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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de depan-specialist voor 
de industriële bakkers 

Wij nodigen u van harte uit 
op Bakkersvak 2017 om 
onze laatst ontwikkelde 
machines en transporten 
te bespreken en vragen wij 
u met ons mee te denken 
over onze toekomstige 
ontwikkelingen.

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

Nijendal 26 en 48
3972 KC Driebergen-Rijsenburg
T +31 343 523 880
E sales@divardy.nl
W http://www.divardy.nl

q Knabbel-
depanner
Voor het eenvoudig los-
sen van kleinbrood vanaf 
vlakke platen

ook voor het onderhoud 
en up-grading van 
uw bestaande machines

p Side wards 
Naalddepanner
Geschikt voor kleine producten zoals 
o.a. cup-cakes

p In-line naalddepanner
Eenvoudig in te passen in bestaande productie-
lijnen. Makkelijk schoon te houden en met een laag 
energieverbruik

Welkom op onze Bakkersvak-stand A1017 

p Hoge capaciteits 
naalddepanner
Geschikt voor capaciteiten tot 10.000 broden 
per uur

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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Op zondag 5 en maandag 6 maart is alweer de zesde editie van Bakkersvak in 
Autotron te Rosmalen. Zes jaar geleden dook beursorganisator EasyFairs in een gat dat 
was ontstaan door het wegvallen van de Bakkerijdagen. Wat EasyFairs heel goed had 
gezien, was de behoefte aan een laagdrempelige beurs. Dat hield destijds in: gratis 
entree, gratis parkeren en een gratis broodje en kopje koffie: een succesformule was 
geboren. 

Dat Bakkersvak in een behoefte voorzag is de afgelopen zes jaar wel gebleken. Elk jaar 
groeide de tweedaagse beurs in bezoekersaantallen en vanuit de branche was er ook 
ieder jaar weer meer animo om deel te nemen. Dat laatste heeft echter ook gevolgen 
gehad voor de beursvloer. Door de grote vraag en het redelijk beperkte aanbod op 
locatie Autotron in Rosmalen, is de beursvloer verdeeld over twee hallen en zelfs de 
bovenste ring rondom de grote hal is gevuld met exposanten. Het is zeker realistisch 
om te zeggen dat Bakkersvak Autotron is ontgroeid. Dus kwam het nieuws begin dit 
jaar dat Bakkersvak volgend jaar naar Gorinchem verhuist niet als donderslag bij 
heldere hemel.

Toch schuilt er in de verhuizing van het event ook zeker een risico. Waar men zes jaar 
geleden behoefte had aan een laagdrempelig event, zal Bakkersvak zich nu wellicht 
steeds meer ontwikkelen als de Bakkerijdagen 2.0. Het mag zeker allemaal wat groter 
en u zult er niets op tegenhebben dat u nog wat meer wordt gefêteerd, maar het gevaar 
is dat Bakkersvak op deze manier de laagdrempeligheid verliest waar het de afgelopen 
zes jaar zo om geroemd is.

Natuurlijk is het koffiedik kijken. Misschien zij we ook wel weer toe aan een grotere 
vakbeurs, waar meer exposanten aanwezig zijn en waar exposanten de kans hebben 
een grotere stand te huren om een breder gamma te laten zien. Het gaat economisch 
gezien alweer een stuk beter, dus moeten we dat als branche ook laten zien wellicht. 

Laten we eerst maar eens volop genieten van Bakkersvak 2017. Rosmalen is ander-
maal 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 verplichten, maar ondernemers laten zich nu eenmaal niets vertellen of opleg-
gen. Maar ik druk u op het hart: ga kijken, want het is niet alleen voor u de gelegen-
heid om up-to-date te blijven, het is ook de laatste keer dat Bakkersvak in Autotron in 
Rosmalen plaatsvindt.

Veel leesplezier met deze 
Bakkersvak-Special van NBT 
Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl     

De Visie

Coen de Jager
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“HET IS ZEKER REALISTISCH OM TE 

ZEGGEN DAT BAKKERSVAK AUTOTRON 

IS ONTGROEID”

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.nbtmagazine.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:b.devries@gpmedia.nl
mailto:e.bruning@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
mailto:info@gpmedia.nl
mailto:info@studio-intensive.com
http://www.studio-intensive.com/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl


P. 8 BAKKERSVAK 2017
Op 5 en 6 maart 2017 staat de toonaangevende vakbeurs voor de Nederlandse bakkerijsector weer voor de deur: de zesde editie van vakbeurs Bakkersvak. Ook dit 
jaar is er weer genoeg te zien, te beleven en te proeven op Bakkersvak, want met meer dan 170 exposanten is het aanbod zeer ruim.

10
P. 10 DIVARDY
Divardy is de afgelopen jaren druk geweest met het ontwikkelen van nieuwe machines. Vaste waarden als 
betrouwbaarheid, energiezuinigheid, hygiëne en onderhoudsgemak stonden hierbij zoals altijd centraal.

n B T  M a g a z i n e  n r  1  2 0 1 74

8

P. 22 EVERBAKE & ZELA
Vorig jaar werd in september al een 
intentieverklaring getekend voor 
de overname van de bedrijfsacti-
viteiten van Zeelandia Technical 
Solutions door de EverBake Group 
en de daadwerkelijke overname 
heeft inmiddels ook plaatsge-
vonden. Wij spraken met Peter 
Eversdijk en Frank van Asten van 
Zela Technical Solutions over de 
overname.

P. 18 VAN ASSELT & ALFERINK
Bakkers Brigade begon ooit als een ambachtelijke bakkerij in Amsterdam, maar deze tijd ligt intussen lang 
achter ons. Het bedrijf, dat tot een landelijke brood- en banketleverancier is uitgegroeid, klopte onlangs bij Van 
Asselt & Alferink aan voor zes nieuwe ovens van Hein.

18

i n h o u D



P. 26 COVERSTORY MIWE
Het is alweer drie jaar geleden dat 
Veenhuizen 24/7 service de verantwoor-
delijkheid kreeg voor de verkoop van 
de hoogwaardige ovens van de Duitse 
ovenproducent MIWE. Samen met Patrick 
Veenhuizen en Gerard Wermelink blikken 
wij terug op de afgelopen drie jaar, maar 
kijken we toch vooral vooruit en naar de 
vele mogelijkheden die er nog zijn voor 
MIWE in de Nederlandse bakkersbranche.

P. 44 TOUR DE BAKKER 
Toen de Tour de Bakker op de tweede dinsdag van september verreden werd, was nog niet duidelijk wat er in 
totaal bij elkaar gefietst was voor het goede doel. Wel was destijds de grote animo opvallend, want het lustrum 
van Tour de Bakker mocht rekenen op deelname van meer dan honderd bakkers. Nu is het bedrag dat bij elkaar 
gereden bekend.

n B T  M a g a z i n e  n r  1  2 0 1 7 5
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P. 48 RETRO
In Venlo is eind vorig jaar een nieuw 
foodconcept geopend dat zijn weerga 
niet kent. Beej Benders is een combi-
natie van ambacht en supermarkt, een 
plek vooral waar genoten kan worden 
van kwalitatief hoogwaardige en lek-
kere producten tegen een scherpe 
prijs. Daar is Pijpers brood en banket 
de brood- en banketspecialist. 



V o o r g e B a k k e n

Het is alweer de zesde editie van Bakkersvak in Rosmalen. De tekenen zijn 
ook deze keer weer gunstig gestemd: zowel voor de beursbezoekers als voor 
de deelnemende leveranciers. Zo is er dit jaar weer genoeg te zien en word je 
warm onthaald met een heuse marktbeleving, productkeuringen en zijn er weer 
inspirerende demonstraties. Het Boulangerie- en Patisserie Team zijn beide 
dagen ook aanwezig en zullen door middel van creativiteit, energie, innovatie 
en ambitie u gaan inspireren! Onze jongste boulangers van het Boulangerie 
team Bas Goossen, Tim Boers en Kris Huysman zijn ook aanwezig. Een mooie 
bezetting van jong, aanstormend talent! Het is goed voor het imago van de 
bakkerijbranche en daarmee mede ook de jeugd enthousiasmeren voor het 
mooie vak.

Imago is op dit moment ook een belangrijk woord geworden binnen onze 
branche. Brood en banket ligt regelmatig onder vuur en daarom is er vorig jaar 
uit zorg een platform opgericht voor branchepartijen om te kijken hoe we het 
thema ‘imago brood, banket en bakkerijsector’ kunnen versterken. Kritische, 
door (social) media gevoerde consumenten, halen feiten en fabels vaak door 
elkaar uit onwetendheid, waardoor het imago van brood en banket tanende is. 
Bakkerijondernemers - groot en klein - merken dat terwijl brood onbesproken 
‘gezond’ moet zijn en het bij banket vooral over ‘genieten’ moet gaan. Die 
generieke boodschap inhoud geven, vergt krachtenbundeling van brancheor-
ganisaties. 

Afgelopen december was zodoende de derde bijeenkomst in het NBC.  
Besloten is dat het NBC de voortrekker zal worden van dit platform. Als uitvoe-
ringsorgaan werkt het NBC al hard aan het scheiden van feiten en fabels via 
Brood.net. Deze site en de gekoppelde sociale media, waar allerlei consumen-
teninformatie is te vinden over brood en banket, wordt jaarlijks bezocht door 
700.000 bezoekers. 

Zoals ik al eerder aangaf staat deze editie van NBT Magazine grotendeels in 
het teken van de Bakkersvak 2017. Het ruime aanbod vanuit de branche stemt 
mij weer tevreden en geeft – na de succesvolle edities daarvoor – aan dat 
Bakkersvak een professioneel podium heeft weten te realiseren voor branche-
genoten.  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 toe.

Peter Eversdijk  
Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

ONDANKS DAT HET ALWEER FEBRUARI IS, WIL IK TOCH NOG NAMENS DE AFZONDERLIJKE LEDEN VAN DE STICHTING NBT DEZE ‘VOORGEBAKKEN’ 

BEGINNEN MET IEDEREEN EEN GOED (OMZET)JAAR TE WENSEN. HET IS DAN OOK DE EERSTE UITGAVE VAN HET JAAR EN DEZE KEER STAAT 

HET BLAD WEER IN HET TEKEN VAN DE TOONAANGEVENDE VAKBEURS VOOR DE NEDERLANDSE BAKKERIJSECTOR DE BAKKERSVAK, DIE 5 EN 

6 MAART PLAATSVINDT IN ROSMALEN.

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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http://brood.net/


Voorgebakken
EverBake Group, sinds 1960
Eigen productie, engineering en service. Uw 

bakkerij inrichting in vertrouwde handen! 

EverBake Group is ontstaan in 1960, toen nog onder de 
naam Faber Metaalindustrie. De bedrijven uit de EverBake 
Group hebben één ding gemeen; de liefde voor bakkerij-
producten. Dit is waar het binnen de EverBake Group alle-
maal om draait. 

Zo bieden wij totaaloplossingen voor iedere bakkerij. Van 
bakeware & coatings, spray oplossingen tot ovens & ma-
chines. Alles wordt ontworpen met oog voor detail, pas-
send binnen de bakkerij van ambacht tot industrie. Onze 
ervaren adviseurs en engineers staan graag voor u klaar.
 
EverBake Group biedt een toegevoegde waarde voor uw 
bakkerij, denkend vanuit het eindproduct en altijd op zoek 
naar de juiste oplossing samen met u. 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Kijk dan 
op www.everbake.nl of bel met 088 - 73 000 00 voor een 
afspraak.

Complete bakkerijinrichting ~ www.everbake.nl

Group
EVER BAKE

∼ Since 1960 ∼

Bakeware & Coatings
EVER

∼ Member EverBake Group ∼

BAKE
Solutions

ZELA
∼ Member EverBake Group ∼

TECHNICAL
Ovens & Machines

EVER
∼ Member EverBake Group ∼

BAKE
Service & Spareparts

EVER
∼ Member EverBake Group ∼

BAKE

Group
EVER BAKE

∼ Since 1960 ∼

Bakeware & Coatings
EVER

∼ Member EverBake Group ∼

BAKE
Solutions

ZELA
∼ Member EverBake Group ∼

TECHNICAL
Ovens & Machines

EVER
∼ Member EverBake Group ∼

BAKE
Service & Spareparts

EVER
∼ Member EverBake Group ∼

BAKE

http://www.everbake.nl/
http://www.everbake.nl/
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Specialisten met kennis van ondernemerschap, machines, grondstoffen, service en ga zo 
maar door tonen op 5 en 6 maart hun specialisme. Bakkersvak is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een jaarlijks feestje voor de complete bakkerijsector, waarbij het Autotron 
Rosmalen de plek is waar ambachtelijke bakkers, lunchrooms, restaurants, cateraars, cho-
colatiers, ambachtelijke ijsbereiders en patissiers zich laten inspireren door het ambacht. 
Volgend jaar verhuist Bakkersvak overigens naar Gorinchem, waar de beurs nog meer ruim-
te biedt aan exposanten en bezoekers.

CITROËN TROTSE HOOFDSPONSOR
Dit jaar heeft Citroën zich als hoofdsponsor aan het event verbonden. Citroën bedrijfswa-
gens zijn altijd nauw verbonden geweest met grote en kleine ondernemers; van transpor-
teurs naar aannemers, marktkooplui en kruideniers. Het is dan ook niet zonder enige trots 
dat Citroën zich hier meldt als hoofdsponsor van de vakbeurs Bakkersvak 2017.

AANBOD VAN EXPOSANTEN
Met ruim 170 bekende partijen, waaronder Puratos, Bakeplus, Royal Steensma, Emondt, 

OP 5 EN 6 MAART 2017 STAAT DE TOONAANGEVENDE 

VAKBEURS VOOR DE NEDERLANDSE BAKKERIJSECTOR WEER 

VOOR DE DEUR: DE 6E EDITIE VAN VAKBEURS BAKKERSVAK. 

NA EEN SUCCESVOLLE JUBILEUMEDITIE IN 2016, WORDT DIT 

JAAR WEDEROM INGEZET OP TWEE PRACHTIGE BEURSDA-

GEN. OOK IN 2017 IS ER WEER GENOEG TE ZIEN, TE BELE-

VEN EN TE PROEVEN OP BAKKERSVAK, WANT MET RUIM 170 

EXPOSANTEN IS HET AANBOD ZEER RUIM.

BAKKERSVAK 2017:  
TWEE GEWELDIGE INSPIRATIEDAGEN VOOR HET

  AMBACHTELIJKE 
BAKKERSVAK
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Beko en Callebaut is er maar liefst 10.000 m2 te ontdekken op het 
gebied van brood, banket en patisserie. Net als vorig jaar, wordt de 
centrale overloop tussen de twee beurshallen omgetoverd tot een 
echte foodmarkt vol lekkernijen. Wegens groot succes afgelopen 
editie, is er een extra marktplein gecreëerd waar de bezoeker de 
laatste trends op het gebied van foodconcepten kan proeven.

PRODUCTKEURINGEN DOOR HET NBC
Wilt u een product laten beoordelen of heeft u vragen over de pro-
ductkwaliteit? Dan bent u van harte welkom in de stand van het 
Nederlands Bakkerij Centrum. Op beide beursdagen gaan zij mee-
gebrachte producten van bezoekers live keuren. De keurmeesters 
gaan met de bezoekers in gesprek over banket product, kleinbrood 
en volkoren- en desembrood. Bezoekers die geen producten hebben 
meegenomen kunnen natuurlijk live meekijken met alle keuringen.

TRADITIONELE PRODUCTEN IN EEN NIEUW JASJE
Tijdens deze editie van Bakkersvak gaan de leden van het 
BoulangerieTeam inspelen op de trend om te lunchen in de bakke-
rij. Er worden alledaagse bakkerijproducten gemaakt waaraan een 
moderne twist wordt gegeven. Het BoulangerieTeam bestaat deze 
dagen uit een mooie bezetting van ervaren boulangers en jong, 
aanstormend talent. Genoeg redenen om de gemaakte producten te 
bekijken en te proeven.

NEDERLANDS PATISSERIE TEAM
Ook tijdens de editie in 2017 staat het Nederlands Patisserie Team weer klaar met een 
aantal inspirerende masterclasses. Elk teamlid zal een eigen invulling geven aan de 
showtafel, waar uiteraard de mooiste creaties ten tonele worden gesteld. Er vinden 
gedurende de twee beursdagen verschillende masterclasses plaats van onder andere 
Carlo Midiri, Ramon Huigsloot en Tom van de Veen.

