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De Visie
Net zoals velen van u was ik ook aanwezig tijdens Bakkersvak. Wat een leuke sfeer, wat een gemoe-
delijkheid en wat een inspiratie. Autotron in Rosmalen was weer twee dagen lang het epicentrum 
van de Nederlandse bakkersbranche. Meer dan 150 exposanten toonden de laatste ontwikkelingen 
in de branche, vooral gericht op ambachtelijke bakkers. Voor industriële bakkers komt het belang-
rijkste evenement van het jaar nog, namelijk IBA 2015. Daarop gaan wij later dit jaar vooruitblik-
ken. Nu concentreren wij ons echter nog op hele andere thema’s, zoals grondstoffen & bake-off 
en bakkerij-inrichting. In deze uitgave leest u bijvoorbeeld leuke verhalen over Gourmand, Project 
Techniek en Kortlever. De inrichting van uw bakkerij is iets waarmee onderscheid gemaakt kan 
worden. Wat vindt u belangrijk als het gaat om productie? Richt u zich op de laatste trend door 

ambachtelijk en puur brood aan te bieden? Dan raad 
ik aan om het verhaal van Ko van Daalen en Kortlever 
aandachtig te lezen. In mijn visie hamer ik vaak op on-
derscheidend vermogen en specialisering. Het is makke-
lijk roepen, want de beste stuurlui staan aan wal, niet 
waar? Maar geloof mij, ook wij zijn continu bezig met 
ontwikkelen. Als vaktijdschrift proberen wij ons ook te 
onderscheiden. Dat is niet alleen inhoudelijk, maar ook 
visueel. Mijn advies is dan ook om de volgende uitgave 
van NBT Magazine goed in de gaten te houden, want 
wij gaan u verrassen!

Veel leesplezier met deze uitgave van 
NBT Magazine!

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

Eerlijk gezegd wist eigenlijk niemand 
vooraf wat we konden verwachten 
van Bakkersvak 2015. Is de bakker nog 
bereid in groten getale af te reizen naar 
Rosmalen? Deze vraag werd in alle opzich-
ten positief beantwoord, met als resultaat 
een zeer hoge opkomst. De trends en 
innovaties van het eveneens grote aantal 
exposanten kon rekenen op veel bekijks. 
Ook de combinatie met de aanwezigheid 
van het Nederlands Patisserie Team en 
het BoulangerieTeam bleek een positieve 
werking te hebben, met name bij patis-
siers en ambachtelijke bakkers. Daarnaast 
is de positieve stemming die de bakkers 
‘meebrachten’ naar de Bakkersvak iets 
dat de vele exposanten een bevredigend 
gevoel gaf.

Niet alleen de afzonderlijke NBT-leden die 
deelnamen aan de Bakkersvak, maar ook 
de Stichting NBT is volop in beweging. 
De website (www.nbt-bakkerijtechniek.nl) 
is vernieuwd. Hiermee is een mooi plat-
form gecreëerd waarop alle NBT-leden 
zich kunnen profileren en waar de laatste 
actualiteiten uit de branche te lezen zijn. 
Daarnaast gaan we kijken hoe we als 
leden het NBT nog sterker kunnen maken. 
Samen staan we nu eenmaal sterker!

Dan een heel ander punt. Voedingsvezels 
zijn een belangrijk element in onze voe-
ding. Er is tegenwoordig veel informatie 
beschikbaar over voedingsvezels. Het is 
vaak lastig om de meest actuele informa-
tie te vinden en dit ook te vertalen naar 
de dagelijkse praktijk. Voor vragen of 
advies over wetten en voorschriften, kwa-
liteitssystemen en nieuwe ontwikkelingen 
kunt u terecht bij kennisspecialisten. Uw 
grondstoffenleveranciers zijn één van die 
kennisspecialisten die hierbij kunnen hel-
pen en daarnaast staan ze open voor het 
ontwikkelen van nieuwe producten en 
diensten op basis van een consumentge-
richte aanpak. Daarop inspelend vindt u in 
deze editie van NBT Magazine alles over 
grondstoffen en bake-off producten.

In deze uitgave van NBT Magazine leest 

u ook een veelvoud aan artikelen over 
bakkerij-inrichting. Wat zijn de ontwik-
kelingen? Waarmee kunt u zich onder-
scheiden? Belangrijke onderwerpen waar 
de redactie van NBT  Magazine zich over 
gebogen heeft en daar waar mogelijk 
antwoord op geeft. Laat u zich dan ook 
hierdoor inspireren.

Tot slot wil ik u er toch even op atten-
deren om vooral de volgende editie van 
NBT Magazine in de gaten te houden. 
Dat wordt namelijk een hele bijzondere 
uitgave, waar ik op dit moment nog niet 
meer over kan vertellen. Namens alle NBT-
leden wens ik u in ieder geval heel veel 
leesplezier toe met deze uitgave van NBT 
Magazine.

Peter Eversdijk  
Voorzitter NBT, branchegroep van de 
Koninklijke Metaalunie

NBTmagazineNBTmagazine4

Ik heb het vermoeden dat ik voor een meerderheid van de (banket)bakkers en leveran-

ciers uit onze sector spreek als ik zeg dat we met een goed gevoel kunnen terugkijken op 

de afgelopen editie van Bakkersvak. Er waren ook weer positieve geluiden dat zowel de 

ambachtelijke als de (semi)industriële bakkers weer bereid zijn te investeren en dat komt de 

hele branche ten goede.

http://www.nbt-bakkerijtechniek.nl/
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Nieuws Actueel

Nieuwe directeur Beko Advies BV

Zij volgt de heer M.A. (Chiel) van den Hout op, die 
zijn werkzaamheden als senior bedrijfsadviseur bij 
Beko Advies zal voortzetten. De heer Van den Hout is 
intensief betrokken geweest bij de herpositionering 
van Beko Advies BV en ook bij de werving en selectie 
van de nieuwe directeur. Kees Verkerk, voorzitter 
hoofdbestuur Coöperatieve Vereniging Beko: “We 
zijn blij met de aanstelling van Marquerithe Verheul. 
Haar kennis, commerciële ervaring en daadkracht 
zullen bijdragen aan de verdere professionalisering 
en strategische groei van de Beko-organisatie en van 
Beko Advies in het bijzonder.”

Meer informatie: Beko Advies
Tel. +31 (0)346 58 41 84, www.beko-advies.nl

Het bestuur van Coöperatieve Vereniging Beko u.a. maakte onlangs bekend dat op 7 
april mevrouw M.J. (Marquerithe) Verheul als algemeen directeur in dienst is getreden 
bij Beko Advies BV. Mevrouw Verheul heeft uitgebreide directie-ervaring in de bakkers-
branche opgedaan bij onder meer Koninklijke Zeelandia H.J. Doeleman BV in Zierikzee 
en Bakkerij de Paauw in Hardinxveld-Giessendam.

Steensma realiseert uitbreiding 
op locatie Franeker

De uitbreiding van de productiecapaciteit 
is veroorzaakt door sterke groei van de 
marktvraag. Vooral naar het koud infuseren 
van fruit, de innovatieve lijn van Fruitease, is 
meer vraag. Fruitease is een range van op bij-
zondere wijze geïnfuseerd vers fruit met een 
optimale fruitbeleving, lange houdbaarheid, 
zonder kunstmatige toevoegingen; een pro-
duct dat uitstekend binnen uw clean label 
beleid past. Fruitease heeft als basis vers fruit 
en daardoor een originele fruitstructuur, is 
vrij rollend en lang houdbaar vanwege de 
lage AW. Daarnaast zijn de producten in dit 
assortiment vries en-bakstabiel, allergenen-
vrij en GMO-vrij. Deze innovatie is recentelijk 
ook geïntroduceerd op Bakkersvak, speciaal 
voor de ambachtelijke markt. Ook hier waren 
de reacties zeer positief. 

Op de productielocatie in Franeker wordt 
er verder gebouwd aan de toekomst van 
Steensma. Zo is onder andere het tankge-
bouw gerenoveerd, de stroopopslag hal 
vernieuwd en blinken de nieuwe tanks met 
verhoogde opslagcapaciteit je tegemoet. 
In totaal kan hier nu 1350 ton suikerstroop 
worden opgeslagen. 

Zeelandia Groep 
benoemt nieuwe 
Chief Executive 
Officer

Samen met de andere leden van de Executive 
Board, Guido Janssen (Chief Commercial 
Officer) en Emile Hoekstra (Chief Financial 
Officer), zal de heer De Ruiter zijn ervaring 
in de internationale voedingsindustrie benut-
ten om de wereldwijde aanwezigheid van de 
Zeelandia Groep te versterken.
 
Michiel de Ruiter over zijn benoeming: 
“Zeelandia is een internationaal familiebedrijf 
en dat spreekt mij persoonlijk erg aan. Samen 
met zulke toegewijde medewerkers nieuwe 
niveaus bereiken op het gebied van innovatie 
en werken aan de groei van het bedrijf; ik 
kijk ernaar uit. De rijke bedrijfsgeschiedenis in 
combinatie met de aanwezige passie en kennis 
zorgen ervoor dat Zeelandia goed gepositio-
neerd is voor succes in de toekomst.”   
 
Meer informatie: 
Zeelandia
Tel. +31 (0)111 419000
www.zeelandia.nl

Internationaal producent van bakkerij-ingre-
diënten Zeelandia Groep, heeft Michiel de 
Ruiter benoemd als nieuwe Chief Executive 
Officer. Hij komt in dienst op 1 mei 2015 en 
volgt Roelof Krist op, die op 1 april 2015 zijn 
functie zal neerleggen.

