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Wat gaat de toekomst brengen? Echt zo’n vraag die je jezelf vaak stelt, maar waar je 
nooit een antwoord op krijgt. Je kunt gissen naar wat komen gaat, maar uitsluitsel heb 
je niet. Hoe zorg je dan dat je klaar bent voor de toekomst? Je kijkt naar de markt en 
speelt in op behoeften. Simpel gezegd, maar moeilijk bewerkstelligd. Om meer inzicht 
te krijgen in wat bakkers belangrijk vinden als het gaat om de samenwerking met leve-
ranciers en zo in te spelen op wensen uit de markt, organiseerde Nederlandse Bakkerij 
Techniek het symposium ‘Door het oog van de bakker’. Belangrijkste doel: de bakker 
beter kunnen faciliteren en zodoende kunnen inspelen op de toekomstige behoeften.

Omdat wij een nauwe band hebben met Nederlandse Bakkerij Techniek – NBT 
Magazine is alweer bijna zeventien jaar geleden opgericht onder auspiciën van deze 
branchevereniging – werd de redactie betrokken bij de opzet van ‘Door het oog van 
de bakker’. Zo staan wij in deze uitgave uitgebreid stil bij dit eerste op deze manier 
opgezette initiatief. Wij juichen dergelijke  initiatieven zeker toe, want een intensie-
vere samenwerking tussen bakker en leverancier zorgt alleen maar voor een positieve 
uitkomst.

Zelf proberen wij ons ook klaar te maken voor de toekomst. Als vaktijdschrift staan 
wij dan ook niet stil. Om onze lezers beter te kunnen informeren, brengen wij u op 
alle fronten nieuws. Dat is zowel offline (in het blad) als online (website, social media, 
nieuwsbrieven). Om u via NBT Magazine op verfrissende wijze te informeren over de 
laatste ontwikkelingen in de branche, zijn wij vorig jaar al begonnen met een nieuwe 
verfrissende restyling. Dit jaar zetten wij dit door. Het resultaat is in deze uitgave te 
zien! En ook online gaan we deze koers voorzetten, zodat on- en offline elkaar nog 
meer gaan versterken. U bent immers ook steeds vaker op het internet en social media 
te vinden. Wij ontmoeten u daar graag!

Waar we u ook graag ontmoeten is op Bakkersvak 2016. Wij zullen daar als team 
van NBT Magazine op de beursvloer rondlopen, dus spreek ons aan mocht u vragen 
hebben. U kunt mij herkennen – want mijn foto zoals onderstaand staat, is nog steeds 
redelijk up-to-date. Een bezoek aan Bakkersvak is sowieso aan te raden. Naast het 
feit dat het een jubileumeditie betreft, is Rosmalen andermaal twee dagen lang het 
epicentrum voor de ambachtelijke bakker. Om alle trends en ontwikkelingen goed in 

kaart te brengen zou ik een bezoek 
aan Bakkersvak haast willen ver-
plichten, maar ondernemers laten 
zich nu eenmaal niets vertellen of 
verplichten. Maar ik druk u op het 
hart: ga toch kijken, want u wilt 
toch klaar zijn voor de toekomst, 
ook al is niet goed te voorspellen 
wat die gaat brengen. 

Veel leesplezier met deze nieuwe 
uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl     

De Visie

Coen de Jager
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I N H O U D

P. 14   MIWE
MIWE brengt dit jaar de nieuwe ‘Roll-In e+’ oven op de markt en dat kun-
nen de bezoekers van Bakkersvak 2016 meteen zien. De nieuwe Roll In-oven 
van MIWE is tijdens Bakkersvak namelijk prominent geplaatst in de stand van 
MIWE Agency Nederland, zodat bezoekers de vele voordelen van de oven aan 
den lijve kunnen ondervinden.

14

P. 08   BAKKERSVAK
Op 6 en 7 maart is het weer zover: dan vindt alweer voor de vijfde keer vak-
beurs Bakkersvak plaats in het Autotron Rosmalen. Wat kunt u verwachten? 
Heel veel! Er is een jubileumprogramma, maar de exposanten maken het feest 
compleet met noviteiten!

N B T  M A G A Z I N E  N R  1  2 0 1 64
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P. 22   COVERSTORY AVT
AVT heeft het de afgelopen jaren enorm goed gedaan en dat resulteert in een 
aantal bijzondere ontwikkelingen. Zo stopt het bedrijf van Mischa Waterlander 
met het dealerschap van PS Mako om zich nog meer te richten op de eigen 
ontwikkeling van machines en daarmee in te spelen op de behoefte vanuit de 
markt. Wij spraken met Mischa over alle ontwikkelingen binnen AVT.

22



P. 24   VAN ASSELT & ALFERINK
Het Hein-assortiment van Van Asselt en Alferink is tijdens de Bakkersvak 
2016 te bewonderen in stand D.1015. De laatste tijd heeft Hein het 
ovenaanbod flink uitgebreid  en dat heeft geleid tot een aantal prachtige 
innovaties. Wij spraken met Stef Alferink over Bakkersvak 2016 en wat wij 
van Van Asselt & Alferink mogen verwachten.

P. 27   VAN DER POL
Bakkersvak 2016 staat op het punt van beginnen en er is meer dan genoeg 
te zien en te beleven tijdens de tweedaagse vakbeurs in Rosmalen. Als 
specialist op het gebied van gelamineerde degen zal Van der Pol tijdens 
Bakkersvak het fonceerdeeg onder de aandacht brengen.

P. 40   RETRO 
Hoorn is een traditionele desembakker rijker. De bakker van Hoorn opende 
namelijk op 31 oktober vorig jaar haar deuren in de Kerkstraat van de vesting-
stad aan de oevers van het Markermeer. Jantien Pronk is de trotse eigenares van 
De bakker van Hoorn en heeft met het openen van haar bakkerij een droom in 
vervulling zien gaan. Wij gingen in Hoorn op bezoek en knoopten een gesprek 
aan met Jantien over de realisatie van De bakker van Hoorn.

P. 34   ‘DOOR HET OOG VAN DE BAKKER’
Maandag 18 januari was het zover: het eerste door Nederlandse Bakkerij 
Techniek georganiseerde symposium ‘Door het oog van de bakker’. In het 
Bakery Institute in Zaandam verzamelden een groot aantal vooraanstaande 
leveranciers en bakkers om aan de hand van stellingen te discussiëren over de 
rol van toeleveranciers, hedendaagse uitdagingen, ontwikkelingen in de bak-
kerij en de toekomst van de bakkerijbranche. De redactie van NBT Magazine 
was ook aanwezig en blikt terug op deze bewogen dag.
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V O O R G E B A K K E N

Het is alweer de vijfde editie van Bakkersvak! De tekenen zijn ook deze keer 
weer gunstig gestemd: zowel voor de beursbezoekers als voor de deelnemen-
de leveranciers. Zo word je warm onthaald met een heuse marktbeleving, is 
er zelfs uitbreiding met een extra beurshal, zijn er inspirerende demonstraties 
in het jubileumthema ‘vijf jaar Bakkersvak’ met een internationaal tintje, kun 
je een reis winnen met ‘Brood moet reizen’ en kun je je verder verdiepen in 
het vak met het kennisprogramma van Ambacht & Business. Het Nederlands 
Patisserie Team (NPT) laat weer diverse en inspirerende demonstraties zien. 
Het NPT is een jong team van hoog opgeleide patissiers met internationale 
kennis en ervaring. Ze willen de branche een beter imago meegeven en ook 
de jeugd enthousiasmeren voor de ambachtelijke en verfijnde patisserie.

Dat brengt mij op een ander onderwerp. De leden van het Nederlandse 
Bakkerij Techniek hebben op 18 januari jl. een bijeenkomst georganiseerd 
onder de noemer ‘Door het oog van de bakker’ in het Bakery Institute te 
Zaandam. Daar hebben we juist ‘de bakker’ aan het woord gelaten over de 
hedendaagse uitdagingen en de ontwikkelingen in de bakkerij. Het belang-
rijkste onderwerp was: ‘hoe wil de bakker haar leveranciers het liefst zien, 
zodat de bakkerij toekomstbestendig wordt’. Maar ook thema’s zoals financie-
ring, hygiëne, voedselveiligheid en technologische innovaties en tendensen 
zijn aan de orde gekomen. Onder bevlogen leiding werd de rondetafeldis-
cussie geleid door Hanno Spanninga met aan tafel tien vooraanstaande bak-
kers. 19 Februari hebben de leden van het NBT in een ledenvergadering de 
discussie en opvolging hiervan verder besproken, want dit is een initiatief dat 
opvolging verdient. 

Deze editie van NBT Magazine staat grotendeels in het teken van de 
Bakkersvak 2016. Het ruime aanbod vanuit de branche stemt mij weer tevre-
den en geeft aan – na de succesvolle edities daarvoor – dat Bakkersvak een 
professioneel podium heeft weten te realiseren voor branchegenoten. 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 te bekijken.

Namens de NBT-leden wens ik u veel leesplezier en een inspiratievol beurs-
bezoek aan Bakkersvak toe.

 

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

AANGEZIEN HET WEER DE EERSTE UITGAVE VAN HET JAAR IS, WIL IK NAMENS DE AFZONDERLIJKE LEDEN VAN DE STICHTING NBT GRAAG 

DEZE ‘VOORGEBAKKEN’ BEGINNEN MET IEDEREEN EEN GOED (OMZET)JAAR TE WENSEN. ALS LEVERANCIER ZITTEN WE WEER IN EEN 

UITDAGEND JAAR, WAARBIJ WE DE BAKKERSBRANCHE WEER OP DE KAART KUNNEN ZETTEN DOOR ONZE DEELNAMES AAN ZOWEL 

INTERNATIONALE ALS NATIONALE BEURZEN. WE HEBBEN INMIDDELS DE EUROPAIN ACHTER ONS GELATEN EN KIJKEN NU VOORUIT NAAR 

BAKKERSVAK 2016, DIE 6 EN 7 MAART PLAATSVINDT IN ROSMALEN. 

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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NOG MEER TE PROEVEN, RUIKEN 
EN BELEVEN 
Met de vijfde editie van Bakkersvak in het vooruitzicht, 
is Bakkersvak in maart groter dan ooit. Met het snelle uit-
verkopen van het oorspronkelijke Expodome en de grote 
belangstelling voor deze speciale jubileumeditie kon een 
uitbreiding naar het Eventron niet uitblijven. In totaal is er 
maar liefst 3.444m2 aan exposantenruimte bij gekomen 
op de al bestaande 6.458m2. De twee hallen worden ver-
bonden door de centrale entree die dit jaar is omgetoverd 
tot een echte markt, waar verrassende producten kunnen 
worden geproefd.  

PATISSERIE UIT DIVERSE LANDEN 
Het Nederlands Patisserie Team creëert tijdens Bakkersvak 
2016 onder toeziend oog van de bezoekers wederom 
de meest mooie creaties. De leden van het Nederlands 
Patisserie Team zetten hun demonstraties, ofwel het pro-
duct, een grondstof, smaak of uitstraling in het teken van 
één specifiek land. Het komt allemaal voorbij: bonbons 
geïnspireerd op Koeweit, technieken die in het verre oos-
ten worden gebruikt voor een dessert op bord, de Franse 
klassiekers en het dessert wordt gemaakt met inspiratie uit 
Italië. Natuurlijk wordt Nederland niet overgeslagen en 
worden de bezoekers geïnspireerd met alles wat met krui-
den en specerijen te maken heeft. De demonstraties worden 
gepresenteerd door de leden van het Nederlands Patisserie 
Team en er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen.

BOULANGERIETEAM 
De afgelopen jaren heeft het BoulangerieTeam aan vele 
internationale wedstrijden meegedaan. In wisselende teams 
zijn de nodige successen behaald met 2015 als absoluut 
hoogtepunt, waarbij drie keer een gouden medaille en 
één keer een zilveren medaille werden veroverd. Bij deze 

VAKBEURS BAKKERSVAK 

           BESTAAT VIJF JAAR

en dat wordt gevierd 
DE VOORBEREIDINGEN ZIJN NOG IN VOLLE GANG, MAAR OP 6 EN 7 MAART VINDT ALWEER VOOR DE 

VIJFDE KEER VAKBEURS BAKKERSVAK PLAATS IN HET AUTOTRON ROSMALEN. WE MOETEN TERUG NAAR 

HET JAAR 2011 VOOR DE EERSTE EDITIE EN IN DE AFGELOPEN VIJF JAAR IS BAKKERSVAK UITGEGROEID 

TOT DE ENIGE VAKBEURS IN NEDERLAND VOOR DE AMBACHTELIJKE BAKKERIJSECTOR. EEN DERGE-

LIJK JUBILEUM MOET NATUURLIJK GEVIERD WORDEN EN DAAROM PAKT BAKKERSVAK DIT JAAR EXTRA 

GROOTS UIT. ER IS EEN SPECIAAL JUBILEUMPROGRAMMA GEÏNSPIREERD OP HET VIJFJARIG BESTAAN 

MET EEN INTERNATIONAAL TINTJE EN DAARNAAST VINDEN BEZOEKERS NATUURLIJK EEN GROOT AAN-

TAL EXPOSANTEN TERUG OP DE BEURSVLOER DIE ZICH VAN HUN BESTE KANT LATEN ZIEN. IN DEZE 

UITGAVE VAN NBT MAGAZINE LEEST U NOG VEEL MEER OVER HET AANBOD VAN DEZE EXPOSANTEN, 

MAAR EERST EEN VOORUITBLIK OP BAKKERSVAK 2016 ZELF.

vooruitzzicht,,
et snelle uit-
en de grote 

R VOOR DE

RUG NAAR

GEGROEID

EN DERGE-

AAR EXTRA

G BESTAAN

ROOT AAN-

N. IN DEZE

OSANTEN,
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wedstrijden zijn de teamleden in aanraking gekomen met uiteenlopende 
broden en viennoiserie producten van over de hele wereld. De organi-
satie vond het dan ook tijd om een selectie van deze wereldse broden 
te delen tijdens deze speciale editie van Bakkersvak. De showtafels van 
beide teams zijn geïnspireerd door het vijfjarig bestaan van Bakkersvak. 