DUTCH PASTRY AWARD
De Dutch Pastry Award wordt 
ook dit jaar uitgereikt op 
Bakkersvak. Nieuw deze keer, 
is dat de Dutch Pastry op één 
dag plaatsvindt. Op zondag 
5 maart kan heel bakkend 
Nederland zien wie deze wel-
bekende prijs mee naar huis 
mag nemen. Met het thema 
Film belooft dit een flitsende 
editie te worden waarin u live 
kunt meekijken met de jure-
ring. Zelf een stem uitbrengen 
is daar een essentieel onder-
deel van.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bakkersvak is op 5 en 6 maart te bezoeken 
van 10.00 tot 18.00 uur in het Autotron 
in Rosmalen. Blijf op de hoogte van alle 
updates rondom Bakkersvak via Twitter (@
BAKKERSVAKNL) of Facebook (Vakbeurs 
Bakkersvak). Bezoekers kunnen zich alvast 
inschrijven via easyfairs.com/bakkersvak-nl 
met de code 2511. NBT Magazine is ook te 
vinden op Bakkersvak en wel in stand M.107. 
Verblijd ons met een bezoek! 

http://easyfairs.com/bakkersvak-nl
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Waar Divardy al jarenlang goed bekend staat vanwege de naalddepanners, zijn er inmiddels vele 
andere machines ontwikkeld. Over dit machineportfolio, die alles rondom de oven bestrijkt, zegt 
David: “De vraag van onze klanten naar andere machines is een compliment voor onze depanners 
en het heeft ons gemotiveerd om, stap voor stap, niet alleen andere machines, maar ook verbindende 
transportsystemen te ontwikkelen met hetzelfde niveau.”

We nemen een greep uit het gevarieerde assortiment van Divardy. Naast naalddepanners biedt het 
bedrijf ook andere systemen voor het depannen, zoals een knabbeldepanner voor kleiner brood. 
Bovendien zijn er andere machines die de broodproductie vergemakkelijken. Daarnaast zijn er diver-
se transportsystemen, zowel eenvoudig als complex. Voorbeelden hiervan zijn de stoppersystemen, 
haakse overnemers en ovenladers en lossers. Verder worden er reinigingssystemen zoals borstelma-
chines en systemen voor voedseldosering aangeboden.

Divardy biedt nu dus allerlei aanvullende machines en transporten, van deegbereiders tot aan brood-
inpakkers toe. Hoe zit het hierbij met de kernwaarden van Divardy? David: “Met dank aan het door-
lopen van een apart R&D-traject voor elke machine voldoen alle recente ontwikkelingen aan onze 
uitgangspunten betreffende hygiëne, energiezuinigheid, eenvoudig onderhoud en betrouwbaarheid.”

MARKTONTWIKKELINGEN
Divardy heeft in de markt de tendens waargenomen dat tot op hoge leeftijd gereviseerde machines 
en transporten nu vervangen worden. Maar als slechts één of enkele machines in een complete pro-
ductieketen niet meer economisch rendabel zijn, is het vervangen van de gehele productielijn vaak 
niet nodig en mogelijk zonde van het geld. In zo’n geval is het vervangen van een of enkele machines 
een uitstekende oplossing. De visie van Divardy sluit hier naadloos op aan.

DIVARDY, AL RUIM 25 JAAR GESPECIALISEERD IN HET LEVEREN VAN MACHINES EN AANVULLENDE SERVICE VOOR DE 

BAKKERIJ, IS DE AFGELOPEN JAREN DRUK GEWEEST MET HET ONTWIKKELEN VAN NIEUWE MACHINES. VASTE WAAR-

DEN ALS BETROUWBAARHEID, ENERGIEZUINIGHEID, HYGIËNE EN ONDERHOUDSGEMAK STONDEN HIERBIJ ZOALS 

ALTIJD CENTRAAL. NBT MAGAZINE SPRAK MET EIGENAAR DAVID RIJKE EN SALES OFFICE MANAGER THEO VAN DER 

GEER OVER DE MEEST RECENTE ONTWIKKELINGEN BIJ DIVARDY.

Divardy
BREIDT ASSORTIMENT UIT

David Rijke
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AFRIKA
Divardy kijkt niet alleen naar de Benelux: “Tegelijkertijd met de ontwikkeling van 
onze machines zijn we bezig geweest met het bewerken van de buitenlandse markten. 
Onder andere via onze agent voor Afrika, African Bakery Dynamics, is ongeveer het-
zelfde traject aangegaan als in Nederland: eerst de verkoop van de naalddepanners en 
nu de rest van het productgamma”, legt Theo uit. 

Hij vult aan: “Inmiddels is onze eerste semiautomatische broodlijn in Kenia in produc-
tie. In Afrika zijn er veel bakkers die niet in een keer een volledig geautomatiseerde 
productielijn willen plaatsen, maar juist stap voor stap willen investeren. Vaak gaat 
het daarbij eerst om een tunneloven met daarbij de Divardy loader en unloader, een 
ontdekselaar, uiteraard de naalddepanner en transporten voor de gevulde en lege 
bakvormen.”

BENELUX
Op de vraag of dit ook  in de Nederlandse en Belgische bakkerswereld al tot aanvra-
gen heeft geleid reageren beide heren tegelijkertijd: “We hadden al ervaring met het 
vervangen van een ‘halve’ lijn, die toen bestond uit een lineaire narijskast met diverse 
bijbehorende transporten inclusief het start-stoptransport onder de moulder. Maar als 
er een wens bestaat tot capaciteitsuitbreiding, biedt Divardy nu ook een combinatie 
van het upgraden van de bestaande machines en verschillende nieuwe machines en 
transportsystemen waardoor diverse productielijnen weer toekomstgereed kunnen 
worden gemaakt.”

SERVICEDIENST
David gaat door: “We hebben gemerkt dat onze mensen in het veld, de ervaren sto-
rings- en servicemonteurs, van groot belang zijn bij de ontwikkeling en implementatie 
van de nieuwe machines. Daarom is een ander speerpunt van Divardy het op een 
nog hoger plan tillen van deze onderhoudsdienst. Doordat onze monteurs niet alleen 
gespecialiseerd zijn in Divardy en Capway-apparatuur, maar net zo gemakkelijk ande-
re merken en machines op gang houden, ziet Divardy daar ook mogelijkheden tot 
uitbreiding. Ten slotte hebben alle machines en transporten een logistieke verbinding 
met elkaar.”

RESERVEONDERDELEN
Wat geldt voor onderhoud en hulp bij eventuele storingen, geldt ook voor reserveon-
derdelen: “Gelukkig zien we ook dat steeds meer klanten ons weten te vinden voor 
hoogwaardige spare parts, die we veelal uit voorraad leveren. Ook hierbij geldt dat het 
niet beperkt blijft tot Divardy en Capway-onderdelen”, besluit Theo.

Uit het gesprek wordt duidelijk dat investeren in ontwikkeling bij Divardy de toekomst 
heeft. Het bedrijf zal dan ook niet stoppen met het aangaan van uitdagingen, zo wordt 
ons beloofd. Door te luisteren naar klanten en door flexibel te blijven in de geboden 
oplossingen is Divardy er van overtuigd dat bakkers de rust in hun productieproces 
kunnen bewaren en tegelijkertijd ook een goed belegde boterham kunnen blijven 
verdienen.

Voor aanvullende informatie: 
Divardy BV
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl
Stand: A.1017

A d v e r t e n t i e

Wij maken voor elke blikmaat een passende Patentschaar®

Mailadres wcn@Famaloy.nl

WWW.PATENTSCHAAR.NL  of  WWW.KNIPBROOD.NL

NIEUWE WEBSHOP

http://www.divardy.nl/
mailto:wcn@famaloy.nl
http://www.patentschaar.nl/
http://www.knipbrood.nl/
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BAKKERS ONTMOETEN EN HEN HELPEN OM BETER TE 

PRESTEREN. DAT STAAT VOOR KAAK BAKEWARE CEN-

TRAAL TIJDENS DE BAKKERSVAK OP ZONDAG 5 EN 

MAANDAG 6 MAART IN HET AUTOTRON IN ROSMALEN. 

JOB PYREK, HET GEZICHT VAN KAAK BAKEWARE, LEGT 

UIT WAT U PRECIES KUNT VERWACHTEN.

Tijdens de nationale inspiratiedagen voor de ambachtelijke 
bakker legt Kaak Bakeware de nadruk op duurzaam reinigen 
en hercoaten: “Het beste bakresultaat behaal je met schone en 
onbeschadigde bakvormen. Wij bieden duurzame oplossingen 
voor het  hercoaten en reinigen en vertellen daar graag alles 
over”, aldus Job Pyrek.

Kaak Bakeware 
DENKT MET U MEE OP BAKKERSVAK 

A d v e r t e n t i e

ADVIES OP MAAT
Pyrek benadrukt dat hij samen met zijn collega’s ook open-
staat voor andere vraagstukken: “We gaan graag met bakkers 
in gesprek om te horen waar zij in de praktijk zoal tegenaan 
lopen. Als specialist in nieuwe bakbenodigdheden en op maat 
gemaakte oplossingen denken we graag met hen mee. Ons 
motto is niet voor niets: You bake, we care!”

WARM WELKOM
Vanuit de Kaak Groep is Pyrek op Bakkersvak 2017 in het 
gezelschap van Christian Goris (service en spare parts) en Luuk 
Hooijmaijers (verkoop Kaak Groep). Samen hopen ze onder het 
genot van een kopje koffie met u het gesprek aan te gaan. “Wees 
welkom bij stand G.1003”, besluit Pyrek.

Voor aanvullende informatie: 

Kaak Groep
Tel. +31 (0)315 339111
www.kaakgroup.com
Stand: G.1003

http://www.kaakgroup.com/
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De stands C.1013 en D.1021 staan de komende editie van Bakkersvak in het teken 
van Beko Techniek. Op C.1013 wordt er uitgebreid stilgestaan bij vier speciaal 
uitgekozen thema’s: bakken, snijden, kneden en Chocolade Compleet. Op D.1021 
exposeren ‘preferred dealers’ Chocolate World en Bear Varimixer een representatie-
ve uitsnede uit hun assortiment en overtuigt de afdeling Bakkerijgereedschap met 
innovatieve introducties en kwalitatieve bakkerijgereedschappen. Het uitgangspunt 
voor Beko Techniek is informeren, adviseren, motiveren en overtuigen van de 
expertise die het bedrijf als totaalleverancier voor de gehele bakkerij in huis heeft. 
Natuurlijk zijn er ook veel beursaanbiedingen wat betreft machines en gereed-
schappen.

BAKKEN
Er zijn drie ovens te zien op de stand van Beko Techniek: de Bekostone, de Be-
korotatie-oven en de Wiesheu Ebo etagebakoven. Die eerste is een energiezuinige 
heetwateroven met stenen vloer en gemetselde vuring, waardoor warmte optimaal 
vastgehouden wordt. Bovendien wordt deze warmte zeer gelijkmatig verdeeld over 
de bakruimtes en door het extra stoomvermogen wordt ook de stoom gelijkmatig 
verdeeld. Dit resulteert in een uitzonderlijke bakkwaliteit met perfecte kleuring van 
de producten. Via een touchscreen kan eenvoudig per etage de baktijd, hoeveel-
heid stoom en de automatische wasemschuif ingesteld worden.

De Bekorotatie RT zorgt net als de Bekostone voor gelijkmatige bakresultaten. 
Deze heeft het apparaat te danken aan de energiezuinige branderkamer met 
vergroot oppervlak, die zorgt voor een maximale warmteafgifte. Ook hebben de 
twee ovens hun Low-Nox-brander gemeen. Bij de rotatieoven kan deze desgewenst 
boven, achter of aan de zijkant van de oven geplaatst worden. De Bekorotatie is 
leverbaar met een capaciteit van tussen de 80 en de 192 broden (80 tot 96 voor de 
RT96).

Ten slotte is er nog een oven van Wiesheu te bezichtigen: de Ebo etagebakoven. De 
ovencombinaties van Wiesheu staan al jarenlang garant voor uitstekende bakre-
sultaten. De Ebo-serie is geschikt voor een 60/80cm plaat of twee 60/40 platen 
per etage. Nieuw in het assortiment van Beko is de 4-86M; een breedte-uitvoering 
waarbij alle vier etages plaats bieden aan 60/80-bakplaten in de breedte of twee 
60/40-platen in de lengte. Verder is dit model voorzien van comfortbesturing, 
onderstel, stoomvoorziening en dampcondensatiekap. De temperatuur is per etage 
apart instelbaar.

MET TWEE STANDS, VIER SPECIALE THEMA’S, AAN-

DACHT VOOR ENKELE ‘PREFERRED DEALERS’ EN VEEL 

GEREEDSCHAP PAKT BEKO TECHNIEK GROOTS UIT 

OP DE AANKOMENDE BAKKERSVAK IN ROSMALEN. 

HIER DAN OOK EEN UITGEBREIDE AANKONDIGING 

VAN WAT U OP 5 EN 6 MAART ALLEMAAL KUNT 

VERWACHTEN OP DE BEKO TECHNIEK-STANDS.

TWEE STANDS VOL 

     BEKO TECHNIEK-NIEUWS 
   OP BAKKERSVAK

▼ Kronos 200 Pro

▲ Atollspeed AS300T
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SNIJDEN
Bij het snijden staat de Bekospecialslicer centraal. Dit is een moderne broodsnijmachine 
die gebruik maakt van een zogenaamd ‘rondmes’. Deze is uitermate geschikt voor vele 
broodsoorten, zeker de vastere rogge- en speciaalbroden met een afmeting van maximaal 
380x150x330mm. De snededikte is in te stellen tussen 4 en 24 mm. De specialslicer is ook 
verkrijgbaar in small (maximale afmeting 320x140/160x320) en in een versie met zelfbe-
diening, waarbij er drie voorgeprogrammeerde snedediktes zijn.

KNEDEN
De tentoongestelde Kronos 200 PRO is een robuuste, nieuwe generatie Kemper kneder met 
uitrijdbare kuip, die mengt en kneedt volgens het drie zones-kneedprincipe van Kemper. 
Snelle, gelijkmatige en intensieve menging van de grondstoffen zorgt voor een optimaal 
resultaat dat moeiteloos reproduceerbaar is, keer op keer. De kneder is verkrijgbaar als 
Kronos en Kronos Pro. De  laatste is niet tot 240 maar tot 400 kg deeg inzetbaar. 

CHOCOLADE COMPLEET
Steeds meer bakkers werken met chocolade. Na het volgen van de workshops van Choco-
lade Compleet kan de bakker leren zelf met chocolade te werken. Creativiteit kent geen 
grenzen. Voor beginnend en ervaren chocolatier.

LEVERANCIERS
Op stand D.1021 krijgen enkele ‘preferred dealers’ de ruimte om zich te profileren. De 
eerste is Chocolate World, die chocoladeverwerkingsmachines toont. De tempereermachi-
ne CW40 wordt gedemonstreerd en ook andere tempereermachines en een glaceerband 
zijn te zien. 

De andere prefered dealer is Bear Varimixers. Zij tonen planeetmengers met verschillende 
capaciteiten, besturingen en uitvoeringen. Ook is er de Easylift 60 liter.

GEREEDSCHAPPEN
Ten slotte presenteert de afdeling Bakkerijgereedschap een representatieve uitsnede uit het assortiment 
gereedschap. Er is zelfs sprake van de introductie van twee nieuwe producten. 

Ten eerste is dat de Atollspeed AS 300T highspeed oven, die hetelucht perfect combineert met magnetron-
technologie. Daardoor kan de 300T baktijden tot wel tien keer verkorten. Kleuren, gratineren en krokant 
maken gebeurt door regelbare convectie in bereidingstijden van seconden tot maximaal enkele minuten. 
De oven leent zich voor bakkerijen, kantines, restaurants, bars en elke andere locatie waar snel afbakken 
van een verse snack een vereiste is.

Verder introduceert Beko Techniek nieuwe spuitzakken. Deze hebben extra grip door een gepatenteerde 
‘ultragrip’-techniek. Deze premium spuitzakken zijn een goed alternatief voor verschillende soorten traditio-
nele spuitzakken. Ze zijn te gebruiken voor producten met een temperatuur van -30°C tot 110°C en ze zijn 
verkrijgbaar in dozen van vijf rollen van 72 spuitzakken. Gratis samples zijn op de stand verkrijgbaar zodat 
u ze zelf kunt uitproberen.

Ten slotte is er op de Bakkersvak nog een in-
novatief, kostenbesparend en op maat gemaakt 
weegsysteem te zien waarmee het productiepro-
ces in één keer inzichtelijk en bestuurbaar wordt 
gemaakt. Vanuit het motto ‘meten is weten’ 
wordt op het gebied van kostenbeheersing en 
kwaliteit vooruitgang geboekt.

