vdpol.nl

De vraag naar gezondere producten stijgt 
de laatste jaren enorm. De consument gaat 
steeds bewuster om met haar keuzes in 
voedingsmiddelen en ingrediënten. Van 
der Pol introduceert tijdens Bakkersvak te 
Rosmalen twee nieuwe degen op spelt 
basis. Vol van smaak, met specifieke eigen-
schappen en vooral geproduceerd om ook 
de genietmomenten een gezonder karakter 
te geven, zodat er nog meer argumenten 
zijn voor de consument om uw eindproduct 
te kopen. 

Van der pol introduceert 100% spelt bladerdeeg 
en croissantdeeg voor de ambachtelijke bakkerij 

http://www.vdpol.nl/


De techniek maakt het mogelijk om in een 
aanzienlijk korte tijd producten terug te 
koelen in temperatuur, nadat deze gebak-
ken uit de oven komen. Dit geeft in sommi-
ge producties alleen al een koelbesparing 
in tijd van ruim 90%. De producten kunnen 
in drie á vier minuten teruggekoeld wor-
den naar snij- of verpakbare-temperatuur. 
Naast het koelen zorgt deze techniek ook 
voor een betere kwaliteit van het product 
met een langere houdbaarheid vanwege 
een kortere contaminatiefase.

De grotere producenten in de bakkerijwe-
reld zijn overtuigd van de techniek en heb-
ben gekozen voor de BVT vacuüm koelsy-
stemen. Zij lopen hiermee als innovators 
voorop in de toekomstige ontwikkeling in 
de bakkerijproductie.

BVT BatchVaC
“We zijn ontzettend enthousiast met deze 
omslag in de bakkerij-industrie”, vertelt 
Rogier Vos, Sales & Marketing BVT. “Grote 
spelers en innovatieve kleinere bakkerijen 
kijken vooruit in de markt. Zij hebben 
gekozen om de marges te verhogen op de 

bestaande producten. Ook productkwali-
teit en vermindering van acrylamide in de 
producten speelt een grote rol in de keuze 
voor ons systeem. De eisen voor acrylamide 
in producten worden steeds strenger. Met 
dit systeem wordt dit met zo’n 70% ver-
minderd. Onze klanten voldoen hiermee 
aan toekomstige normen. De testen die 
wij met onze klanten samen uitvoeren in 
onze proefbakkerij zijn zo overtuigend 
dat de beslissing voor deze techniek snel 
is gemaakt. We hebben een batchsysteem 
voor bakkerijen die met rotatieovens wer-
ken, de BVT BatchVaC genaamd, en een 
inline continu system BVT Continuous 
VaC, die achter een deck- of tunneloven 
geplaatst kan worden. Veel van onze klan-
ten krijgen de vraag naar eerlijke produc-
ten zonder veel kunstmatige toevoegin-
gen. Door vacuümtechniek toe te passen 
in het huidige proces kan men voldoen aan 
deze vraag. Houdbaarheid en smaak zijn 
niet langer afhankelijk van toegevoegde 
stoffen. We maken op een gecontroleer-
de manier gebruik van de natuurkundige 
wetten, wat een andere manier van bena-
deren is.”

“Meer rendement uit uw huidige proces? 
Kwalitatief niet te evenaren deegproduc-
ten in de markt brengen? Wacht niet 
langer en neem contact met ons op. Meer 
informatie op www.bvtvc.com.” 

Meer informatie: 
BVT 
Tel. +31 (0)412-699008  
www.bvtbs.com

BVT Vacuum Cooling, voortgekomen 
uit BVT Bakery Services, die sinds 2001 
wereldwijd deegverwerkingslijnen en 
handlingssystemen levert aan de bak-
kerij industrie, heeft sinds begin 2014 
gekozen om vacuüm koelsystemen te 
introduceren in de bakkerij-industrie, en 
met succes! BVT heeft sinds de intro-
ductie diverse installaties verkocht en 
geleverd en de resultaten zijn boven 
verwachting. Meerdere klanten hebben 
het rendement van bestaande producten 
met bijna 100% zien stijgen. Alleen al 
de kostenbesparing per product geeft 
verbluffende resultaten.

“We zijn ontzettend enthousiast met 
deze omslag in de bakkerij-industrie”

32

BVT  VACUUM COOLING
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100 procent rendement verbetering 

met BVT Vacuum Cooling

BVT BatchVac

BVT Continuous VaC

http://www.bvtvc.com/
http://www.bvtbs.com/
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wij spreken de taal, begrijpen de 
problematiek en bieden de oplossing

Onafhankelijk van 
machineleveranciers!

Goede Bakkers, Goede Machines:

www.rittershaus.eu
info@technischburo.com
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 RVS hefkiepers, 
 deegtrechters, 
 invet-units en 
 deegtransportbanden.

 Belader en ontlader 
 van ovenwagens.

 Kleinbroodinstallaties 
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 Fermentatietanks. 
 Automatisering.
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In Arnhem is een nieuwe productielijn 
voor kleinbrood gerealiseerd, waardoor 
de beschikbare vierkante meters optimaal 
benut worden. De ware reden voor het 
overgaan tot het aanschaffen van een 
nieuwe productielijn is niet gemaakt – 
zoals je zou verwachten – op bedrijfs-
economische gronden, maar heeft alles 
te maken met de filosofie van de familie 
Borgesius: passie voor het vak. “Op zakelijk 
gebied is dit de slechtste deal die ik ooit 
heb gemaakt”, aldus Jan Borgesius. “Je 
zou me eigenlijk zakelijk moeten afschie-
ten, want ik heb nog nooit zoiets doms 
gedaan als dit. We hebben ons laten leiden 
door onze liefde voor het vak en het feit 
dat ik wil dat mijn kleinkinderen ook nog 
het prachtige vak van bakker moeten kun-
nen uitoefenen.”