Sonneveld gaat in het Duurzaamheidsverslag 
2014 in op de trends en ontwikkelingen bin-
nen de broodsector, de veranderingen bin-
nen de organisatiestructuur en de resultaten 
over 2014. De duurzaamheidsverslagen van 
Sonneveld en moedermaatschappij ORKLA 
zijn beschikbaar op de website van Sonneveld 
(www.sonneveld.com).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
zit diep geworteld in de Sonneveld Group. De 
afgelopen jaren groeide het MVO-beleid uit 
tot een steeds breder en centraler element in 
de bedrijfsvoering van Sonneveld. 

Sonneveld publiceert 
Duurzaamheidsverslag 
2014 

Meer informatie:
Steensma
Tel. +31 (0)88 16 32 000 
www.steensma.com

http://www.beko-advies.nl/
http://www.zeelandia.nl/
http://www.sonneveld.com/
http://www.steensma.com/


Nieuwe eisen 
In de module staan drie nieuwe onderwer-
pen centraal: 

Het beheersen van gevaren in grondstoffen 
Aan grondstoffen kunnen verschillende 
chemische en microbiologische gevaren 
zitten. U dient aan te kunnen tonen of de 
veiligheid van de grondstoffen aantoon-
baar is geborgd. 

Het beheersen van microbiologische criteria 
De veiligheid van levensmiddelen kan 
getoetst worden aan de hand van microbi-
ologische waarden. Aan de toetsing wor-
den eisen gesteld. Deze eisen zijn een 
invulling van de Verordening 2073/2005 
inzake microbiologische criteria. 

Eisen voor inkoop en verwerking van (pro-
ducten met) rauwe ingrediënten van dier-
lijke oorsprong (EG-erkenning) 
Dit geldt voor alle bedrijven die vol-

gens de beslisboom van de NVWA een 
EG-erkenning nodig hebben. 

Op wie is de module van toepas-
sing? 
De nieuwe module is van toepassing op 
bedrijven die vallen onder de categorie 
‘industrie’. Voor de hygiënecode geldt de 
volgende definitie voor ‘industrie’: bedrij-
ven die meer dan 50% van hun producten 
leveren aan derden, óf een erkenning 
hebben voor de verwerking van (produc-
ten met) rauwe ingrediënten van dierlijke 
oorsprong. Afhankelijk van de aard van 
de activiteiten en producten moet een 
bedrijf geheel of gedeeltelijk voldoen aan 
de eisen uit de aanvullende module. Op 
www.nbc.nl staat een handige beslisboom 
die ondernemers inzicht geeft wanneer de 
module van toepassing is. 

Inzien module 
Elk bedrijf dat de Hygiënecode voor de 
Brood- en Banketbakkerij afneemt bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum ontvangt de 
aanvullende module. Bedrijven die het 
Hygiënecodeboek hebben, ontvangen de 
aanvulling op papier, bij de digitale code 

is de module inmiddels toegevoegd. De 
module is te vinden als paragraaf 4.7. 
Bedrijven die de Hygiënecode voor de 
Brood- en Banketbakkerij nog niet afne-
men, kunnen daarvoor terecht bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum.

Meer informatie? Heeft u vragen, dan 
kunt u contact opnemen met het NBC 
Kennisloket. Bel +31 (0)317 47 12 12 of 
mail naar kennis@nbc.nl.

Om volledig te voldoen aan de wet-
telijke hygiëneregels, is er een aanvul-
lende module op de Hygiënecode voor 
de Brood- en Banketbakkerij geschreven. 
Het gaat om een module met eisen die 
gelden voor bedrijven in de categorie 
‘industrie’. Het ministerie van VWS heeft 
de aanvullende module officieel goed-
gekeurd. 

‘Industrie’ moet geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eisen

Nieuwe aanvullende module op 

de Hygiënecode voor de Brood- en 

Banketbakkerij 

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

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

Habasit – Solutions in motion

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

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

Habasit Cleanline – een 

waarmee tot 80% bespaard 
kan worden op productafval

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

mailto:netherlands@habasit.com
http://www.habasit.nl/
http://www.habasit.nl/


LSBL investeert in vakmanschap 
mét vakmanschap

Het bestaan van LSBL heeft natuurlijk alles 
te maken met de behoefte uit de bran-
che en de zoektocht naar gedegen opge-
leid personeel is groot. Met de constante 
stroom aan ontwikkelingen – vooral bin-
nen de industriële bakkerijen – wordt er 
wat anders gevraagd van werknemers. Een 
operator heeft binnen een industriële bak-
kerij een zeer belangrijke taak. Om hem 
of haar optimaal voor te bereiden op alles 
wat er bij komt kijken, biedt LSBL trainin-
gen op maat aan. “Alle opleidingsvragen 
die bij een bedrijf aan de orde komen bin-
nen voedingsmiddelenindustrie willen wij 
kunnen beantwoorden. De kern is vakspe-
cifieke trainingen geven”, zo citeren wij 
Gerrit de Jonge.

Externe expertise
Geheel in eigen beheer ontwikkelt LSBL 
alle opleidingsprogramma’s. “Dat doen 
wij in samenwerking met professionals 
uit de branche. Dus we maken gebruik 
van externe expertise van specialisten. We 
hebben geen leraren in dienst, maar we 
huren freelancers in. Het gaat ons om 
het adequaat beheersen van een bepaald 
vakgebied”, aldus Gerrit, die zelf als consu-

lent-leraar in 1985 is begonnen bij LSBL. Nu 
traint hij veel disciplines van de voedings-
industrie en coördineert diverse projecten. 

Procesbeheersing
Sinds 2006 werkt Gerrit samen met 
Harry van der Sluijs. “Ik heb HAS 
Levensmiddelentechnologie gecombi-
neerd met een tweedegraadsopleiding. 
Verder heb ik drie jaar praktijkervaring 
opgedaan bij diverse bedrijven. Vervolgens 
ben ik bij LSBL aan de slag gegaan. Mijn 

LSBL is als privaat opleider bin-

nen de bakkersbranche een begrip. 

LSBL komt voort uit de Landelijke 

St icht ing Beroepsopleiding 

Levensmiddelenindustrie en werd in 

1965 opgericht als opleidingsinstituut 

voor het leerlingwezen voor de levens-

middelen-,  dranken- en genotmidde-

lensectoren. Door de jaren heen is er 

heel veel veranderd in de manier van 

opleiden, veranderingen waar LSBL altijd 

vakkundig op in wist te spelen. Sinds 

1999 is LSBL in handen van Gerrit de 

Jonge (hij nam destijds LSBL Services 

over samen met Jasper Keuker). In 2006 

kreeg hij ondersteuning van Harry van 

der Sluijs en Harry is sinds 2010 mede-

eigenaar van LSBL. De redactie van NBT 

Magazine trad in gesprek met beide 

heren om erachter te komen waar de 

kracht van LSBL ligt, want na vijftig 

jaar is het bedrijf nog steeds één van 

de vooraanstaande opleiders binnen de 

voedingsbranche.

“Wij zijn één van de weinige aanbieders van deze opleidin-
gen binnen de bakkersbranche en zorgen voor instroom 
van gekwalificeerd personeel met de juiste bagage”

NBTmagazineNBTmagazine8
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▴ Gerrit de Jonge en Harry van der Sluijs
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hart is door de jaren heen gaan kloppen 
voor ‘operations’ en ‘learning & develop-
ment’, maar ik heb ook wel degelijk gevoel 
bij een deeg, doordat ik in mijn jeugd 
jarenlang heb gewerkt in een bakkerij. 
In de industrie hebben heel veel mensen 
gevoel voor deeg, maar niet zozeer voor 
procesbeheersing. Er is veel betrokkenheid 
bij het product, maar het gevoel voor het 
sturen van het hele proces is lastiger. Dat is 
iets waar wij als LSBL proberen te helpen. 
Wij proberen mensen rationeler te laten 
denken.”

Output
Onderlinge communicatie is een heikel 
punt in elk proces. “Dat is dan ook iets 
waar wij als opleider op hameren. Gooi je 
kaarten op tafel en bespreek waarom je 
iets doet. Mensen draaien vaak met per-
soonlijke instellingen hun diensten, waar-
door er dus geen uniformiteit komt in het 
eindproduct of binnen het productiepro-
ces. Het gaat erom dat wij het proces eerst 
goed inzichtelijk krijgen, voordat we met 
de mensen aan het werk gaat. De juiste 
output creëren: dat is het uiteindelijke 
doel.”

Thema’s
De opleidingen die LSBL aanbiedt, zijn 
geijkt op het begeleiden en ontwikkelen 
van vakmensen zodat ze goede opera-
tors worden. Met een gedegen opleiding 
ontwikkelt een operator fundamentele 
kennis, praktisch inzicht en vaardigheden 
in grondstoffen, de producteigenschap-
pen, de werking van procesapparatuur 
en de invloed van procesparameters op 
de productkwaliteit. Het resultaat is dat 
de operator de spil van het bedrijf wordt. 
LSBL biedt alle opleidingen in thema’s 
aan. “We beginnen met procesbeheersing. 
Vervolgens gaan we dieper in op speciali-
satie. Het derde thema waar we op ingaan 
is operationeel excelleren. Alles om de out-
put aan het einde van de lijn te verhogen.”

De start van elk opleidingstraject start met 
een opleidingsvraag. “Bedrijven komen bij 
ons met een vraag en dan gaan we bespre-
ken wat er bereikt moet worden. Je gaat in 
gesprek en het vertrekpunt is bijvoorbeeld 
een training op het gebied van voedselvei-
ligheid. Wat moet er veranderd worden? 
Wij gaan met de concrete vraag aan de 
slag om een training samen te stellen.”