Tijdens beide beursdagen zorgt het BoulangerieTeam voor een bezetting 
van ervaren wedstrijdboulangers en jong, aanstormend talent. Zo zijn 
Meester Boulanger Mark Plaating, Richard Jansen en de nieuwe leden 
Mike Onasse, Tim Boers en Kris Huysman aanwezig. Kijk mee met de 
producten die ze maken, proef deze producten en doe ideeën op voor 
in uw eigen bedrijf. In totaal worden er vijf verschillende producten 
gemaakt. Ook de overige teamleden zijn bij toerbeurt op de beurs 
aanwezig om u bij te praten over de laatste trends en ontwikkelingen.

AMBACHT & BUSINESS 
Er vinden daarnaast mini workshops plaats tijdens Bakkersvak 2016 
op het gebied van financiën, grondstoffen, storytelling en ambachtelijk 
produceren en worden de Ambacht & Business certificaten uitgereikt. 
Ambacht & Business is een trainingsprogramma samengesteld door 
FrieslandCampina, Stichting Ambachtelijke Bakkerij, Bakkerswereld, 
NBA en Bakkersvak. 

Een bezoek aan Bakkersvak 2016 is wat ons betreft een absolute must 
voor alles en iedereen in de bakkersbranche. Niet alleen de laatste novi-
teiten en innovaties zijn op de beursvloer te ontdekken, u wordt ook nog 
eens geinspireerd door de vele demonstraties en workshops. Gedurende 
twee dagen is Rosmalen even het kloppende hart van de bakkerijwereld 
en dat mag u absoluut niet missen.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
BAKKERSVAK 2016

DATUM:
Zondag 6 maart 2016:
10.00 - 18.00 

Maandag 7 maart 2016:
10.00 - 18.00

LOCATIE:
Autotron Rosmalen
Graafsebaan 133
5248 NL Rosmalen

weeedsdsdssssttttrtrtttrijijijdedeedennnn zizijnjnj dde eee tetetetettteamamamamamamlelellleledededededededen n nn n iininininin aaaaaaaaaanannna rarararakikikikik ngngnggggg ggggggggeekeekekomoo ennenenenn mmettttettttt uuuuititittiteeeeeeeenlnlnln opopppopenenenndddddededdd
brodododdeneenenn eennn vivv enennonooisssssssseeeerererre ieieeieie pppppppprorororooroorodududududuductctccttenenennenne vvvvvanaa oooooooovevveveev rrrrr dedededede hhhhhheelelele e wewerereeeeeeldldll . DDe orgrgggananannnnnnni-
satitie vo ddnd hhhhett ddddann o kkkkkkkok tttijijijijijdddd om een s lllllelectiitititie van dddddeze wer llllelddddddddse bbbbr ddddddoden
te delen tijdens deze speciale editie van Bakkersvak. De showtafels van
beide teams zijn geeïnspireerd door het vijfjarig bestaan van Bakkersvak.
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AMBACHT & BUSINESS
Er vinden daarnaast mini workshops plaats tijdens Bakkersvak 2016 
opp het ggebied van financiën,, ggrondstoffen,, storyytelling g en ambachtelijjk 
produceren en worden de Ambacht & Business certificaten uitgereikt. 
Ambacht & Business is een trainingsprogramma samengesteld door
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DeVagro Bedrijfskleding   B1005

Dewaele Technical Agencies nv   B1027

Digi Nederland b.v.    G1005

Dijkstra Vereenigde bv    K107

Divardy Constructions bv   A1003

Diversi Foods nv    E1023

Dossche Mills nv    E1015

Dragee bv     C1028

DÜBÖR Nederland b.v.   A1015

ELRA 2000 bv    D1029

Emondt Enschede bv    F1004

Etikettenkoning bv    D1020

Eurofours Nederland    D1011

Evers Kassasystemen bv   D1004

Family Brands bv    B1001

Flynth adviseurs + accountants bv   E1024

Food5     C1025

Fruit Life (Van Es Foods International B.V.)  K105

Goemans versbakkerij bv   D1023

Gourmand S.A.    C1021

Grensland Zuivel bv    G1008

Guillin Nederland B.V.    K101

Gullimex bv    K109

Handelsonderneming G. Spronk en Zn BV  D1003

Havelaar verpakkingen BV   H100

Hekos Oriental Food BV Markt

Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer.

GmbH & Co. KG    B1007

Henk Koenen V.O.F    E1005

Heuft Backofenbau L112

Hogervorst Bakkerijservice bv   C1017

HTI Bakkerijtechniek    C1023

Ingrizo Food Intelligence   E1012

Integral NV    B1008

Interieurbouw Koning bv   D1018

Jac     F1002

Jan de Ruyter    E1009

Jasca Food Technology bv   C1008

JKV de chocoladevormenspecialist bv  H103

JS Polak Koninklijke Specerijenmaalderij bv  C1004

Kaak Nederland b.v.    G1003

Kalmeijer Bakkerijmachines bv   D1017

Koekjesbakkerij Veldt bv   A1011

KOMA Koeltechnische Industrie B.V.  D1005

König Nederland bv    D1016

Koopmans Meel bv    C1016

Krijger Molenaars bv    E1015

Laan Heiloo bv    B1012

Leonidas Bonbons bv    D1027

Limpack     L114

Lixero Retail BV    F1016

Marti Orbak Software bv   D1004

Martin Braun Backmittel und Essenzen  KG F1014

Mediane     K104

Meneba bv    F1006

Miwe Agency Nederland   B1002

Mühle-Kottmann GmbH & Co. KG   G1009

Nationale Bakkerij Academie   F1010

NBOV Nederlandse Brood- en

Banketbakkers Ondernemers Vereniging  E1011

Nodema bv    G1001

O2 Control    K106

Oathie Markt

Pandriks Bake Off B.V.    H106

Payroll Talent bv    L103

Paystaff HRM    L107

Pidy nv     B1020

Posidonia sa    H104

Procema B.V. Markt

Rational Nederland bv    B1013

Redie Interieurs Oirschot bv   C1003

Ribbink’s Specialiteiten Bakkerij Markt

Rolan Robotics bv    N102

Royal Steensma B.V.    A1000

Royale lacroix    M100

Sentho B.V.    K110

Sonneveld Group BV Buitenplein

Stephan bvba    L105

Stolp International B.V.    B1019

TenBa BV Bakkerij Advies | Taxatie | Realisatie B1025

Ter Haar Bakkerijmachines bv   E1007

TG-Packaging    B1000

Theo van Vliet Weesp bv   A1009

toonbankkaarten.nl    H107

Uitzendbureau Het Ambacht bv   C1015

Ulma Packaging bv    A1007

Unifiller Europe GmbH   C1027

Urban Bakeries    K112

Vamo Bakkerijproducten bv   C1019

Van Asselt & Alferink

Complete Bakkerijtechniek   D1015

Van Ekris Markt

Van Ham Groothandel    D1002

Vandemoortele Nederland B.V.   B1011

Veldt Banket | Opscheppers   A1013

Verstegen Spice & Sauces bv   B1004

Vipam bv     B1014

Waddenmolen ‘t Hoogeland B.v.   M106

Wiesheu Gmbh    B1018

Willemse & Van Engelen Bakkerijmachines bv C1010

Winterhalter Nederland BV   A1017

Woertman Nederland B.V.   B1012

Wolf ButterBack KG    C1001

Zetes bv     B1022

Zilco industrial bv    C1026

VOOR HET AMBACHTELIJKE BAKKERSVAK 
          AUTOTRON ROSMALEN | 6 & 7 MAART 2016

 De nationale inspiratiedagen

VAKBEURS

De nationale inspiratiedagen voor het ambachtelijke bakkersvak
Autotron Rosmalen | 6 & 7 maart 2016

http://toonbankkaarten.nl/
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MIWE BRENGT DIT JAAR DE NIEUWE ‘ROLL-IN E+’ OVEN OP DE MARKT EN DAT 

KUNNEN DE BEZOEKERS VAN BAKKERSVAK 2016 METEEN ZIEN. DE NIEUWE 

ROLL IN-OVEN VAN MIWE IS TIJDENS BAKKERSVAK NAMELIJK PROMINENT 

GEPLAATST IN DE STAND VAN MIWE AGENCY NEDERLAND (ONDERDEEL VAN DE 

VEENHUIZEN GROEP), ZODAT BEZOEKERS DE VELE VOORDELEN VAN DE OVEN 

AAN DEN LIJVE KUNNEN ONDERVINDEN. GERARD WERMELINK IS COMMERCIEEL 

ADVISEUR/SALES ADVISEUR VAN MIWE AGENCY NEDERLAND EN VERTELT OVER 

DE NIEUWSTE INNOVATIE VAN MIWE.

“Door een problematische plaatsing van de schoorsteen, weersafhan-
kelijke fluctuaties en dergelijke variabelen is het vaak lastig om de 
luchtdruk in de bakkamer te controleren. Daardoor is consistent bak-
ken lastig of zelfs onmogelijk. De oplossing voor dit probleem wordt 
gevormd door de MIWE Roll-In, die atmosferisch bakt. Dat betekent 
dat de luchtdruk in de bakkamer automatisch gelijk gehouden wordt. 
Hierdoor kan perfect consistent gebakken worden ongeacht invloe-
den van buitenaf, maar is ook het volume hoger”, aldus Gerard.

OVER- OF ONDERDRUK
Weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, luchtdruk) kunnen 
de druk in de bakkamer verhogen of verlagen. “Deze druk is tijdens 
het bakproces variabel en heeft invloed op het eindproduct. Zo zal 
een overdruk in de bakkamer druk op het product uitoefenen met 
de daarbij behorende nadelige gevolgen. Door stomen ontstaat er 
onderdruk in de bakkamer. Dit zal ongeveer -5 tot -10 pascal zijn. Na 
enige tijd zal deze omslaan naar een overdruk bij het openen van de 
bakkamerschuif. Deze over- of onderdruk wordt door een ingenieus 
systeem van druksensoren, samen met de bediening en speciale soft-
ware, afgebouwd naar een constante druk van 0 pascal. Hierdoor is 
er altijd een constant bakproces gaande in de oven, met als gevolg: 
een hoger volume, kortere baktijden, lager energieverbruik en een 
nog gelijkmatiger eindproduct.”

KERNVOELER
Daarnaast heeft MIWE  nog een primeur weten te realiseren in deze 
oven: de optionele 3-punts kernvoeler. “Deze draadloze kernvoeler 

MIWE INTRODUCEERT ATMOSFERISCH BAKKEN MET

TIJDENS BAKKERSVAK

‘Roll-In e+’
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werkt op een magnetisch veld en heeft geen batterijen nodig. U kunt tijdens het bakproces de kerntemperatuur 
volgen op het nieuwe tien inch bedieningsscherm. Hierop is nog beter af te lezen wat er in de oven gebeurt en 
zijn uw bakprogramma’s nóg eenvoudiger in te stellen. Uiteraard is het scherm voorzien van een glazen display”, 
vertelt Gerard.

OPTIES
Wat is er nog meer gewijzigd aan de Roll In? Gerard: “De bakkamerdeur is vernieuwd met een beter geïsoleerde ruit 
die nog eenvoudiger te reinigen is en de deur is optioneel te bestellen met een soft close functie. Deze functie zorgt 
ervoor dat de deur automatisch sluit als deze een bepaald punt voorbij is. Middels een knop op de bediening kan 
men de deur openen. De roterende vloer rust op een basis uit één stuk die ook nog eens verzwaard is. Hierdoor is 
ook de hygiëne verder verhoogd en kan de vloer nog meer gewicht aan. Verder is er een nieuwe statusverlichting. 
Deze led lamp is van ver te zien en deze geeft in verschillende kleuren aan wat er in de oven gebeurt. Optioneel 
is deze verlichting ook nog eens te verkrijgen in de onderkant van de wasemkap.”