Efficiëntie
“Het belangrijkste ingrediënt van brood is 
versheid”, vervolgt Borgesius. “Echter deze 
staat in geen enkel receptuur, maar we zijn 
wel allemaal bezig om een zo goed moge-
lijk product te maken. Dat begint met de 
beste grondstoffen. De inkoper moet je 
daarvoor wel de ruimte geven, zodat je 
niet met plofkiptarwe hoeft te werken. 
We zijn in een economie terecht gekomen 
waarin efficiëntie de boventoon voert. 
Deze ontwikkeling  is zo erg dat de bak-
kerijbranche afglijdt naar zo veel mogelijk 
produceren per uur. Daarin moeten wij 
mee om onze klanten tevreden te stellen. 
Warme bakkers spelen echter een positieve 
rol in de broodconsumptie, want zij zijn 
het broodgeweten. Doordat de warme 
bakker de slag verliest, is het toetsmo-
ment van versheid ook aan het verdwijnen. 
Wij willen dat toetsmoment tastbaarder 
maken door verse producten de hele week 
door aan te bieden. Dat is de enige reden 
dat wij deze hoge capaciteit kleinbroodlijn 
hebben geplaatst.”

Piekmoment
Ondanks de grootte van de investering 

voor de Borgesius Groep, heeft passie dus 
de doorslag gegeven. “We mogen het 
niet van het gemak gaan verliezen, zoals 
het drinkontbijt, de muesli, de cruesli en 
wat al niet meer. Dat zijn producten die 
lang houdbaar zijn, maar brood moet vers 
zijn. De nieuwe lijn die is ontwikkeld door 
Capway Systems draait drie dagen, alleen 
aan het einde van de week, om de versheid 
van onze producten ook op een piekmo-
ment in het weekend te kunnen garan-
deren. Brood moet gewoon vers zijn en 
mensen moeten van brood houden, zodat 
ook de volgende generatie Borgesius bak-
ker kan zijn. Dat is onze ultieme taak en 
die van de Nederlandse bakkerij.”

Voorafgaand aan de samenwerking met 
Capway voor dit project is een brainstorm 
fase geweest waar alle wensen kenbaar 
werden gemaakt. “Om dergelijke projec-
ten als deze te realiseren kun je niet kiezen 
uit heel veel partijen. We hebben gekeken 
naar de juiste techniek en de juiste prijs en 
naar aanleiding van deze punten hebben 
wij gekozen voor Capway. Ik ben tevreden 
met de realisatie van dit project. We heb-
ben een verlanglijstje opgesteld en daar 
heeft Capway goed gehoor aangegeven.”

Trots
Van Capway werd voor dit project de 
nodige innovatie gevraagd. Peter Pieterse: 
“Door de beschikbare ruimte waren wij 
genoodzaakt om de hoogte in te gaan 
met de kleinbrood productielijn. Daardoor 
waren er ook wat logistieke problemen. 
We hebben dan ook gekozen om alles in 
onze eigen fabriek kant-en-klaar te mon-
teren en daarna de lijn in zijn geheel door 
het dak van de productieruimte bij Bakker 
Veenhuis te hijsen. We zijn er als Capway 
trots op dat het op deze manier gelukt 
is.” “De bakkerij moest wel doordraaien”, 
zo vult de heer Borgesius aan. “Er is 
geen uur stilstand geweest. Het team in 
Arnhem, onder leiding van locatiemanager 
Arnold van Os, heeft in samenwerking met 

Op 6 juli vorig jaar werd een presti-
gieus project van Capway bij Bakker 
Veenhuis in Arnhem voltooid. Bij de 
industriële bakker onder de vlag van 
de Borgesius Groep werd een hoge 
capaciteit kleinbroodlijn gerealiseerd, 
waarbij creativiteit gewenst was. De 
ruimte was namelijk zeer beperkt en 
dus moest er in de hoogte gebouwd 
worden. Uiteindelijk is alles naar wens 
verlopen, maar het betrof hier toch wel 
een niet alledaags project. De redactie 
van NBT Magazine trad in gesprek met 
Jan Borgesius, Severien Hulsman (Hoofd 
Techniek) van de Borgesius Groep en 
Peter Pieterse (Sales Director) en Willem 
Schalkwijk (International Sales Manager) 
van Capway Systems om meer te weten 
te komen over de samenwerking. “De 
belangrijkste reden voor ons om een 
nieuwe kleinbrood productielijn aan te 
schaffen is om de versheid van onze 
producten te garanderen”, zo vertelt Jan 
Borgesius onder meer.

Capway Systems en Borgesius Group realiseren samen 
hoge capaciteit kleinbroodlijn
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Capway een topprestatie neergezet. Het  is 
een hele investering en operatie geweest, 
maar door deze toevoeging hebben we de 
maximum in capaciteit en efficiëntie wel 
bereikt.” 

De deadline van oplevering was ambi-
tieus, maar ook daaraan heeft Capway 
gehoor kunnen geven. “De lijn moest 
6 juli operationeel zijn”, aldus Severien 
Hulsman. “Doordat we in november het 
hele traject zijn ingegaan met elkaar, was 
het een gigantische uitdaging om alles 
te realiseren. Er zijn veel sessies geweest 
voordat we daadwerkelijk met elkaar in 
zee zijn gegaan en het is dan ook mooi 
dat het allemaal gelukt is in korte tijd.” 
“De belangrijkste uitkomst van die sessies 
was dat we besloten hebben de cyclustijd 
te beperken. Er is gekozen om grote pla-
ten te gebruiken – die zijn gemaakt door 
EverBake Capway – waardoor de cyclustij-
den zijn beperkt en er rust in de productie-
lijn is gekomen”, geeft de heer Borgesius 
aanvullend aan.