Voor aanvullende informatie: 

Beko Techniek
Tel. +31 (0)24 6486288
www.beko-techniek.nl
Stands: C.1013 en D.1021

▼ Bekostone

http://www.beko-techniek.nl/
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“De KOMA Coolbake installatie stelt elke bakker in staat om altijd vers brood in zijn winkel te heb-
ben”, zo vertelt Wilfried Cox van KOMA. “Met deze installatie kan verpakt of onverpakt brood voor 
langere tijd gekoeld bewaard worden bij een hoge relatieve luchtvochtigheid.” 

VOORDELEN
“Het brood kan in twee fases worden gebakken”, zo vervolgt Wilfried. “Na de eerste bakfase gaat het 
in de Coolbake installatie. Als de bakker ziet dat hij een bepaalde broodsoort tekort komt in zijn win-
kel, kan hij dat alsnog met een tweede bakfase afbakken. Het grote voordeel: als het brood afgebakken 
is kan het binnen dertig minuten gesneden worden. De korst laat niet los en is super krokant, vocht-
verdeling in het brood blijft optimaal en dat komt de malsheid natuurlijk zeer ten goede.” KOMA is 
tijdens Bakkersvak 2017 te bezoeken in stand D.1005.

Meer informatie:
KOMA Koeltechnische Industrie B.V.
Tel. +31(0)475 474 700
www.koma.com
Stand: D.1005

BAKKERSVAK 2017 VINDT DIT JAAR PLAATS 

OP 5 EN 6 MAART EN DE AANWEZIGE EXPO-

SANTEN IS ER ALLES AAN GELEGEN U ALS 

BEZOEKER TE VERRASSEN MET NOVITEITEN. 

KOMA ZAL OOK DE LAATSTE ONTWIKKELIN-

GEN OP HET GEBIED VAN KOELTECHNISCHE 

OPLOSSING TONEN IN ROSMALEN EN 

ÉÉN VAN DE AANDACHTSPUNTEN ZAL DE 

COOLBAKE INSTALLATIE ZIJN.

‘MET KOMA Coolbake INSTALLATIE 

ALTIJD VERS BROOD IN DE WINKEL’

BVT Bakery Services BV - Parallelweg 13 - 5349 AD Oss - The Netherlands - +31(0)412 699008 - info@bvtbs.com - www.bvtbs.com
NEWCAP Bakery Services BV - Vleugelboot 20 - 3991 CL Houten - The Netherlands - +31(0)30 6361006 - info@newcapbs.com - www.newcapbs.com
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Hoe groeit een ambachtelijke bakkerij uit tot een belangrijke partner op het gebied van brood en 
banket voor horeca, catering, zorginstellingen en groothandels door heel Nederland? Ton Hendrikx 
vertelt: “We begonnen gewoon als één bakkerszaak, maar de zaken gingen zo goed dat we uit-
eindelijk meerdere winkels zijn begonnen. Om onze omzet verder door te laten groeien, hebben 
we op een gegeven moment besloten om er catering naast te gaan doen. Dit verliep zo succesvol 
dat we uiteindelijk zijn gestopt met de bakkerswinkels om ons puur te kunnen gaan richten op de 
catering.”

VARIATIE
Tegenwoordig is Bakkers Brigade, nu gevestigd in Ouderkerk aan de Amstel, dus alleen nog gericht 
op out-of-home levering. Hiervoor biedt het bedrijf een grote variatie aan producten. Het basisas-
sortiment bestaat uit meer dan 250 dagverse brood- en banketproducten, waarbij ambachtelijkheid 
en kwaliteit overigens nog steeds hoog in het vaandel staat. Verder levert Bakkers Brigade ook 
speciale broden (denk aan spelt, biologisch en zuurdesembrood), bonbons, seizoens- en op maat 
gemaakte producten.

Om een dergelijk assortiment aan te kunnen bieden zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, is 
er goed materiaal nodig. Daarom werkt Bakkers Brigade met verschillende ovens: “Voor broden en 
dergelijke gebruiken we gewoon continu ovens, maar voor ciabatta’s en ander stukwerk gebruiken 
we liever rotatie-ovens. Denk dan ook aan producten als muffins, croissants, saucijzenbroodjes, 
gevulde koeken en dergelijke snacks.”

VERANDERING
De ontwikkeling van het bedrijf is volgens Hendrikx nooit klaar: “We willen steeds blijven vernieu-
wen.” Een onderdeel daarvan is ervoor zorgen dat de kwaliteit van de producten, een belangrijke 
waarde voor Bakkers Brigade, in ieder geval constant blijft en liever nog verbetert. Om ook in 
de toekomst de beste kwaliteit van de geleverde producten te kunnen garanderen begon Bakkers 
Brigade onlangs na te denken over vervanging van de rotatie-ovens die ze al hadden. 

Daarbij zijn ze niet over een nacht ijs gegaan, aldus Hendrikx: “We zijn rond de tafel gaan zitten 
met vier leveranciers, om te kijken wat het beste bij ons past. Uiteindelijk is daar de door Van 

BAKKERS BRIGADE BEGON OOIT ALS EEN 

AMBACHTELIJKE BAKKERIJ IN AMSTERDAM, 

MAAR DEZE TIJD LIGT INTUSSEN LANG 

ACHTER ONS. HET BEDRIJF, DAT TOT EEN 

LANDELIJKE BROOD- EN BANKETLEVERAN-

CIER IS UITGEGROEID, KLOPTE ONLANGS 

BIJ VAN ASSELT & ALFERINK AAN VOOR 

ZES NIEUWE OVENS VAN HEIN. WIJ SPRA-

KEN MET TON HENDRIKX VAN BAKKERS 

BRIGADE OVER DIT PROJECT EN NATUUR-

LIJK NAAR ZIJN ERVARINGEN MET VAN 

ASSELT & ALFERINK EN HEIN.

BAKKWALITEIT Bakkers Brigade   

DOOR HEIN VERBETERD
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Asselt en Alferink aangeboden Hein Ecostone2 LR-108-H rotatie-oven 
uitgekomen.” Vervolgens moest Bakkers Brigade ook de aandeelhouders 
overtuigen van deze beslissing, maar dit bleek gelukkig geen probleem.

HEIN ECOSTONE2
De Hein Ecostone2 is een rotatie-oven die gebruik maakt van een rook-
gas-terugvoersysteem bestaande uit een wand van geïsoleerde stenen. 
“Hierdoor is deze oven zuiniger, efficiënter en productiever dan andere 
(rotatie)ovens. Het warmteverlies dat normaal wordt bij dit model tot 20% 
beperkt en ook tijdens het bakken is er sprake van minder warmteverlies”, 
aldus Stef Alferink van Van Asselt & Alferink. 

Bakkers Brigade besloot om zes Ecostone2-ovens te bestellen. Op 
de vraag waarom de ovens van Hein de voorkeur kregen, antwoordt 
Hendrikx; “We hebben al eerder zaken gedaan met Van Asselt & Alferink 
en Hein. Dit is ons toen erg goed bevallen. Bovendien blinkt deze Hein 
rotatie-oven uit in alles wat wij belangrijk vinden: hij is solide, van hoge 
kwaliteit en biedt veel mogelijkheden. Het kwam op me over als de dege-
lijkste oven.”

INSTALLATIE
Het lijkt soms wel alsof het de bedrijven die in artikelen als deze worden 
uitgelicht altijd voor de wind gaat. Uit de verhalen die Hendrikx vertelt 
over de verbouwing van de zaak blijkt echter dat niets minder waar is: 
“Toen de oude ovens waren weggehaald, bleek dat de vloer die eronder 
lag flink door die ovens was aangetast. Dit betekende dat de hele vloer 
eruit moest, en dat er een nieuwe fundering geslagen moest worden. Pas 
toen er een nieuwe vloer in lag konden de nieuwe ovens geplaatst wor-
den. Dat hadden we natuurlijk niet ingecalculeerd.”

Door een goede planning kon nog grotere financiële schade voorkomen 
worden: “Met behulp van ovens op een andere plek konden we blijven 
produceren en leveren. Vervolgens werden de ovens één voor één vervan-
gen zodra er een nieuwe oven kon worden geplaatst. Al met al is het dus 
een veel groter project geworden dan gepland.”

POSITIEF
Als dit soort onvoorziene problemen zich voordoen, is het prettig dat een 
leverancier flexibel is en meedenkt met de klant. Bijvoorbeeld door, zoals 
in dit geval, alle producten apart te leveren in plaats van in één keer. Bij 
Van Asselt & Alferink was dat gelukkig geen probleem. Sowieso is Ton 
Hendrikx erg tevreden over Van Asselt & Alferink: “We hadden zoals 

gezegd al eerder tot tevredenheid samengewerkt met Van Asselt & Alferink. Ook 
deze keer vonden we de samenwerking heel goed verlopen. Vooral de geboden ser-
vice hebben we als erg prettig ervaren.”

Niet alleen over de service van Van Asselt & Alferink, maar ook over de oven van 
Hein is Hendrikx uitermate tevreden: “Ik ben heel blij dat we deze stap hebben 
genomen. Ik kan ook echt zien dat de afbakkwaliteit van de producten met de 
nieuwe oven een stuk beter is dan hiervoor. Zo is de kleuring bijvoorbeeld verbe-
terd. Dit komt waarschijnlijk door de uitgebreide instelmogelijkheden van de oven, 
waardoor we de instellingen van de oven beter kunnen afstemmen op de verschil-
lende producten.”

Bakkers Brigade valt als leverancier op door de dagverse, ambachtelijke, kwalita-
tieve producten. Zelf zien ze kwaliteit echter niet als onderscheid, maar als vaste 
voorwaarde. De missie bestaat uit het waarborgen van de authentieke kwaliteit. 
Dankzij Hein en Van Asselt en Alferink kunnen ze dat blijven doen, ook in de toe-
komst.

Meer informatie:
Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 820204
www.vanasseltenalferink.nl
Stand: D.1015

“DE AFBAKKWALITEIT VAN DE 

VERSCHILLENDE PRODUCTEN IS 

zichtbaar beter met 
de nieuwe ovens”

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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EERDER SCHREVEN WE AL ERG POSITIEF OVER DE HYGIËNISCHE UNIVERSELE BROODSNIJDER TREIF PRIMUS 400, DIE 

WERKT ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN OLIE. DISTRIBUTEUR FONS VAN DEN HEUVEL VAN HTI BAKKERIJMACHINES 

ZEI TOEN OVER DE BOUWVORM VAN DE INNOVATIEVE SNIJMACHINE: “HIER WORDT HYGIËNE HELEMAAL OPNIEUW 

GEDEFINIEERD. NOG NOOIT WAS BROOD SNIJDEN ZO SNEL, HYGIËNISCH EN STIL.” MAAR ER IS NATUURLIJK NIETS 

ZO OVERTUIGEND ALS ZELF GETUIGE ZIJN, EN DAT KAN DIT JAAR OP DE BAKKERSVAK.

TREIF Primus 400 
MOGELIJKHEDEN

Hygiëne heeft bij TREIF altijd hoog in het vaandel gestaan. Daarom beschikt de Primus 
400 over een zogeheten ‘Premium Hygiënedesign’ waarbij de hele schacht uitgenomen 
kan worden voor de reiniging. Hierdoor zijn hygiëneproblemen door vervuiling van 
meelstof of andere stoffen uitgesloten. Bovendien maakt de machine geen gebruik van 
olie.

CIRKELMES
Een andere opvallende feature van de Primus 400 is het cirkelmes. “Het speciale cirkel-
mes is afkomstig uit de eigen productie van TREIF, dat als enige fabrikant van broodsnij-
machines de messen zelf vervaardigt. Daardoor kan de kwaliteit van de messen, door 
het bedrijf ook wel het ‘hart van de machine’ genoemd, gewaarborgd worden. Ook zijn 
machine en messen op deze manier perfect op elkaar afgestemd.”

FLEXIBILITEIT
Wegens de ongeëvenaarde 
hygiëne van de Primus 400 
verdwijnt de veelzijdigheid 
van de machine, ook in onze 
vorige artikelen, soms enigs-
zins naar de achtergrond. Dit 
is echter ook een belangrijk 
voordeel van de machine. 
De broodsnijder heeft een 
inleglengte van 400mm en 
de snijddikte is in te stellen 

tussen de 4 en 24 millimeter, in stappen van een halve millimeter. Ook kan er met een 
druk op de knop tussen twee snelheden gekozen worden: 130 of 220 sneden per minuut. 
Zelfs in de snelle modus blijft de machine nog aangenaam rustig zijn werk doen. Dit 
komt omdat het door TREIF gepatenteerde systeem van de geluidsisolerende borstels is 
herzien en geoptimaliseerd.

De Primus 400 kan voor het gehele broodassortiment gebruikt worden, met inbegrip van 
ovenvers brood. Ook bij zeer luchtige broodsoorten met óf zonder korst of andere gevoe-
lige broden kan er overtuigend zuiver gesneden worden, zelfs als het brood nog warm is. 
Door de zogenaamde ‘gouden snede’ blijft ook de korst behouden, oftewel deze splintert 
of brokkelt niet af. Dat is mogelijk, omdat de flinterdunne messen met minimale druk 
door het brood gaan, maar absolute stabiliteit daarbij wel gegarandeerd is.

Meer informatie: 
Heuvel Technische Installaties
Tel. + 31 (0) 24 6415848
www.htiwijchen.nl
www.treif.de
Stand: C.1023 
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Bekijk deze noviteiten op onze stand:

FlexiSmart 2.0 Variabele broodsnijmachine Glimek afmeetmachine Tempeermachine met wisselpomp

www.baasfood.nl 070-3209152

E1019

www.baasfood.nl 070-3209152

Bekijk deze noviteiten op onze stand:

Vallei Techniek B.V.     Bemmelseweg 106E     6662 PE Elst     Nederland     Tel. 0318 744088     www.valleitechniek.nl

  Kratbelading Groot- en Kleinbrood

  (Ont)stapelaars kratten / dolly’s

  Robothandling

  Turn-key projecten 

VALLEI TECHNIEK 
Productie Automatisering

VALLEI TECHNIEK 
Productie Automatisering

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.
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i n T e r V i e w

De afgelopen vijf jaar heeft voor de EverBake 
Group in het teken gestaan van groei. Zo is 
EverBake al in grote mate uitgegroeid tot een 
totaalleverancier voor de bakkerij. Met de recen-
te overname van Zeelandia Technical solutions, 
gespecialiseerd in spuitmachines, is de EverBake 
Group nu nog completer. Peter Eversdijk: “Door 
de overname van Zeelandia Technical Solutions 
werden wij genoodzaakt om na te denken over 
een nieuwe naam voor dit bedrijf. De merknaam 
van de spuitmachines is ZELA en zo was de naam 
snel bedacht, Zela Technical Solutions. Zo behou-
den we ook de herkenbaarheid voor de klanten 
van Zeelandia Technical Solutions.”

SAMENWERKING
De contacten over een eventuele overname van 
Zeelandia Technical Solutions, kwamen voort 
uit al eerdere samenwerkingen tussen Zeelandia 
en de EverBake Group. EverBake en Zeelandia 
werken onder meer samen op het gebied van 
totaaloplossingen voor de bakkerijmarkt in bin-

nen- en buitenland. “We leefden al op goede voet 
met Zeelandia en toen zij aangaven zich nog meer te 
gaan richten op hun core business – bakkerijgrond-
stoffen – en een overnamepartij zochten voor Zela, 
zijn we in gesprek getreden. Deze tak van sport ont-
brak nog bij de EverBake Group en is natuurlijk een 
prachtige aanvulling op bijvoorbeeld de activiteiten 
van EverBake Bakeware & Coatings. We kunnen ons 
zodoende nog meer als totaalpartner laten zien. Dat 
was de belangrijkste reden voor ons om in gesprek 
te treden. Daarnaast zien wij heel veel voordelen in 
een intensievere samenwerking met Zeelandia. We 
zijn beide zowel nationaal als internationaal actief en 
kunnen profiteren van elkaars contacten en netwerk”, 
zo vertelt Peter.

“Voor ons betekent de overname van Zela Technical 
Solutions verder een versterking van onze positie in 
de bakkerijmachinebranche in binnen- en buitenland 
en een belangrijke basis voor groei”, zo gaat Peter 
verder. “De EverBake Group biedt een toegevoeg-
de waarde voor iedere bakkerij, denkend vanuit 

VORIG JAAR WERD IN SEPTEMBER AL EEN INTENTIEVERKLARING GETEKEND VOOR DE OVERNAME VAN DE BEDRIJFSACTIVI-

TEITEN VAN ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS DOOR DE EVERBAKE GROUP EN DE DAADWERKELIJKE OVERNAME HEEFT 

INMIDDELS OOK PLAATSGEVONDEN. ZODOENDE VALLEN ALLE ACTIVITEITEN VAN ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS NU DUS 

ONDER DE VLAG VAN DE EVERBAKE GROUP EN GAAT HET BEDRIJF VERDER ONDER DE NAAM ZELA TECHNICAL SOLUTIONS. 