ENERGIEZUINIG
“Deze noviteiten zorgen – naast het gepatenteerde air control (luchtcirculatie-systeem), de warmte opslagwand voor 
schot op schot bakken,  MIWE flexbake (het slimme systeem voor gedeeltelijke belading) én MIWE Delta bakken 
(nauwkeurige temperatuur- en  brandercontrole) – ervoor dat dit wellicht de meest energiezuinige rotatieoven ter 
wereld is. Wat ook nog belangrijk is om te melden, is dat wij de Roll In e+ in één dag kunnen plaatsen. Er is dus 
minimaal  tijdsverlies voor de bakker op de werkvloer”, zo stelt Gerard tot slot.

Meer informatie:

MIWE Agency Nederland (onderdeel van de Veenhuizen Groep)
Tel. +31 (0)342 465606
www.miwe.nl
Bakkersvak-stand: B.1002

http://www.miwe.nl/
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JASCA HEEFT ZIJN NAAM WEER EER AANGEDAAN, ZO HOREN WIJ UIT EEN GESPREK MET EIGENAAR PAUL GRIMBERG. “AL JAREN VOEREN 

WE ONS MOTTO ‘YOUR INNOVATOR IN THE FOOD INDUSTRY’  EN NA LANGE TIJD VAN EXPERIMENTEREN ZIJN WIJ ERIN GESLAAGD EEN 

WAARDIGE OPVOLGER TE ONTWIKKELEN VAN ONZE ALOM BEKENDE VERNEVELAAR”, ZO KLINKT HET UIT DE MOND VAN PAUL.

Jasca:

Tien jaar geleden introduceerde Jasca het koudwater-
vernevelen voor de bakkerijsector. “Een innovatieve 
stap met grote potentie. Ondanks alle tegenwind is het 
koudwatervernevelen een begrip geworden binnen de 
bakkerijsector.” 

Hoewel er in de afgelopen jaren nog vele andere 
toepassingen zijn ontwikkeld, liet Jasca de kans niet 
ongemoeid om verbeteringen aan te brengen in het 
bestaande ontwerp. “De nieuwe vernevelaar heeft naast 
alle goede bestaande eigenschappen, zoals de vormge-
ving die volledig van RVS is en bestandheid van de ver-
nevelaar tegen kalkhoudend water, belangrijke nieuwe 
kenmerken. Zo is bij het nieuwe ontwerp het nevelbeeld 
verbeterd, ofwel nog kleinere druppels, en is er minder 
verbruik van lucht. Tevens is de vormgeving aangepast 

om zo volledig te voldoen aan de wensen en eisen vanuit de voedingssector en om ook een meer optimale 
stroming te krijgen. Het resultaat van onze inspanningen is een innovatieve vernevelaar die nog beter zorgt 
voor een optimale procesvoering.”

Voor meer informatie:

Jasca Food Technology BV, tel. + 31 (0)541 293688, www.jasca.nl, Bakkersvak-stand: C.1008

‘YOUR INNOVATOR IN 
      THE FOOD INDUSTRY’

A D V E R T E N T I E

http://www.jasca.nl/
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A D V E R T E N T I E

“Er wordt op een zo natuurlijk mogelijke wijze ambachtelijk brood 
gemaakt en verkocht”, zo start Peter. “Wanneer de bakker binnen dit 
concept werkt met de Paneotrad® of een verdeler van Bongard blijven 
natuurlijke eigenschappen behouden. De kruim van het brood heeft 
een grove structuur is zacht, elastisch en behoudt zijn originele smaak, 
oftewel ‘brood zoals brood bedoeld is’.”

Henk vult aan: “De Bongard Soleo Modulaire vloeroven is misschien 
wel de meest populaire stenen vloeroven van dit moment. Dit is een 
ideale oven om binnen dit concept te gebruiken. Mede doordat de 
baketages los te gebruiken zijn, kan er gemakkelijk de hele dag door 
vers ambachtelijk brood gebakken worden. Dit concept is ook te inte-
greren in een bestaande bakkerij. De adviseurs van EverBake Ovens & 
Bakkerijtechniek B.V. vertellen u graag meer over de machines en leggen 
u tijdens Bakkersvak graag uit hoe het serviceconcept van Hogervorst 
Bakkerijservice werkt in onze gezamenlijke stand C1017.” 

Meer informatie:

EverBake Ovens & Bakkerijtechniek B.V
Tel. +31 (0)88 73 000 10
www.everbake.nl 

Hogervorst Bakkerijservice B.V
Tel. +31 (0)15 369 75 83
www.bakkerijovens.com 
Bakkersvak-stand: C1017

EVERBAKE EN HOGERVORST GAAN SAMENWERKEN. TIJDENS 

BAKKERSVAK 2016 LATEN EVERBAKE EN HOGERVORST 

BAKKERIJSERVICE HET AMBACHTELIJKE BAKKERIJWINKEL-CONCEPT 

ZIEN. “TIJDENS EEN DEMO, MET DE OVENS EN MACHINES VAN 

BONGARD, ERVAART DE BEZOEKER HOE JE OP NOG GEEN 20M2 

AMBACHTELIJK BROOD KUNT BAKKEN”, ZO VERTELLEN PETER 

EVERSDIJK EN HENK HOLLEMANS

EverBake en Hogervorst Bakkerijservice 

       SAMEN OP BAKKERSVAK

http://www.everbake.nl/
http://www.bakkerijovens.com/
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CONSTANTE TEMPERATUUR

GELIJKMATIGE LUCHTCIRCULATIE

JUISTE RELATIEVE VOCHTIGHEID

KOMA met TLR-formule, 
uw betrouwbare partner
in alle fasen van het bakproces

Geniet van het comfort van vers!
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http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
http://www.koma.com/
http://ocda.nl/
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NA EEN DRUKBEZET BEURSJAAR VORIG JAAR, MET ALS HOOGTEPUNT DE IBA IN MÜNCHEN, 

STAAN OOK IN 2016 WEER EEN FLINK AANTAL BEURZEN OP DE AGENDA VAN DE KAAK 

GROEP, WAARBIJ BAKKERSVAK 2016 NATUURLIJK NIET MAG ONTBREKEN.

KIJKT UIT NAAR DE BAKKERSVAK

De Kaak Groep 

Rob Wentink (Kaak Groep) en Job Pyrek (Kaak 
Bakeware) zijn inmiddels bekende gezichten op de 
Kaak stand in Rosmalen. “Het is onze insteek om 
laagdrempelig, in een informele sfeer, bij te kun-
nen praten met oude en nieuwe klanten”, aldus 
Rob. “Vaak wordt – ten onrechte – gedacht dat wij 
alleen maar complete lijnen zouden willen leveren, 
maar niets is minder waar. Juist voor zogenaamde 
stand-alone machines kan de semi-ambachtelijke 
bakker ook prima bij ons terecht. Maar om dat beeld 
recht te zetten, moet je eerst met de mensen in 
gesprek komen. Dat hopen wij onder meer tijdens 
Bakkersvak 2016 te kunnen doen.”

KAAK BAKEWARE
Ook Job Pyrek bevestigt het belang van een beurs 
in Nederland. “Het gevaar bestaat om te denken dat 
je de markt wel kent en kunt besparen op beurs-
deelname. Maar juist voor de door Rob genoemde 
bezoekersgroep is het belangrijk om hier te zijn, ook 
voor Kaak Bakeware. Dat heeft niet eens zozeer met 
het verkooppraatje over een bakplaat of koppel te 
maken, maar met name met de inrichting van onze 
organisatie, waardoor we in staat zijn om maatwerk 
te combineren met snelle levertijden. Daarin onder-
scheiden we ons van andere leveranciers. We willen 
bezoekers ervan overtuigen dat we niet voor niets 
zeggen: you bake, we care. De Kaak Groep heet de 
lezers van NBT van harte welkom op stand G1003!”

Voor aanvullende informatie:

Kaak Groep
Tel. +31 (0)315 339 111
www.kaakgroup.com 

BEURSAGENDA 2016:

Bakkersvak, Rosmalen 6-7 maart
Internorga, Hamburg 11-16 maart
Modern Bakery, Moskou 14-17 maart
Ibatech, Istanbul  14-17 april
Foodex, Birmingham 18-20 april
Bakery Showcase, Toronto 1-3 mei
Bakery China, Shanghai 11-14 mei
IBIE, Las Vegas  8-11 oktober
Südback, Stuttgart  22-25 oktober
Gulfood, Dubai  7-9 november

http://www.kaakgroup.com/


 

Belshaw’s Automatische Donutsystemen voor gist- en/of cake-donuts. 

De smaak van vers gemaakte donuts, geheel bereid voor het oog van uw klanten ! 
 

Zo stimuleert U een steeds terugkomende klantenkring en verhoging van uw omzet.

 

Afb. Belshaw Donut Robot Mark II : voor cake of mini donuts met roto koeler. 
 

Voor info, prijzen en demonstraties : www.de-kopermolen.nl * Tel. 075 - 6704 234 * Email : info@de-kopermolen.nl  

De Kopermolen BV 

Oostzaan 

bakkerijtechniek

Stand C 1023
2016

http://www.de-kopermolen.nl/
mailto:info@de-kopermolen.nl
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Een grote groep allround onderhoudsmonteurs 
zijn dag en nacht paraat. David: “Deze monteurs 
kunnen ter ondersteuning of vervanging van de 
technische dienst als er storingen zijn, maar ook 
bij regulier onderhoud, ombouw, revisies en 
specialistische verbeteringen aan de brood 
productielijn ingezet worden. De monteurs zijn 
zowel mechanisch, elektrisch als ook programma-
tisch opgeleid. Door de planning via de Divardy-
website te laten lopen is er een inzichtelijke 
communicatie mogelijk. Op die manier kunnen 
monteur en klant 24 uur per dag controleren 
wie, wat en waar is in gepland. Bovendien heeft 
Divardy de meeste slijt- en reservedelen op voor-
raad. Niet alleen van de Divardy-machines maar 
ook van onder andere de Capway-machines en 
-transporten.”

TOEN DAVID RIJKE IN 1999 HET BEDRIJF DIVARDY OPSTARTTE HAD HIJ AL GERUIME ERVARING IN HET OPLOSSEN VAN TECHNISCHE BAKKERIJ-

PROBLEMEN. ZIJN PASSIE VOOR TECHNIEK EN GEVOEL VOOR BETROUWBARE OPLOSSINGEN HEBBEN SINDSDIEN GEZORGD VOOR EEN 

STEEDS GROEIENDE NAAMSBEKENDHEID VAN DIVARDY EN DAAR GAAN ZE BINNEN HET BEDRIJF DIT JAAR GEWOON MEE VERDER, MEDE 

DOOR ALS EXPOSANT TIJDENS BAKKERSVAK AANWEZIG TE ZIJN. “NIET ALLEEN DE GOED OPGELEIDE EN FLEXIBELE ONDERHOUDSDIENST, 

MAAR OOK DE INNOVATIEVE NIEUWBOUW VAN TRANSPORTEN EN MACHINES ZORGEN VOOR EEN GESTAGE GROEI VAN DIVARDY”, ZO 

GEEFT DAVID ONDER MEER AAN.

KENT GEEN GRENZEN

Groei Divardy 

De andere poot van Divardy richt zich op het ontwikkelen en fabriceren van 
machines voor de bakkerijbranche. “Bij de ontwikkeling van deze machines 
zijn de kernwaarden betrouwbaarheid, hygiëne en energiezuinig. Door de 
combinatie van ervaring en innovatiekracht heeft Divardy al diverse succes-
volle machines ontwikkeld en bij tevreden klanten in bedrijf genomen. 
Divardy levert naast depanners ook oplossingen voor onder andere 
hygiënische transporteren voor bakvormen en brood,  het reiniging van 
bakvormen en het automatisch decoreren van brood door een tijgerpap-
machine.”

NIEUW PAND
Het succes van Divardy en de betrouwbaarheid wordt niet alleen in 
Nederland opgemerkt, ook internationaal krijgt het bedrijf steeds meer 
bekendheid. “Al vele machineplaten zijn in diverse talen op Divardy-
machines bevestigd. Dankzij de groei is het hoofdkantoor in Driebergen-
Rijsenburg uitgebreid met het pand van de buurman. De interne verbouwing 
is bijna afgerond met niet alleen een representatief kantoor maar ook een 
showroom. Ze kunnen we niet alleen de succesvolle machines en uitgekiende 
transporten presenteren, maar de ruimte is ook geschikt voor uitgebreide 
klant-testen”, vertelt David tot slot.