Voor Capway was het hele project van 
ontwerp tot realisatie van de hoge capaci-
teit kleinbroodlijn ook een primeur. “Het 
is elke keer weer een uitdaging als je 
akkoord krijgt voor het realiseren van 
projecten van deze grootte, maar Capway 

staat bekend om het bieden van oplos-
singen. Uiteindelijk hebben we het samen 
mogen voltooien. Door samen te sparren 
kom je tot de mooiste oplossingen. En als 
je het eindresultaat ziet, dan kunnen wij 
niet anders dan tevreden zijn, ook omdat 
alles helemaal naar wens is verlopen. Dit 
geeft ons heel veel voldoening”, zegt 
Willem Schalkwijk.

Beste product aanbieden
Het mag duidelijk zijn dat dit geen normaal 
project betrof. “Dit is dus puur neergezet 
om de consument ook aan het einde van 
de week een vers broodje moet kunnen 
kopen. Er is genoeg gezegd en gebeurd 
rondom brood de afgelopen jaren en dat 
heeft niet bijgedragen aan de broodcon-
sumptie. Daar zijn we zelf ook deels debet 
aan geweest doordat wij vonden dat het 
zout percentage  in brood gereduceerd 
moest worden. Daardoor is het brood 
niet lekkerder geworden. Er zijn daarnaast 
schandalen geweest en iedereen mag wat 
vinden van brood, zonder wetenschap-
pelijke onderbouwing. Het enige dat telt 
is dat het boek maar verkoopt. Echter dit 
draagt niet bij aan de consumptie. Brood is 
een van de gezondste producten en waar 
je het minste energie aan toe hoeft te voe-
gen als producent (corporate footprint). 
Door een beetje water gaat de tarwe 

groeien, dat is goedkoop in transport en 
vermaling. Met de consumptie van brood 
krijg je heel veel vitale vitaminen, voe-
dingsstoffen en vezels binnen. In vergelij-
king met bijvoorbeeld vlees is brood  qua 
kosten veel goedkoper. En van brood word 
je niet dik. Veel mensen bewegen domweg 
te weinig. Brood is gezond en mensen 
moeten van brood houden. Dat willen wij 
bereiken door het best mogelijke product 
aan te bieden.”

Het verhaal is eigenlijk heel simpel: de 
Borgesius Groep moet anticiperen op een 
veranderende omgeving. “Mensen willen 
puur en eerlijk. Grondstoffen zijn daar-
in heel belangrijk. Wij beantwoorden de 
vraag met eerlijk en puur brood dat vers 
is. We brengen het ambacht terug in het 
product en dat is eerlijkheid en versheid. 
Brood blijft wel gegeten worden, maar 
hoeveel is de vraag. De slechte voorbeel-
den van hoe het kan gaan zijn er genoeg. 
Kijk naar de industriële markt in Engeland 
en Amerika. Dat brood moet je rooste-
ren om het enigszins eetbaar te maken. 
Die kant willen wij niet op. In Nederland 
eten wij nog vijftig tot zestig kilogram 
brood per hoofd van de bevolking. Maar 
in Frankrijk, Turkije en Arabische landen 
eten ze meer en daar heeft het ambacht 
het nog voor het zeggen. Dat moet ons 
voorbeeld zijn en dus moeten wij als indu-
striële producent een ambachtelijk pro-
duct produceren. Het bakmoment zo dicht 
mogelijk bij het consumptiemoment bren-
gen. Dit geldt niet alleen voor het dagvers 
brood, maar ook ons gerezen deeg bakken 
we op de winkelvloer. Hierdoor worden we 
weer een stukje verser. Versheid wordt het 
meest gewaardeerd, dan moet ik daar op 
sturen en dat is wat wij doen”, aldus de 
heer Borgesius tot slot.

Voor aanvullende informatie: 
Capway Systems 
Tel. +31 (0)30 7007810
www.capway.nl
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Gaat de bakkerijsector zuinig om met 

energie? Om daarin inzicht te krijgen en 

om energiebesparing te stimuleren, dien-

den Project Techniek en De Kleijn Energy 

Consulting & Engineers bij het Rijk een 

idee in om een systeem voor een Energie 

Prestatie Keuring (EPK) voor industriële 

bakkerijen te ontwikkelen.

Project Techniek en De Kleijn Energy Consultants & 
Engineers ontwikkelen pilot project

EPK is een instrument dat helpt om ener-
giebesparende maatregelen te identifice-
ren, deze uitgevoerd te krijgen én te kun-
nen bewijzen dat de uitvoering ter hand 
genomen is. De EPK zal ook bijdragen 
aan het efficiënter handhaven van de Wet 
Milieubeheer. Veel bedrijven zijn volgens 
de Wet Milieubeheer namelijk verplicht om 
alle energiebesparende maatregelen uit te 
voeren die binnen vijf jaar kunnen worden 
terugverdiend. De EPK zorgt ervoor dat u 
kunt aantonen dat u werkt aan vermin-
dering van uw energieverbruik. Het is een 
soort APK, een periodieke keuring, waar-

door inzichtelijk wordt welke energiebe-
sparende maatregelen bedrijven kunnen 
nemen. 

Industriële bakkerijen
Het EPK pilot project richt zich op de 
sector industriële bakkerijen, een sector 
die niet deelneemt aan het convenant 
‘Meerjarenafspraken Energie-efficiency 
(MJA)’. Hierdoor is er in de bakkerijsector 
mogelijk sprake van een achterstand op het 
gebied van energie-efficiency. Daarnaast 
is de verwachting dat door de EPK aanpak 
bakkerijen veel op hun energiekosten kun-
nen besparen. 