WEDEROM EEN UITBREIDING VOOR DE EVERBAKE GROUP EN DAARMEE ZET HET BEDRIJF VAN DIRECTEUR PETER EVERSDIJK EEN 

VOLGENDE STAP IN HET ULTIEME DOEL: EEN TOTAALPARTNER WORDEN VOOR ALLE KLEINE, MIDDELGROTE EN INDUSTRIËLE BAK-

KERS. WIJ SPRAKEN MET PETER EVERSDIJK EN FRANK VAN ASTEN VAN ZELA TECHNICAL SOLUTIONS OVER DE OVERNAME. 

“WIJ BIEDEN TOTAALOPLOSSINGEN 
VOOR IEDERE BAKKERIJ”
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het eindproduct en altijd op zoek naar de juiste oplossing. De 
verschillende bedrijven uit de EverBake Group hebben één 
ding gemeen; de liefde voor bakkerijproducten. Dit is waar het 
binnen de EverBake Group allemaal om draait. Zo bieden wij 
totaaloplossingen voor iedere bakkerij. Nu dus van bakeware en 
coatings, spray-oplossingen tot ovens en machines.”

VERSCHILLENDE BEDRIJVEN
De EverBake Group bestaat uit een aantal bedrijven waaron-
der EverBake Bakeware & Coatings en EverBake Service & 
Spareparts te Dronten die zich manifesteren in de Nederlandse 
en de internationale markt. In Dronten bevindt zich de productie 
waar broodkoppels, bakplaten, wagens, oliebollijnen en RVS 
specials worden vervaardigd. Het zusterbedrijf EverBake Ovens 
& Machines te Pijnacker is importeur en erkend leverancier van 
Bongard ovens en bakkerijmachines met een eigen serviceafde-
ling. Met Zela Technical Solutions komt daar nu dus wederom 
een zusterbedrijf bij dat zelfstandig opereert, maar wel gebruik 
kan maken van de aanwezige knowhow bij de andere bedrijven 
onder de vlag van de EverBake Group.

OVERGANGSFASE
Frank van Asten is de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor het reilen en zeilen bij Zela Technical Solutions en kent als 
geen ander de kracht van het bedrijf. De afgelopen maanden heeft hij de overgangsfase begeleid en dat zal hij ook de komende 
tijd nog doen. “De overgang is eigenlijk tot nog toe heel geleidelijk gegaan en we verwachten ook niet dat onze klanten hele 
grote verschillen gaan merken. Het enige dat verandert, is dat we nog meer expertise kunnen bieden, doordat we bij een groep 
terecht zijn gekomen met een heel breed aanbod. Het gaat ons nog steeds om de beste oplossing voor de bakker te realiseren.”

Om verdere ontwikkeling in het assortiment van Zela Technical Solutions te bewerkstelligen, is er recent ook een nieuwe pro-
ductontwikkelaar aangesteld. Frank: “Waar mogelijk willen we het assortiment van bakkerijmachines uitbreiden wat verbeteren. 
Dat kan op het gebied van functionaliteit zijn, maar ook duurzaamheid is daarbij een aandachtspunt. We willen het assortiment 
optimaliseren en inspelen op de behoefte vanuit de markt op het gebied van bijvoorbeeld handspuitmachines, maar zeker ook 
volautomatische oplossingen”, zegt Frank. 

EVERBAKE NIEUWE STIJL
Voor  Zela Technical Solutions wordt er een 
geheel nieuwe huisstijl gecreëerd, maar ook 
voor de andere bedrijven binnen de groep zijn 
er aanpassingen doorgevoerd. De logo’s van de 
verschillende bedrijven hebben een restyling 
ondergaan. Peter Eversdijk: “Door wat kleine 
aanpassingen past dit beter bij de diversiteit van 
de bedrijven in de EverBake Group en is het weer 
helemaal van nu. Verder is de huisstijl voor alle 
bedrijven gelijk getrokken en hebben alle bedrij-
ven nu hetzelfde logo in een andere kleur. Het 
logo en het uniform maken van het uiterlijk van 
alle bedrijven zal tijdens Bakkersvak verder uitge-
rold worden.”  

BAKKERSVAK 
Het ultieme doel, zo omschrijft Peter het zelf, is 
om als de EverBake Group totaalaanbieder en 
-oplosser voor de ambachtelijke en industriële 
bakker te worden. “Turn key projecten kunnen 
we natuurlijk al verzorgen, maar er zit wat betreft 
nog een en ander in de pijplijn waarmee we 
onze klanten nog verder kunnen ontzorgen. We 
willen ons assortiment nog completer maken. 
Wat dat precies is zullen we tijdens Bakkersvak 
voor een deel al laten zien. Daar zijn we dit jaar 
namelijk zeer prominent aanwezig als EverBake 
Group zijnde en willen we goed laten zien waar 
we voor staan. We nodigen dan ook iedereen van 
harte uit om even een kijkje te komen nemen.”

Meer informatie: EverBake Group, tel. +31 (0)88 7300000, www.everbake.nl

Peter Eversdijk en Frank van Asten

http://www.everbake.nl/
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WE OMARMEN DE VERSGEBAKKEN 

WAFEL MEER DAN OOIT TEVOREN, 

ZO BLIJKT UIT HET PRODUCTASSOR-

TIMENT VAN D. VAN DER POL & 

ZN. TIJDENS BAKKERSVAK INTRODU-

CEERT VAN DER POL HAAR NIEUWE 

LUIKSE WAFELDEEGBOLLEN IN DE 

SMAKEN SUIKER, KANEEL EN AARD-

BEI. LUIKSE WAFELS ZIJN NATUURLIJK 

HET ALLERLEKKERST WANNEER ZE 

VERSGEBAKKEN ZIJN DUS KAN TIJ-

DENS BAKKERSVAK DE WAFELS WOR-

DEN GEPROEFD IN STAND B.1006.

De producten van Van der Pol geven u het 
voordeel van een doorontwikkeld basisdeeg 
en het werken met een product van con-
stante kwaliteit. Van der Pol biedt de basis, u 
bent de specialist in het maken van unieke 
eindproducten. Dat geldt ook voor de nieu-
we Luikse Wafeldeegbollen. Luikse wafels 
typeren zich door de heerlijke knapperige 
bite en suikerkristallen die aan het deeg zijn 
toegevoegd.  Tijdens Bakkersvak in Rosmalen 
zal de stand van Van der Pol in het teken 
staan van deze nieuwe wafels. Voor verwer-
kingsideeën, inspiratie en een bijpassende 
actie kunt u terecht op stand B.1006. 

Meer informatie:

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

Luikse Wafels 2.0 

BIJZONDERHEDEN DEEGBOLLEN LUIKSE WAFELS:

- Wafelbollen zijn in drie verschillende smaken beschikbaar (Suiker/Kaneel/Aardbei) 
- Deegbollen worden los verpakt en wegen 115 gram per stuk 
- Verpakt in handige trays. Schoon in gebruik, voldoende ruimte voor rijzen 
- Rijzen na ontdooien mogelijk in de tray in de doos ofwel in de rijskast 
- Deegbollen plakken niet aan de verpakking en de suiker vloeit niet uit
- Bereid met 100% roomboter dus vol van smaak

http://www.vdpol.nl/
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PROCESSES AND PACKAGING
LEADING TRADE FAIR

Fairwise bv

Verlengde Tolweg 2a _ 2517 JV Den Haag

Tel. 070-3501100 _ Fax 070-3584061

info@fairwise.nl _ www.fairwise.nl

THOMAS HAHN
HOOFD INKOOPAFDELING 
NON-FOOD LIEKEN
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PRIMUS 400

• Ontdek het 7e continent: brood snijden met TREIF 

• Snij fl exibeler: variabele snee diktes in een handomdraai 

• Snij hygiënischer: geen oliën van de messen

• Snij economischer: Duitse machinebouw bij optimale prijs-kwaliteit verhouding

Bezoek HTI op de Bakkersvak, stand C 1023!

• Premium hygiënisch design

• Variabele sneediktes van 4 tot 24 mm

• Geschikt voor alle broodsoorten

• Een-knops-bedieningssysteem

• Breedte inwendig: 400mm

www.treif.com

Eersteklas brood snijkwaliteit 
voor 6 continenten!

bakkerijtechniekbakkerijtechniek

Stand C 1023
2017

mailto:info@fairwise.nl
http://www.fairwise.nl/
http://www.treif.com/
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C o V e r s T o r y

Om naar buiten toe duidelijker te maken wat de Veenhuizen Groep allemaal doet, heeft het bedrijf 
onlangs een splitsing gemaakt tussen de verschillende divisies: Foodservice Solutions, Bakery 
Solutions, Cool Solutions, Climate Solutions en 24/7 service zijn zo de verschillende specialistische 
afdelingen. Er is daarnaast ook gekozen voor een nieuwe naam die de lading van de activiteiten beter 
dekt: Veenhuizen 24/7 service. “We doen natuurlijk meer dan alleen maar MIWE”, zo verduidelijkt 
Patrick Veenhuizen. “We hebben dan ook gekozen om een nieuwe uitstraling voor het hele bedrijf 
te realiseren. Er is veel onduidelijkheid ontstaan vanuit de chaos die ik zelf toch gecreëerd heb door 
overnames van meerdere bedrijven met eigen identiteiten in de afgelopen jaren. We willen nu nog 
meer uniformiteit uitstralen en beter laten zien wie en wat we zijn als Veenhuizen 24/7 service.” 

Waar Veenhuizen 24/7 service dus van oudsher primair een dienstverlenend bedrijf is, heeft het de 
afgelopen jaren de rol van leverancier steeds meer toegeëigend. “De afgelopen drie jaar hebben voor 
ons mede in het teken gestaan van MIWE nog meer op de kaart zetten. MIWE is altijd een grote naam 
geweest. Kwaliteit is daarin leidend, maar er komt meer bij kijken dan alleen kwaliteit. Er moet een 
sterke organisatie achter een merk staan. We hebben een inhaalslag moeten maken, maar we denken 
dat we op de goede weg zijn. Om ons beter te ontplooien als MIWE Nederland hebben we tijd en 
vooral vertrouwen nodig vanuit de markt. We merken dat we dat steeds meer krijgen”, aldus Patrick.

Met het toevoegen van MIWE heeft Veenhuizen 24/7 service drie jaar geleden haar activiteiten 
uitgebreid en zodoende heeft het bedrijf naast een volledige 24/7 serviceverlening dus de moge-
lijkheid om projecten turn key voor bakkers op te zetten: van koeltechnische oplossingen tot ovens 
en winkelinterieur. Als voorbeeld attendeert Gerard ons op het project bij Toet, de Echte Bakker in 
Apeldoorn. “Daar hebben we het vertrouwen gekregen en de hele winkelinrichting mogen verzorgen. 
Dat vertrouwen hebben we denk ik niet beschaamd en in tweeëneenhalve week was dit hele project 
gerealiseerd”, zo zegt Gerard.

PREMIUM MERK
Het mag duidelijk zijn dat Veenhuizen 24/7 service meer doet dan alleen MIWE, maar het Duitse 
ovenmerk heeft toch wel degelijk een belangrijke rol binnen de organisatie de komende jaren. Als 
grote voorbeeld dient natuurlijk het succes van MIWE in Duitsland. “In Duitsland is MIWE echt een 
premium merk en staat de ovenproducent vooral te boek als vooruitstrevend. Op energiegebied zijn 
de ovens van MIWE bijvoorbeeld héél zuinig en misschien wel het zuinigst van allemaal. Om aan te 
geven waar MIWE in Duitsland voor staat: 80% van de rotatie-ovens aldaar, zijn door MIWE verkocht. 
Voor ons is het doel om hetzelfde succes als in Duitsland ook in Nederland te realiseren.”

BAKKERSVAK
De eerste stappen om dat te realiseren zijn al gezet, want Gerard merkt vooral dat MIWE de goede 
naam ook in ons land weer terugkrijgt. “De naam zingt weer rond en dat is ook het doel van de 
afgelopen drie jaar geweest. Mensen moesten MIWE weer op het netvlies krijgen en bij aanschaf van 
een nieuwe oven ook MIWE in hun overweging meenemen. Dat is nu zeker het geval en de kwali-

HET IS ALWEER DRIE JAAR GELEDEN DAT VEENHUIZEN 24/7 SERVICE DE VERANTWOORDELIJKHEID KREEG VOOR DE VERKOOP VAN DE 

HOOGWAARDIGE OVENS VAN DE DUITSE OVENPRODUCENT MIWE. VEENHUIZEN 24/7 SERVICE STAAT VAN OUDSHER BEKEND ALS TOTAAL-

LEVERANCIER VAN PROFESSIONELE TECHNISCHE INSTALLATIES, SERVICE EN ONDERHOUD VOOR DE FOODSECTOR EN DAT IS NOG STEEDS 

ZO. MET HET TOEVOEGEN VAN MIWE AAN DE ORGANISATIE IS ECHTER OOK HET ONDERHOUD EN DE VERKOOP VAN OVENS EEN BELANG-

RIJK ONDERDEEL VAN VEENHUIZEN 24/7 SERVICE GEWORDEN. SAMEN MET PATRICK VEENHUIZEN, CEO VAN VEENHUIZEN 24/7 SERVICE, 

EN GERARD WERMELINK, SALES MANAGER VAN MIWE IN NEDERLAND, BLIKKEN WIJ TERUG OP DE AFGELOPEN DRIE JAAR, MAAR KIJKEN WE 

TOCH VOORAL VOORUIT EN NAAR DE VELE MOGELIJKHEDEN DIE ER NOG ZIJN VOOR MIWE IN DE NEDERLANDSE BAKKERSBRANCHE.

ZINGT WEER ROND 
DE NAAM 

Gerard Wermelink

MIWE
IN DE BAKKERSBRANCHE



teit staat sowieso buiten kijf. Mensen zien ook dat er vanuit Veenhuizen 24/7 
service veel aandacht wordt besteed aan het invullen van hun wensen en dat 
MIWE de juiste aandacht krijgt. We doen er verder alles aan om te laten zien 
waar MIWE voor staat. Kijk alleen al naar de Bakkersvak, waar we elk jaar weer 
beter vertegenwoordigd zijn. Ook dit jaar pakken we weer uit op de vakbeurs 
in Rosmalen met een grotere stand van 48 m2. We hebben daar onder meer de 
Roll-in E+ rotatieoven op de stand staan en daarin wordt door een echte Duitse 
bakmeester bijvoorbeeld ook Nederlands zacht kleinbrood gebakken. Dit om 
te laten zien wat er allemaal in een rotatieoven gebakken kan worden en geloof 
mij, dat is nagenoeg alles.”
 
PROEFPLAATSING 
Om een aantal klanten te overtuigen van de meerwaarde van MIWE plaatst 
Veenhuizen 24/7 service dit jaar rotatieovens op proef. “Zo kunnen zij een 
paar maanden lang een rotatieoven testen en zien wat er allemaal mogelijk is, 
hoe goed de kwaliteit is én hoeveel energiebesparing er wordt gerealiseerd. 
Natuurlijk zijn we ook bereid om ze deze ‘proefovens’ te verkopen als de 
bakkers tevreden zijn. Bijkomend voordeel: bij aanschaf van een nieuwe oven 
hebben klanten nog steeds recht op de regeling Energie-investeringsaftrek”, 
zegt Patrick. 

SERVICE
Een ander groot voordeel voor u als bakker, is dat Veenhuizen 24/7 service u 
enorm snel van dienst kan zijn op het moment dat er onverhoopt een probleem 

optreedt met uw MIWE-oven. “Mocht er een storing optreden, hebben we vier 
gespecialiseerde MIWE-monteurs in dienst, maar daarnaast ook nog eens 43 
servicemonteurs met kennis en kunde. Wij hebben dus altijd wel iemand in de 
buurt om snel een storing op te lossen. Het is heel simpel om dan even met 
een van de MIWE-specialisten te bellen en snel een probleem te verhelpen.”

ONTZORGEN
Wat vooral uit het verhaal van Patrick en Gerard naar voren komt, is het rots-
vaste vertrouwen in MIWE en dat Veenhuizen 24/7 service de ideale distribu-
teur is voor het Duitse premium merk. “Veenhuizen 24/7 service is al 33 jaar 
aanwezig in de bakkersbranche, zij het op de achtergrond, maar we zijn zeker 
geen kleine partij. Er zijn 68 medewerkers die zich volledig inzetten voor onze 
klanten en met MIWE hebben we een prachtig en kwalitatief heel hoogwaar-
dig ovenassortiment tot onze beschikking om de bakker volledig van dienst te 
zijn. We ondersteunen onze klanten op alle gebieden. Ontzorgen is echt het 
toverwoord. We hebben nu de blik op de Bakkersvak en hopen daar een groot 
aantal bakkers te mogen verrassen met de vele mogelijkheden die we met de 
MIWE-ovens kunnen bieden. De blik is op de toekomst gericht en MIWE moet 
hier in Nederland het premium merk worden dat het ook in Duitsland is.”
 