Traject
Afhankelijk van de gewenste opleidings-
behoefte is het aantal dagdelen voor 
uitvoering van de opleiding vastgesteld. 
“De vakopleiding start met voorbereiding, 
waarin de trainer zich een beeld vormt van 
de opleidingsbehoefte en dit verwerkt tot 
een definitieve opleidingsinhoud en -vorm. 
Tijdens de opleiding wordt de bakkerij-
industrie in het algemeen besproken. De 
deelnemer herkent grondstofeigenschap-
pen en begrijpt welke invloed die hebben 
op het proces en het product. Hij leert 
met welke variabelen deze eigenschappen 
kunnen worden gestuurd. Ook besteden 
we aandacht aan deeggrondstoffen en 
vulling grondstoffen, procestechnologie, 
deegbereiding en productbeoordeling. 
Dit behandelen we op een technologisch 
inhoudelijk niveau. De vakopleiding bak-
kerij kan gedifferentieerd worden naar 
bijvoorbeeld brood op productniveau zoals 
roggebrood of beschuit. Kwaliteit en tech-
nische inzicht en vaardigheid maken ook 
onderdeel uit van de vakopleiding. Aan 
het eind vindt een praktijktoetsing plaats. 
Op basis van toetsing ontvangt de deelne-
mer een certificaat.”

Wat Gerrit en Harry zien, is dat er een 
ander soort bakker opgeleid dient te wor-
den. “Er wordt in de huidige markt een 
andere bakker gevraagd, dan de bakkers 
die momenteel worden opgeleid. Denk 
aan een meer industriële bakker, in plaats 
van ambachtelijke bakker. Onze expertise 
ligt op dat gebied. Wij zijn één van de 
weinige aanbieders van deze opleidingen 
binnen de bakkersbranche en zorgen voor 
instroom van gekwalificeerd personeel 
met de juiste bagage.”

Meer informatie:

LSBL Services
Tel. +31 (0)318 696999
www.lsbl.nl 
http://www.lsbl.nl/Vakopleiding-bakkerij

http://www.lsbl.nl/
http://www.lsbl.nl/Vakopleiding-bakkerij
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Nieuwe website Bakery Market

Handig en overzichtelijk
De site is ingericht om het geïnteresseerden 
in Bakery Market gemakkelijk te maken, zij 
vinden alle informatie, producten en dien-
sten van de Bakery Market-partners op de 
site en hoeven daarvoor niet acht verschil-
lende websites te bezoeken. Via het digi-
tale contactformulier kunnen zij aangeven 
over welke dienst(en) of product(en) zij 
geïnformeerd willen worden. Op de web-
site zijn de onderdelen van het totale 
concept overzichtelijk gegroepeerd onder: 
Kennis, Voorbereiding, Product, Bakkerij, 
Winkel en Uitstraling.

Eerlijk en transparant
Bakery Market staat voor eerlijkheid en 
dus voor transparantie. Bakkers die starten 
met een Bakery Market laten dat zien door 
in het zicht van de consument te werken 
met pure grondstoffen. De Bakery Market-
partners delen die filosofie door op de 
site van Bakery Market nagenoeg bij alle 
producten en diensten een prijs te vermel-
den. Let wel, dat is in veel gevallen een 
prijsindicatie, omdat het starten van een 
Bakery Market-project veelal maatwerk is. 
De uiteindelijke prijs zal afhangen van de 
afmeting van de in te richten ruimte en 
het aantal diensten of producten dat moet 
worden ingezet.

Geen formule maar een werknaam
De meest recent gerealiseerde Bakery 
Markets worden op de site weergegeven. 
Zo hebben Mamie Gourmande in Leiden 
en In de Bakkerij in Goes (waarover u meer 
leest elders in deze uitgave) al gebruik 
gemaakt van de expertise van de betrok-
ken partijen. Er zijn veel Bakery Markets 
‘in wording’ en ook de verhalen van die 
ondernemers zijn binnenkort te vinden op 
bakerymarket.nl. 

Elke ondernemer vult het Bakery Market-

concept op zijn eigen manier in. De een als 
startende ondernemer, een ander door een 
bestaande winkel te verbouwen en daar 
een winkelbakkerij van te maken en weer 
een ander door een nieuw filiaal te star-
ten. Bakery Market is geen winkelformule 
maar een ‘werknaam’ die door de Bakery 
Market-partners wordt gebruikt om samen 
naar buiten te treden.

Turnkey winkelbakkerij-concept
Bakery Market is een turnkey winkelbak-
kerij-concept voor bakkers met filialen die 
willen groeien en voor startende onder-
nemers in het bakkersvak. Bakery Market 
staat voor authentiek en lekker brood en 
banket van eerlijke ingrediënten, gepro-
duceerd volgens een puur ambachtelijk 
bakproces, verkocht in milieuvriendelijke 
verpakkingen in een ambachtelijke omge-
ving. Bakery Institute, Beko, TenBa en inte-
rieur- en ontwerpbureau Robert van der 
Vlugt & Martijn van Velsen hebben zich 
ten doel gesteld het ambacht te versterken 
en bieden ondersteuning bij het openen 
van winkelbakkerijen. 

Meer informatie: Bakery Market
Tel. + 31 (0) 413 316800
www.bakerymarket.nl

Vlak voor Bakkersvak werd door de 
Bakery Market-partners de website www.
bakerymarket.nl gelanceerd. Na een suc-
cesvolle start van Bakery Market door 
Beko en Bakery Institute tijdens de Beko 
Najaarsdagen 2014, zijn ook TenBa Bakkerij 
Advies en interieur- en ontwerpbureau 
Robert van der Vlugt & Martijn van Velsen 
aangesloten. Zij hebben gekozen voor een 
gezamenlijke website om snel te kunnen 
communiceren over Bakery Market actua-
liteiten, producten en diensten.

Beko, Bakery Institute, 
TenBa Bakkerij Advies en 
Van Velsen/Van der Vlugt 
bundelen de krachten

Advertentie

http://bakerymarket.nl/
http://www.bakerymarket.nl/
http://bakerymarket.nl/
http://www.facebook.com/trenddecor
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Spiromatic: voor al uw bulk-, kleincom-

ponenten- en vloeistofbehandeling

Belgische fabrikant van bulkbehandelingssystemen 
timmert al meer dan veertig jaar aan de weg

Het Spiromatic-assortiment bestaat onder 
andere uit: binnensilo’s, glasvezelversterk-
te polyester buitensilo’s, polyester tanks, 
transportsystemen, doseersystemen voor 
bulkproducten, kleincomponentendoseer-
systemen, weegsystemen, waterdoseer- 
en meetsystemen, waterkoelinstallaties, 
installaties voor nauwkeurige dosering van 
vloeistoffen, bloemkoelingssystemen, soft-

ware controle alsook beheer van bulk- en 
vloeistofinstallaties.

Meer informatie: Spiromatic
Tel. +32 (0)9 3818700
www.spiromatic.com

Spiromatic is een Belgische fabrikant van bulkbehandelingssystemen en in het bijzonder 
voor de bakkerij-, suiker- en voedingsindustrie. Het bedrijf bestaat meer dan veertig jaar en  
heeft door de jaren heen wereldwijd een zeer goede reputatie opgebouwd. Dankzij de vele 
jaren ervaring, het onafgebroken onderzoek naar productverbetering en het unieke con-
cept, is Spiromatic erin geslaagd te worden erkend als één van de wereldleiders voor bulk-, 
kleincomponenten- en vloeistofbehandeling in de bakkerij- en voedingsmiddelenindustrie.

Luxe en promotionele blikken van Beka Blik

Beka Blik kan alle mogelijke wensen van klanten in vervulling laten gaan. “Wij kunnen de blikken bedrukken 
in elke vorm die wij hebben. Wij zijn daarnaast het enige bedrijf in Nederland dat blikken mag bedrukken met 
tekeningen van Anton Pieck. De mogelijkheid is er dus ook om een Anton Pieck-tekening te combineren met 
uw eigen naam of logo. Hiervoor geldt dan een minimale afname van tweeduizend stuks.”

“Al onze blikken zijn geschikt voor voedingsproducten – dus food approved. Er zijn binnen ons assortiment 
heel veel mogelijkheden. Denk eens aan beschuitblikken, ontbijtkoek blikken, koekblikken, cracker blikken, 
stroopwafel blikken, Delfts blauwe blikken of blikken met een venster in de romp of in de deksel en ga zo 
maar door. Wilt u een eigen bedrukking, dan is dat ook een mogelijkheid maar dan is de minimale afname 
tweeduizend stuks. We denken graag mee met onze klanten.”

Meer informatie: Beka Blik, Tel. +31 (0)20 4973934, info@bekablik.nl, www.bekablik.nl 

Een goede verpakking is essentieel voor het verkopen van producten. Je kunt maar één keer een eerste indruk 
geven en bijvoorbeeld een speciaal ontworpen blik voor ontbijtkoek is een eyecatcher in uw winkel. Beka Blik 
(voorheen Decaned) is al meer dan twintig jaar toonaangevend in luxe en promotionele blikken. “Wij hebben het 
grootste assortiment blikken uit voorraad leverbaar”, laat Beka Blik in een reactie weten.

“Wij hebben het grootste assortiment blikken uit voorraad leverbaar”

http://www.spiromatic.com/
mailto:info@bekablik.nl
http://www.bekablik.nl/


Branchebijeenkomst van

de bakkerij-, patisserie- en

snack experts

Van 12 t/m 17 september 2015 komen na-
tionale- en internationale experts uit de 
branche samen tijdens de iba 2015. Het 
veelvoudige productspectrum van de iba 
wordt een levendige industriebijeenkomst 
en presenteert naast alles op het gebied van 
de bakkerij en patisserie ook trendthema’s 
zoals snacks en koffi e. De leidende wereld-
vakbeurs toont de nieuwste innovaties net 
als technische ontwikkelingen en maakt ze, 
middels live demonstraties, tastbaar.