Meer informatie: 

Divardy
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl 
Bakkersvak-stand: A1003

http://www.divardy.nl/
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AVT HEEFT HET DE AFGELOPEN JAREN ENORM GOED GEDAAN EN DAT RESULTEERT IN EEN AANTAL BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN. ZO 

STOPT HET BEDRIJF VAN MISCHA WATERLANDER MET HET DEALERSCHAP VAN PS MAKO OM ZICH NOG MEER TE RICHTEN OP DE EIGEN 

ONTWIKKELING VAN MACHINES EN DAARMEE IN TE SPELEN OP DE BEHOEFTE VANUIT DE MARKT. “WAT BELANGRIJK IS VOOR MENSEN 

OM TE WETEN, IS DAT WE ONS MACHINEPROGRAMMA UITGEBREID HEBBEN, HET SERVICENIVEAU VAN AVT ONVERANDERD HOOG BLIJFT 

EN WE ONS IN DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN BEWEZEN ALS EEN ZEER GEDEGEN PARTNER WAAR KLANTEN VAN OP AAN KUNNEN”, 

ZO VERTELT MISCHA ONDER MEER ALS WIJ OP BEZOEK ZIJN IN BREDA.

Fotografie: Maaike van Esch

Drie jaar geleden is het alweer dat wij spraken met Mischa over de start van 
AVT. Eigenlijk is er in die drie jaar niet heel veel veranderd, maar wat er anders 
is, heeft een grote impact op het bedrijf. Er is een mooie groei gerealiseerd, het 
bedrijf heeft zichzelf op de kaart gezet met de eigen verpakkings- en snijoplos-
singen voor de ambachtelijke en industriële bakker en de toekomst ziet er mooi 
uit. “Het is mijn doel om ervoor te zorgen dat AVT ook de komende decennia 
een mooie toekomst heeft”, zegt Mischa tegen ons.

ASSORTIMENT
Dat wil hij onder meer bewerkstelligen met het uitgebreide productgamma van 
eigen machines. Mischa noemt zichzelf gekscherend ‘een verknipte techneut’, 
want hij is het allerliefst gewoon bezig met het ontwikkelen van oplossingen 
voor zijn klanten. Dat komt tot uiting in het vernieuwde assortiment. “Waar 
wij starten is het transport van producten van A naar B. We gebruiken daar-
voor geweven en modulaire transportbanden. Daarnaast bieden wij een kleine 
blaastafel voor het verpakken van allerlei producten tot machines die op grote 
schaal het verpakkingsproces verzorgen. Ook broodsnijmachines – van raam-
snijmachines tot een bandsnijmachine, horizontaal en verticaal – behoren tot 

AVT zet stappen 
               OM EEN 

                    MOOIE TOEKOMST 
TE GARANDEREN
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ons assortiment. Momenteel hebben we heel sterk de focus om de iets grotere 
kleine ambachtelijke bakker te voorzien van een complete snij- en inpaklijn die 
betaalbaar is. Dan is het belangrijk dat je goed luistert naar de wensen van je 
klant en hen helpt door te zoeken naar de juiste oplossingen. We bieden dus 
oplossingen op maat aan.”

INNOVATIE
“Als het gaat om ontwikkeling hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten”, zo 
vervolgt Mischa. “Sowieso richten we ons steeds meer op innovatie binnen ons 
eigen assortiment. We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een datumprinter 
ontwikkeld in eigen beheer. In ontwikkeling gaat veel tijd en research zitten, 
maar dat is wat wij leuk vinden. Ikzelf houd me daar ook het liefst mee bezig. 
Ik heb heel goed voor ogen hoe het moet, maar dat moet ik zien te vertalen 
naar degenen die het moeten uitwerken. Gelukkig gaat dat goed. Wat er nu aan 
zit te komen is een geïntegreerde sluitmachine in de verpakkingslijn. Daardoor 
denken wij dat we een nog betere marktpositie kunnen krijgen.”

BUITENLAND
“In Nederland hebben we ons de afgelopen jaren in ieder geval bewezen en 
daarom richten we ons ook meer op het buitenland, waar we in België voet aan 
de grond krijgen. Dat proces zullen we vanuit Breda blijven begeleiden. Wat 
we wel willen is verder over de grenzen gaan werken met agenten en dealers. 
Onze visie is daarbij wel dat we alles vanuit eigen huis blijven produceren, 
want we willen controle houden over de kwaliteit. We stellen harde eisen 
aan een partnerschap, want ook in samenwerking streven we naar de hoogste 
kwaliteit.”

Kwaliteit is een belangrijke en veelvuldig terugkerende term die Mischa 
gebruikt, maar wat verstaat hij nu onder kwaliteit? “Kwaliteit bestaat voor ons 
op machinegebied uit een eerlijke prijs, duurzaamheid, energiezuinig en hele 
lage onderhoudskosten. Dat zijn de vier pijlers die van belang zijn bij product-
ontwikkeling.”

PS MAKO
De laatste jaren hebben voor AVT in het teken gestaan van groei. Mischa: “En 
we hebben een mooie groei gerealiseerd. De groei had groter kunnen zijn, 

want we zijn toch geremd geweest in onze ontwikkeling door de dealerschap-
pen zoals met PS Mako. Je krijgt een aantal restricties opgelegd, waardoor 
we ons niet optimaal op bijvoorbeeld clip-sluitmachines konden richten. We 
zijn dan ook per 1 januari gestopt met dat dealerschap en we gaan onszelf nu 
richten op een breder machineassortiment. We zijn heel goed in staat om zelf 
clip-sluitsystemen te ontwikkelen en te integreren in onze huidige systemen. 
De rem is weg en zodoende kunnen we ons richten op de toekomst.”

TOEKOMST
“Met het oog op de toekomst wil ik het bedrijf gezond achter kunnen laten”, zo 
formuleert Mischa zijn wens voor de komende jaren. “Dat gaan wij bereiken 
met een up-to-date machineassortiment, kwalitatief uiteraard heel hoogwaar-
dig, waar innovaties elkaar in rap tempo opvolgen en alles ontwikkeld en 
geproduceerd in eigen beheer. Dat is ons streven en we hebben goede stappen 
gezet om dat te realiseren.”

Meer informatie: AVT b.v., tel. +31 (0)76 541 52 60, www.avt.nu

“Kwaliteit bestaat voor ons op machine-

gebied uit een eerlijke prijs, duurzaam-

heid, energiezuinig en hele lage onder-

houdskosten”

http://www.avt.nu/
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PRESENTEERT HEIN-ASSORTIMENT

Van Asselt & Alferink

B A K K E R S V A K  2 0 1 6

HET HEIN-ASSORTIMENT VAN VAN ASSELT EN ALFERINK IS TIJDENS DE BAKKERSVAK 2016 TE BEWONDEREN IN STAND D.1015. DE 

LAATSTE TIJD HEEFT HEIN HET OVENAANBOD FLINK UITGEBREID – MEDE TIJDENS IBA 2015 – EN DAT HEEFT GELEID TOT EEN AAN-

TAL PRACHTIGE INNOVATIES. WIJ SPRAKEN MET STEF ALFERINK OVER BAKKERSVAK 2016 EN WAT WIJ VAN VAN ASSELT & ALFERINK 

MOGEN VERWACHTEN. “NATUURLIJK TONEN WIJ DE NIEUWE HEIN ECOSTONE2 ROTATIEOVEN, MAAR DAARNAAST KUNNEN 

WIJ BEZOEKERS OOK DE MOGELIJKHEDEN LATEN ZIEN VAN BIJVOORBEELD DE HEIN SHOPSTONE, DE HEIN FLEXBAKER, DE HEIN 

MARYLINE, DE HEIN SHOPLUXE ROTATIE-OVEN OF DE HEIN STONE ROLL HEETWATEROVEN”, ZO VERTELT STEF ONDER MEER.

De grootste innovatie van Hein die afgelopen jaar werd gepresenteerd tijdens 
IBA 2015 in München was de Hein Ecostone2 rotatieoven. Deze rotatieoven is 
ook het paradepaardje tijdens Bakkersvak 2016. Stef: “Deze rotatieoven levert 
circa 20% energiebesparing op. Hein heeft speciaal voor de Ecostone2 een 
nieuw besturingssysteem ontwikkeld. Deze nieuwe touchscreen – in zeven 
of tien inch – heeft het besturingsgemak van een tablet en geeft ruimte voor 
ruim tweehonderd bakprogramma’s. Verdere voordelen zijn de geïntegreerde 
warmteterugwinning die geen stroom verbruikt en 100% mechanisch is, de 
warmteterugwinning is volledig onderhoudsvrij, verbeterde bakresultaten, con-
tinu doorbakken en tot slot de teruggewonnen warmte wordt direct in de oven 
gebruikt. De oven is leverbaar van één wagen tot vier wagens, met standaard 
Hein-ophangsysteem of met draaiplateau. Bijna alle ovenwagens zijn te inte-
greren in de nieuwe Ecostone2 rotatieovens.

SHOPSTONE
Naast de Ecostone2 rotatieoven wordt tijdens Bakkersvak ook ruimte ingericht 
voor de Hein Shopstone. “Dit is een elektrisch verwarmde heetwateroven 
en op dit systeem is patent aangevraagd. Het grote voordeel van deze oven 
is dat je het traditionele bakkarakter van een heetwateroven behoudt. De 
aansluitwaarde van deze oven is ten aanzien van de traditionele elektrische 
ovens ongeveer de helft. Door deze lage aansluitwaarde hoeft in veel geval-
len de elektrische infrastructuur niet aangepast te worden. De oven heeft een 
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aansluitwaarde van 19,5 kW bij vijf bakruimtes van 120x80 centimeter. Het 
bakoppervlakte van de Shopstone bedraagt twee tot vijf vierkante meter met 
afmetingen van 80x60 of 120x80 centimeter. Er is keuze uit vier of vijf bak-
haarden. De oven is ook in retro zwart verkrijgbaar. Tevens kan deze oven met 
lift master geleverd worden”, zo geeft Stef aan.

FLEXBAKER-UV
Vorig jaar introduceerde Hein al de FlexBaker-UV. Dit ingenieuze vocht-
regelsysteem voorkomt uitdroging en in de ingebouwde UV-lampen gaan 
schimmelvorming tegen. “Het hele proces van de FlexBaker-UV wordt 
gecontroleerd door een innoverend besturingsprogramma met tweehonderd 
verschillende ventilatorsnelheden, PID-regelsysteem (Proportional, Integral, 
Differential), nauwkeurige en regelmatige afstelling afhankelijk van de vereiste 
relatieve vochtigheid van de lucht en temperatuur, en verticale en horizontale 
lichtdistributieleidingen. Het geheel garandeert optimale klimaatomstandighe-
den, 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.”

VERTROUWEN
De voordelen van de FlexBaker zijn onder meer minder derving en geen nee-verkoop, flexi-
biliteit, een betere smaak- en aromaontwikkeling, een hoger rendement en de hele dag door 
versgebakken producten. Volgens Stef Alferink is het absoluut niet nodig om ook maar iets 
te veranderen aan je recepten. “Alles is precies hetzelfde als voorheen”, zegt hij. “Alleen 
verloopt de productie meer gestroomlijnd. Daardoor kan het aantal uren nachtwerk gevoe-
lig worden verminderd. Tegelijk neemt de druk af in de productie, omdat je altijd genoeg 

producten in huis hebt. Het 
belangrijkste voordeel dat uit 
het gebruik van de FlexBaker-
UV voortvloeit, is het hogere 
niveau van de service aan 
de klant. Logisch: je hoeft 
niemand meer weg te sturen 
omdat het brood op is. Tot 
net voor sluitingstijd kan men 
vers gebakken brood aan de 
klant aanbieden. De FlexBaker 
kasten kunnen geleverd wor-
den vanaf één wagen of rek 
van 60x80cm tot grote cel-
len van circa veertig wagens. 
Tijdens Bakkersvak wordt de 
FlexBaker als demonstratiemo-
del getoond.”

Tot slot stipt Stef de aanwezig-
heid van de Hein MaryLine, 

de Hein ShopLuxe rotatie-oven en de Hein Stone Roll heetwateroven aan tijdens Bakkersvak 
2016. “De Hein MaryLine is onze nieuwste remrijskast, waar een kleine kar van 60x80 of 
60x40 in gereden kan worden. De Hein ShopLuxe is onze kleinste rotatie-oven, waar een 
karretje van 60x40 in geplaatst kan worden. Ook de Hein Stone Roll heetwateroven wordt 
getoond op onze stand op 6 en 7 maart. We verwachten met dit zeer uitgebreide aanbod de 
vele bezoekers van Bakkersvak te mogen verwelkomen”, zegt Stef afsluitend.

Meer informatie: 

Van Asselt & Alferink    
Tel. +31 (0)345 82 02 04   
www.vanasseltenalferink.nl  
Bakkersvak-stand: D.1015
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http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Dragee Chocolaterie & Confiserie is de exclusieve importeur van de hoog-
waardige Italiaanse nougat van Quaranta. Wij spraken al met Henk-Jan 
Huurman, Commercieel Directeur van Dragee Chocolaterie & Confiserie. 
“Quaranta is een authentiek Italiaans familiebedrijf en absolute specialist 
op het gebied van zachte nougat. Zodra je deze nougat geproefd hebt, 
wil je absoluut niet meer anders. Onlangs heeft Dragee haar assortiment 
uitgebreid met de prachtige ronde nougat taarten.”