Meer informatie: Veenhuizen Groep
Tel. +31 (0)342 472 410, www.veenhuizen.nl, stand: C.1016  
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EverBake Group 
PROMINENT AANWEZIG TIJDENS 

BAKKERSVAK

In de voor Bakkersvak omgedoopte EverBake Group Area draait het vooral 
om vernieuwing en beleving. Van live demonstraties tot technische snufjes 
en noviteiten. De verschillende bedrijven hebben een nieuwe huisstijl en 
logo’s gekregen en door deze uitingen is het direct duidelijk dat al deze 
bedrijven tot dezelfde groep behoren. Ieder bedrijf in de groep heeft zijn 
eigen specialiteit en toont dit op Bakkersvak.

OLIEBOLLEN 
Zo vindt u bij EverBake Bakeware & Coatings onder meer broodkoppels, 
bakplaten, Teflon non-stick coating en Creare® frituurlijnen. In de buiten-
tent, die van binnenuit bereikbaar is, ziet u de Creare® in werking en wordt 
u voorzien van heerlijke frituurproducten. “Onze oliebollen experts laten 
u graag de kneepjes van het vak zien”, zo laat EverBake Group directeur 
Peter Eversdijk weten.
 
PANEOTRAD
EverBake Ovens & Machines is verdeler van het Franse merk Bongard en 
daarnaast totaalleverancier voor de bakkerij-inrichting. Op Bakkersvak 
presenteren zij onder meer de nieuwe Paneotrad EVO. Peter: “Paneotrad-
specialist Marc Masera uit Frankrijk verzorgt speciale demonstraties met de 
nieuwe Paneotrad EVO. Er wordt gebakken in de Orion stenenvloer oven 
met gemotoriseerde lift. Naast de vloeroven ziet u onder andere ook de 
8.64 rotatieoven.”

DIT JAAR IS DE EVERBAKE GROUP BIJZONDER GOED VER-

TEGENWOORDIGD OP DE BEURSVLOER VAN BAKKERSVAK 

IN ROSMALEN. MET EEN STAND VAN MAAR LIEFST 125 M2 

WETEN DE DOCHTERONDERNEMINGEN (EVERBAKE SERVICE & 

SPAREPARTS, EVERBAKE OVENS & MACHINES, ZELA TECHNICAL 

SOLUTIONS EN EVERBAKE BAKEWARE & COATINGS) ZICH VER-

ZEKERD VAN GENOEG RUIMTE OM ZICH VOLLEDIG TE TONEN.

 
Zela Technical Solutions is sinds vorig jaar onderdeel van de EverBake 
Group (daarover leest u veel meer elders in deze uitgave) en presenteert een 
tijgerpapmachine en diverse spraymachine’s zoals de Zela 1500 en 2100. 
Op de stand kunt u terecht voor advies en ziet u de spraymachines in actie. 
EverBake Service & Spareparts is producent van transportbanden voor narijs-
kasten, koelwendels en transportsystemen en toont een mini versie van een 
draaiende transportlijn. Kortom, er valt genoeg te beleven, te proeven en te 
zien bij de EverBake Group op 5 en 6 maart.

Meer informatie: 
EverBake Group, 
Tel. +31 (0)88 7300000
www.everbake.nl
Bakkersvak-stand: A.1010

◀ Paneotrad EVO
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BAAS FOOD EQUIPMENT HEEFT ALS BEDRIJF ZIJNDE MEER DAN VEERTIG JAAR ERVA-

RING IN DE VOEDSELVERWERKINGSBRANCHE. DE LAATSTE JAREN HEEFT HET BEDRIJF 

HAAR ACTIVITEITEN VERBREED RICHTING DE GEHELE VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE 

IN BINNEN- EN BUITENLAND. DIE ACTIVITEITEN BESTAAN ONDER MEER UIT EEN VOLLE-

DIG EN KWALITATIEF PAKKET VAN DUURZAME PRODUCTIEMIDDELEN, GEREEDSCHAPPEN 

EN EEN KLANTSPECIFIEKE SERVICE TEGEN EEN GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING. 

TIJDENS BAKKERSVAK 2017 PRESENTEERT BAAS FOOD EQUIPMENT EEN AANTAL NIEU-

WE MACHINES UIT HET ASSORTIMENT.

Bakkersvak 2017 vindt plaats op zondag 5 en 
maandag 6 maart in Rosmalen en Baas Food 
Equipment heeft in de Autotron een eigen stand 
bemachtigd. Daar toont het bedrijf onder meer 
de nieuwste snijmachine van Rollmatic. Deze 
snijmachine kenmerkt zich door de hoogwaar-
dige kwaliteit en de instelbare snijdikte van 5 
tot 25 mm. Verder is een volledige veiligheid 
geboden door het afgesloten snijgedeelte en 
eenvoudige bediening gegarandeerd door mid-
del van het handige touchscreen. Er zijn twee 
varianten: het compacte model dat brood tot 
maximaal 35 centimeter in één keer kan snijden 
of het grotere model dat brood tot wel vijftig 
centimeter kan snijden.

EENVOUD
De nieuwe snijmachine van Rollmatic is eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Plaats simpelweg 
het brood in de machine, stel de gewenste snijdikte in, sluit de veiligheidskap en druk op start. Dat 
is alles wat nodig is om het brood binnen enkele seconden gesneden te krijgen. De snijmachines 
van Rollmatic zijn geschikt voor een zeer ruim assortiment brood: stokbroden, desembroden, harde 
korst, zachte korst, busbrood en ga zo maar door kunnen allemaal snel gesneden worden. Over 
hygiëne is ook goed nagedacht. Snijden gebeurt zonder gebruik van olie, alle kruimelplaatsen zijn 
vrij toegankelijk en er zijn dus geen vieze hoekjes.

SVEBA DAHLEN FLEXISMART
Op de Bakkersvak kunt u ook de nieuwe Sveba Dahlen Flexismart met eigen ogen bewonderen. 
Deze Classic deckoven met daar bovenop een mini-rotatieoven is een flexibele en slimme oplos-
sing. Op iets meer dan een vierkante meter kunnen tot wel zes bakplaten van 60x40 in de deck-
ovens worden gebakken, terwijl in de mini-rotatieoven ook nog zes bakplaten geplaatst kunnen 
worden. Het is een geheel modulair systeem dat naar wens van de gebruiker samengesteld kan 
worden. En nu met een nog fraaier design. 

Meer informatie: 
Baas Food Equipment BV
Tel. +31 (0)70 3209152
www.baasfood.nl
stand: E.1019

Baas Food Equipment 
TOONT NOVITEITEN TIJDENS

BAKKERSVAK 2017
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OOK DIT JAAR NEEMT SPRONK BAKKERIJMACHINES WEER ALS EXPOSANT DEEL AAN BAKKERSVAK EN HET 

BEDRIJF TOONT DAAR HET BREDE ASSORTIMENT BAKKERIJMACHINES. “WIJ ZIJN ALTIJD GRAAG AANWEZIG 

OP BAKKERSVAK”, ZO HOREN WIJ VAN HARM SPRONK. “IN EERSTE INSTANTIE OM ALLE BAKKERS WEER TE 

ONTMOETEN EN UITERAARD OM TELKENS VERNIEUWEND BEZIG TE ZIJN EN ALLES TE PRESENTEREN. DIT JAAR 

SPELEN DE OVENS VAN WACHTEL WEER EEN BELANGRIJKE ROL OP ONZE STAND D.1003.”

Een van de highlights op de stand van Spronk 
Bakkerijmachines tijdens Bakkersvak is de Piccolo inschie-
toven. Harm: “Wij zijn heel trots op de Piccolo inschieto-
vens en we merken dat heel veel bakkers bekend zijn met 
deze inschietovens. We laten op de stand zien hoe men 
optimaal gebruik kan maken van de Piccolo inschietovens. 
Verder presenteren wij de compleet nieuwe hete lucht 
winkeloven Thermico-PLUS. Dit is een geweldige oven die 
naast een moderne remote besturing ook beschikt over een 
automatisch reinigingsprogramma.”

R-EVOLUTION
De absolute primeur van Spronk Bakkerijmachines tijdens 
Bakkersvak is de presentatie van de R-Evolution rotatie 
wagenoven van Wachtel. “Een perfecte oven voor zowel 
kleinbrood als grootbrood”, aldus Harm. “Dit is mogelijk 
door een speciale warmtetechniek die in de dubbele ach-
terwand is verwerkt. Daarnaast is de oven ook nog eens 
op en top energiezuinig. Door de speciale verwarmings-
techniek beschikt de oven over veel stralingswarmte en 
dat in combinatie met een verstelbare hete lucht circulatie 
zorgt voor een perfecte bakkwaliteit. In alle opzichten een 
geweldige oven.”

BOULANGERIE TEAM
Naast de ovens van Wachtel is op de stand van Spronk 
Bakkerijmachines verder een ruim assortiment desemap-
paratuur te vinden zoals de diviseuse. “Maar ook de suc-
cesvolle fermentatietank ontbreekt niet. En wilt u alles in 
de praktijk zien? Dat kan. Het Boulangerie Team zal volop 
demonstreren met al onze apparatuur in de stand recht 
tegenover die van ons. We staan graag voor u klaar!”

Meer informatie:

Spronk Bakkerijmachines
Te. +31 (0)488 452051
www.spronkbakkerijmachines.nl 
Stand: D.1003

Ovens Wachtel 
SPELEN WEER BELANGRIJKE ROL BIJ 

SPRONK BAKKERIJMACHINES 

http://www.spronkbakkerijmachines.nl/
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HET ZAL OP DE AANKOMENDE 

BAKKERSVAK LASTIG WORDEN OM 

BEKO TE MISLOPEN. DE VERSCHILLENDE 

TAKKEN VAN HET BEDRIJF ZIJN NAME-

LIJK ALLEMAAL AANWEZIG MET EEN 

EIGEN STAND. HIERBIJ EEN OVERZICHT 

VAN BEKO VERPAKKINGEN, BEKO 

ADVIES, BEKO GROOTHANDEL EN STOLP 

INTERNATIONAL.

Niet minder dan zes stands staan in Rosmalen in het teken van de bedrijven die onder Beko vallen. 
Daarvan zijn er twee (C.1013 en D.1021) voor Beko Techniek, dat elders in deze beursspecial uitgebreider 
wordt besproken. Maar ook de stands van Beko Verpakkingen, Beko Advies , Beko Groothandel en Stolp 
International bieden veel interessants.

STOLP
Stolp International presenteert op stand B.1019 een geheel nieuwe lijn kleinverpakkingen. Het eigen merk 
Sunpearl® is uitgebreid met noten in herbruikbare, voedselveilige emmers van drie tot zes kilo. Het gaat 
dan om amandelen, hazel-, wal-, pecan- en cashewnoten en pinda’s alsmede gember-shavings en gember-
nootjes. Deze zijn ideaal voor banket, ijs en chocolade.

GROOTHANDEL
Daarnaast in de stand van Beko Groothandel (B.1023) is baktechnisch adviseur Michel Schröder te vinden. 
Hij neemt u namens Beko Groothandel mee naar Italië met Focaccia’s en Panettones. Schröder zal het heb-
ben over smaakvarianten en zijn verhaal sluit aan op de interactieve demonstraties voor deze Italiaanse lek-
kernijen die Beko Groothandel dit voorjaar start. Verder brengt Beko Groothandel het nieuws van de Maxi 
Slof, die de populaire Mini Slof aanvult.

VERPAKKINGEN
Stand C.1020 is afgeladen vol, want Beko Verpakkingen komt met vier nieuwtjes. Ten eerste introduceert 
de verpakkingsspecialist een echte mannenverpakking met de mannensleeve. Deze hoes, die geschikt is 
voor over schnittdoosjes van 25x10x9cm, is ideaal als cadeau voor mannen, zoals met vaderdag. Ook komt 
Beko Verpakkingen met een lijn verpakkingen die aansluit bij het Chocolade Compleet-concept. In deze 
verpakkingen in allerlei soorten, maten, kleuren, vormen en materialen komen chocoladekunstwerkjes 
altijd optimaal tot hun recht.

Bij feestelijke aangelegenheden komt de consument vaak naar de bakker. Hier op aansluitend heeft Beko 
Verpakkingen nu feestelijkere varianten van de cijfertaartdoos en de halve meter taart-doos. Met speciale 
themaverpakkingen kan een bakker de producten met feestdagen nog beter onder de aandacht brengen. 
Ten slotte brengt Beko Verpakkingen milieuvriendelijke papieren bakvormen voor taarten, cupcakes, koek-
jes, pizza’s en (borrel)brood.

ADVIES
Met Beko Advies kunt u kennismaken op stand C.1022. Zij adviseren u op maat, bijvoorbeeld op het 
gebied van assortiment, promotie, personeel en organisatie. Op Bakkersvak is een belangrijk thema 
bedrijfsoverdracht. Hier komt veel bij kijken en men kan niet vroeg genoeg beginnen met zorgen dat alles 
goed geregeld is. Wie zich op de beurs aanmeldt krijgt de eerste twee uur advies, over de verkoopbaarheid 
van hun bedrijf, geheel gratis.

Voor aanvullende informatie: Beko Coöperatie
Tel. +31 (0)413-316800, www.beko-cooperatie.nl
Stands: B.1019, B.1023, C.1020 & C.1022

BEKOZES KEER

OP BAKKERSVAK

http://www.beko-cooperatie.nl/
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HET ASSISTEREN VAN BAKKERS BIJ HET DOEN VAN HUN DAGE-

LIJKS WERK IS AL VIJFTIG JAAR HET HOOFDDOEL VAN KÖNIG. 

HIERBIJ IS HET DE BEDOELING DAT DE OVENS, ANDERE MACHI-

NES EN PRODUCTIELIJNEN KWALITEITSPRODUCTEN KUNNEN 

PRODUCEREN ZONDER HET ARTISANALE KARAKTER VERLOREN 

TE LATEN GAAN. HET AANBOD AAN MACHINES IS, ZEKER 

DOOR DE MOGELIJKE COMBINATIES, BIJNA ONEINDIG EN 

PERFECT AANPASBAAR AAN HET GEWENSTE EINDPRODUCT. 

MOMENTEEL, AAN DE VOORAVOND VAN BAKKERSVAK 2017, 

FOCUSSEN WE ONS OP DE REX-FAMILIE, BESTAANDE UIT MINI 

REX MULTI, REX FUTURA MULTI EN REX COMPACT AW.

De Mini Rex Multi is een veelzijdige afmeet- en opbolautomaat die ideaal is 
voor ambachtelijke bakkerijen waar efficiëntie een belangrijke rol speelt. Met 
deze machine is zeer gemakkelijk te schakelen tussen mini-bolletjes van vijf-
tien gram, superkrentenbollen van 120 gram of Italiaanse bollen van 140 gram 
en alles daar tussenin. Afhankelijk van de maat worden er tussen de 2400 en 
de 3600 stuks per uur verwerkt. Bovendien kan de Mini Rex Multi gebruikt 
worden voor het afwegen van baguettes of plakken boterdeeg. Het apparaat is 
eenvoudig in bediening en onderhoud en neemt ruwweg slechts één vierkante 
meter ruimte in.

FUTURA
De grote broer van de Mini Rex Multi is de Rex Futura Multi. Deze machine 
bestaat in de oervorm al vijftig jaar, maar is in de tussentijd natuurlijk wel 
steeds verbeterd en geüpdatet. Ten opzichte van zijn voorganger onderscheidt 
de nieuwste versie van de Futura zich door de verwisselbare lijsten. Deze zor-
gen er, samen met speciale borstels en trechter, voor dat het reinigingsgemak is 
toegenomen.

De Rex Futura Multi is vaak de start van een kleinbroodlijn, met een langroller 
en afzetband of desgewenst een rijskast met stempelstation die tussen kop-
machine en langroller geplaatst kunnen worden. De machine kan eenvoudig 
omschakelen van zes naar vijf of vier rijen en heeft een gewichtsrange van 15 
tot 245 gram.

COMPACT AW
Ten slotte is er de Rex Compact AW. Deze industriële roundmoulding-machine 
biedt een optimale combinatie van gewichtsnauwkeurigheid en deegbehoud. 
Ondanks zijn compacte buitenmaten biedt deze machine toch een gewichts-
bereik van 28 tot wel 330 gram bij zes/acht of tien rijen. Dit apparaat is boven-
dien eenvoudig in onderhoud en bediening en biedt een hygiënisch design.