Contact in uw land: 
www.iba.de/abroad

iba 2015
München
12 t/m 17 
september
www.iba.de

Iba – de leidende wereldvakbeurs voor 
bakkerij-, patisserie- en snack experts

http://www.iba.de/abroad
http://www.iba.de/
http://www.azo.be/
http://www.iba.de/abroad
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Hygiënische opslag met REA 
Kunststof Opslagsystemen

Volledige kunststof stellingen voldoen aan HACCP hygiënerichtlijnen

De enige volledig kunststof stellingen wor-
den geproduceerd door REA Kunststof 
Opslagsystemen in Schijndel. Vlakke, splin-
tervrije en afgeronde schappen voorkomen 
beschadigingen aan producten en (vacu-
um)verpakkingen. De stellingen hebben 
het NSF Certificaat verkregen, waarmee 
ze voldoen aan de strengste Amerikaanse 
veiligheidseisen. 

Snel monteren
Naast tijdswinst ten aanzien van het 
schoonmaken, kunnen stellingen op maat 
geleverd worden. Verloren hoeken blijven 
toegankelijk en ruimtes worden optimaal 
benut. De stellingen zijn zonder gereed-
schap of technische kennis snel te monte-
ren en in geval van grondige reiniging ook 

weer snel te demonteren. Het materiaal is 
licht in gewicht, maar uiterst sterk, stevig 
en stabiel. Het draagvermogen per meter 
schap bedraagt 200 kg. 

Assortiment
Behalve stellingen levert REA ook een 
ruime sortering kunststof bakkenwagens 
om grondstoffen en ingrediënten naar 
de gewenste verwerkingsruimte te 
verplaatsen. Voor het opslaan van 
meelzakken en andere grondstof-
fen zijn sterke opslagroosters op 
maat beschikbaar. Al dan niet ver-
plaatsbare kunststof werktafels 
leveren een effectieve bijdrage 
aan de bedrijfsvoering binnen de 
bakkerij. 

Door de eigenschappen van het 
kunststof materiaal en de sterke 
constructie hoeft een REA stel-
ling in feite maar één keer aange-
schaft te worden en ziet het er na 
vele jaren intensief gebruik nog 
steeds als nieuw uit.

Meer informatie:

REA Kunststof Opslagsystemen
Tel. +31 (0)73 5431234
www.rea.nl

In koel- en vriescellen en droogmagazij-
nen moeten voedingsmiddelen en aan-
verwante hulpmaterialen in verband met 
de voedselveiligheid hygiënisch opgesla-
gen worden. Stellingen dienen daarom 
aan belangrijke HACCP hygiënerichtlijnen 
te voldoen. Volledig kunststof stellingen 
komen hieraan tegemoet. Het materiaal is 
gemakkelijk en snel te reinigen, waardoor 
op schoonmaaktijd geld bespaard wordt. 
Kunststof kan niet roesten, is zout-, zuur- 
en vochtbestendig én voedingsmiddelen-
geschikt. De ideale oplossing dus, zo vindt 
ook REA Kunststof Opslagsystemen.

http://www.rea.nl/
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Project Techniek helpt Danvo 
Bakeries bij realiseren megaproject

“De vereiste kennis en knowhow bij Project Techniek is in 
de volledige breedte van de organisatie aanwezig”

In Riel wordt de productielocatie van 
Danvo nagenoeg volledig op de schop 
genomen. “Er komt een geheel nieuwe 
productielijn”, vertelt Ralph. “Het dak 
moet op diverse plaatsen verhoogd wor-
den tot negen meter en er komt een 
nieuw grondstoffenmagazijn. Door deze 
uitbreiding kunnen wij prima inspelen op 

de veranderingen in de markt, waarbij 
er steeds meer vraag is naar authentieke 
broodproducten vanuit  zowel de natio-
nale- als internationale markt. De focus zal 
vooral liggen op nieuwe deegproducten 
waarbij het ambacht teruggebracht wordt 
naar de winkelvloer of naar de keuken van 
het restaurant. Door deze vraag voelen wij 
ons genoodzaakt te innoveren. Daarom 
zullen er diverse nieuwe producten op 
de markt gebracht gaan worden die zich 
onderscheiden qua smaak, samenstelling 
en uitstraling. Van groot belang bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten is dat 
we vooral kijken naar nieuwe ingrediënten 
en grondstoffen of vergeten grondstoffen 
die weinig gebruikt worden binnen de 
bestaande broodmarkt. Wij zien een grote 
vraag naar nieuwe producten met toe-
gevoegde waarde op basis van originele 
grondstoffen en verrassende smaken.”

Danvo 2.0
De nieuwe lijn is een volledig geautomati-
seerde, hoge capaciteit productielijn voor 
voorgebakken en diepgevroren brood-
producten. Ralph: “De nieuwe lijn kan 
vijfduizend kilo deeg per uur verwerken. 
Dat betekent bijna een vervijfvoudiging 

ten opzichte van de huidige lijn en komt 
neer op 168 vrachtwagens aan producten 
per week. Dit wordt Danvo 2.0. We heb-
ben gekozen om samen te werken met 
A-leveranciers om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit die wij nastreven in ons product 
ook terug te vinden is onze productielijn. 
We gaan de productie moduleren, waar-
door we alles van het kleinste broodje tot 
het grootste brood kunnen produceren. 
We hebben de keuze om het deeg direct 
te ‘shock vriezen’, waardoor we met een 
gerezen deegproduct de klant kunnen 
verrassen. Dat houdt in dat zonder dat er 
een rijskast aan te pas komt, het product 
afgebakken kan worden. De versbeleving 
wordt zo gestimuleerd in de bakkerij of op 
de winkelvloer. Daarnaast kunnen we ook 
gewoon het gebakken product aanbieden. 
Je krijgt dus twee productgroepen; het 
diepvriesdeeg (ready to bake red.) of het 
diepvries gebakken product (ready to use 
red.).”

Productinnovatie
“We zien dat brood gelukkig weer meer 
gewaardeerd wordt en als gevolg daarvan 
zijn consumenten bereid meer te betalen 
voor een goed gebakken brood. Wij wil-

Halverwege de maand maart bereikte 
ons het persbericht met de titel: ‘Danvo 
Bakeries investeert in de toekomst’. Dit 
is zonder meer waar, want bij Danvo 
Bakeries in het Brabantse Riel staan zeer 
grote veranderingen op stapel. Naast de 
bestaande productielijn zal de productie 
uitgebreid worden met een nieuwe  pro-
ductielijn die qua capaciteit ruim vier-
maal zo groot is als de huidige lijn. Een 
investering van maar liefst twaalf miljoen 
euro, waarmee Danvo klaar is om door 
te groeien. Een dergelijk project als deze 
is ook voor Nederlandse begrippen groot 
en zodoende konden Ralph van Iersel 
(Algemeen Directeur) en zijn vader Joep 
(Technisch Directeur) wel wat hulp gebrui-
ken. Ze schakelden Project Techniek in om 
alles in goede banen te leiden en ondanks 
dat het project nog steeds loopt, zijn zij 
nu al zeer te spreken over de ondersteu-
ning. “Project Techniek heeft getoond over 
de juiste kunde en kennis te beschikken 
om ons optimaal te ondersteunen”, aldus 
Ralph van Iersel.

NBTmagazineNBTmagazine14
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len het ambachtelijke karakter van brood 
op industrieel niveau creëren en daar-
voor zien we veel mogelijkheden. Brood 
is net als kunst. Je moet er vakmanschap 
aan toevoegen. Er is niets zo lekker als 
goed gebakken brood. We willen trendset-
tend worden door te innoveren, waar we 
voorheen misschien een beetje achter de 
trend aanliepen. Productinnovatie is dus 
iets waar we heel erg op inzetten. Zo heb-
ben we een nieuwe testbakkerij en hebben 
we een kookstudio waar veel gebakken 
wordt. Dat zien we als een innovatiema-
chine. Creatief bezig zijn, dat is het eigen-
lijk, en daaruit komen de meest verras-
sende producten. We gaan ook inzetten op 
samenwerken met innovatieve partijen”, 
geeft Ralph aan.

Internationaal
Danvo heeft een internationale blik. 
Momenteel worden Nederland, Duitsland, 
België en Engeland voornamelijk voorzien 
van Danvo-producten, maar door de inves-
tering die nu gedaan is, worden echter 
andere landen ook makkelijker én aan-
trekkelijker om te bedienen. “Met name 
Rusland, China, Brazilië, India en Afrika 
– waar broodproductie nog onderontwik-
keld is – worden met onze diepgevroren 
deegproducten ook interessant. De eerste 
contacten lopen al. Dat is nieuw voor ons 
en daarom dus een uitdaging. De wereld 
wordt ons marktgebied. De binnenlandse 
markt wordt echter niet vergeten. We leve-
ren op meer plaatsen niet dan wel, dus er 
liggen nog meer dan genoeg kansen voor 

ons in Nederland. We leveren onze pro-
ducten in de foodretail en foodservice. We 
hebben voor iedere markt een specifiek 
assortiment samengesteld en voor elke 
markt hebben we een specialist in dienst, 
die zijn kennis en knowhow heeft in de 
desbetreffende markt. De laatste maanden 
is ons verkoopteam ook uitgebreid om de 
groei van de komende jaren te kunnen 
ondersteunen. We kunnen in potentie een 
vertienvoudiging realiseren in omzet.”

Project Techniek
Een project als deze komt niet één, twee, 
drie tot stand. Het mag duidelijk zijn dat 
er veel voorwerk is gestoken in de voor-
bereiding en oriëntatie. “We hebben de 
hele wereld rondgereisd om te kijken wat 
we wilden en hoe we het invulling wilden 
geven”, aldus Joep van Iersel. “Kwaliteit 
van het eindproduct is altijd leidend 
geweest. We hebben ons laten informe-
ren en inspireren door andere industriële 
bakkerijen, maar ook door ambachtelijke 
bakkers. Er komt heel veel op je af in zo’n 
oriëntatiefase. Dat is ook de reden dat we 
in zee zijn gegaan met Project Techniek.”