Hoe ziet de pilot eruit?
De pilot wordt uitgevoerd in de periode 
januari tot en met juni 2015. De industriële 
bakkerijsector is benaderd met de vraag of 
zij wil deelnemen aan het pilot project en 
zitting wil nemen in de klankbordgroep. In 
enkele bijeenkomsten wordt met de bedrij-
ven en een afvaardiging van de overheid 
gediscussieerd over de invulling van het EPK 
instrument. De eerste bijeenkomst heeft op 
11 februari plaatsgevonden.

Project Techniek en De Kleijn gaan aan de 
slag met de uitwerking van de EPK in een 
aantal varianten. Deze varianten variëren 
van een eenvoudig EPK, vooral gericht op 
standaard maatregelen, waarmee wordt 
voldaan aan de minimum eisen (categorie 
brons), tot een variant met innovatieve 
maatregelen en/of de toepassing duurzame 
energie (categorie goud). De categorie zil-
ver zit hier tussenin en omvat naast de stan-
daard maatregelen ook aanvullende maat-
regelen die vooral zijn gericht op het speci-
fieke bakkerij productieproces. De varianten 
worden ook in de praktijk getest. Dit houdt 
onder andere in dat voor de deelnemende 
bedrijven de besparingsmogelijkheden in 
kaart worden gebracht aan de hand van 
die varianten. Het uiteindelijke doel van het 
pilot project is dat een optimale methode 
voor het uitvoeren van een EPK binnen de 
bakkerijsector gevonden wordt.

Wilt u op de hoogte blijven? Via diverse 
media meldt Project Techniek de voort-
gang en resultaten. En ook NBT Magazine 
besteedt in de komende uitgaven en op de 
website uitgebreid aandacht aan het pilot 
project.

PROJECT  TECHNIEK 

Eerste EPK-bijeenkomst

De eerste bijeenkomst heeft op 11 
februari plaatsgevonden. Tijdens 
deze bijeenkomst is vooral het 
benodigde draagvlak gecreëerd 
door een brede vertegenwoordi-
ging uit de bakkerijsector, aange-
vuld met adviseurs en bevoegd 
gezag. Om het enthousiasme nog 
verder te vergroten is er tijdens 
de bijeenkomst ruim aandacht 
geweest voor kennisoverdracht op 
het gebied van energiebesparing in 
de bakkerij.

Energie Prestatie Keuring (EPK) 
voor industriële bakkerijen

NBTmagazineNBTmagazine36
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Horecava

Half januari jongstleden een dagje 
Horecava met als hoofddoel het bezoe-
ken van de bakkerij van de (v)oorsprong. 
De toegangsprijs en parkeergeld aan de 
Horecava zijn fors te noemen, maar de hele 
dag proeven in het bijzijn van het juiste 
gezelschap, is het dubbel en dwars waard. 
De aanwezige dames per stand geven in 
de meeste gevallen de juiste koopsigna-
len af. De aanwezige heren laten dit in 
grote meerderheid achterwege. Heren ver-
tegenwoordigers, verkopers of adviseurs: 
jullie  trouwpak van 30 jaar geleden kan 
op marktplaats, jullie schoenen mogen 
gepoetst en beter luisteren in plaats van 
erg veel praten. Uitstraling en er verzorgd 
uitzien is het begin van een goed gesprek. 

De wijninkopers en koffie branders zijn 
goed vertegenwoordigd; Peeze, Illy, 
Segafreddo ze staan er allemaal; zoals ook 
een aantal bakkerijen met name als leve-
rancier aan de horeca. 

De hal met machines en fastfood geeft mij 
weinig opwinding. Dit in tegenstelling tot 
de verzorgde stand van de bakkerij van 
de (v)oorsprong. Het ambachtelijk bakken 
springt je met veel enthousiasme tege-
moet. Zij bakken met desem; uiteraard 
zal ik als kantoorklerk u niet uitleggen 
wat desem is. Voorlichting op dit terrein 
richting de consument is wat mij betreft 
wel dringend gewenst, want kreten als 
desem en spelt vliegen je om de oren. 
Sommige desems schijnen jaren oud te zijn 
en weer andere desems blijken een in de 
fabriek geproduceerd gist. Wordt het niet 
de hoogste tijd voor een soort beschermd 
keurmerk? Een desembrood waarin 10% 
desem is verwerkt is toch geen desem-
brood? Schoenmaker houd je bij je leest; 
dus ik ga u niet vertellen hoe ons brood 

te bakken, maar ik proef wel duidelijk de 
verschillen en koop het brood daar waar 
het smaakt en goed is. 

De filosofie van de bakkerij van de(v)oor-
sprong  is om een voorsprong te nemen 
vanuit je oorsprong.  Met andere woorden 
terug naar de basis en werken met eerlijke 
grondstoffen en processen en je onder-
scheiden in ondernemerschap door dicht 
bij jezelf te blijven. Dat laatste klinkt nogal 
soft, maar zij houden oog voor de com-
merciële mogelijkheden die deze filosofie 
te bieden heeft. Het brood smaakt daad-
werkelijk voortreffelijk, maar dient wel in 
klinkende munt te worden omgeslagen 
en dat is zeer wel mogelijk. Dit bewijzen 
meerdere gespecialiseerde bakkerijen, die 
deze zienswijze ondertussen omarmen. 
Door de wijze van produceren hoeven er 
ook minder nachturen gemaakt te wor-
den, waardoor het beroep bakker socialer 
wordt en daarnaast staat de bakker voor 
het oog van de consument te bakken en is 
hij als vakman weer aanspreekbaar in de 
winkel. En of we het nu over koffie of over 
ons dagelijks brood hebben uiteindelijk 
wint kwaliteit altijd. Mits kwaliteit op de 
juiste wijze gecombineerd wordt met goed 
ondernemerschap. 