Voor aanvullende informatie: 

König Nederland
Tel. +31 (0)183 682868
www.konig-rex.nl 
Stand: A.1013

FAMILIE REX
NADERE KENNISMAKING MET DE

http://www.konig-rex.nl/
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Met 35 jaar specialisasche ervaring in de voedingsmiddelen industrie, 
is RBK één van de meest vooraanstaande organisaaes op gebied van 
automaasering in de foodsector. 

Wij adviseren en leveren voor uw producaeomgeving, uw 
gebouwbeheersing, bedrijfsvoering of uw kantoor automaasering.
Al deze faceeen beheersen wij als geen ander.

www.rbk.nl

Het ERP systeem voor de FOOD
ontwikkeld door specialisten!

Booij Machinetechniek is erin gespecialiseerd om de machines in uw 
bedrijf te laten werken, specifiek voor de foodsector. Ervaar onze passie, 
service en vakkundigheid als het gaat om uw machines. Onderhoud, 
revisie, inspecties, keuringen, servicecontracten, onderdelen of het 
oplossen van storingen. 

Wij zorgen ervoor dat uw 
machines blijven werken. 
Elke dag opnieuw.

www.booijmachinetechniek.nl

Het perfecte brood 
kunnen wij niet 
bakken…

Neem vandaag nog contact op met uw specialist in ongedierte.

Bij Rentokil weten we dat elke sector specifi ek is en dat we onze aanpak voor ongediertebestrijding moeten aanpassen aan de 
behoeften van onze klanten. Daarom werken wij samen met u aan een professioneel plan op maat, zodat uw bedrijf optimaal 
beschermd is en u problemen met ongedierte kunt voorkomen.

…  maar wij kunnen er wel voor zorgen dat u op het gebied 
van ongediertewering voldoet aan de gestelde eisen.

Van expert tot expert
www.rentokil.nl/voedingsmiddelen  |  info@rentokil.nl  |  0800 - 73 68 654

 RentokilNederland  |   nl_rentokil

http://www.rbk.nl/
http://www.booijmachinetechniek.nl/
http://www.rentokil.nl/voedingsmiddelen
mailto:info@rentokil.nl
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VANDEMOORTELE IS IN RUIM HONDERD JAAR 

EEN EUROPESE GROEP VAN VOEDINGSBEDRIJ-

VEN GEWORDEN, MET LEIDENDE POSITIES IN 

TWEE CATEGORIEËN: BAKKERIJPRODUCTEN & 

MARGARINES EN CULINAIRE OLIËN & VET-

TEN. “MET TROTS LANCEREN WE ONZE NIEU-

WE VANDEMOORTELE CORPORATE IDENTITY 

- OM ONZE BELOFTE NAAR ONZE KLANTEN 

TE VERDUIDELIJKEN EN OM AL ONZE RELA-

TIES TE INSPIREREN”, ZO HOREN WIJ VAN 

CHARICE POORTSTRA, PRODUCT MANAGER BIJ 

VANDEMOORTEL. “ONZE NIEUWE CORPORATE 

IDENTITY LAAT ZIEN DAT WE MET MENSEN 

WERKEN, DE KLANT CENTRAAL STELLEN EN 

DAT WE PASSIE VOOR VOEDING EN GOEDE 

SMAAK HEBBEN.”

“Onze missie is duidelijk”, zo legt Charice uit. “We willen de smaakmaker zijn in de keuken, op 
tafel en onderweg. Van ontbijt tot diner en van gezonde lunches tot verwenmomenten. We maken 
producten die onze klanten kunnen vertrouwen en waar ze van kunnen genieten. We zoeken con-
tinu naar consumenteninzichten voor onze innovaties en om onze klanten te inspireren. We bieden 
toegevoegde waarde door handige oplossingen te bieden aan onze klanten, efficiënt en op maat 
gemaakt, in alle mogelijke kanalen.”

SHAPING A TASTY FUTURE 
“Voeding staat midden in het leven, zowel fysiek als sociaal”, vervolgt Charice. “Voeding is bedoeld 
om te voeden, te behagen en vooral ook om van te genieten. We hebben een passie voor goede 
smaak en lekker genieten. We kijken naar lokale smaken en halen inspiratie uit het vakmanschap. 
Maar bovenal willen we een smaakvolle toekomst. Daarom hebben we een nieuwe slogan: Shaping 
a Tasty Future.”

BAKKERSVAK 2017
Tijdens Bakkersvak is Vandemoortele uiteraard ook aanwezig. Charice: “Daar laat onze culinair 
adviseur inspirerende en smakelijke noviteiten proeven aan de bezoekers. Wij zien dat de behoefte 
in vloeibare botermelanges voor de ambachtelijke bakkerij groeit. St-Allery Premium Liquid Butter 
Blend hebben wij vorig jaar geïntroduceerd en tijdens Bakkersvak zullen wij nog meer het gebrui-
kersgemak laten zien. De vloeibare botermelange van St-Allery mengt gemakkelijker en sneller in 
vergelijking tot boter en vervangt vaste boter of margarine één op één in elk recept. De vlotte ver-
werking bespaart tijd, zonder concessie te doen aan de smaak en functionaliteit van het eindproduct. 
Door de unieke samenstelling van de melange hebben eindproducten bovendien een betere textuur 
en blijven ze langer vers.”

“Wij zien ook een groeimarkt in mini viennoiserie”, zegt Charice. “Wij hebben daarom een mini 
maple pecan ontwikkeld, die rijkelijk gevuld en bestrooid is met pecannoten. In de doos voegen wij 
een zakje ahornsiroop toe om het broodje na het bakken mee te besprenkelen. Meer mini viennoise-
rie en andere inspirerende producten kunnen bezoekers ontdekken op onze beursstand.”

Tot slot belicht Charice de groeiende behoefte aan botermelanges voor de industriële bakkerij. “Op 
Bakkersvak staan wij ook met ons nieuwe product Baker’s Margarines Pure Gold, een unieke mix van 
plantaardige oliën en boter dat E-nummer vrij is. Het heeft precies hetzelfde smeltprofiel als boter. Dit 
in combinatie met een rijke boterssmaak en 10% minder verzadigde vetten ten opzichte van boter. 
Door de hoge boterprijzen, is Baker’s Margarines Pure Gold de perfecte vervanger voor boter binnen 
de industriële industrie”, besluit Charice.

Meer informatie: Vandemoortele Nederland B.V. 
Tel. +31(0)36 5229763, www.vandemoortele.com, Stand: B.1011 

VANDEMOORTELE
ONTDEK DE NIEUWE WERELD VAN 

OP BAKKERSVAK 2017

http://www.vandemoortele.com/
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De Patentschaar® wordt al meer dan vijftig jaar door 
Famaloy gemaakt en heeft een groot aantal innovatieve 
ontwikkelingen ondergaan zodat de levensduur van de 
scharen voor knipbrood heel veel langer is geworden en 
deze scharen in veel meer maten en uitvoeringen verkrijg-
baar zijn dan voorheen. Als fabrikant van de Patentschaar® 
durft Famaloy te stellen dat voor iedere blikmaat een pas-
sende schaar geleverd kan worden. De scharen zijn vanaf 
100 mm tot meer dan één meter lengte verkrijgbaar. De 
scharen zijn beschikbaar voor hand- pneumatische- en 
machine-uitvoeringen voor alle merken knipmachines. 
Indien uw schaarmaat niet op de site staat kan u altijd het 
contactformulier invullen om navraag te doen naar een 
maatwerkschaar. 

Meer informatie: Famaloy Nederland b.v. 
Tel. +31 (0)6 53191136, www.patentschaar.nl 

OM DE JUISTE MAAT PATENTSCHAAR® TE VINDEN 

DIE HET BESTE BIJ UW BLIKMAAT PAST IS VOOR 

VELEN NOG EEN LASTIGE OPDRACHT. OP DE SITE 

PATENTSCHAAR.NL VINDT U IN ENKELE STAPPEN DE 

KEUZEMOGELIJKHEDEN AAN BROODKNIPSCHAREN 

DIE BIJ HET DOOR U GEBRUIKTE BLIK PASSEN.

HOE VINDT U DE JUISTE 
SCHAAR BIJ UW BLIKMAAT?

Ilse Lamers van de bakkers Lamers uit Heesch is initiatiefneemster van de actie. Ze zocht contact 
met KWF en Koopmans Meel. “Ik wilde graag iets groots opzetten. Een landelijke actie die heel 
bakkend Nederland kan omarmen. Zo kunnen we samen veel geld ophalen voor kankeronder-
zoek.” 

Koopmans Meel bedacht het Kiembrood, dat wordt gemaakt van speciaal Kiemmeel. Het smakelij-
ke brood bevat tien keer meer tarwekiemen dan een volkorenbrood. Deelnemende bakkers steunen 
met de verkoop van Kiembrood hun eigen regionale SamenLoop voor Hoop. Koopmans Meel 
doneert bovendien 25% van de opbrengst van de Kiemmeelverkoop aan KWF. Ook ontvangen 
bakkers een promotiepakket, om de actie onder de aandacht van hun klanten te brengen. 

Tijdens de lancering op 11 januari ontvingen de bakkers Lamers uit Heesch én bakker van den Berg 
uit Burgum de eerste promotiepakketten en het Kiemmeel. Eind september 2017 maakt Koopmans 
Meel het totaalbedrag van de actie bekend.  

AMBACHTELIJKE BAKKERS EN KOOPMANS MEEL GAAN DIT JAAR SAMEN GELD OPHA-

LEN VOOR KWF KANKERBESTRIJDING. VORIGE MAAND IS BIJ KOOPMANS MEEL DE 

ACTIE KIEMBROOD & SAMENLOOP VOOR HOOP GELANCEERD. DEELNEMENDE BAK-

KERS GAAN ZOVEEL MOGELIJK KIEMBRODEN VERKOPEN EN DONEREN EEN DEEL VAN 

DE OPBRENGST AAN SAMENLOOP VOOR HOOP IN HUN REGIO. 

BAKKERS EN KOOPMANS MEEL STEUNEN KWF

TURN KEY PROJECTS FOR THE BAKERY INDUSTRY

WAFFLE LINES
PIZZA LINES
SHEETED BREAD LINES
CAKE & PIE LINES
PASTRY LINES

Delicious!

Meet us at:

- Modern Bakery

- Interpack

- Bakery China

WWW.TROMPGROUP.NL

33950.TRG140078.Tromp adv NBT ED_1 Waffle 246-346.indd   1 01-12-16   14:37

http://www.patentschaar.nl/
http://patentschaar.nl/
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Onze specialisten analyseren eerst uw productieproces op locatie. Pas dan kunnen wij 
u adviseren over de beste koeltechnische oplossing voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld de 
Koma-vriesbewaarkast voor de overzichtelijk opslag van allerlei soorten producten - 
verpakt, onverpakt, halffabricaat of gereed product. Zo kunnen wij samen met u uw 
productieproces aanzienlijk verbeteren.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN VRIESBEWAARKAST,
DIE DOOR ZIJN MODULAIRE CONSTRUCTIE OPTIMAAL 
AAN MIJN BEHOEFTEN AANGEPAST KAN WORDEN.
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www.koma.com

Nederlands kwaliteitsproduct    ·    hoge toegevoegde waarde    ·    maatwerk    ·    innovatie    ·    design    ·    eigen meesterbakker    ·    bakkerij- en voedingsmiddelenindustrie & ambachtelijke bakkerijen

Schrijf je in op www.nationalebakkerijacademie.nl

Beter in je vak met de trainingen 
en workshops van de 
Nationale Bakkerij Academie

Doe vanaf maart 2017 
mee aan het 
ondernemers traject! 
Ben jij net een nieuwe bakkerij gestart of heb je er 
een overgenomen? Of denk je iedere dag aan het 
starten van je eigen bedrijf? Maak dan een goede 
start en neem deel aan het ondernemerstraject! 

Word nog beter in je vak
Als startende ondernemer heb je vaak veel vragen. Hoe regel 
ik de fi nanciering? Hoe krijg ik kosten en opbrengsten goed in 
beeld? Wie is mijn doelgroep en welk productaanbod past bij 
hen? Hoe motiveer ik mijn medewerkers? En hoe kan ik mijn 
bedrijf goed promoten?

Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens het ondernemers-
traject. Je volgt trainingen in promotie, marketing & social 
media, fi nancieel management, personeelsmanagement en 
leidinggeven. De trainingen zijn in de bakkerijen van de 
deelnemers zelf.

Iets voor jou? 
Kijk voor meer informatie en ervaringen van andere cursisten 
op nationalebakkerijacademie.nl.

http://7-cs.nl/
http://www.koma.com/
http://www.nationalebakkerijacademie.nl/
http://nationalebakkerijacademie.nl/
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Kaak Group is als leverancier van bakkerijmachines direct betrok-
ken bij het dagelijks maken van brood. Een defecte elektromotor 
levert vertraging op in het productieproces. Door sensoren te 
plaatsen en de conditie van machines te monitoren kan die uitval 
worden voorkomen. Lodewijk van der Borg, directeur Kaak Group: 
“Als wereldmarktleider willen we voorop lopen in de technolo-
gische ontwikkelingen. Onze klanten kiezen voor Kaak omdat 
we een betrouwbare partner zijn. We leveren topkwaliteit en ver-
sterken onze producten met services op gebied van onderhoud. 
De slimme sensoren van Semiotic Labs helpen ons om voorop te 
blijven lopen én om de betrouwbaarheid van onze machines nog 
verder te verbeteren.”

Simon Jagers van Semiotic Labs: “We hebben Lodewijk leren ken-
nen via een innovatie-netwerk. Hij is onlangs naar Silicon Valley 
gereisd en heeft daar inspiratie opgedaan, maar is de praktische 
kant van innovatie niet uit het oog te verloren: nieuwe oplossingen 
moeten vooral in dienst staan van de klant. Als startende onderne-
ming is de samenwerking met een partij waar innovatie een werk-
woord is van groot belang. We kunnen profiteren van de kennis 
van de Kaak Group, gaan direct aan de slag door onze oplossing 
bij hun klanten te plaatsen en krijgen feedback van ze. Mooier kan 
niet!”

BESCHIKBAARHEID STAAT VOOROP
De kosten voor onderhoud maken een aanzienlijk deel uit van 
de begroting van productiebedrijven. Voor bakkerijen is dat niet 
anders: zo’n 5% van de omzet wordt aan onderhoud gespendeerd. 
En dat is maar goed ook, want stilstand van een bakkerij kost al 
snel tienduizenden euro’s per uur. Toch is het zaak om slim met 
onderhoud om te gaan. De meeste machines worden periodiek 

KAAK GROUP EN SEMIOTIC LABS GAAN SAMENWER-

KEN OM ONDERHOUD VOOR MACHINES 100% VOOR-

SPELBAAR TE MAKEN. ZE HEBBEN EEN OVEREENKOMST 

GETEKEND VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN SMART 

CONDITION MONITORING SYSTEEM VOOR ELEKTROMO-

TOR-AANGEDREVEN MACHINES IN DE BAKKERIJ-BRAN-

CHE. SPECIALE SENSOREN EN SLIMME ALGORITMES ZOR-

GEN ERVOOR DAT KAAK GROUP GEÏNFORMEERD WORDT 

ALS DE CONDITIE VAN ZIJN MACHINES ACHTERUIT GAAT. 

DAARMEE WORDT DOELGERICHT ONDERHOUD INGE-

PLAND VOORDAT DE MACHINES UITVALLEN. 

Kaak Group en Semiotic Labs 
          WERKEN SAMEN AAN INTELLIGENTE 
MONITORING VAN BAKKERIJMACHINES

Sjoerd Raben (links, projectmanager), Lodewijk van der Borg (midden, CEO Kaak Group) en Simon 
Jagers (rechts, founder Semiotic Labs)
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nagekeken en onderhouden. Daarmee wordt veel uitval voorkomen, maar er is ook sprake van 
prematuur onderhoud: beter te vroeg dan te laat is het devies. Door de toestand van machi-
nes te monitoren kan de Kaak Group onderhoud inplannen wanneer het nodig is. Voordat 
een mankement optreedt of als de prestaties achteruit gaan, maar niet eerder. Op die manier 
kunnen de  technici van Kaak onderhoud inplannen op een voor de klant geschikt moment en 
besteden ze veel minder tijd aan onnodig werk.