“We konden in het hele proces – want er 
komt natuurlijk heel veel bij kijken – wel 
wat hulp gebruiken, ook al stonden we 
wat sceptisch tegenover externe hulp van 
een bakkerij adviesbureau”, zo vervolgt 
Ralph. “Project Techniek heeft al heel snel 
alle scepsis weggenomen bij ons. We kre-
gen een heel goed gevoel uit de gesprek-
ken met Project Techniek. Zodoende heb-
ben we hen gevraagd om het project in 
goede banen te leiden. Dit betreft de 
volledige productielijn maar ook de beno-
digde bouwkundige werkzaamheden, 
elektrotechniek en werktuigbouwkundige 
installaties. De betrokkenheid en sturing 
vanuit Project Techniek is helemaal top 
geregeld. Het hele traject pakken ze voor 

ons op en we hoeven nergens om te vra-
gen. De vereiste kennis en knowhow bij 
Project Techniek is in de volledige breedte 
van de organisatie aanwezig, wat het wer-
ken voor ons een stuk makkelijker maakt. 
Ze ontzorgen ons, zodat wij ons kunnen 
focussen op voor ons belangrijkere zaken. 
Dit is toch een heel groot project, maar 
Project Techniek draait daar zijn hand niet 
voor om. We zijn heel tevreden over de 
samenwerking.”

Het is de bedoeling dat de nieuwe produc-
tielijn bij Danvo vanaf september operati-
oneel is. “De huidige lijn moet natuurlijk 
wel door blijven lopen. We produceren 24 
uur per dag 7 dagen in de week op deze 
locatie en stilstand kunnen we ons niet 
veroorloven. Project Techniek heeft geluk-
kig al ervaring met dergelijke situaties, dus 
we hebben er alle vertrouwen in dat het 
allemaal goed gaat komen.”   

Meer informatie:

Project Techniek
Tel. +31 (0)73 599 1402
www.projecttechniek.nl

Danvo Bakeries
Tel.: +31 (0)13 518 2302
www.danvo.nl
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http://www.projecttechniek.nl/
http://www.danvo.nl/
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“Uw winkel is een belangrijk 

onderdeel van uw merkbeleving”

Tips van Koning Interieurbouw 

Robin vertelt wat in zijn ogen zo belang-
rijk is in de huidige markt: “Bij het nieuwe 
winkelen gaat het om de combinatie van 
product, gemak en beleving. De combina-
tie van online winkelen, pick up points met 
als basis een winkel waar vers, ambacht en 
beleving je tegemoet stralen heeft in onze 
ogen de toekomst. Bekwame maar zeker 

gastvrije verkoopsters zijn hierbij onmis-
baar om te zorgen dat de klant tevreden 
huiswaarts keert met het gevoel van net 
dat beetje meer.” 

“Bij het fysieke  winkelen is het niet 
meer voldoende om de klant te verlei-
den met alleen product of prijs. Locatie, 
gemak, beleving, routing en interactie  zijn 
sleutelwoorden bij het inrichten van een 
winkel. Wij als winkelinrichter lopen met 
onze klanten een compleet stappenplan 

door met maar één doel: een winkel zo 
inrichten dat deze optimaal bijdraagt aan  
de kernwoorden ‘de bakker is zijn eigen 
merk’ en zo een  positieve bijdrage levert 
aan het resultaat van de onderneming. Uw 
winkel is een belangrijk onderdeel van uw 
merkbeleving.”

Voor meer informatie:
Koning Interieurbouw
Tel. +31 (0)252 62 30 20
www.koninginterieurbouw.nl

A D V E RT E N T I E

Advertentie

Wij hoeven het u niet te vertellen; uw 
winkel is uw visitekaartje naar de bui-
tenwereld toe. Alles valt of staat met 
de juiste uitstraling en gelukkig zijn er 
genoeg partijen die u met raad en daad 
bijstaan om het juiste concept te kop-
pelen aan uw wens. Eén van die partijen 
is Koning Interieurbouw. Maar bij een 
prachtige winkel houdt het natuurlijk niet 
op. “Wij zien dat onze klanten onder-
scheidend vermogen en ‘eigenheid’ steeds 
belangrijker vinden. Juist voor onderne-
mers die voldoende USP’s hebben en deze 
goed kunnen uitdragen, is er plaats en 
groei mogelijk in een dalende markt”, zo 
citeren wij Robin Koeleman van Koning 
Interieurbouw.

http://www.koninginterieurbouw.nl/
http://www.bvtbs.com/
http://www.bvtbs.com/
http://www.bvtbs.com/
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Redie introduceert flexibel 

winkelinterieur Switch Me! 

Nooit meer storen aan lege schappen

Iedere bakkerswinkel is in de ochtend 
rijkelijk gevuld met vers gebakken pro-
ducten. Maar naarmate de dag vordert, 

raakt een winkel steeds leger. Met de ach-
terwand, manden en rekken van Switch 
Me! is het mogelijk om de presentatie van 

het assortiment snel en eenvoudig aan te 
passen, wat direct zorgt voor een aantrek-
kelijk winkelbeeld zonder lege schappen. 

Het Switch-Me! concept is uiterma-
te geschikt voor zelfbedieningstafels 
met extra seizoensproducten zoals met 
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Of in het 
weekend om extra ruimte en aandacht te 
geven aan weekendbroodjes en andere 
lekkernijen. De Switch Me! zelfbedienings-
tafels zijn verrijdbaar en in- en uitklapbaar 
en daardoor makkelijk te ‘switchen’. Naast 
flexibiliteit kan ook de uitstraling van een 
winkel ‘geswitcht’ worden door de ver-
wisselbare frontpanelen. Bijvoorbeeld van 
hout naar hoogglans zwart of ieder andere 
wenselijke kleur. Met een relatief lage 
investering is een complete metamorfose 
van het winkelinterieur mogelijk. Zo krijgt 
een winkel steeds de look & feel die het op 
dat moment nodig heeft. 

Meer informatie:
Redie Totaalinrichting
+31 (0)499 57 32 32
www.switch-me.nl

A D V E RT E N T I E

Advertentie

Het is voor een bakker doorgaans lastig in te schatten hoeveel er geproduceerd moet wor-
den. Niets zo erg als lege schappen aan het einde van de dag. Switch Me! brengt uitkomst. 
Het nieuwe flexibele winkelinterieurconcept van Redie Totaalinrichting uit Oirschot maakt 
het mogelijk om in een handomdraai de presentatie van patisserie- en boulangerieproducten 
te veranderen. Dit betekent niet alleen flexibiliteit in presentatieruimte en indeling, maar 
ook in kleur en stijl van het winkelinterieur. 

http://www.switch-me.nl/
http://www.bvtbs.com/
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Brood & Ko zegt volmondig ja tegen Rheon  

“De Rheon Twin Divider gaat voorzichtiger om met het deeg,  

Ko van Daalen veranderde vorig jaar 
de koers van de winkels in Bodegraven, 
Alphen a/d Rijn, Gouda en Reeuwijk om 
zijn assortiment met ambachtelijk brood 
beter tot zijn recht te laten komen. Als 
broodspecialist is Brood & Ko een begrip 
in Bodegraven en omstreken en dat heeft 
alles te maken met het assortiment steen-
ovenbroden. De broden worden vervaar-
digd volgens de tradities van het bakkers-
vak. Er wordt veel met de hand gewerkt, 
maar om efficiënt te werken was Ko toch 
op zoek naar een stuk automatisering. 
Hij vroeg Kortlever om hulp. “We waren 
op zoek naar een machine om het afwe-
gen van het gerezen deeg te automatise-
ren. We zijn uiteindelijk uitgekomen bij 
Kortlever, omdat zij met Rheon een aan-

bod hebben dat daar perfect in voorziet”, 
aldus Ko van Daalen.

Passie voor kwaliteit
Kortlever is succesvol in het bouwen van 
processingmachines en logistieke instal-
laties voor de brood- en banketindustrie. 
“Daarnaast zijn wij ook importeur van 
Rheon uit Japan”, vertelt Gery Kortlever. 
“Met de Twin Divider van dit merk bedie-
nen we de markt optimaal, want deze 
deegafweger is perfect geschikt om gere-
zen deeg te bewerken. Het brooddeeg 
wordt als een perfecte plak afgewogen, op 

de gram nauwkeurig. Vooral voor authen-
tieke broden is dit een mooie oplossing. 
Het V4-systeem vormt de deegplak continu 
zonder gebruik van schroef of zuiver. Door 
geen druk uit te oefenen op het deeg, tre-
den er geen beschadigingen op. Het deeg 
wordt zo netjes behandeld in de machine, 
dat het verder geen afbreuk doet aan het 
product. Voor bedrijven met een passie 
voor het produceren van hoogwaardig 
kwaliteitsbrood is dit dé uitkomst.”

De Nederlandse consument krijgt momen-

teel geen genoeg van authentiek, rustiek 

brood. Het ambacht moet terug in het 

product! Ko van Daalen weet dat als geen 

ander en speelt daar op in door zijn assor-

timent daarop af te stemmen. Het is niet 

de eerste keer dat wij in onze redactionele 

kolommen schrijven over Ko van Daalen 

en de broodspecialist is in onze ogen zeker 

een vooruitstrevende ambachtelijk bakker. 

De reden dat wij nu weer met Ko aan tafel 

zitten heeft alles te maken met de samen-

werking met Technisch Buro Kortlever. 