Op Bakkersvak 2015 te Rosmalen heeft 
elke standhouder weer een nieuwe kans 
om zich te profileren. Dat geldt dagelijks 
voor elke bakker. Maar wie durft er kritisch 
naar zichzelf te kijken en naar het vak dat 
hij of zij uitoefent?

Meer informatie: 

Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
Tel. + 31 (0)24 397 38 37
www.eskespartners.nl 

Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie Adviseurs gaat dieper in op prangende onder-

werpen op het gebied van verzekeringen en thema’s die hemzelf en de bakkersindustrie 

bezighouden. Dit keer bespreekt Marius zijn bezoek aan Horecava en wat hem daar vooral 

opviel.

COLUMN MARIUS  ESKES

http://www.eskespartners.nl/
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Bij aankomst in de mooie koekjes- en crac-
kerfabriek van Bolletje in Heerde snuift 
de bezoeker direct de authentieke bak-
kerssfeer op. Zo ook de redactie van NBT 
Magazine. In gesprek met de bevlogen 
plantmanager Willem Pranger wordt al 
snel de passie voor het maken van een 
mooi en onderscheidend product duidelijk. 
Bolletje heeft BPA Racupack benadert voor 
het kartonneren van koekjes en crackers in 
vouwkarton doosjes. Dit heeft geleid tot 
een samenwerking en het leveren van de 
nieuwe RTI-100 kartonneermachine, waar-
over wij als redactie van NBT Magazine 
natuurlijk alles willen weten.

BPA Racupack levert RTI-100 
kartonneermachine

Op de vraag waarom Bolletje heeft geko-
zen voor de RTI 100 kartonneermachine 
van BPA Racupack hoeft Willem Pranger 
niet lang na te denken. “Natuurlijk hebben 
we al een aantal oudere types Racupack 
sideloaders staan waar we tevreden over 
zijn. Toch hebben we meerder leveranciers 
uitgenodigd. Maar de moderne techniek, 
korte omsteltijd en goede prijs-prestatie-
verhouding heeft ons doen besluiten weer 
voor deze Nederlandse fabrikant te kiezen. 
We zijn erg tevreden over Racupack en de 
machines”, aldus Pranger.

Belangrijk voordeel van de RTI 100 is het 
nagenoeg volautomatisch kunnen omstel-
len van de machine. De (invoer)cassette 
baanbreedte (3/4/5 pack), doosjesmeene-
mer (steek, doos breedte), bedbreedte 
(lengte van doosje) en de hoogte is per 
doosformaat voorgeprogrammeerd en dus 
operator-onafhankelijk. “Onze machine-
bedieners zijn toegewijde mensen, maar 

we mogen niet afhankelijk zijn van het 
‘fingerspitzengefühl’ van de individuele 
operator”, aldus Willem. 

Goede begeleiding
Een constante kwaliteit, maximaal machi-
nerendement en flexibiliteit staan voor 
Bolletje hoog in het vaandel. In gesprek 
met de operators blijken zij net zo tevre-
den te zijn als het management. “De 
deuren gaan eigenlijk niet meer open als 
er een storing is of er een ander product 
geproduceerd moet worden. Alles gaat 
via het computer beeldscherm. Natuurlijk 
is een machine altijd even wennen maar 
we hebben een goede training en begelei-
ding gehad”, zo vertelt een enthousiaste 
machine bediener.

Het roterende ‘doosjes uitname-systeem’ 
en het ‘vóóropenen’ levert een goed en 
nauwkeurig positioneren van het doosje 
in de meenemers. De rustige bewegingen 
helpt tevens de inkoop te besparen op een 
(lichter) doosje en een venster of uitspa-
ring in het doosje is ook geen probleem.

Over BPA Racupack
BPA Racupack bestaat ruim 25 jaar en 
heeft in die periode naam gemaakt met 
haar kartonneermachines en casepackers. 
Mocht u hen nog niet kennen of daar niet 
van op de hoogte zijn, sinds 2013 maakt 
Racupack onderdeel uit van Blueprint 
Packaging Automation (BPA). Het moe-
derbedrijf, gevestigd in Woerden, is een 
vooraanstaand (robot)verpakkingsmachi-

ne-fabrikant. In de fabriek in Culemborg 
worden de casepackers en kartonneerma-
chines geconstrueerd, gebouwd, voorzien 
van besturing en gereedgemaakt voor uit-
levering.

BPA bouwt kartonneermachines voor het 
verpakken van naakte of reeds (in folie) 
verpakte producten in een vouwkarton of 
duplex doosje, veelal een consumenten-
verpakking. De machinerange bestaat uit 
intermitterende machines voor de lagere 
snelheden en continuelopers voor snelhe-
den tot 200 per minuut, vanzelfsprekend 
voorzien van een maatwerk formeer- en 
toevoersysteem zoals bijvoorbeeld een cas-
settebaan,  Racutrack, kleppenstation, sta-
pelaar of eenvoudige product-inschiet. 