INNOVATIE EN PRAKTISCH NUT
Lodewijk van der Borg over innovatie bij de Kaak Group: “We waren de eerste in Nederland 
met de beschikking over een eigen, industriële 3D-printer. Daarmee kunnen we nu al onder-
delen fabriceren die sterker zijn dan gegoten staal en al dagelijks hun waarde en kwaliteit 
bewijzen. We verwachten van Semiotic Labs’ oplossing dat deze ook binnen enkele maanden 
haar waarde bewijst. Hiermee voldoen we aan onze eisen ten aanzien van innovatie: het lost 
een reëel probleem van onze klanten op, is eenvoudig in gebruik en kan bij gebleken succes 
snel worden uitgerold. Wij innoveren niet om het innoveren, wij willen onze klanten verder 
helpen.”

Voor aanvullende informatie:
Kaak Group
Tel. +31 (0)315 339 111
www.kaakgroup.com 

http://www.kaakgroup.com/
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www.marvu.nlBekijk onze website:

Sterk in het verbinden van losse processtappen tot 
één soepel lopend geheel, zodat u snel en effectief 
kunt schakelen. Marvu is gespecialiseerd in interne 
transportsystemen in de voedselverwerkende 
industrie. Marvu biedt maatwerkoplossingen voor 
elk logistiek vraagstuk.

Bij NEBAFA zijn zeventien fabrikanten van bakkerijgrondstoffen aangesloten 
waaronder drie maalderijen. Deze fabrikanten produceren grondstoffen voor 
brood en banket en zijn actief op de markten voor brood en banket in Europa 
en in de andere delen van de wereld.

Marc Cuypers ziet met vertrouwen zijn voorzitterschap van NEBAFA tege-
moet en heeft daarvoor een agenda gemaakt met onderwerpen en thema’s 
die hij gedurende zijn voorzitterschap aan de orde wil stellen.

MARC CUYPERS, COMMERCIEEL DIRECTEUR ZEELANDIA 

NEDERLAND, HEEFT ERNST ERHARDT (EVENEENS ZEELANDIA) 

OPGEVOLGD ALS VOORZITTER VAN NEBAFA, DE VERENIGING VAN 

DE NEDERLANDSE FABRIKANTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN. 

ERNST ERHARDT IS EIND 2016 BENOEMD ALS BESTUURDER VAN DE 

EUROPESE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN BAKKERIJGROND-

STOFFEN, FEDIMA.

Marc Cuypers 
NIEUWE VOORZITTER NEBAFA

CAMPAGNE
Één van die onderwerpen is het voorstel voor een campagne voor brood. De brancheorganisaties in de keten van brood en banket 
zijn op dit moment in overleg over de realisatie van de voorstellen van het NBC voor een Nederlands/Belgische campagne voor 
brood. NEBAFA onderstreept het belang van een dergelijke campagne en is daarom ook in overleg met alle partijen om tot een 
brede consensus te komen over een nieuw campagnevoorstel.

CONSUMENTENVERTROUWEN
Een ander thema betreft het behoud van het consumentenvertrouwen in brood en banket. Een onderwerp dat alle organisaties in 
de keten van brood en banket raakt en niet alleen betrekking heeft op consumptie, maar ook op de aantrekkelijkheid van de sector 
op het vlak van economie en werkgelegenheid, bijvoorbeeld voor jonge talentvolle mensen. Wat de ideeën van Marc Cuypers nog 
meer zijn en hoe hij zijn voorzitterschap wenst in te vullen, leest u in de volgende uitgave van NBT Magazine.

A d v e r t e n t i e
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kunt schakelen. Marvu is gespecialiseerd in interne 
transportsystemen in de voedselverwerkende 
industrie. Marvu biedt maatwerkoplossingen voor 
elk logistiek vraagstuk.

Beko Advies 
      VERHUIST EN NEEMT AFSCHEID 
VAN HET RECLAMEBUREAU

Beko Advies is door de jaren heen uitgegroeid tot een onderschei-
dend adviesbureau in de bakkersbranche. Met bedrijfseconomische, 
vaktechnische en commerciële adviezen helpt Beko Advies ambach-
telijke bakkers optimaal ondernemen. Om de meerwaarde zo groot 
mogelijk te houden, is volledige focus nodig op nieuwe kansen in 
de markt. Besloten is daarom om het reclamebureau los te koppelen 
van het adviesbureau. 

NIEUW RECLAMEBUREAU
Sinds 30 januari kunnen klanten van het reclamebureau terecht bij 
de nieuwe partner van Beko Advies: Buro MC, marketing & creatie. 
Buro MC wordt geleid door Marieke Cuperus. Zij was jarenlang 
de coördinator van het reclamebureau binnen Beko Advies. Een 
vertrouwd gezicht dus, en een bevlogen professional die alle recla-
me-uitingen voor (banket)bakkers kan verzorgen.

Beko Advies gaat (blijft) nauw samenwerken met Buro MC. 
Werkzaamheden die voortvloeien uit adviezen worden bij Buro MC 
ondergebracht. Beko Advies blijft dus compleet en persoonlijk maat-
werk leveren. 

Voor meer informatie: 
Beko Advies
Tel. 088 – 2023200, 
info@beko-advies.nl 

Buro MC, marketing & creatie
Tel. 06-20361208
promotie@buromc.nl 

BEKO ADVIES IS VERHUISD VAN MAARSSEN NAAR VEGHEL. DAAR VESTIGEN ZIJ ZICH ONDER HETZELFDE DAK 

ALS BEKO COÖPERATIE EN HET DC ZUID VAN BEKO GROOTHANDEL. OOK HEEFT OP 30 JANUARI DE OVER-

DRACHT PLAATSGEVONDEN VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET RECLAMEBUREAU VAN BEKO ADVIES AAN BURO 

MC, MARKETING EN CREATIE. 

n i e u w s 

A d v e r t e n t i e

http://www.marvu.nl/
mailto:info@beko-advies.nl
mailto:promotie@buromc.nl
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OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

Van Asselt & Alferink B.V.

Paul GEENS (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) Tel.: +32 (0)477 - 46 23 69 / Ludovic DEBLAUWE (Oost- en West-Vlaanderen) Tel.: +32 (0)471 - 59 64 50
HEIN Bakovenbouw Bvba ·  Kiemstraat, 102 · L-8030 Strassen · Luxembourg · Tel.: (+352) 45 50 55 - 1 · E-mail: info@hein.lu · www.hein.lu

HEIN ECOSTONE2
20 % ENERGIEBESPARING*

Zuiniger, effi  ciënter en producti ever

DE WARMTE BLIJFT BINNEN

Het hoofdbestanddeel van de ECOSTONE2 is het nieuwe, door HEIN 

ontwikkelde warmteterugwinningssysteem:

het nieuwe en baanbrekende, zuiver fysische rookgasterugvoersysteem 

stelt de massieve stalen buizen en geïsoleerde stenen wanden in staat 

om aan de rookgassen extra warmte te ontt rekken en die ti jdelijk in de 

warmterugwinning op te slaan. De restwarmte wordt niet ongebruikt 

afgevoerd maar blijft  waar ze thuishoort: in de oven.

Warmteterugwinningssysteem Draaiplateau Kopophanging
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-5 %
MET EEN EERSTEKLAS

BAKRESULTAAT

THERMISCH GLAS*

-25 %
WARMTEUITSTRALING

AANSLUITWAARDE*

-10 %

BAKTEMPERATUUR*

-10°C
VOOR HETZELFDE
BAKRESULTAAT

TEMPERATUUR VAN 
DE ROOKGASSEN*

-51 °C
ONDER DE
BAKTEMPERATUUR 
(DOOR TÜV GEMETEN EN BEVESTIGD)

mailto:info@vanasseltenalferink.nl
http://www.vanasseltenalferink.nl/
mailto:info@vanasseltenalferink.nl
http://www.vanasseltenalferink.nl/
mailto:info@hein.lu
http://www.hein.lu/
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VAN ´T WOUT METAALINDUSTRIE STAAT AL JAREN 

BEKEND ALS EEN PRODUCENT IN KWALITEITSPRO-

DUCTEN VOOR DE BAKKERIJ. NAAST ONTWIK-

KELING EN PRODUCTIE DENKT HET BEDRIJF OOK 

REGELMATIG MEE AAN FUNCTIONELE OPLOSSIN-

GEN VOOR SPECIFIEKE WENSEN EN PRODUCTIE-

PROCESSEN. DOOR ZO GOED NAAR DE WENSEN 

VAN KLANTEN EN GEBRUIKERS TE LUISTEREN WEET 

VAN ´T WOUT PRECIES TEGEN WELKE PROBLEMEN 

OF MOEILIJKHEDEN MEN AANLOOPT, WAT LEIDT 

TOT OPLOSSINGEN OP MAAT. IN DIT GEVAL GAAT 

HET DAN OM DE NIEUWE IN HOOGTE VERSTELBA-

RE BAKPLATENOPVANGWAGEN.

Van´t Wout 
INTRODUCEERT NIEUWE PLATENWAGEN

De nieuwe platenopvangwagen van Van ´t Wout pakt de bakplaten aangepast op basis 
van de belasting uit de poetsmachine aan. Dit betekent dat de bakplaten niet meer van 
een hoogte de platenpoetsmachine uit komen vallen, maar opgevangen worden op 
gelijke hoogte. Dit voorkomt beschadigingen aan de bakplaten zodat de bakker deze 
langer kan gebruiken.

VEILIGHEID, HYGIËNE EN GEMAK
Zoals altijd is er ook bij dit ontwerp goed gekeken naar hygiëne, veiligheid en gebrui-
kersgemak en voldoet dan ook aan de eisen van ARBO, milieu, hygiëne en HACCP. De 
wagen is gemaakt van roestvast staal en biedt dankzij het simpele ontwerp genoeg ste-
vigheid en robuustheid. Net als het vaste broertje is ook de nieuwe wagen verrijdbaar, 
om de bakker te helpen met het transport van de platen. De verstelbare platenopvang-
wagen is verkrijgbaar voor alle gangbare plaatmaten en kan indien gewenst ook speci-
fiek op maat worden gemaakt.

AFMETINGEN
De opvangwagen voor standaard 80x60 machineplaten heeft, zonder belasting, afme-
tingen van 842x796x1180mm (LxBxH). De afleghoogte en de bedafmeting zijn op maat 
bestelbaar. De capaciteit van de wagen rangeert tussen de zestig en tachtig bakplaten 
naar gelang de dikte van de plaat.

OVERIGE PRODUCTEN
Van ’t Wout levert bij de platenwagens desgewenst ook toebehoren zoals bakplaten en 
op maat gemaakte hoezen. Ook voor RVS werkbanken en meubels voor presentatie en 
opslag van de producten kunnen bakkers terecht bij Van ’t Wout Metaalindustrie.

Voor aanvullende informatie: 

Van ’t Wout Metaalindustrie
Tel. +31 (0)174 292015
www.vantwout.com 
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e V e n e M e n T

Tour de Bakker is binnen vijf jaar uitgegroeid tot een traditie onder de deelnemers, die allemaal 
een passie voor het fietsen delen. “Tour de Bakker is ook vanuit onze passie ontstaan”, zo vertelt 
Harry van den Besselaar. “Peter, ik en Piet van Dongen hebben vijf jaar geleden de handen ineen 
geslagen om toch weer wat schwung onder bakkers erin te krijgen. Brood stond destijds redelijk 
negatief in de media en wij vonden dat we door gezond bezig te zijn met onze klanten, alles weer 
wat positiever in het daglicht konden zetten. Daarbij zou het voor onze bedrijven met een beperkt 
marketingbudget een leuk contactmoment zijn met onze klanten.” “Wij hebben als Sonneveld 
vorig jaar voor het eerst deelgenomen aan Tour de Bakker, maar we waren zeer onder de indruk”, 
zo vult John Smit aan. “Vooral de sfeer en het onderlinge contact was bijzonder goed.”

 
THE BREADHOUSE
Vier enorm succesvolle edities volgden, maar vorig jaar kwam de klad er 
toch een beetje in. “Piet besloot zich terug te trekken uit de organisatie”, 
zo geeft Peter Eversdijk aan. “We besloten om Tour de Bakker toch voort 
te zetten, voornamelijk door de tomeloze inzet en positiviteit van Harry. 
Hij ging er vol voor en we zijn samen doorgegaan, maar hebben ook een 
prachtige groep (hoofd)sponsors aan ons weten te binden die zich inzetten 
voor het goede doel, stichting The Breadhouse in dit geval. De hoofdspon-
sors zijn naast Everbake Capway, Vamo en Sonneveld ook Koopmans Meel, 
Ideas4You, Bakkersvak 2017 en Citroën. En natuurlijk willen we de suppor-
ters ook even bedanken: Vipam, Winters Chocolaterie, Tourmalet, Lef Advies, 
Uitzendbureau Ambacht, Steensma/Damco, Van der Pol en Civoba. Met 
elkaar hebben we gezorgd voor een geweldige dag, maar ook een prachtig 
bedrag voor The Breadhouse: het geweldige initiatief van Eric van Otten, 
waarmee hij mensen voorziet van brood in gebieden waar dat voorheen echt 

TOEN DE TOUR DE BAKKER OP DE TWEE-

DE DINSDAG VAN SEPTEMBER VERREDEN 

WERD, WAS NOG NIET DUIDELIJK WAT ER 

IN TOTAAL BIJ ELKAAR GEFIETST WAS VOOR 

HET GOEDE DOEL. WEL WAS DESTIJDS DE 

GROTE ANIMO OPVALLEND, WANT HET 

LUSTRUM VAN TOUR DE BAKKER MOCHT 

REKENEN OP DEELNAME VAN MEER DAN 

HONDERD BAKKERS. AL MET AL IS HET 

‘SPORTIEFSTE EVENEMENT’ VOOR BAK-

KERS IN VIJF JAAR TIJD UITGEGROEID 

TOT EEN BIJZONDER SAMENKOMEN. 

GRONDLEGGERS VAN HET EERSTE UUR 

HARRY VAN DEN BESSELAAR (VAMO) EN 

PETER EVERSDIJK (EVERBAKE CAPWAY) ZIJN 

DAN OOK MAAR WAT TROTS OP ‘HUN’ 

TOUR DE BAKKER. WIJ SPRAKEN HEN EN 

MEDE-HOOFDSPONSOR JOHN SMIT VAN 

SONNEVELD BIJ BAKKER ERIC VAN OTTEN, 

DIE DE ZEER MOOIE OPBRENGST VAN 

TOUR DE BAKKER 2016 ONTVING VOOR 

ZIJN STICHTING THE BREADHOUSE.

Tour de Bakker 
ZAMELT BIJNA €10.000,- IN VOOR

The Breadhouse

▲ V.l.n.r.: Eric van Otten, Claudia de Jong, John Smit, Harry van den Besselaar en Peter Eversdijk
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The Breadhouse

niet mogelijk is. Ook Claudia de Jong van The Breadhouse moet de compli-
menten krijgen, want zonder haar inzet hadden we hier nu niet gezeten”, 
doelt Peter op het samenkomen bij Eric van Otten. 

STREEFBEDRAG
Het mag duidelijk zijn dat er door de gehele organisatie van Tour de 
Bakker alles aan gedaan is, om The Breadhouse een zo mooi mogelijke 
donatie te doen. “We hadden natuurlijk van te voren een streefbedrag in 
gedachten en door de vele sponsors en fietsers hebben we een prachtig 
bedrag bij elkaar gefietst. Ik mag wel stellen dat we op deze manier Eric 
willen ondersteunen met zijn geweldige werk voor The Breadhouse en ik 
denk dat je hier ook heel blij van wordt”, zo richt Peter zich tot Eric.

Na de mooie woorden komt het officiële gedeelte, met het overhandigen 
van de cheque! Een bedrag van maar liefst € 9.979,51 wordt onthuld. 
“Hier zijn we heel blij mee en kunnen we hele mooie dingen mee doen”, 
zo stamelt Eric, duidelijk onder de indruk van het bedrag. “Ik ben sprake-
loos. Heel erg bedankt in ieder geval voor dit prachtige cadeau.”

POTENTIE
Een prachtig bedrag en nu is de hoop 
natuurlijk dat dit jaar dat bedrag mini-
maal geëvenaard wordt. Peter: “We gaan 
tijdens Bakkersvak Tour de Bakker nog 
meer onder de aandacht brengen en 
hopelijk mogen we meer deelnemers 
verwelkomen.” “We hopen dit jaar een 
nog mooier bedrag bij elkaar te krijgen”, 
aldus Harry. “Er is nog heel veel potentie 
in ieder geval.”