Brood & Ko maakt namelijk sinds kort 

gebruik van een V4 Twin Divider 800 

van Rheon. Wij spreken met Ko en Gery 

Kortlever over het hoe en het waarom 

rond de aanschaf van de Twin Divider.
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Gery Kortlever en Ko van Daalen bekijken 
aandachtig het eindproduct ▼
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 Twin Divider van Technisch Buro Kortlever

 dan ik met mijn vrouw”

Techniek
Dat is ook precies de reden dat Ko heeft 
gekozen voor Rheon. “Het deeg komt 
er bijna mooier uit, dan dat het in de 
machine gaat. Dat is natuurlijk geweldig, 
maar op voorhand hielden we dit niet 
voor mogelijk. Er zit heel veel techniek in 
de Rheon Twin Divider. Zo is de machine 
uitgerust met een gravimetrisch weegsy-
steem. Dit wil zeggen dat de deegstukken 
op gewicht door middel van een guil-
lotine worden afgehakt. Dat garandeert 
een hoge gewichtsnauwkeurigheid, zelfs 
bij gerezen degen. Het is eigenlijk wel 
raar dat een dergelijke machine uit Japan 
moet komen, maar het werkt echt top. Het 
deeg wordt gekieteld en met alle egards 
behandeld. De Rheon Twin Divider gaat 
voorzichtiger om met het deeg, dan ik met 
mijn vrouw”, zo is Ko complimenteus. 

Kostenbesparing
Na de constatering dat er een machine 
moest komen, was Ko er eigenlijk snel uit 
wie hij moest inschakelen “We kwamen 
voor de keus; of een bakker extra aanne-
men, of automatiseren. Ik had al eerder in 
Duitsland de Rheon Twin Divider in actie 
gezien en was destijds gelijk heel enthou-
siast. Het is geen goedkope machine, dus 
we hebben een goede afweging moeten 
maken of we het wel wilden. Het is een 
hoop geld voor een ambachtelijke bak-
ker, maar we zijn sinds dag één enorm 
tevreden. Onze pure degen kunnen heel 
gemakkelijk verwerkt worden en de gere-
zen degen worden uiterst nauwkeurig 
afgewogen. Dat heeft als bijkomend voor-
deel dat we ook nog kosten besparen 
op grondstoffen, omdat we efficiënter 
werken.”

Degen met vulling
In de bakkerij in Bodegraven wordt sinds 
december 2014 gewerkt met de Rheon 
Twin Divider. “Net voor de Kerst zijn we 
gaan draaien met de Twin Divider. Het 
vergt toch een nieuwe manier van werken 
van onze bakkers en zodoende is er twee 
dagen lang vanuit Rheon ondersteuning 
geweest bij het opstarten. Alles is meteen 
goed gegaan. We zouden zelfs ons ongere-
zen deeg met de Rheon kunnen afwegen, 
maar zo ver zijn we nog niet gekomen. 
Zoals gezegd had ik eerst wel mijn beden-
kingen bij het afwegen van gerezen deeg 
via een machine. Ik dacht ook; dat kan de 
kwaliteit toch niet ten goede komen? Het 
antwoord is echter volmondig ja. Zelfs de 
degen met een heel hoog vochtgehalte 
kunnen heel eenvoudig verwerkt worden. 
Er is gewoon heel veel mogelijk met deze 
machine. Er kunnen zelfs degen met vul-
ling op de Twin Divider verwerkt worden.”

Efficiënter 
In zijn winkel ziet Ko ook de vraag naar de 
authentieke broden nog steeds groeien. 
“De groep fijnproevers, die veel waar-
de hechten aan smaakvol brood, groeit 
gelukkig. Er wordt dan ook meer kwali-
teit gevraagd. We moeten ambachtelijker 
produceren, maar daarentegen moeten 

we ook naar een efficiënter niveau van 
werken gaan. Daarom is het zo mooi dat 
Rheon daar uitkomst in biedt met de Twin 
Divider. Naar mijn weten is dit ook de 
enige machine die dergelijke degen zo 
mooi kan behandelen. We zijn heel tevre-
den zoals je merkt. Het hele traject is ook 
geweldig begeleid door Kortlever. Niets 
dan lof.”

Voor meer informatie: 
Technisch Buro Kortlever,
Tel. +31 (0)183 352955
www.kortlever.nl

BAKKERSVAK 2015 SPECIALBAKKERI J - INR ICHT ING

http://www.kortlever.nl/


Van de Leur Banketspecialiteiten 
zet grote stap richting China

Sinds 2012 heeft Van de Leur de moge-
lijkheden onderzocht om ook in China de 
vlaai tot een succes te maken. Hiervoor is 
Chang Liu als Asian Market Development 
Manager aangesteld en zij heeft naast 
marktonderzoek uitgebreide smaaktesten 
uitgevoerd. Op basis van de eerste orders 
en de positieve reacties is besloten om deel 
te nemen aan de Handelsmissie onder lei-
ding van premier Rutte en staatssecretaris 
Mansveld. Tijdens de matchmakingbijeen-
komsten heeft de Bolswarder vlaaienspeci-

alist veel contacten gelegd en is  een drie-
tal officiële documenten getekend tijdens 
de Signing Ceremonies.

In Shanghai is een Letter of Intent gete-
kend met Mr. Johnson, CEO van UBC 
Coffee. Dit bedrijf exploiteert ruim 1.200 
coffeeshops in China. In Shenzhen werd 
een Letter of Intent getekend met de 
directie van BestLink, een specialist in de 
Chinese cateringmarkt. In Shenzhen werd 
ook een samenwerkingscontract getekend 
met Mr. Lou, directeur van EasyBest China. 
Dit bedrijf importeert en distribueert voor-
namelijk West-Europese voedingsmiddelen 
en delicatessen.

Robert van de Leur is enthousiast terugge-
keerd van deze intensieve missie en is zeer 
te spreken over de inzet van onze minister-
president: “Mark Rutte en zijn staf hebben 
zich enorm ingespannen om deze han-
delsmissie tot een succes te maken. Naast 
een aantal kwalitatieve match makings 
was ook tijd gereserveerd voor fotosessies 
die door onze Chinese relaties enorm op 
prijs werden gesteld. Het aantal journa-
listen, ook van de Chinese pers, was over-
weldigend. De impact van de komst van 
zo'n officiële delegatie kunnen wij ons in 

Nederland nauwelijks voorstellen.”

Hoewel de missie veelbelovende vooruit-
zichten biedt, komt het succes pas later: 
“Nu gaat het pas echt beginnen. Er is 
volop werk aan de winkel en dat zal zeker 
niet zonder vallen en opstaan gaan. We 
hebben mooie contacten gelegd en er zijn 
formele afspraken gemaakt. Dus veel per-
spectief maar bloemen krijgen we pas aan 
de finish”, aldus Robert van de Leur.

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

Van de Leur Banketspecialiteiten bv heeft 

een samenwerkingscontract en twee 

Letters of Intent getekend met Chinese 

partners. Dit heeft plaatsgevonden tijdens 

de Handelsmissie onder leiding van minis-

ter-president Mark Rutte. Het tekenen van 

deze contracten is voor Van de Leur een 

belangrijke stap in het betreden van de 

Chinese markt.

Vlaaibodems landen op Chinese bodem
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Turn Key 
Projects

WWW.TROMPGROUP.NL

Member of:

Cake & Pie Lines

Pastry Lines
Pizza Lines

Bread Lines

http://www.trompgroup.nl/
http://www.trompgroup.nl/


Europastry bouwt aan de toekomst

Als wij het bedrijventerrein Jufferbeek-
Zuid in Oldenzaal bezoeken, valt meteen 
op hoe groot de nieuwe productielocatie 
van Europastry is. Op het verder nagenoeg 
verlaten bedrijventerrein heeft Europastry 
alle randvoorwaarden gevonden die het 
stelde aan een locatie, zo blijkt al snel. Het 
bedrijf heeft voor het nieuwe bedrijfspand 

een terrein van 1,7 hectare in gebruik en 
heeft voor een mogelijk toekomstige uit-
breiding een optie op een kavel van 1,6 
hectare. Voorlopig ligt de focus op de vol-
tooiing van het hele project, want als wij 
een rondleiding krijgen van Daan en Cor, 
wordt er nog volop gewerkt om alles op 
tijd af te krijgen. “Het is de bedoeling dat 
we halverwege mei met de eerste proef-
producties beginnen”, aldus Daan.

Ontwikkelen
Maar even terug naar de start van 
Europastry in Nederland. In 2009 kwam 
Europastry naar Nederland als marktlei-
der van diepgevroren bake-off producten 
in Spanje. Het familiebedrijf onder lei-
ding van Jordi Gallés was op zoek naar 
nieuwe markten waar het zich kon ves-
tigen en Nederland was er daar één van. 
In Spijkenisse werd onder leiding van 
Daan Groenendijk een verkoopkantoor 
geopend. In de daaropvolgende jaren reeg 
Europastry in ons land de successen aan-
een, want jaar in jaar uit werden alle doel-
stellingen glansrijk behaald. Europastry 
bleef zich echter ook verder ontwikkelen 
in heel Noord-Europa.

Met het oog op de ontwikkelingen in 
Noord-Europa vond Europastry het dan 
ook tijd om haar aandacht naar die 
markten te verleggen als we kijken naar 
productie. “In Spanje heeft Europastry 

maar liefst negen productielocaties en in 
Portugal ook nog één, maar dus nog 
niet buiten het Iberische schiereiland. Om 
de markt beter te kunnen bedienen, is 
Europastry op zoek gegaan naar land om 
een nieuwe productielocatie te realiseren, 
gericht op de groeiende Noord-Europese 
markt. Uiteindelijk is de keuze gevallen op 
Nederland en dan specifiek op Oldenzaal. 
“We bedienen met de nieuwe productielo-
catie in Oldenzaal meerdere landen, zoals 
Duitsland, Scandinavië, België, Engeland 
en Oost-Europa. Er is zelfs de mogelijkheid 
om in de toekomst ook de andere kant 
van de oceaan te bedienen”, zo horen wij 
van Daan.

Export
De realisatie van de productielocatie in 
Oldenzaal blijkt ook zeker noodzakelijk. 