“De taarten zijn reeds in mooie punten voorgesneden en zijn zowel per 
punt voorverpakt of onverpakt verkrijgbaar in diverse smaken, zoals aard-
bei, citroen, bosbessen, chocolade, amarettini, etc”, zo vervolgt Henk-
Jan. “Omdat de ruimte in de winkel vaak schaars is, stelt Dragee hele 
mooie, maar vooral ook handige etagères ter beschikking. Op die manier 

kunnen meerdere taarten boven elkaar gepresenteerd worden. We tonen 
de mogelijkheden graag tijdens Bakkersvak.”

Meer informatie:
Dragee Chocolaterie & Confiserie
Tel. +31 (0)165-557838
www.dragee.nl
info@dragee.nl
Bakkersvak-stand: C.1028

AFGAAND OP DE BERICHTEN DIE DE REDACTIE VAN NBT MAGAZINE 

OP VOORHAND HEEFT ONTVANGEN VAN EXPOSANTEN DIE TIJDENS 

BAKKERSVAK 2016 HUN OPWACHTING GAAN MAKEN, MOGEN 

WE VEEL VERWACHTEN. NIEUWE CONCEPTEN, OPLOSSINGEN, 

PRODUCTEN EN SYSTEMEN OM U ALS BAKKER NOG BETER VAN 

DIENST TE ZIJN, ZIJN VOLOP AANWEZIG. DRAGEE CHOCOLATERIE & 

CONFISERIE VRAAGT NU ALVAST AANDACHT VOOR HET ITALIAANSE 

NOUGAT VAN QUARANTA.

Dragee Chocolaterie & Confiserie 

       BREIDT ASSORTIMENT UIT

TIJDENS BAKKERSVAK 2016 HEET EVERBAKE CAPWAY U VAN HARTE WELKOM BUITEN IN DE STAND OM DE CREARE®-OLIEBOLLENLIJN IN 

WERKING TE ZIEN. DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE CREARE®-OLIEBOLLENLIJN ZIET U TIJDENS LIVE DEMONSTRATIES 

EN NATUURLIJK KUNT U ZO VROEG IN HET JAAR ALWEER PROEVEN VAN ONZE FAVORIETE SNACK: DE OLIEBOL. 

Creare®-oliebollenlijn

De Creare®-oliebollenlijn is de kampioen onder de oliebollenbakken. In de jaarlijkse AD 
Oliebollentest is de top-drie namelijk vertegenwoordigd door Meesterbakker Voskamp (1), 
Bakkerij Olink (2) en Brood en Banketbakkerij Jan Pieter Duin (3). Deze bakkers gebruiken 
allemaal een Creare®-oliebollenlijn van EverBake Capway waar de oliebollen in gebakken 
worden. In de buitenstand vindt u verder broodkoppels gevouwen en dieptrek met en zonder 
coating/zwartlak, bakplaten en RVS transportwagens. 

Meer informatie: 

EverBake Capway B.V. 
Tel. +31 (0)88 7300000
www.everbake-capway.nl

IN ACTIE TIJDENS BAKKERSVAK

http://www.dragee.nl/
mailto:info@dragee.nl
http://www.everbake-capway.nl/
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BAKKERSVAK 2016 STAAT OP HET PUNT VAN BEGINNEN EN ER IS MEER DAN GENOEG TE 

ZIEN EN TE BELEVEN TIJDENS DE TWEEDAAGSE VAKBEURS IN ROSMALEN. ALS SPECIALIST 

OP HET GEBIED VAN GELAMINEERDE DEGEN ZAL VAN DER POL TIJDENS BAKKERSVAK TE 

ROSMALEN HET FONCEERDEEG ONDER DE AANDACHT BRENGEN. 

Fonceerdeeg is een gelamineerd deeg met een zeer rustige werking. Het fonceerdeeg is speciaal ont-
wikkeld  voor het bekleden van vormen en afwerken van quiche of taart. Daarnaast is het deeg geschikt 
voor zoete en hartige producten. Het deeg is gemaakt met 100% roomboter. Door de speciale opbouw 
en receptuur vervormt (krimpt) het deeg nauwelijks in de vorm. De deegstukken zijn dun, ontdooien 
snel en zijn gemaakt op het meest ideale formaat voor uitrollen op de uitrolbank. Het fonceerdeeg 
kenmerkt zich door de heerlijke smaak, milde werking en zeer weinig krimp.  

ONDERSCHEIDEND 
VERMOGEN
Een halffabricaat geeft u het voordeel van 
een doorontwikkelde basis en het werken 
met een product van constante kwaliteit. 
Hierdoor kunt u als bakker de aandacht 
en tijd besteden aan het creatieve proces. 
De producten van Van der Pol ondersteu-
nen het onderscheidend vermogen en 
maken het mogelijk een uniek kwaliteits-
product te maken voor uw klant. 

INSPIRATIE
Tijdens Bakkersvak in Rosmalen zal op 
de stand van Van der Pol het fonceerdeeg 
in de belangstelling staan. Het product 
wordt reeds intensief gebruikt in verschil-
lende vers-formules. In maart zal het 
product verkrijgbaar zijn bij de grossier. 
Voor verwerkingsideeën, inspiratie en een 
bijpassende actie kunt u terecht op stand 
B1006 – Van der Pol. 

Meer informatie:

D. van der Pol en Zonen B.V.
Tel. +31 (0)416 692 785
www.vdpol.nl
Bakkersvak-stand: B.1006

FONCEERDEEG
    TIJDENS BAKKERSVAK 2016

 Van der Pol introduceert

http://www.vdpol.nl/


Standnummer: A1007
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www.facebook.com/vaktijdschriftnbtmagazine

https://twitter.com/nbtmagazine_biz
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TIJDENS DE JUBILEUMEDITIE VAN BAKKERSVAK MAG BEKO ALS TOTAALPARTNER IN BUSI-

NESS VOOR DE BAKKERIJ NIET ONTBREKEN. DIT JAAR IS HET THEMA IN DE BEKO-STANDS 

‘GRENZELOZE INSPIRATIE’. DE VIJF BEKO-BEDRIJVEN LATEN DE ONTWIKKELINGEN ZIEN 

OP HET GEBIED VAN GRONDSTOFFEN, VERPAKKINGEN, BAKKERIJMACHINES, BAKKERIJ-

GEREEDSCHAPPEN EN PROMOTIE, MET DE DAARBIJ HORENDE ADVIEZEN EN BELEVING. 

In stand C1013 demonstreert Michel Schröder twee gevulde broodsoorten die gemaakt worden met 
meel en bloem van Minoterie Girardeau. Hij laat zien dat vullingen het verschil kunnen maken en hij 
laat proeven dat allerlei smaken en ingrediënten in brood gecombineerd kunnen worden. 

BEKO VERPAKKINGEN (STAND C1020)
Tijdens Bakkersvak presenteert Beko Verpakkingen: chocoladeverpakkingen, verpakkingen voor ontbijt- 
en lunchmomenten, Paasverpakkingen, verpakkingen met een natuurlijke, authentieke en stoere uitstra-
ling en alternatieven voor plastic tassen.

BEKO ADVIES (STAND C1022)
Bakkersvak staat voor Beko Advies in het teken om haar twee belangrijkste pijlers te tonen, namelijk 

adviesdiensten, waarmee zij samen met brood- en banketbakkers bou-
wen aan een gezonde onderneming en het Reclamebureau, met verras-
sende promotionele items en commerciële acties onder het thema ‘Spice 
up your Promo’.

STOLP INTERNATIONAL (STAND B1019)
Stolp International is importeur van gedroogde zuidvruchten, blikvruch-
ten, noten en zaden. Tijdens Bakkersvak zet Stolp International in op de 
nieuwe verpakkingen van het eigen merk Sunpearl, het geven van uitleg 
over de verschillen tussen krenten en rozijnen en het productieproces en 
het laten zien en proeven van verschillende type rozijnen;

BEKO NEDERLAND (STAND B1023)
Beko Nederland toont op 6 en 7 maart het assortiment Beko huysmerk® 
Gran Reserva, het Beko huysmerk® Franse Croissants en andere hoog-
waardige Franse producten en het assortiment Fruitlife: puree’s en diep-
vriesfruit geschikt voor ijsbereiding en (banket)bakkerij.

BEKO BAKKERIJ TECHNIEK (STAND C1013)
Beko Bakkerij Techniek biedt brood- en banketbakkers nieuwe en 
gereviseerde bakkerijmachines, onderhoud en full service met een 
maatwerkmentaliteit. Tijdens Bakkersvak richt Beko Techniek zich met 
haar machine-aanbod op drie onderdelen, te weten, koelen & vriezen, 
snijden & inpakken en bakken. Op dit gebied toont Beko Bakkerij 
Techniek een groot aantal oplossingen. Daarnaast is er ruimte voor het 

zeer brede assortiment bakkerijgereedschappen (Stand E1017) en kunt u nader kennis maken met de 
partners Hobart Nederland en Bear Varimixers (Stand D1021). Kortom: er is genoeg te beleven, te zien, 
te proeven, te ruiken en te bewonderen op de verschillende stands van de vijf Beko-bedrijven.

Meer informatie: 

Coöperatieve Vereniging Beko
Tel. +31 (0)413 316800
www.cooperatie-beko.nl  

 INSPIREERT TIJDENS BAKKERSVAKBeko

http://www.cooperatie-beko.nl/


VAN DER POL

Bladerdeeg 
Croissantdeeg 

Koekdeeg
en meer...

Verras uw klant met unieke eindproducten!
Wij zorgen voor de beste basis.

MEER INFORMATIE?  
www.vdpol.nl    T. +31 (0)416 692785           info@vdpol.nl 

http://www.vdpol.nl/
mailto:info@vdpol.nl
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ALS OP 6 MAART DE DEUREN OPENEN VAN AUTOTRON IN ROSMALEN VOOR BAKKERSVAK 2016, 

WEET U ALS BEZOEKER ÉÉN DING ZEKER: U GAAT VERRAST WORDEN. DE AANWEZIGE EXPOSAN-

TEN TONEN TIJDENS BAKKERSVAK 2016 NIET ALLEEN DE LAATSTE INNOVATIES, ZE DOEN ER OOK 

ALLES AAN OM U OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN TE INSPIREREN. OOK TIJDENS DE KOMENDE 

JUBILEUMEDITIE VAN DE BAKKERSVAK IS ER BIJVOORBEELD WEER VAN ALLES TE BELEVEN OP 

DE STAND BIJ SPRONK BAKKERIJMACHINES. WIJ SPRAKEN MET HARM SPRONK OVER WAT WE 

MOGEN VERWACHTEN OP ZONDAG 6 EN MAANDAG 7 MAART.

HANS SOM MAAKT OPWACHTING BIJ 

Spronk Bakkerijmachines

“Tijdens de beursdagen is Hans Som, succes-
coach van het Nederlands Boulangerie Team, 
met Daan Hesseling volop zelf aan het bak-
ken in onze stand”, zo begint Harm meteen 
enthousiast te vertellen. “Dit betekent genie-
ten van verfijnde broodsoorten, geproduceerd 
met de Merand diviseuse en gebakken op 
de stenenvloerovens van Wachtel. Er worden 
daarnaast diverse Wachtel ovens gepresen-
teerd in de stand zodat u de pure klasse en 
unieke voordelen van deze ovens zelf in detail 
kunt komen bekijken. U kunt ook meteen de 
mogelijkheden met onze Merand Diviseuse 
en natuurlijk de Bertrand Fermentatietank voor 
een zorgeloze, nauwkeurige desembereiding 
bekijken.”

NEDERLANDS BOULANGERIE TEAM
“Als u ons toch bezoekt, kunt u gelijk even naar 
de overkant van onze stand lopen, waar het 

Nederlands Boulangerie Team u trakteert op boeiende demonstraties. Deze demo-bakkerij is geheel inge-
richt door ons als Spronk Bakkerijmachines, want wij vormen al jaren als sponsor een mooie combinatie 
met het Nederlands Boulangerie Team.” 

INNOVATIES
“Niet alleen is ons verkoopteam aan-
wezig tijdens Bakkersvak 2016, maar 
kunt u ook onze technische mensen 
ontmoeten. Zij staan klaar om u met tips 
terzijde te staan. U merkt wel, Spronk 
Bakkerijmachines neemt u mee met de 
innovaties en veranderingen voor de toe-
komst en bakkerijtechniek betekent voor 
Spronk dan ook een lange termijn visie 
van kwaliteit en goede service”, aldus 
Harm tot slot.