Meer informatie:
BPA Racupack
Tel. +31 (0)345 630444
www.racupack.nl 

Bolletjes kiest voor Nederlands 
fabrikaat inpakmachine

BPA RACUPACK

http://www.racupack.nl/


http://www.metalarts.nl
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Gommans De Echte Bakker 

Het honderdjarig bestaan werd dus eind 
vorig jaar gevierd. Wij vragen Joep dan 
ook om een korte terugblik op de familie-
geschiedenis. “Het is dus allemaal begon-
nen in november 1914. De exacte datum 
achterhalen had nogal wat voeten in 

aarde, maar we zijn er uiteindelijk achter 
gekomen dat er op 20 november 1914 
vanuit de gemeente een vergunning is ver-
leend aan Handrie Gommans, onze over-
grootvader. Honderd jaar geleden werd 
Bakkerij Gommans als kruidenierswinkel 
met zelfgebakken broodwaren opgericht. 
Mijn ouders kwamen in 1974 aan het roer 
te staan en besloten om zich te specialise-
ren in brood en banket, mede ingegeven 
door de opkomst van supermarkten. Bas is 
in 1996 in de bakkerij komen werken toen 
onze vader heel ziek werd. Uiteindelijk 
is hij in 1998 overleden aan de gevolgen 
van zijn ziekte en stond onze moeder er 
alleen voor. Zij heeft de bakkerij draaiende 
gehouden samen met ons, totdat wij in 
staat waren de bakkerij over te nemen. 
Ze is nog steeds werkzaam bij de bakkerij. 
Ik was in 1998 klaar met mijn opleiding 
in Wageningen en ben marketing gaan 
studeren. Ik kon twee dagen in de bakkerij 
werken en ben na mijn opleiding in 2000 
full time gaan werken. Daarnaast heb ik 
nog een studie Bedrijfskunde gevolgd in 
die tijd, naast mijn werkzaamheden voor 
de bakkerij. Bas en ik hebben uiteindelijk 
in 2004 de bakkerij van onze moeder over-
genomen.”

Vakman vs. marketingspecialist
Het traject dat Bas en Joep hebben afge-

legd voorafgaand aan hun intrede in de 
bakkerij van hun ouders toont al het ver-
schil in karakters aan. “Bas is eigenlijk de 
vakman in hart en nieren, de productspe-
cialist die in de praktijk heel veel geleerd 
heeft. Sinds zijn zestiende is hij terug te 
vinden in de bakkerij en daar ligt ook zijn 
passie. Mij trekt die kant van het bedrijf 
veel minder. Ik heb mijn eigen passie en 
dat is de marketing en de bedrijfsvoering 
van de bakkerij. We hebben dus allebei 
een hele andere taakverdeling, ingege-
ven door wat we leuk vinden en waar we 
goed in zijn. We zijn zeer verschillend op 
persoonlijk gebied, maar we vullen elkaar 
eigenlijk perfect aan. Bas richt zich op het 
maken van de mooiste producten en ik 
stippel een duidelijk beleid en heldere visie 
uit voor het bedrijf en zorg ervoor dat er 
zoveel mogelijk geschreven wordt over ons 
in de media. Daar haal ik mijn plezier uit.”

De aanwezigheid van een productspecialist 
en een marketingspecialist is de kracht van 
Gommans De Echte Bakker. “Het is echt 
niet zo dat wij hele bijzondere dingen 
doen, want het werken met regionale pro-
ducten is bijvoorbeeld iets dat meerdere 
bakkers doen, maar door ons marketing-
beleid komen we wel veelvuldig terug in 
de vakbladen en de regionale media. Je 
moet een verhaal rondom je producten 

2014 was voor Gommans De Echte 
Bakker eigenlijk in nagenoeg alle opzich-
ten een geweldig succesjaar. Bas en Joep 
Gommans vielen vorig jaar meermaals 
in de prijzen, met als klap op de vuur-
pijl een prachtige tweede prijs achter 
winnaar Thijs Koolen tijdens de Beste 
Echte Bakker-verkiezing. Daarbij kwam 
ook nog eens dat in november vorig 
jaar het honderdjarig jubileum gevierd 
werd. Genoeg reden voor de redactie 
van NBT Magazine richting Sevenum te 
reizen om in gesprek te gaan met Joep 
Gommans. Samen met zijn broer Bas 
is hij sinds 2004 helemaal verantwoor-
delijk voor het familiebedrijf, maar ze 
hebben allebei een geheel eigen taak 
binnen het bedrijf. “Bas is de vakman 
met passie voor het maken van mooie 
producten, ik ben de marketingspecialist 
die de bedrijfsvoering voor zijn rekening 
neemt. Dat botst nog wel eens. We zijn 
als water en vuur, maar we bestrijden 
elkaar niet, we versterken elkaar alleen 
maar”, zo citeren wij Joep Gommans. 
Toch zit er in 2015 een grote verandering 
aan te komen voor het bedrijf van de 
gebroeders Gommans!

‘De tweede plaats bij de Beste Echte Bakker 2015-
verkiezing is een compliment voor de hele organisatie’
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vertellen. Je moet het commerciële doel 
ervan inzien. Natuurlijk valt of staat alles 
met kwalitatief goede producten en dat 
heeft Bas heel goed voor elkaar.”

Winnaars
Dat laatste blijkt wel, want vorig jaar werd 
de weihnachtsstol van Gommans De Echte 
Bakker voor het derde jaar op rij als lekker-
ste beoordeeld en ook de oliebollen kwa-
men als beste uit de tests van het Gilde. Het 
concept ‘De Echte Oliebol’ is samen met de 
Echte Bakker Marc Fleuren, met winkels in 
Roermond en Baarlo, ontwikkeld en eerste 
geworden in de landelijke oliebollenkeu-
ring van het Echte Bakkersgilde. “Daar 
hebben we veel publiciteit uit gehaald en 
dat resulteerde in een ongelooflijk drukke 
periode in december. De lekkerste oliebol 
van Nederland bakken is één, maar dan 
moet je de kwaliteit ook in je productie 
hebben. Tussen 30 en 31 december heb-
ben we 35.000 oliebollen gebakken en dan 
moeten die ook de kwaliteit hebben die je 
voor ogen hebt. Dat vergt een hele andere 
discipline en daar slaagt Bas altijd goed in, 
samen met onze andere bakkers. Een wed-
strijd winnen is ook niet vanzelfsprekend. 
Er gaat een hele lange voorbereiding aan 
vooraf, zoals bakkers zelf ook wel weten. 
Als de mussen van het dak vallen van de 
warmte ben je als bakker al bezig het lek-
kerste kerstbrood te maken of de mooiste 
samenstelling voor je oliebol te vinden. 
Het gaat dan echt om details.”