Het werd eind 2008 groots aangekon-
digd: Europastry gaat Nederland ver-
overen. De specialist in diepgevroren 
bakkerijproducten zag in Nederland een 
markt met enorme potentie en dus werd 
een ambitieus stappenplan neergelegd 
om dat doel te realiseren. Maar wat is 
ambitieus? Het driejarenplan werd al 
snel overboord gegooid, want de doelen 
werden al eerder behaald, en vorig jaar 
noteerde Europastry Benelux met het 
Nederlandse hoofdkantoor gevestigd 
in Spijkenisse, een jaaromzet van ruim 
tien miljoen euro. Als markleider in de 
productie van bevroren deeg en de pro-
ductie van donuts, heeft Europastry haar 
blik nog internationaler ingesteld en 
dat brengt ook voor Europastry Benelux 
gevolgen met zich mee. Europastry 
heeft namelijk een eigen productieves-
tiging gerealiseerd in Oldenzaal. Wij 
waren op locatie om samen met Daan 
Groenendijk (Commercieel Directeur) 
en Cor Brookhuis (Plantmanager van 
de nieuwe Europastry productielocatie) 
te kijken naar dit huzarenstukje van 
Europastry.

Nieuwe productielocatie in Oldenzaal 
geeft Europastry meer flexibiliteit 
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“Europastry was op zoek naar meer capa-
citeit buiten de eigen landgrenzen. Dit 
is de eerste keer dat dit in eigen beheer 
buiten Spanje gebeurt. Dat de keuze op 
Nederland is gevallen, heeft mede te 
maken met onze goede exportmogelijk-
heden. Daarnaast speelt mee dat we meer-
dere talen spreken als Nederlanders. Dat 
zijn de praktische voordelen. Daarnaast 
was er al een entiteit in Nederland in de 
vorm van Europastry Benelux. Eén plus één 
is in dat geval twee en dus is er gekozen 
om in Nederland deze productielocatie te 
vestigen.”

Omdat het de eerste keer is dat Europastry 
zich buiten Spanje vestigt, is er veel onder-
steuning in de vorm van personeel vanuit 
het bedrijf aanwezig tijdens het hele pro-
ject. “Het was inderdaad een spannend 
project, maar met het oog op de interna-
tionalisatie was dit noodzakelijk. Dat zien 
ze in Spanje ook. Er is veel bereidheid om 
door te groeien.”

Meer flexibiliteit
Met de komst van een eigen productie-
locatie verandert er logistiek gezien voor 
Europastry natuurlijk ook het één en ander 
in Nederland. “Er verandert heel veel, 
maar eigenlijk ook weer niet zo heel veel. 
We krijgen capaciteit erbij natuurlijk, waar 
we eerst misschien wat krap in het aanbod 
zaten. Wij worden dus flexibeler. We kun-
nen ook beter inspelen op vragen van de 
klant en efficiënter werken. Daarnaast 
kunnen we ons zo ook veel richten op 
‘end off line packaging’, waarmee we nog 
meer aan de behoeften van individuele 
klanten kunnen voldoen. Eigenlijk wordt 
het totale plaatje iets beter, zonder daar-

mee te willen zeggen dat we voorheen 
niet goed genoeg konden leveren of kon-
den voldoen aan de wensen van de klant. 
Dit is fase twee in het beleidsplan van 
Europastry voor de Benelux en er zijn nog 
heel veel groeimogelijkheden.”

Geloof
De productielocatie in Oldenzaal heeft 
ervoor gezorgd dat Europastry in ons land 
een groot aantal medewerkers rijker is. 
Cor Brookhuis wordt als plantmanager 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van de fabriek. “Ik heb 25 jaar ervaring in 
de voedingsmiddelenbranche. Ik heb niet 
getwijfeld om deze kans met beide han-
den aan te grijpen, aangezien ik in het ver-
haal van Europastry geloof. De voorbeel-
den van vergelijkbare productielocaties 
waren aanwezig, dus we hebben het wiel 
niet opnieuw hoeven uitvinden. Het is aan 
mij om de vertaalslag te maken naar de 
Nederlandse markt. We worden honderd 
procent vanuit Spanje ondersteund, gefi-
nancierd en gemanaged. Er wordt niets 
aan het toeval overgelaten.”

Groeimogelijkheden
Zoals gezegd is Europastry in de afgelopen 
jaren excessief gegroeid. “We willen ons 
in die trend blijven ontwikkelen. Als we 
kijken naar het afgelopen jaar willen we in 
2015 de omzet met minimaal met tien pro-
cent laten groeien. De potentie is er zeker. 
Gezien de autonome groei van onze pro-
ducten is dat ook een reële doelstelling.”

De oplevering van de nieuwe productielo-
catie van Europastry is inmiddels geweest, 
want de lijnen zijn eind april geplaatst. 
In eerste instantie wordt er gedraaid op 

één lijn, maar in het beleidsplan en in het 
pand zelf is ruimte ingebouwd om snel 
een tweede lijn te plaatsen en zodoende 
de productie te verhogen. “We gaan deze 
maand beginnen met draaien. Dit wordt 
Nederlands grootste donutfabriek en zelfs 
één van de grootste in Europa. We zijn niet 
voor niets markleider als het gaat om ons 
aanbod in donuts en met deze stap zorgen 
we ervoor dat we dat ook blijven. Onze 
focus ligt duidelijk op donuts, maar daar-
naast bieden we natuurlijk ook een breed 
assortiment diepgevroren bakkerijproduc-
ten zoals muffins, croissants en harde korst 
brood zoals stokbrood. Het belangrijkste 
voordeel is, nogmaals, dat we met deze 
verandering veel flexibeler zijn richting 
onze klanten en dat de levertijden korter 
worden.”

Meer informatie: 

Europastry
Tel. +31 (0)181 698 209
www.europastry.nl

http://www.europastry.nl/
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‘We creëren nieuwe mogelijk-
heden om u te helpen bij het 
succes van uw eigen bedrijf’

Innovatie
Innovatie is de stuwende kracht van Puratos. 
“Daardoor onderscheiden we ons in de 
markt. Het is onze ambitie om u te inspire-
ren, net zoals u ook ons inspireert. Overal 
ter wereld wordt in onze innovatie- en ken-
niscentra creativiteit gestimuleerd, zodat 
we onze klanten geavanceerde technolo-
gische oplossingen kunnen aanbieden. We 
creëren nieuwe mogelijkheden uit de tech-
nologieën en ervaringen van voedingscultu-
ren uit alle hoeken van de wereld om u te 
helpen bij het succes van uw eigen bedrijf.”

Gezond en lekker
We zien gelukkig weer dat brood wat 
mag kosten. Meer en meer zal voor de 
consument de kwaliteit van voedsel van 
doorslaggevende betekenis zijn. “Daarom 
vinden wij het belangrijk om producten te 
creëren die smaak en de juiste voedings-
waarden combineren. Zo helpen we u om 
gezonde en lekkere voeding aan te bieden 
en uw klanten op de meest eenvoudige 
wijze te laten genieten. Dat is onze visie op 
smaak en voeding.”

De consument als basis
Inzicht in internationale en lokale gedrags-
patronen, houding en voorkeur van consu-
menten vormen de basis voor de ontwik-
keling van alle toekomstige producten en 
concepten bij Puratos, zo geeft Arianne 
aan. “Door grootschalig consumententren-
donderzoek, onder meer dan zesduizend 
consumenten verdeeld over vier continen-
ten en veertien landen, verkrijgt Puratos 
deze waardevolle inzichten. Wij delen 
deze inzichten graag met u en vertalen 
dit door naar aansprekende producten en 
concepten die terug te vinden zijn op de 
website tastetomorrow.com.”

Center for Bread Flavour
Puratos werpt zich op als de kennisex-
pert op het gebied van desem. Arianne: 
“In het Puratos Center for Bread Flavour, 
hét smaakcentrum voor brood, is zelfs 
de enige desembibliotheek ter wereld 
gevestigd. Deze ontmoetingsplaats voor 
smaak is gevestigd in Sankt Vith (Belgische 
Ardennen red.). Op deze plek wordt de 
eindeloze wereld van fermentatietechnie-
ken onderzocht en worden nieuwe broden 
gemaakt, met smaken die het voorstel-
lingsvermogen te boven gaan. Kerntaken 
van dit kenniscentrum zijn het bijhouden 
van desemculturen, expertise opbouwen 
en delen rondom bakprocessen, brood 
en bakkerijproducten, de broodcultuur en 
de geschiedenis van het brood. Hiermee 
onderscheiden wij ons en hopen we een 
bijdrage te leveren aan het succes van onze 
klanten.”

Meer informatie:

Puratos
Tel. +31 (0)168 326 260
www.puratos.nl

Deze uitgave van NBT Magazine staat 
gedeeltelijk in het teken van de ontwikke-
lingen op grondstoffen- en bake-off-gebied. 
Puratos is een internationale groep met 
een volledig assortiment aan innovatieve 
producten en oplossingen voor de bakkerij-, 
patisserie- en chocoladesector. De producten 
en diensten van Puratos worden in meer 
dan honderd landen verkocht en dus mogen 
we spreken van een vooraanstaande part-
ner voor de bakker. We nemen een kijkje 
bij Puratos om de laatste trends voor u te 
spotten. We spreken met Arianne le Duc, 
Marketing Manager Nederland bij Puratos.

Puratos toont zich als vooraanstaande partner voor bakkers wereldwijd
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Botercroissant
PRALINE

Gourmand S.A.  Drève Gustave Fache 6, 7700 Mouscron - Belgique  T. + 32 (0) 56 85 90 90  F. + 32 (0) 56 85 90 76  info@gourmand.eu  www.gourmand.eu

Heerlijk op elk moment van de dag!
Als ontbijtkoekje. Lekker natuur, maar even heerlijk met zoet of hartig beleg.

Als trendy aperitiefhapje op uw evenement of 
als tafelbroodje bij een lunch of dinner.

Beschikbaar in 3 formaten: 80gr, 42gr & 25gr.

everybite
hit!

VERBETERDE 

RECEPTUUR Botercroissant
ABRIKOOS- Traditionele Franse croissantreceptuur.