Meer informatie:

Spronk Bakkerijmachines
Tel. +31 (0)488 452051
www.spronkbakkerijmachines.nl 
Bakkersvak-stand: D.1003
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“EEN BAKKER MOET GEEN TIJD VERDOEN MET TILLEN. DAT IS ZONDE VAN ZIJN VAKMANSCHAP”, VOLGENS GERT-JAN KERSSENS VAN BAKKERIJ 

PIET KERSSENS. ALS LID VAN HET ECHTE BAKKER-GILDE IS GERT-JAN CONTINU BEZIG MET HET ZOEKEN NAAR VERBETERINGEN, BIJVOORBEELD 

OP HET GEBIED RECEPTUREN EN DE UITSTRALING IN ZIJN WINKELS. “EN OOK OP HET GEBIED VAN PRODUCTIEPROCESSEN”, GEEFT GERT-JAN 

AAN. “ZO HEEFT ROLAN ROBOTICS EEN ROBOT GEPLAATST DIE HET TILWERK UIT HANDEN NEEMT VAN ONZE BAKKERS.”

EN ZO HOORT HET’ 

‘De bakker bakt en de robot tilt.

“De robot van Rolan Robotics is een handlingsoplossing die ons werk lichter, betrouwbaarder en ver-
antwoorder maakt. De robot biedt bakplaten met producten aan bij de baan waar ze worden ingepakt. 
Vervolgens neemt het de lege plaat terug, maakt hem schoon, smeert hem in en zet hem in de kar. Klaar 

om weer gevuld te worden. De platenhandling gebeurde 
voorheen nog handmatig. Dit repeterende tilwerk was een 
zware belasting voor het personeel. En aangezien we steeds 
langer moeten werken tot ons pensioen, vind ik het goed om 
mijn personeel van zwaar fysiek werk te ontzien met behulp 
van de robot. Natuurlijk is de oplossing ook financieel verant-
woord. We besparen zo’n één fte, zodat de robot zichzelf snel 
terugverdient.” 

FLEXIBILITEIT VAN DE ROBOT GAF 
DE DOORSLAG 
De keuze voor de oplossing van Rolan Robotics was snel 
gemaakt, volgens Gert-Jan. “Er zijn diverse automatiseringsoplos-
singen denkbaar voor dit probleem, maar onze voorkeur ging uit 
naar een robot. Je kunt namelijk nieuwe handelingen program-
meren en dat is ideaal om in te spelen op toekomstige ontwik-
kelingen. Zo zullen we het straks ook gebruiken in combinatie 
met onze doseermachine. Op deze machine moeten bakplaten 
worden geplaatst voor het maken van koeken. Dit vraagt nu nog 
om de inzet van twee personen, maar zodra het geïntegreerd is in 
de handlingsoplossing volstaat één persoon. Hij of zij zorgt voor 
de toevoer van deeg, terwijl de robot de bakplaten tilt. Ideaal.” 

ROLAN ROBOTICS DENKT IN RENDEMENT
Hoe logisch de aanschaf van deze handlingsrobot ook klinkt, eigenlijk had Gert-Jan iets heel anders voor 
ogen. Gert-Jan: “Ik klopte bij Rolan Robotics aan voor een ultrasoon mes dat automatisch taarten snijdt. 
Uiteindelijk berekenden we dat onze taarten-omzet te laag is om dit systeem te laten renderen. Vervolgens 
kwam onze handmatige platenhandling - dat mij een doorn in het oog is - ter sprake. Rolan Robotics kwam 
met een oplossing die qua investering erg mee viel. Het resultaat is een robot die het zware, repeterende 
werk op zich gaat nemen in de bakkerij. Tot groot genoegen van mij en mijn personeel.”

Meer informatie: 

Rolan Robotics BV
Tel. +31 (0)229 248484
www.rolan-robotics.nl
Bakkersvak-stand: N102

Piet Kerssens Echte Bakker is een ambachtelijke Brood- en 
Banketbakkerij die al sinds 1938 bestaat. De bakkerij is gehuis-
vest in Heiloo waar dagelijks vers brood, banket, koek, gebak en 
taarten worden gebakken. Deze vinden vervolgens hun weg naar 
onder meer winkels in Krommenie, Assendelft, Egmond aan den 
Hoef, Egmond aan Zee, Heiloo, Heerhugowaard en in Broek op 
Langedijk. 

Als lid van het Echte Bakker-gilde voldoet Piet Kerssens aan alle 
strenge kwaliteitseisen van het gilde. Hierin zitten vaklieden die 
hun vak met ambacht en liefde uitvoeren en elkaar regelmatig 
opzoeken om kennis en recepturen te delen. Zodoende zorgen 
ze ervoor dat ze zich blijven onderscheiden van de supermarkten. 
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De Zela 2100 is een verrijdbare invetmachine die over de automatische transportband van de 
productielijn wordt geplaatst. De spuitkap is instelbaar in hoogte en breedte. Het aantal benodigde 
spuitautomaten is afhankelijk van de specifieke klantsituatie. Alle spuitautomaten zijn in breedte en 
hoogte instelbaar en kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. De Zela 2100 is vervaar-
digd van roestvrijstaal, met een nieuwe hygiënische en gladde afwerking, waardoor de machine 
schoner blijft en gemakkelijker schoon te maken is. Alleen de noodzakelijk bedieningsknoppen 
zijn aan de buitenkant geposteerd in de basisuitvoering. Andere uitvoeringen zijn voorzien van 
een digitaal scherm voor duidelijke bediening. De Zela 2100 is beschikbaar in vele tailor made 
uitvoeringen. 

OVAM 85 
Voor deegafmeetmachines is het belangrijk een goed smeermiddel te gebruiken. Zeelandia heeft 
een nieuw plantaardig smeermiddel ontwikkeld voor machines die een dikkere olie vragen en 
voor oudere deegafmeetmachines. Ovam 85 zorgt er voor dat de machine optimaal blijft werken 
en daardoor constante deeggewichten aflevert. Ovam 85 is verkrijgbaar in diverse verpakkingen. 

Voor meer informatie: 
Zeelandia Technical Solutions
Tel. + 31 (0)111 48 10 44, www.zeelandia.comzts@zeelandia.nl

ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS INTRODUCEERT EEN NIEUWE ZELA 2100 SERIE. DEZE INVETMACHINES ZIJN GESCHIKT VOOR INDUSTRIEEL 

GEBRUIK EN HEBBEN EEN GEHEEL NIEUWE DESIGN. GROTE VOORDEEL IS DAT DE MACHINES GEEN VLAKKE DELEN MEER HEBBEN, MAAR ZIJN 

VOORZIEN VAN HELLENDE VLAKKEN, DAT ER VOOR ZORGT DAT ER GEEN MATERIALEN MEER OPGELEGD KUNNEN WORDEN. AANVULLEND 

HEEFT ZEELANDIA EEN NIEUW PLANTAARDIG SMEERMIDDEL ONTWIKKELD: OVAM 85.

Zela 2100 
       VAN ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS

ER IS DE AFGELOPEN TIJD HEEL WAT 

VERANDERD BIJ DE TROMP GROUP, ZO 

VERTELDEN WIJ AL EIND VORIG JAAR 

EN IN HET NIEUWE JAAR GAAT HET 

BEDRIJF GEWOON VERDER MET ONT-

WIKKELEN. ZO IS RECENT DE NIEUWE 

WEBSITE VAN TROMP GROUP ONLINE 

GEGAAN. 

Nieuwe website TROMP GROUP
De Tromp Group bestaat uit Tromp Bakery Equipment, VanderPol Waffle Systems en Den Boer Baking Systems. 
Vorig jaar is de Tromp Group overgenomen door de Markel Food Group. Onder de paraplu van de Markel Food 
Group vallen ook AMF Bakery Systems, Reading Bakery Systems en Solbern. Op de vernieuwde website is over-
zichtelijk en duidelijk weergegeven waar de Tromp Group voor staat en profileert het bedrijf zich nog beter als 
turnkey supplier. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, neem dan een kijkje op de nieuwe website van de Tromp 
Group: www.trompgroup.nl.

Meer informatie:
Tromp Group
Tel. +31 (0)33 2994373
www.trompgroup.nl 

mailto:www.zeelandia.comzts@zeelandia.nl
http://www.trompgroup.nl/
http://www.trompgroup.nl/
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S Y M P O S I U M

EERSTE EDITIE      

‘Door het 
oog van de 

bakker’      
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Het moet u als bakker als muziek in de oren klinken: leveranciers die de mening van 
bakkers verzamelen om u beter van dienst kunnen zijn. Het symposium ‘Door het oog 
van de bakker’ kon dan ook op veel belangstelling rekenen, zeker van toeleveranciers. 
De mannen die de bakkersbranche vertegenwoordigden waren: Paul Berntsen van 
Kampioensbakker Paul Berntsen uit Didam, Ale Kor Riedstra van Bakkerij Riedstra uit 
Veendam, Ivo Vliegendehond van Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega, Bart Vedder van 
Bakkerij Vedder uit Deurne, Peter Dunselman van Bakkerij Dunselman uit Den Helder, 
Sjako Boer van Bakker Boer uit Goes, Thijs Broekmans van Bakkerij Broekmans uit 
Panningen en Joost Prins van Brood- & Banketbakkerij Prins uit Lelystad. 

Er was de branchevereniging Nederlandse Bakkerij Techniek veel aan gelegen om goed 
beslagen te ijs te komen. Hanno Spanninga werd als gespreksleider ingeschakeld om de 
discussie in goede banen te leiden. De bekende marketing strateeg wist met zijn stel-
lingen en begeleiding het gesprek op gang te brengen en te houden. Ondanks dat de 
stellingen van te voren niet bekend waren bij de deelnemende bakkers, kwamen er toch 
een aantal opvallende bevindingen uit het twee uur durende rondetafelgesprek.

EERSTE TIPS
Na een korte introductieronde van de sprekers aan tafel wordt hen door Hanno gevraagd 
meteen een belangrijke tip te geven voor de aanwezige leveranciers, in dit geval vooral 
machineleveranciers. Bart Vedder bijt het spits af met een rake opmerking. “Wat ik 
machineleveranciers mee wil geven is het volgende: ik ben te groot voor het kleinbedrijf 
en te klein voor de industrie. Een investering in automatisering is dus al gauw te groot 
voor mijn bedrijf. Er is geen tussenoplossing voor middenbedrijven. De stap is te groot 
om te investeren qua financiering, maar vaak ook qua ruimte. Er is voor mijn bedrijf dus 
geen maatwerk voorhanden. Daar moet iets mee gedaan worden.” Hij krijgt met zijn 
opmerking gelijk bijval van Joost Prins: “Ontwikkel iets dat bij meerdere ondernemers 
past. Het hoeft niet allemaal maatwerk te zijn, maar zorg voor passende oplossingen.”

Peter Dunselman heeft ook een initiële tip: het is belangrijk om na te denken over de 
circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld 

MAANDAG 18 JANUARI WAS HET ZOVER: HET EERSTE DOOR NEDERLANDSE BAKKERIJ 

TECHNIEK GEORGANISEERDE SYMPOSIUM ‘DOOR HET OOG VAN DE BAKKER’. IN 

HET BAKERY INSTITUTE IN ZAANDAM VERZAMELDEN EEN GROOT AANTAL VOORAAN-

STAANDE LEVERANCIERS EN BAKKERS – VOORNAMELIJK UIT HET MIDDENBEDRIJF – OM 

AAN DE HAND VAN STELLINGEN TE DISCUSSIËREN OVER DE ROL VAN TOELEVERAN-

CIERS, HEDENDAAGSE UITDAGINGEN, ONTWIKKELINGEN IN DE BAKKERIJ EN DE 

TOEKOMST VAN DE BAKKERIJBRANCHE. ONDER DE BEVLOGEN LEIDING VAN HANNO 

SPANNINGA SPRAKEN EEN ACHTTAL BAKKERS OVER DE ROL VAN DE TOELEVERANCIER 

EN HOE ZIJ U ALS BAKKER KUNNEN HELPEN UW MARKTPOSITIE TE VERSTERKEN. WAT 

WORDT VERWACHT VAN BIJVOORBEELD EEN MACHINELEVERANCIER? WAAR LIGGEN 

NOG KANSEN VOOR HEN OM U ALS KLANT OPTIMAAL TE ONDERSTEUNEN? DOEL 

VAN DE BIJEENKOMST IS DAT IN DIT GEVAL VOORAL MACHINELEVERANCIERS MET DE 

UITKOMSTEN VAN HET RONDETAFELGESPREK DE NEDERLANDSE BAKKERIJ BETER KUN-

NEN FACILITEREN EN KUNNEN INSPELEN OP DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN.
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is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en 
waardevernietiging te minimaliseren. “Dat is de toekomst. We moeten zo min 
mogelijk afval/restproduct produceren. In een ideale wereld is er een model 
waarbij leveranciers een maandbedrag rekenen voor hetgeen zij plaatsen en de 
leverancier onderhoud, innovatie, updates etc. voor zijn rekening neemt, waar-
door de bakker weet wat hij per maand kwijt is aan gebruik.”

Thijs Broekmans geeft de aanwezige leveranciers mee vooral niet te groot te 
denken als het gaat om het bieden van oplossingen “Het past niet altijd om 
hele grote machines te plaatsen”, zo laat de bakker uit Panningen weten. In 
de eerste ronde wordt dus al duidelijk dat er behoefte is naar oplossingen op 
maat. Klantspecifiek kijken naar mogelijkheden voor middelgrote bakkers.