Zelf vindt Joep de behaalde tweede plaats 
in de verkiezing Beste Echte Bakker 2015 
nóg mooier dan de eerste plaats voor de 
oliebollen en de weihnachtsstol. “Dat is 
mijn persoonlijke mening, maar daar zal 
Bas het niet mee eens zijn. Ik vind dat een 

mooiere prijs aangezien het weergeeft dat 
je een jaar lang goed gepresteerd hebt 
met je winkel en de bakkerij, samen met al 
je medewerkers. We hebben een jaar lang 
gepiekt om dezelfde hoge standaard te 
waarborgen. Dit is een enorm compliment 
voor de hele organisatie.”

Kwaliteitsverbetering
Sinds Bas en Joep de bakkerij in Sevenum 
in 2004 overnamen, is er een bewustwor-
ding gekomen als het gaat om kwaliteit 
van de producten en de exposure van het 
bedrijf zelf. “Het hele jaar door komen 
keurmeesters van het Nederlands Bakkerij 
Centrum onze producten ophalen om ze 
in het laboratorium te keuren. Daarnaast 
worden onze winkels regelmatig beoor-
deeld op bediening, hygiëne, presentatie 
en uitstraling. Dat we ons ook echt zijn 
gaan meten met de andere Echte Bakkers 
is eigenlijk begonnen in 2004. Bas was 
destijds onderdeel van de productcommis-
sie van het Echte Bakkersgilde, maar zelf 
stonden we op plek 85 van Nederland. 
Ruim boven het gemiddelde, maar niet 
meer dan de middenmoot. Destijds heeft 
Bas heel bewust gekozen om een kwali-
teitsverbetering in het assortiment door te 
voeren, omdat hij vond dat je als lid van 
de productcommissie ook zelf een hoge 
standaard moest nastreven. Het is dan ook 
onderdeel van het beleid geworden om 
jaarlijks in de top 10 te staan van de verkie-
zing Beste Echte Bakker van het Jaar. Daar 
hebben we de afgelopen jaren ook al aan 
kunnen voldoen en we groeien nog steeds 
gestaag door.”

Gommans De Echte Bakker beschikt over 
vier locaties (Sevenum, Venray, Swalmen 
en Boxmeer) met daarnaast een eigen bak-
kerij in Sevenum. “Daarbij leveren we onze 
producten ook nog aan drie supermarkten 
en bakken wij voor twee collega-bakkers 
het grootbrood. Die werkzaamheden vor-
men 99% van onze omzet. Dat wij super-
markten beleveren is een bewuste keuze. 
We denken mee met onze klanten met het 
ter beschikking stellen van onze produc-
ten bij een supermarkt. Wij vergroten ons 

bereik op deze manier. De supermarkten 
hebben ook ruimere openingstijden, waar-
door onze producten beter beschikbaar 
worden voor consumenten. Dit is geen 
bedreiging, maar een aanvulling op onze 
activiteiten.”

Wij vragen Joep of er nog de wens is om 
het aantal vestigingen uit te breiden. “We 
hebben in het begin wel groeiplannen 
gehad, met de gedachte dat ons nettore-
sultaat mee zou groeien, maar we weten 
inmiddels dat het nettoresultaat veel meer 
afhankelijk is van de kostenbeheersing 
binnen het bedrijf en niet zozeer met de 
omzetgrootte. Onze uitdaging zit hem 
dus veel meer in het verhogen van het 
nettoresultaat, dan in groei in volume. 
Als je kijkt naar vergelijkbare bakkers-
bedrijven die een zelfde grootte hebben 
als wij, zijn we van mening dat we nog 
50% meer omzetgroei kunnen realiseren. 
Omzetgroei is geen opzichzelfstaand doel, 
maar de mogelijkheden zijn dus wel aan-
wezig.”

Honderd jaar Gommans
2014 markeerde het jaar van het hon-
derdjarig bestaan van Gommans en uiter-
aard werd dit jubileum groots gevierd. 
“We hebben onder meer een open dag 
georganiseerd waar we ruim tweeduizend 
bezoekers mochten verwelkomen. We kre-
gen zeer veel leuke reacties daarop. Dat 
was de kick off voor de viering van het 
jubileum. Daarnaast hebben we ook een 
speciaal jubileum-logo ontwikkeld, dat we 
nu ook blijven voeren. Ook hebben we 
geheel in eigen beheer een jubileumkrant 
gemaakt op tabloid formaat vol met histo-
rie, actie en weetjes. Uiteraard hebben we 
daarnaast nog veel extra acties opgezet 
voor klanten en stond het hele jaar 2014 
in het teken van het honderdjarig bestaan. 
Eigenlijk zijn we een paar jaar geleden al 
begonnen met het brengen van historie. 
Het pand hebben we destijds voorzien van 
historische beelden, evenals onze bedrijfs-
wagens. Dat hebben we met het oog 
op het honderdjarig bestaan gedaan. Het 
traject is dus al langer geleden ingezet. Zo 
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hebben we drie jaar geleden ook al een 
eigen broodlijn onder de naam Handrie’s 
ontwikkeld, vernoemd naar onze over-
grootvader die ooit de bakkerij is begon-
nen. Op die manier creëer je toch een 
eigen identiteit.”