Meer informatie: www.tourdebakker.nl  

http://www.tourdebakker.nl/
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BOOIJ MACHINETECHNIEK IS GESPECIALISEERD 

OM DE MACHINES IN UW BEDRIJF TE LATEN WER-

KEN. MET DEZE ZIN IS EIGENLIJK HET BELANG-

RIJKSTE OVER BOOIJ MACHINETECHNIEK 

BENOEMD, MAAR HET BEDRIJF VAN DIRECTEUR 

NIELS BOOIJ VERZORGT EN ONTZORGT NOG 

VEEL MEER. WIJ SPRAKEN MET HEM OVER 

ZIJN BEDRIJF DAT HIJ ALWEER NEGEN JAAR 

GELEDEN ALS ZZP’ER STARTTE. “IK BEN BEGON-

NEN VANUIT MIJN EIGEN GARAGE, MAAR 

SINDS BEGIN DIT JAAR HEBBEN WE MET BOOIJ 

MACHINETECHNIEK DE BESCHIKKING OVER 

1200 M2 OM ONZE KLANTEN OP ALLE MOGE-

LIJKE MANIER VAN DIENST TE ZIJN”, ZO HOREN 

WIJ ONDER MEER.

Booij Machinetechniek 

“Het is negen jaar geleden begonnen toen ik als ZZP’er ben gestart met het onderhoud van machi-
nes voor vooral bedrijven in de food sector”, zo begint Niels Booij. “Al snel kreeg ik als zelfstandige 
zoveel klanten, dat ik het niet meer alleen kon behappen. Om de klanten te kunnen blijven helpen, 
is Booij Machinetechniek de afgelopen jaren in personeelsbestand gegroeid naar achttien mensen 
die in dienst zijn, zijn we verhuisd naar een veel ruimer pand dan de garage van waaruit ik zelf 
werkte en hebben we onze diensten uitgebreid. We verzorgen niet alleen meer de service voor onze 
klanten, we bieden ze alle oplossingen aan van A tot Z. Dat houdt in dat we machinemodificaties 
voor onze klanten verzorgen, onderdelen repareren, maar ook voor onderhoud, revisie, inspecties, 
keuringen, servicecontracten of het oplossen van storingen kunnen klanten bij ons terecht.”

CORE BUSINESS
Al het werk dat gedaan wordt bij Booij Machinetechniek is geënt op het ontlasten van klanten. 
“Daarin gaan we steeds verder en dat is ook de reden dat we zo hard groeien. We kunnen nu ook 
klanten voorzien van complete machines en lijnen. Door de vele bedrijven waar wij komen en de 
service die wij daar verlenen, herkennen we problemen en bedenken we oplossingen. Daarvoor 
gaan we samenwerkingen aan met partners uit de branche, omdat we ons wel willen blijven focus-
sen op onze core business en dat is het serviceonderhoud van het machinepark van bijvoorbeeld de 
bakker.”

PREVENTIEF ONDERHOUD
Ook bij service en onderhoud geldt dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen. Niels: “Door 
onze jarenlange ervaring in het machinebeheer binnen de foodsector weten wij dat de prioriteit 
vaak ligt bij productie en dat onderhoud hierdoor regelmatig wordt doorgeschoven. Wij zien dat 
veel storingen, stilstand en bijkomende kosten worden veroorzaakt door het niet periodiek uitvoeren 
van onderhoud. Het voorkomen van storingen aan een machinepark is voor een organisatie van 
groot belang. Preventief onderhoud is en blijft hiervoor de beste aanpak om storingen en bijkomen-
de kosten te kunnen reduceren, om de capaciteit binnen de organisatie te waarborgen en om de 
levensduur van het machinepark te verlengen. Hierin kan Booij Machinetechniek een betrouwbare, 
flexibele partner zijn.”

Zelf is Niels niet meer zo heel vaak als servicemonteur op pad, want zijn werkzaamheden zijn wel 
wat veranderd door de jaren heen. “Ik richt me meer op het klantencontact, maar zelf ben ik nog 
wel eens op de werkvloer te vinden bij klanten. Dat doe ik ook het liefst, klanten helpen met de 
problemen die ze hebben en daar een oplossing voor vinden. Dat geldt voor iedereen die bij Booij 
Machinetechniek werkt. Mocht het in ieder geval nodig zijn dat ik ergens een storing moet verhel-
pen, heb ik nog altijd een gereedschapskist in mijn auto staan”, zegt Niels tot slot.

Meer informatie: Booij Machinetechniek B.V.
Tel. +31 (0)58 843 0095, www.booijmachinetechniek.nl 

ONTZORGT VAN A TOT Z

http://www.booijmachinetechniek.nl/
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Wat blijft er eigenlijk voor u 
over als het een keer tegenzit?over als het een keer tegenzit?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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Beej Benders is vier weken geopend op het moment dat wij dit splinternieuwe winkelconcept met eigen 
ogen mogen aanschouwen. Je merkt aan alles dat ambacht hoog in het vaandel staat. Je ziet de slager het 
vlees onder handen nemen, sushimeesters zijn druk in de weer om de meest lekkere sushirols maken, 
de vis ligt uitgestald, de kaasspecialist is bezig zijn producten aan de man te brengen, de geur van verse 
koffie komt je tegemoet en in de open bakkerij van Bakkerij Pijpers is men volop bezig met het bereiden 
van het deeg en het afbakken van de producten. 

 
AMBACHT
De combinatie van alle specialisten onder één dak met een hele hoge versbeleving 
komen uit de hoge hoed van Geert Benders. “Ik ben zelf al dertig jaar supermarkt-
ondernemer en heb altijd naar volle tevredenheid gewerkt. Toch begon ik mij de 
afgelopen jaren steeds vaker af te vragen; ‘Is dit nog wel wat ik wil doen?’. Het 
antwoord was geen duidelijke ja. Het supermarktprincipe gaat steeds meer naar 
zo veel mogelijk volume tegen de laagste prijs en daardoor in mijn ogen weg van 
het ambacht, de smaak en de kwaliteit van de producten. Begrijp mij niet verkeerd: 
een supermarkt is een geoliede machine en heeft hele goede producten, maar mijn 
wens om de keten weer transparant te maken woog zwaarder. Ik wilde het ambacht 
terugbrengen.”

LOKALE SPECIALISTEN
Om zijn droom waar te maken heeft Geert Benders lokale 
boeren, telers, koks en versspecialisten bij elkaar gebracht 
en een podium gegeven in zijn versparadijs. Daarnaast is 
er ook horeca geïntegreerd in het winkelconcept. “We 
zijn op zoek gegaan naar maximale samenwerking”, zo 
geeft Geert Benders aan. “Uiteindelijk zijn we in gesprek 
gegaan met dertig versspecialisten uit de omgeving en er 
zijn er zes overgebleven. Dat zijn de slager, de poelier, de 
sushispecialist, Staay Food Group is straks verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse levering van de groente- en fruit-
producten, bij voorkeur uit de regio door lokale boeren 
en telers, we hebben een partnership met Paletti Growers 
als het om bloemen gaat en natuurlijk is Pijpers brood en 
banket onze ambachtelijke bakker.”

IN VENLO IS EIND VORIG JAAR EEN NIEUW FOODCONCEPT GEOPEND DAT ZIJN WEERGA 

NIET KENT. BEEJ BENDERS IS EEN COMBINATIE VAN AMBACHT EN SUPERMARKT, EEN PLEK 

VOORAL WAAR GENOTEN KAN WORDEN VAN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE EN LEKKERE 

PRODUCTEN TEGEN EEN SCHERPE PRIJS. LOKALE VERSSPECIALISTEN KRIJGEN IN EEN PRACH-

TIGE OMGEVING DE MOGELIJKHEID HUN AMBACHT TEN VOLLE TE TONEN. EÉN VAN DIE SPE-

CIALISTEN IS PIJPERS BROOD EN BANKET UIT BLERICK. PATRICK PIJPERS HEEFT ZODOENDE EEN 

NIEUWE BAKKERIJ IN EEN UNIEK WINKELCONCEPT KUNNEN REALISEREN. WIJ SPRAKEN MET 

PATRICK PIJPERS EN DRIJVENDE KRACHT ACHTER BEEJ BENDERS, GEERT BENDERS.

IS DÉ BROOD- EN BANKETSPECIALIST 
 

PIJPERS BROOD EN BANKET

BIJ BEEJ BENDERS



IS DÉ BROOD- EN BANKETSPECIALIST 
 

Patrick Pijpers kreeg bij het idee van Geert Benders 
meteen een goed gevoel. “Niet alleen is Geert een 
zeer bekwaam ondernemer, het hele idee sprak mij 
heel erg aan. We zijn in Blerick al heel succesvol met 
onze bakkerij en we waren niet zozeer op zoek naar 
uitbreiding, maar dit was een unieke kans. Alle rand-
voorwaarden waren aanwezig om ons hier mooi te 
ontplooien met een eigen bakkerij waar we onze eigen 
producten mogen maken en verkopen. We zijn later 
in het traject in gesprek getreden met Geert Benders, 
nadat Johan Pater al een plan had neergelegd en TenBa 
de eerste schetsen van de te realiseren bakkerij al had 
getekend, maar daardoor was het voorwerk al gedaan. 
We hebben in juli de handtekeningen gezet en toen is 
alles in een stroomversnelling geraakt.” 

De tijdsdruk was hoog, maar uiteindelijk is het gelukt 
om op 16 november operationeel te zijn. “Het bracht 
nogal wat hectiek met zich mee, maar uiteindelijk heb-
ben alle leveranciers hun best gedaan om ons zo goed 
mogelijk te helpen. Bloed, zweet en tranen, maar het 
eindresultaat is geweldig. We zijn nu vier weken open 
en ik hoor alleen maar positieve reacties. ‘Wauw’ is 
toch wel de meest gehoorde reactie. We zijn heel erg 
blij dat we onderdeel mogen zijn van dit unieke con-
cept in ieder geval. Als dit niet zo uniek was, waren we 
ook niet ingestapt”, aldus Patrick.

PIONIEREN
Uniek is misschien wel het enige juiste woord voor het 
winkelconcept dat Geert Benders heeft gerealiseerd. 
De liefde en passie voor eten en drinken staan centraal 
en alleen de beste lokale producten worden aangebo-
den. Kwaliteit tegen een scherpe prijs en zodoende 
combineert Beej Benders twee werelden: het ambacht 
en de supermarkt. “We etaleren de krachten van beide 
werelden en elimineren de zwaktes zoveel mogelijk. 
We moeten wel pionieren, omdat een dergelijk win-
kelconcept niet bestaat. Niet alleen moeten we zelf 
overtuigd raken van dit concept, ook de consumenten 

moeten het ontdekken. Waarom betaal je meer voor een ambachtelijk gemaakt product? Je moet 
de prijs van het product in de ogen van de consument wel waarmaken. Daar is misschien nog wel 
wat te winnen.”

Na vier weken kun je natuurlijk ook nog niet zeggen of een nieuw winkelconcept geslaagd is, maar 
in onze ogen is Beej Benders uniek in opzet en uitvoering. “Nu is het zaak om voor alle betrokken 
ondernemers een gezond rendement te realiseren. Er moet natuurlijk genoeg volume verkocht 
worden. Het gaat om omzet, marge en kosten, in die volgorde. Eerst moet de omzet gerealiseerd 
worden, voordat je kunt kijken naar marge en je gaat snijden in kosten. We hebben twee jaar uit-
getrokken om tot de gewenste omzet te komen, maar om die omzetprognose te doen hebben we 
aannames gedaan die misschien helemaal niet reëel zijn. Dat is het mooie van pionieren: je weet 
nooit wat er gaat gebeuren. Uitdagingen zijn er in ieder geval genoeg.”
 
PASSIE
Ook voor Patrick liggen er nog genoeg mogelijkheden. “We zijn tevreden, maar we hebben tot 
nog toe vooral heel veel kijkers. Mensen gaan bij de open bakkerij staan om onze bakkers in actie 
te zien. De bakkers zijn de theatermakers. Ook hebben we wat concessies moeten doen in de 
prijzen van ons assortiment. Geert was heel duidelijk in wat hij wilde: lokale producten met een 
hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs. We verkopen onze hardlopers bij Beej Benders, maar wel 
tegen scherpere prijzen. Wij geloven in dit winkelconcept en daarom zijn we er ook ingestapt. 
We kunnen hier onze passie en liefde voor het vak laten zien en met collega’s ons ambacht in de 
spotlight zetten. Dat is een enorme meerwaarde”, vertelt Patrick tot slot.
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V e r z e k e r i n g e n

Wederom schitteren wij door afwezigheid op Bakkersvak 2017. Ik vraag me vaak af of het voor ons 
zinvol zou zijn om als exposant aanwezig te zijn op de enige nog overgebleven bakkersvakbeurs in 
Nederland. Ieder jaar schrikken de kosten van een stand ons dermate af dat wij ieder jaar tot dezelfde 
conclusie komen; we lopen lekker rond op de beurs, maar voor ons geen stand!

Uiteraard dragen wij Bakkersvak 2017 een warm hart toe, en wij zullen zeker ook dit jaar weer met veel 
plezier op de beurs rondstruinen. Met name het thema spreekt ons aan; de nationale inspiratiedagen 
voor het ambachtelijke bakkersvak. Juist de combinatie van inspiratie en ambacht maakt het zo leuk. Ik 
ben in de gelukkige omstandigheid dat ik bij heel veel bakkers achter de schermen mag kijken en ik zie 
vaak mensen met een enorme passie voor hun product en voor hun vak. Ik blijf het bewonderenswaardig 
vinden op hoeveel verschillende manieren mensen hun bakkend beroep uitoefenen. Streven naar excel-
lentie is ook iets wat ik terug vind op Bakkersvak. Zeker met de diverse competities die uitgevochten 
worden tijdens de beurs. Dat is wel iets wat ik soms mis in de branche: het streven om altijd beter te 
worden. Een wijs iemand heeft wel eens tegen mij gezegd; “Goed is de grootste vijand van beter”. Een 
spreuk die ik ter harte heb genomen en ook vaak gebruik bij onze eigen mensen. Zonder inspiratie geen 
innovatie wat wordt gevolgd door stilstand hetgeen achteruitgang inhoudt. Daarom kijk ik ook dit jaar 
weer uit naar de beurs. 

Inspiratie en innovatie is ook exact hetgeen dat mijn branche, verzekeringen, en jullie branche verbindt. 
De verzekeringswereld is aan het veranderen en ook wij moeten ons laten inspireren om te kunnen inno-
veren. Ik krijg altijd een geweldige boost door met collega ondernemers te sparren over van alles en nog 
wat. Vaak veel breder dan alleen maar die polis die in een map zit. Ik kan genieten van mensen die echt 
iets maken en iedere dag een versproduct van topkwaliteit willen produceren. Wij moeten als dienstver-
lener daar juist ondersteunend aan zijn en moeten vooral geen extra barrières opwerpen. Ik hoop dat 
iedereen die straks één dag, of twee dagen, op de Bakkersvak 2017 heeft rondgelopen, geïnspireerd het 
jaar 2017 te lijf wil gaan. 

Nog even een tip voor de exposanten; enige tijd geleden had een relatie van ons kantoor een jacuzzi op 
zijn stand gezet, geen bakker uiteraard want dat zou raar zijn. Na een aantal enerverende, maar vermoei-
ende beursdagen, kwam er een vriendelijke jonge man met een heftruck vragen of hij de jacuzzi alvast 
naar de aanhanger van onze relatie zou brengen. De beste man helemaal gelukkig, want het afbreken 
duurde toch al langer dan gehoopt. Helaas was de vriendelijke heftruck chauffeur minder vriendelijk dan 
gedacht, want in plaats van de jacuzzi op de aanhanger van onze relatie te zetten, koos hij ervoor om 
hem op zijn eigen aanhanger te zetten om er vervolgens vandoor te gaan met een nogal prijzig exem-
plaar, en nee dat is niet verzekerd!

Eskes en Partners wenst iedereen hele fijne beursdagen toe en wellicht lopen wij elkaar nog tegen het lijf.

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

NA EEN AANTAL HELE GOEDE REACTIES OP ZIJN COLUMN IN DE AFGELOPEN UITGAVE VAN NBT MAGAZINE, HEBBEN WIJ METEEN DE 

STOUTE SCHOENEN AANGETROKKEN EN JOS ALMA VAN ESKES & PARTNERS GEVRAAGD OM SAMEN MET ZIJN PARTNERS ELKE UITGAVE 

VAN NBT MAGAZINE TE VERRIJKEN MET EEN BIJDRAGE. GELUKKIG KREGEN WIJ EEN POSITIEF ANTWOORD OP ONZE VRAAG EN ZODOENDE 

LEEST U HIERONDER DE EERSTE BIJDRAGE VAN JOS ALMA ALS VASTE COLUMNIST VAN NBT MAGAZINE. NIET GEHEEL VERWONDERLIJK HEEFT 

HIJ GEKOZEN OM BAKKERSVAK TE BELICHTEN.

Jos Alma

IETS WAT IK SOMS MIS IN DE BRANCHE, IS HET 

STREVEN OM ALTIJD BETER TE WORDEN
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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
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