Sjako Boer opteert voor het vergroten van de productiecapaciteit zonder een 
hele grote investering te doen. “Met dezelfde mensen meer doen, maar niet 
door grote machines te plaatsen. Er is te weinig aandacht voor oplossingen 
voor het middenbedrijf”, is ook zijn tip. “Er moeten meer machines die breder 
inzetbaar zijn en die efficiënter werken”, voegt hij daar nog aan toe.

‘Ook al ben je klein, durf groot te denken’. Dit is het motto van Ivo 
Vliegendehond. “Zorg dat je altijd wat overcapaciteit hebt. Denk niet te klein 
bij je investering, waardoor je je bollenkast vijf keer in een nacht moet vol-
draaien. Dat is duurder dan een grotere kast”, zo houdt hij de aanwezigen 
voor.

Ale Kor Riedstra legt de focus bij zijn eerste tip op hygiëne. “Op het gebied van 
hygiëne is nog veel te bereiken. Qua schoonmaak kan het eenvoudiger. Kijk 
naar andere branches zoals de slagerij, waar ze verder zijn op dat gebied.” 

Paul Berntsen begint met een stelregel waar hij zich doorgaans aan houdt: ‘Wat 
met luchtdruk en oliedruk kan, wordt niet meer met bloeddruk gedaan’. Dat 
houdt in, zo veel mogelijk automatiseren, maar ook hij geeft aan dat de stap 
tussen ambacht en industrie te groot is.

STELLING 1
Na deze eerste tips is het tijd om de eerste stelling op tafel te gooien. 

Hanno vraagt de bakkers: “Mijn leverancier kan mij met technische inno-
vaties in mijn bakkerijproces helpen om mijn marktpositie te versterken?” 
Bart Vedder: “Leveranciers kunnen ons sowieso helpen het rendement te 
verhogen door innovaties te implementeren. We willen allemaal efficiënter 
werken en lastenverlichting voor ons personeel. Er is in mijn bedrijf sprake 
van veel vergrijzing en ik voel mij verplicht te investeren in werkverlichting. 
De kwaliteit van het product moet behouden blijven, maar het produceren 
moet makkelijker gaan.”

Vergrijzing en het verloren gaan van kennis is sowieso een probleem dat 
meer aangekaart wordt tijdens het rondetafelgesprek. Zwaar werk is voor 
ouder personeel niet meer op te brengen, maar de kennis die zij hebben 
gaat verloren mochten ze weg gaan. Technische innovaties zijn dan ook 
nodig om dat verlies op te vangen. Daarnaast wordt aangekaart dat er 
vanuit de machineleverancier betere nazorg geleverd moet worden op het 
gebied van kennisoverdracht. Bij het plaatsen van een nieuwe machine 
is er te weinig ondersteuning als het gaat om training van personeel. Een 
betere samenwerking met de grondstoffenleverancier is wenselijk, zo wordt 
aangegeven. Ook ligt er bij de bakker zelf de verantwoordelijkheid om de 
mogelijkheden van de machine te ontdekken. Thijs Broekmans heeft nog 
een tip. “Eigenlijk zou er een app moeten zijn met simpele pictogrammen 
waarmee uitgelegd wordt hoe een machine ingesteld moet worden, wil je 
je product op een bepaalde manier hebben. Die is altijd na te kijken en je 
hebt duidelijkheid.”
Het mag duidelijk zijn dat innovatie helpt om het productieproces te 
vereenvoudigen. Kanttekening van de tafelgasten is wel: niet alles moet 
geautomatiseerd worden. De investering moet wel renderen en je moet 
het ambachtelijk karakter behouden. De belangrijkste tip: maak machines 
waar men ook in het middenbedrijf de komende decennia mee verder kan. 
Innovatie moet dan vooral gezocht worden op het gebied van mechanisatie 
en verlichting van arbeid met behoud van kennis. 

STELLING 2
De tweede stelling komt aan bod. “Mijn leverancier moet mij concepten 
– denk aan technische oplossingen – voor mijn verkoopproces bieden die 
mij helpen mijn marktpositie te versterken ondanks alle ontwikkelingen in 
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de markt? Denk daarbij aan blurring (branchevervaging), discounters met 
kwaliteitsproducten zoals de Lidl met bakstations, desemconcepten, super-
speciaalzaken, online food verkoop en de klant die verwacht dat hij altijd 
bediend wordt”, zo geeft Hanno aan bij de introductie van de stelling. Het 
gesprek barst meteen weer los en de heren aan tafel spreken over online 
bestellingen en -verkoop, zondagopening en winkelconcepten die daarbij 
aansluiten. De uitkomst is dat leveranciers vele mogelijkheden bieden om 
bakkers te ondersteunen om zich te onderscheiden, maar dat de onderne-
mer zelf moet kiezen op welke manier er gebruik wordt gemaakt van die 
mogelijkheden. “Je moet als bakker zelf je marktpositie versterken, weten 
wat er speelt en met die kennis klop je aan bij je leverancier omdat je 
ergens mee geholpen wilt worden”, zo wordt onder meer geopperd. 

STELLING 3
De derde en laatste stelling: mijn leverancier moet mij helpen met de finan-
ciering van mijn investeringen? Is het interessant als de leverancier helpt je 
financieringsaanvraag te onderbouwen?  “Het kan helpen als een onderne-

mer zelf de investering niet aan kan gaan. In een gezonde situatie zou het 
niet moeten hoeven. De investering in je machinepark is vaak hoog. Je zou 
ook kunnen zeggen, we betalen voor gebruik, niet voor bezit. Je koopt geen 
machine, maar productiecapaciteit. Dan heb je een maandelijks bedrag 
dat je betaalt en je weet waar je aan toe bent.” De vraag uit de zaal wordt 
gesteld of bakkers bereid zijn om te betalen per brood. “De gedachtegang is 
niet verkeerd in ieder geval”, zo antwoordt Bart Vedder. “Het kan een optie 
zijn als je geen investeringsruimte hebt.”

Daarnaast wordt aangegeven dat leveranciers beter kunnen helpen om 
financiële consequenties in kaart te brengen bij de aanschaf van nieuwe 
machines voorafgaand aan een investering om de financiering rond te 
krijgen. Ook subsidies moeten door de leverancier aangekaart worden. 
Die taak ligt duidelijk bij leveranciers. Financiering is en blijft een heikel 
punt, maar wat duidelijk wordt is dat een intensievere samenwerking op 
dat gebied wenselijk is. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat leveranciers de 
functie van bank op zich gaan nemen.

ADVIESGROEP
Tot slot krijgen de aanwezige mannen aan tafel de kans om nogmaals 
de aanwezige leveranciers te voorzien van een tip. Eén hele belangrijke 
tip wordt nog door Peter Dunselman aangedragen. Vorm een advies-
groep van bakkers, die hun wensen verenigen op het gebied van spe-
cifieke machineoplossingen en aan de hand van de adviezen kunnen 
leveranciers innoveren. Welk type machine wil deze groep ontwikkeld 
zien? Je hebt het meteen in kaart en je hebt een groep potentiele kopers. 
“Bakkers lopen tegen dezelfde problemen aan en het is goed om met 
verschillende mensen bij elkaar te gaan zitten en de wensen te inventa-
riseren. Wij geven aan wat we graag verbeterd willen zien. Dat doen we 
al met producten, maar nog niet met machines. Dat is een mooie stap.”

Er kwam gedurende de bijeenkomst heel wat informatie op tafel. Niet 
zozeer allemaal zaken waar leveranciers daadwerkelijk mee aan de slag 
kunnen, maar wel degelijk een basis van waaruit verder gewerkt kan 
worden. Wat in ieder geval duidelijk werd, is dat er behoeften is om 
elkaars wensen in kaart te brengen. Wat ziet een bakker graag verbeterd 
worden als het gaat om de rol van zijn leverancier? Waar liggen moge-
lijkheden? Laat dit een goed vertrekpunt zijn van waaruit de komende 
jaren waardevolle informatie komt voor de gehele branche. Er is in ieder 
geval de noodzaak ingezien door NBT om de Nederlandse bakker beter 
te kunnen faciliteren, nu en in de toekomst. De eerste aanzet is gege-
ven. Wij zullen volgend jaar wederom met de betrokken partijen om 
de tafel gaan om te kijken wat er daadwerkelijk gedaan is met de input 
en als het aan ons ligt krijgt ‘Door het oog van de bakker’ volgend jaar 
zeker een passend vervolg.

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
‘DOOR HET OOG VAN 
DE BAKKER’

- Vorm een adviesgroep van bakkers die samen  

 hun wensen en behoeften bespreken en waarmee 

 de leveranciers aan de slag kunnen om met oplos-

 singen te komen.

- Meer innovaties op maat voor het klein- en 

 middenbedrijf. Nog meer klantspecifiek te werk  

 gaan dus.  

- Kijk naar financieringsmogelijkheden op basis 

 van betalen per product. Dus betalen voor   

 gebruik, niet voor bezit.

- Ontwikkel machines die breder inzetbaar zijn  

 en die efficiënter werken, met name kijkend naar  

 lastenverlichting.

- Op het gebied van hygiëne is nog veel te 

 bereiken. Qua schoonmaak kan het sneller 

 en eenvoudiger.
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B A K K E R I J M A C H I N E S

Tap Machinebouw produceert complete productlijnen met 
vul- en vormmachines, transportlijnen, ontnesters, dek-
selsluiters voor de vlees-, vis- en fruitindustrie. Rien: “Als 
voorbeeld zie je een bevochtigings- en strooi-installatie en 
een ontnester voor bakjes in dit artikel. Tap Machinebouw 
heeft de hoge eisen die aan hygiëne  in de vlees- en visin-
dustrie worden gesteld, tot hun eigen doelstelling gemaakt. 
Dat betekent dat alles van roestvrijstaal wordt vervaardigd 
met inachtneming van open constructies zodat alles gemak-
kelijk kan worden schoongemaakt.” 

BAKKERSBRANCHE
“Deze eisen zorgen voor oplossingen van de kant van Tap 
Machinebouw, maar heeft ook zijn positieve kanten voor 
de bakkerijbranche”, zo vervolgt Rien. “Rittershaus en 
Tap hebben daardoor diverse projecten in de bakkerijwe-
reld succesvol kunnen uitvoeren, zoals een zonnebloem-
doseerinstallatie met acht aftappunten, waaruit twee vaten 
van duizend liter tegelijk worden afgetapt. De olie wordt 
automatisch naar de aftappunten gepompt. Hier was een 
hoogste nauwkeurigheid van uiterst belang. Alle leidin-
gen, de gehele opstelling en uitvoering is door Tap ver-
zorgd. Rittershaus en Tap hebben verder een puntjes- en 
afzet-installatie voor het middenbedrijf ontwikkeld (tot 
15000st/h), ook weer geheel van roestvrijstaal.”

HYGIËNE 
“Tevens zijn er enkele machines zoals verrijdbare bevoch-
tigings- en strooi-installaties in RVS gebouwd, geheel 
individueel inzetbaar. Door de samenwerking met Tap 
Machinebouw zijn wij klaar voor de toekomst, omdat ook 
in de bakkerij meer en meer hogere eisen worden gesteld 
wat constructie en hygiëne betreft. Wij kunnen daarop dus 
mooi inspelen”, zo besluit Rien. 

Meer informatie:

Technisch Buro Rittershaus
Tel. +31 (0)30 231 23 92 & +31 (0)6 53 32 4560
www.rittershaus.eu 

RITTERSHAUS EN TAP MACHINES:
AL TWINTIG JAAR 
         een geweldige match

RITTERSHAUS TECHNISCH BURO WERKT AL RUIM TWINTIG JAAR NAAR VOLLE TEVREDENHEID MET TAP 

MACHINEBOUW SAMEN. DAT HOREN WIJ VAN RIEN RITTERSHAUS. “TAP MACHINEBOUW BESTAAT 

REEDS  52 JAAR EN KAN DUS TERUGVALLEN OP EEN ZEER RUIME ERVARING EN EEN GEWELDIGE STAAT 

VAN DIENST. DE FIRMA PRODUCEERT EN ONDERHOUDT KWALITATIEF ZEER HOOGWAARDIGE MACHI-

NES VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE. WIJ BIEDEN DEZE GEWELDIGE MACHINES AL TWINTIG JAAR AAN 

OP DE NEDERLANDSE MARKT EN ZIJN ZEER TEVREDEN MET DE ONTWIKKELINGEN.” 

http://www.rittershaus.eu/
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HET WAS EIND VORIG JAAR AL TE LEZEN IN NBT MAGAZINE: IN HOORN IS MEN EEN 

TRADITIONELE DESEMBAKKER RIJKER. DE BAKKER VAN HOORN OPENDE NAMELIJK OP 

31 OKTOBER HAAR DEUREN IN DE KERKSTRAAT VAN DE VESTINGSTAD AAN DE OEVERS 

VAN HET MARKERMEER. JANTIEN PRONK IS DE TROTSE EIGENARES VAN DE BAKKER VAN 

HOORN EN HEEFT MET HET OPENEN VAN HAAR BAKKERIJ EEN DROOM IN VERVULLING 

ZIEN GAAN. “IK HEB MODEMANAGEMENT GESTUDEERD, DUS EEN OVERSTAP RICHTING 

DE BAKKERSBRANCHE IS MISSCHIEN NIET IETS DAT JE VERWACHT, MAAR IK HEB EEN 

VOORLIEFDE VOOR VOEDING EN GEZOND ETEN. IK WIL MENSEN BLIJ MAKEN MET LEKKE-

RE PRODUCTEN EN IK HEB EEN MENING OVER HOE VOEDING DIENT TE ZIJN. DAT KOMT 

ALLEMAAL TOT UITING IN DE BAKKER VAN HOORN.”