Gilde-lid
Die eigen identiteit heeft Gommans De 
Echte Bakker ontegenzeggelijk. Neem een 
kijkje op de website van de bakkers (www.
versbrood.nl) en je ziet een keur aan 
activiteiten, producten en algemene infor-
matie over de bakkerij, maar alles op de 
Gommans-manier, maar natuurlijk wel bin-
nen de ‘regels’ van het Echte Bakkersgilde. 
“We zijn alweer 25 jaar lid van het Gilde 
en we vinden het heel fijn om onderdeel 
te zijn van deze groep vakmensen. Echte 
Bakkers zijn vaklieden in hart en nieren 
die hun ambacht met liefde uitvoeren. 
We komen regelmatig bij elkaar om ons 
vakmanschap nog verder te verbeteren, 
recepturen met elkaar te delen en kennis 
te maken met de nieuwe technologieën 
op het gebied van productie. Door de jaren 
is er wel veel veranderd. Er is steeds meer 
vrijheid binnen de grenzen van het Echte 
Bakkersgilde. Je kunt een eigen identiteit 
creëren, maar nog wel onderdeel zijn van 
het Gilde en daar hebben wij ook gebruik 
van gemaakt. Het is daarnaast gewoon 
heel goed om samen te sparren en elkaar 
naar een hoger niveau te tillen. Dat doet 
Thijs Koolen bijvoorbeeld door een hoge 
standaard neer te zetten, waar andere 
collega-bakkers weer graag naartoe wil-
len groeien en zelfs willen verbeteren. Je 

maakt elkaar sterker door de kennis te 
vergroten en te delen.”

Toekomst
Kijkend naar de toekomst heeft Joep wel 
een duidelijke visie voor ogen. Dat kan 
ook niet anders als afgestudeerd bedrijfs-
kundige natuurlijk. “Ik denk dat in de 
toekomst het onderscheidend vermogen 
belangrijker wordt dan puur en alleen kij-
ken naar de kwaliteit van het product. De 
verschillen in kwaliteit worden steeds klei-
ner, zeker als je kijkt naar standaard bak-
kersproducten. Onze producten zijn nog 
steeds beter dan de producten die te koop 
zijn in de supermarkt, maar de verschillen 
worden kleiner. In de ogen van de consu-
ment is er zelfs al bijna geen verschil. Wij 
hebben dan ook al in 2011 ervoor gekozen 
om ons assortiment drastisch te gaan seg-
menteren. Het verhaal is simpel natuurlijk: 
je hebt de 80/20 regel. 20% van je assorti-
ment vormt 80% van je omzet. Daar naar 
kijkend hebben we afscheid genomen van 
een deel van ons assortiment. Als je mij nu 
vraagt of dat naar wens verloopt, moet ik 
ontkennend antwoorden. Het is nog niet 
succesvol genoeg. Hebben we een ver-
keerde keuze gemaakt? Nee, de keuze is 
wel goed, want je verkleint je menukaart 
en specialiseert je. Waar je minder goed 
in bent, laat je weg. Maar we hebben het 
eigenlijk nog niet ver genoeg doorgevoerd 
voor mijn gevoel. Je zou het assortiment 
nog verder kunnen versmallen, maar dat 
botst met onze gevoel als ambachtelijke 
bakker in een kleiner dorp. We zitten 
niet in Amsterdam, maar in Sevenum en 
we moeten een veel bredere doelgroep 
bedienen. Onze grootste opgave voor de 
toekomst is het beter invullen van de iden-
titeit die we gekozen hebben. We hebben 
een duidelijke visie neergelegd en voor 

75% zijn we erin geslaagd om aan die visie 
te voldoen, maar de ontbrekende 25% is 
de sleutel tot een groter succes. Er is dus 
nog een slag te maken, maar kansen zijn 
er genoeg.”

In 2015 zullen de wegen gaan 
scheiden
De laatst genoemde slag is er eentje die 
Bas zelfstandig zal gaan maken later in 
2015. Joep heeft namelijk het grote besluit 
genomen om in de tweede helft van dit 
jaar het familiebedrijf te gaan verlaten. 
“Voor mij zijn er twee belangrijke rede-
nen om weg te gaan. Allereerst ben ik na 
zestien jaar heel erg toe aan een nieuwe 
uitdaging, aan nieuwe prikkels. In kan in 
mijn huidige functie binnen dit bedrijf 
mijn passie, opleiding, en ervaring binnen 
de  marketing en bedrijfskunde slechts op 
een beperkte mate gebruiken en ik merk 
dat de koek simpelweg op is. Daarnaast 
lijkt het me heerlijk om in de toekomst een 
broer en moeder te hebben waarmee ik 
geen zakelijke belangen heb”, aldus Joep.

De beslissing van Joep valt in een jaar 
waarin het bedrijf van Gommans het 
grootste financiële resultaat heeft weten 
te realiseren van de afgelopen elf jaar. 
“Stoppen op het hoogtepunt noemen ze 
dat wel eens. Maar zonder gekheid, het 
geeft natuurlijk  ook veel rust om te weten 
dat zowel mijn broer als ik verder kunnen 
gaan zonder financiële druk of schulden.” 
Op de vraag wat Joep voor zijn eigen 
toekomst voor ogen heeft is hij kort maar 
krachtig: “De bakkerswereld is nog lang 
niet van mij af, daarvoor heb ik veel te veel 
passie voor dit vak. Ik ga mijn brede ken-
nis die ik in de afgelopen zestien jaar heb 
opgedaan beschikbaar stellen voor andere 
bakkers en ga daar een eigen bedrijf voor 
oprichten, maar het fijne daarover kan ik 
nog niet vertellen”, zegt Joep tot slot.
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