MET LEKKERE PRODUCTEN”

“Ik wil mensen blij maken 

KUN JE WAT VERTELLEN OVER HOE JE GEKOZEN HEBT 
OM EEN EIGEN BAKKERIJ TE BEGINNEN?
“Zoals gezegd heb ik modemanagement gestudeerd en ik had ook een hele 
leuke baan in de modebranche. Het ondernemerschap trok me toch altijd. 
Naast mijn baan heb ik een deeltijdstudie over voeding gevolgd, want dat 
vind ik heel interessant. Ik wilde mij daarin verdiepen, want ik heb een 
voorliefde voor eten en voeding. Begin vorig jaar ben ik bij mijzelf ten rade 
gegaan wat ik nu daadwerkelijk wilde in mijn leven en ik kwam tot de 
conclusie dat ik iets voor mijzelf wilde beginnen. Ik heb door mijn studie 
een bepaalde mening over voeding. Ik heb ook een mening over hoe brood 
het lekkerste is. Ik kom daarnaast ook nog eens uit een bakkersfamilie, ben 
opgegroeid met brood, dus de keuze voor een eigen bakkerij is eigenlijk 
wel te verklaren.”

“Het is allemaal begonnen met een droom. Je ziet iets voor je, een winkel 
in dit geval, waar je mensen blij kunt maken met lekkere producten. Je hebt 
een beeld in je hoofd en je werkt het steeds verder uit. Het liefste wilde ik 
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zelf alles in handen houden, want dan kun je je eigen stempel drukken en je eigen ideeën uitwer-
ken. Dus ook het zuurdesem voor het brood zelf maken. Ik ben zelf geen bakker, maar ik weet 
wel wat ik lekker vind en hoe ik het wil. Ik heb een cursus gevolgd bij het Bakery Institute om mij 
te laten omscholen. Ik heb dus gaandeweg stappen gezet om dichter bij het einddoel te komen: 
het openen van een eigen bakkerij.”

“Die droom startte in januari vorig jaar. Je mag wel stellen dat ik van het doorpakken ben. In korte 
tijd heb ik heel veel geleerd, natuurlijk vooral bij het Bakery Institute. Je kunt zoveel kanten op 
met brood, dat heeft mij wel verbaasd. Mijn trainer was Francois Brandt en hij liet mij enorm veel 
aspecten van broodbereiding zien, dat was fantastisch én heel leerzaam. Niet alleen heb ik heel 
veel geleerd, maar ik ben er ook enthousiast van geworden. Het was allemaal heel inspirerend 
en het heeft ervoor gezorgd dat ik duidelijk voor ogen had hoe ik mijn assortiment wilde vormge-
ven.”

HOE ZIET DAT ASSORTIMENT ERUIT?
“Er zijn heel veel hypes gaande over wat wel en niet goed voor je zou zijn en ook over brood, 
maar ik geloof daar niet zo in. Er is heel weinig slecht voor je denk ik, maar de basis moet wel 
goed zijn. Brood moet puur en van goede kwaliteit zijn. Ik ben uitgegaan van pure smaken en om 

dat te bereiken zijn we teruggegaan naar de basis. We maken zelf onze zuurdesems, 
die ruim de tijd krijgen om te rijzen, en met zo min mogelijk toevoegingen creëren we 
onder meer de meest lekker wit-, bruin-, haver-, spelt-, meergranen- en notenbroden. 
We hebben een klein assortiment, maar heel gespecialiseerd. Daarnaast zijn we nieuw 
en omdat we op nul beginnen kunnen we dat ook makkelijk verkopen. Ik denk dat 
meerdere bakkers een soortgelijk concept zoals wij wel willen starten, maar dat ze door 
de verwachting het niet durven. Je moet toch ook nee durven verkopen. Het assortiment 
is heel uitgebalanceerd, niet te veel keuze, maar wat we bieden is heel goed.” 

“Ik denk wel dat we door ons te specialiseren met desembrood, en ons dus onderschei-
den, een grote kans van slagen hebben. Eenvoud is het devies. Dat is volgens de kern-
waardes die ik heb opgesteld en waaraan ik alles wat ik doe toets. Dat zijn: eenvoud 
– wat je terugziet in het assortiment, trotsmanschap – omdat we trots zijn op ons vak-
manschap, opmerkelijk – omdat we alles net even wat anders willen doen, en tot slot 
samen, want het is misschien mijn idee en mijn winkel, maar ik werk samen met mijn 
personeel, maar ook met onze klanten.”

WAAROM HEB JE GEKOZEN OM JE IN HOORN TE VESTIGEN?
“Ik kom zelf uit Avenhorn, vlakbij Hoorn en ik wist dat dit pand al heel lang leeg stond. 
Daarnaast is de locatie geweldig, midden in het centrum, naast een goedlopende slager, 
ver genoeg van de andere ambachtelijke bakker en goed bereikbaar vanuit de haven. Ik 
wist meteen dat ik hier wilde beginnen. We hebben een open bakkerij waardoor klan-
ten kunnen zien wat er gebeurt. Het zorgt uiteraard voor een stuk beleving, maar we 
hebben verder ook geen geheimen. Alles kan gevolgd worden. We zijn ook heel toe-
gankelijk. Ik sta zelf bijna elke dag in de bakkerij te bakken, maar ik praat ook heel veel 
met de klanten. Dat vinden zij leuk, maar ik ook. Het blijkt goed te werken.”

HOE BEN JE TE WERK GEGAAN VOORAFGAAND AAN DE START? 
JE KOMT NATUURLIJK NIET UIT DE BRANCHE…
“Dat klopt. Je vraagt je dan ook echt van te voren af: ‘wat ga ik kopen?’ Ik heb daarom 
met andere bakkers gesproken en ik heb ook veel hulp en advies gekregen van Everbake 
Capway, maar ook van andere bedrijven uit de branche. Heel leuk om te merken dat 
iedereen bereid is om je te helpen. We hebben de opening op 31 oktober gehad en tot 
nog toe mogen we echt niet klagen over de start. Ik had verwacht dat ik meer uitleg 
zou moeten geven over het brood, omdat het toch anders is, maar dat valt reuze mee. 
Mensen zijn heel enthousiast. Dat komt natuurlijk door het heerlijke brood. Daarnaast 
werkt het enthousiasme van de mensen die hier in de winkel staan aanstekelijk. De win-
kel is gewoon een fijne plek om te komen en dat wilde ik ook bereiken. Het is eigenlijk 
allemaal heel voorspoedig verlopen. Ik denk ook dat als je iets echt wilt en erin gelooft, 
je het ook kan bereiken.”

HOE IS DE NAAM GEKOZEN?
“Ik wilde de naam eigenlijk ook eenvoudig houden. Ik had wel wat ideeën, maar De 
bakker van is het uiteindelijk geworden na een aantal sparringsessies met vrienden en 
familie. Ik ben de Bakker van Hoorn, maar ook de Bakker van de lekkere koffie, de 
Bakker van de heerlijke croissants en ga zo maar door. En misschien ook wel ooit de 
Bakker van Alkmaar. Ik sluit het zeker niet uit dat het ooit gaat gebeuren.”
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EIND VORIG JAAR WISTEN WIJ U AL TE MELDEN DAT UNIFREEZING HAAR PIJLEN MEER EN MEER OP DE 

BAKKERSBRANCHE GING RICHTEN. DAT HEEFT GERESULTEERD IN MEERDERE PROJECTEN VAN DE SPECI-

ALIST IN KOEL- EN VRIESOPLOSSINGEN BIJ BAKKERS, ZOALS BIJ DETAIL RESULT BAKKERIJEN IN VELSEN. 

BEGIN DIT JAAR HEEFT UNIFREEZING DE NIEUWSTE SPIRAALVRIEZER UNI-SP-14---660,4 GEÏNSTALLEERD BIJ 

DETAIL RESULT BAKKERIJEN.

“De machine is binnen drie weken geïnstalleerd en draait sinds opstart 
probleemloos”, zo horen wij van Jeroen Hannink – General Manager van 
Unifreezing. “Alle naden zijn volledig afgelast en de complete structuur van 
de machine is open zodat qua reiniging aan de meest optimale efficiënte 
en hygiënische voorwaarden voldaan wordt. Deze machine werkt met een 
horizontale luchtstroom zodat op elke etage dezelfde luchtstroom en tempe-
ratuur gewaarborgd is. Daarnaast zorgen de luchtgeleide schotten rondom de 
band voor continu dezelfde luchtstroom waardoor de koelcapaciteit efficiënt 
gebruikt wordt. Dit unieke Unifreezing luchtstroomsysteem garandeert de 
hoogste opbrengst en retentietijd.”

Voor alle Unifreezing vriezers worden uitsluitend zeer hoogwaardige materi-
alen en componenten gebruikt. “De verdampers zijn van Güntner, motoren 
van SWE, frequentie regelaars zijn van ABB, sensoren van Turck, in het RVS 
bedieningspaneel zit een Siemens PLC matic Siematic 1200 en de open rvs 
transportband is van wereldleider Cambridge. Wij werken uitsluitend met de 
beste leveranciers om tot het beste eindresultaat te komen”, aldus Jeroen tot 
slot.

Voor aanvullende informatie:
Unifreezing BV, tel. +31(0) 53 3031630, info@unifreezing.nl    
www.unifreezing.com 

MAAKT NAAM IN BAKKERSBRANCHE

Unifreezing

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE 
UNIFREEZING SPIRAALVRIEZER:

• Onderhoudsvriendelijk design, iedere positie is makkelijk toegankelijk
• Energie- en dus kostenbesparend ontwerp van de verdamper met 
 een horizontale luchtstroom
• Hygiënische constructie  waarbij uitsluitend foodgrade plastics 
 toegepast worden
• Vriezer staat volledig op poten en kan derhalve zelfs op ongelijke vloeren 
 perfect afgesteld worden
• Onderzijde kan volledig gereinigd kan worden 
• Isolerende deuren met geïntegreerde noodhulp release, CE keurmerk 
 van de 
 Europese Unie
• Bedieningspaneel met touch screen 
• Deurkozijnen zijn voorzien van elektrische verwarming waardoor 
 vastvriezen wordt voorkomen
• Volledig automatisch reinigingssysteem
• Alle aandrijvingen en lageringen zijn buiten de vriezer geplaatst, 
 zodat deze eenvoudig te onderhouden/bedienen zijn.
• Machines geschikt voor onder andere stokbroden, petit pains en batards.

Goede Bakkers, Goede Machines:

www.rittershaus.eu
info@technischburo.com
T +31 (0) 30 23 12 3 92 
M +31 (0) 6 53 32 45 60

 RVS hefkiepers, 
 deegtrechters, 
 invet-units en 
 deegtransportbanden.

 Belader en ontlader 
 van ovenwagens.

 Kleinbroodinstallaties 
 van 3000 t/m 15000 st/u.

 Silo’s, Grondstoffen- en
 Fermentatietanks. 
 Automatisering.

A D V E R T E N T I E

mailto:info@unifreezing.nl
http://www.unifreezing.com/
http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com


Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee.

Omdat u met de nieuwe rotatieoven MIWE roll-in e+ (met een rendement van duidelijk 

meer dan 90 %) nog minder energie verbruikt. En dat betekent winst voor u en ons milieu 

• Perfect bakken, zelfs van de meest kwetsbare producten • Exceptionele krokantheid 

bij tot 15 °C lagere baktemperaturen dankzij de gepatenteerde MIWE aircontrol • Eenvoudig 

te bedienen touch-screen-besturing met 250 bakprogramma’s, ieder met 8 bakfasen 

• Easy- en Profi-modus • Hermetisch sluitende deur met instelbare afdichtingen • Een hoger

rendement door schot-op-schot bakken dankzij de kortst mogelijke opstooktijden. 

MIWE roll-in e+: waarschijnlijk de zuinigste rotatieoven ter wereld. www.miwe.com

http://www.miwe.com/
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Bezoek ons op de 
beurs Bakkersvak! 
Standnummer G1003

http://www.kaakgroup.com/