- Royale & gelijkmatige verdeling van de vullingen 
in de croissants, “Every bite a hit”.

- Gedecoreerd voor visueel onderscheid:
• Botercroissant praline: met stukjes échte chocolade
• Botercroissant abrikoos: met natuurlijke gele suiker

- Bakstabiele topping: smelt en verbrandt niet 
tijdens het bakken.

met
SPELT!

MEERGRANEN
Botercroissant

Vanuit deze achtergrond zijn voor 
bepaalde toepassingen specifi eke lijnen 
ontwikkeld, waaronder:
• Universele deegverwerkings lijnen
• Laminatoren
• Uitwals lijnen voor pizza’s en pita
• Repenlijnen voor mueslirepen en energy bars
• Pie lijnen voor taart bodems

Bezoek onze web site www.rinceurope.com 
voor ons complete leveringsprogramma of neem 
vrijblijvend contact met ons op.

rijkaart@rinceurope.com, tel: 0345-473984 

Rinc Europe is producent van technisch hoogstaande bakkerij machines. 

Een familiebedrijf, voortgekomen uit de onderneming die in 1963 werd opgericht 

door de pionier in het vak C. Rijkaart.

mailto:info@gourmand.eu
http://www.gourmand.eu/
http://www.rinceurope.com/
mailto:rijkaart@rinceurope.com
http://www.gourmand.eu/
http://www.rinceurope.com/
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Molco viert zeventigste 
verjaardag

Molco is gespecialiseerd in het bedenken 
en ontwikkelen van bake-off bakkerijpro-
ducten van hoge kwaliteit. Innoveren, een 
van de kernwaarden van het bedrijf, staat 
daarbij centraal. Zo streeft het merk naar 
duurzaamheid en onderzoekt het actief de 
nieuwe voedingsgewoonten en kwaliteits-
eisen van de consument.

Ingrid Vandenwijngaert, Channel 
Marketeer Ambachtelijke Bakkerij, legt uit: 
“Een ambachtelijke uitstraling en eigen 
karakter blijven het belangrijkst, maar 
daarnaast kiest de ambachtelijke bakker 
ook voor gemak en kwaliteit. In dat kader 
denken wij ook mee met de bakker en 
bieden we hem een toegevoegde waarde 
in  totaaloplossingen met een kwalita-
tief assortiment aan producten en service. 
Het goede contact met de ambachtelijke 
bakker is van belang om zijn noden en 
behoeften te kennen, maar evenzeer zijn 
ook marktontwikkelingen opvolgen en 
marktonderzoeken van belang om hem te 
helpen toegevoegde waarde aan zijn klant 
te geven.”

Molco hecht veel belang aan zijn kern-
waarden. Die hebben het merk de voorbije 
zeventig jaar doen uitgroeien tot een van 
de belangrijkste spelers voor bake-off bak-
kerijproducten in de Benelux. Zeventig 
jaar Molco betekent zeventig jaar vakken-
nis. Een uitgebreid team specialisten, met 
liefde voor het vak, wendden de voorbije 
decennia al hun kennis en kunde aan om 
de artisanale bakker te helpen succesvol te 
zijn. Molco staat bij hen bekend voor het 
aanbieden van kwaliteit. Niet alleen op het 
gebied van bakkerijproducten, maar ook 
op ondernemingsvlak. Onder het motto 
‘betrokkenheid’ gaat Molco dan ook ver-
der dan het leveren van producten: een 
team van professionele consultants hel-
pen klanten dagelijks op het gebied van 
productpresentaties, promotiemateriaal, 
marketing, recepten, belegtips en service. 

Molco onderscheidt zich met een uitge-
breid productengamma voor de ambach-
telijke bakkerij. Van verfijnde viennoiserie 
en hartige bladerdeegproducten tot brow-
nies, muffins en brood. Daarnaast streeft 
het merk naar een zo duurzaam mogelijk 
assortiment, op gebied van verpakking én 
ingrediënten. “Alle producten bevatten 
natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen 
en zijn GMO(genetisch gemodificeerd)-vrij. 
Vanaf dit jaar bereiden we alles ook met 
RSPO (duurzame palmolie)-margarines”, 
voegt Carolien Plevier, Channel Marketeer 
Foodservice toe. 

Partnership
Naast innoveren, besteedt Molco veel aan-
dacht aan het samenwerken met zijn klan-
ten. Niet in het minst omwille van de his-
torische band die Molco met de ambachte-
lijke bakkerij en foodservice heeft. “Zowel 
binnen bakkerij als foodservice staan de 
consumentenbestedingen onder druk, 
veelal ten gunste van de retail. Bakkers 
en ook broodjeszaken leven sinds jaar en 
dag van klanten uit hun nabije omgeving. 
Maar die kopen hun lunch, tussendoor-
tjes, brood en viennoiserie steeds meer 
in warenhuizen”, legt Carolien Plevier, 
Channel Marketeer uit.

Het bakkerij-kanaal en foodservice kun-
nen zich vandaag de dag van de retail 
onderscheiden door het aanbieden van 
superieure producten. Molco helpt hen 
daarbij met een ambachtelijk gamma van 
topkwaliteit dat enkel beschikbaar is voor 
de professionele gebruikers. Molco biedt 
verschillende producten specifiek voor elk 
kanaal, een bakker is immers geen brood-
jeszaak en vice versa. Molco ondersteunt 
de ondernemers ook met creatieve marke-
tingacties en verkoopondersteunende con-
cepten, om mensen weer naar hun zaak te 
krijgen, meer te laten besteden en zo hun 
verkoop te stimuleren. 
  
Taart
Molco blaast dit jaar zeventig kaarsjes uit 
en daar hoort naar aloude bakkerstraditie 
natuurlijk een taart bij! Een levensgro-
te zelfs, helemaal gemaakt van bekende 
Molco-producten: viennoiserie, brood, 
zoete en hartige producten. Het volledige 
bakkersteam van Molco werkte eraan mee 
en de taart wordt ingezet als pronkstuk op 
verscheidene evenementen.

Meer informatie:

CSM Benelux nv
Tel. +32 (0)3 641 71 15
www.molco-foodservice.be

Molco, het vooraanstaande merk in de 

Benelux voor bake-off producten, viert 

in 2015 het zeventigjarig bestaan en dat 

wordt natuurlijk gevierd met tal van acti-

viteiten. Molco kan terugblikken op een 

rijke geschiedenis. Zo introduceerde het 

oorspronkelijk Belgische merk als eerste 

bake-off bakkerijproducten in de Benelux. 

Al die jaren ondersteunde Molco actief de 

ambachtelijke bakker en het foodservice-

kanaal en dat blijft het meer dan ooit doen 

met een kwalitatief assortiment. 

Zeventig jaar Molco betekent zeventig jaar vakkennis
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Trend Decor vervult decoratieve wensen

Neem bijvoorbeeld een Tylose-poeder voor 
het maken van een eetbare lijm of voor 
de versteviging van uitrolfondant. Een 
ander voorbeeld is Tragacanthgom voor 
als u uw rolfondant een langere meer 
rekbare structuur wilt geven. Daarnaast 
vervaardigt Trend Decor een groot aantal 
kleurstoffen. Dat is zowel  in vloeibare 
vorm, in pastavorm als in poedervorm. 
Maar de kleurstoffen zijn ook in spuitbus-
sen verkrijgbaar, met daarbij een range 
metallic effect sprays voor een sensatio-
nele finishing touch.  Nieuw in de collectie 
van Trend Decor zijn Aroma’s. Deze hoog 
geconcentreerde aroma’s zijn ideaal voor 

het op smaak brengen van onder andere 
bavaroises, crèmes en bonbonvullingen.  

Trend Decor maakt haar eigen hoge kwali-
teit levensmiddeleninkten, vult cartridges, 
levert printers en alle bijbehorende eet-
bare papiersoorten voor het maken van de 
mooiste fototaarten. Ook produceert Trend 
Decor eetbare inkten voor diverse wide 
format printers welke gebruikt worden in 
de industrie. Tevens levert Trend Decor een 
tailor made uitrolfondant in wit en diverse 
andere kleuren en biedt de mogelijkheid 
deze fondant op elke gewenste kleur te 
leveren. Verder vervaardigt  Trend Decor 

in eigen huis de zogenaamde ‘Magic Icing’, 
een royal icing poedervorm mix voor gar-
neren en ‘Suikerconfetti’, een decoratief 
suiker strooisel/aanzetsel in diverse vor-
men en kleuren. 

Meer informatie: Trend Decor 
Tel. +31 (0)492 324690, www.trenddecor.nl

Naast een ongekend groot aantal taartdecoraties, gereedschappen en machines voor de patis-
serie en chocolaterie heeft Trend Decor ook een ruim assortiment in speciale grondstoffen, 
iets dat wellicht niet zo bekend is. Grondstoffen die iets minder frequent gebruikt worden in 
de patisserie, maar vaak wel net even dat gemak bieden voor de verwerking van een bepaald 
product en net even die decoratieve finishing touch geven aan uw producten. 

Speciale grondstoffen voor het verfraaien van uw producten

Sonneveld introduceert oergraanmix 

Vitason Haver Amaranth

Vorig voorjaar introduceerde Sonneveld al 
brood met spelt, brood met chia en boek-
weit en vanaf nu is dus ook brood met 
haver en amaranth verkrijgbaar. Amaranth 
is een oergewas dat voedzaam is en oor-
spronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Ook 
haver is een oergewas en is net als ama-
ranth voedzaam én gezond. Haver bevat 
van nature namelijk het voedingsvezel 
beta-glucan dat een positieve invloed 
heeft op de gezondheid. De combinatie 

van haver en amaranth met gepofte maïs 
en gepofte gerst zorgt voor een smake-
lijk en voedzaam brood dat inspeelt op 
de consumententrends puur, gezond en 
authentiek.

Promotie en ondersteuning
Vitason Haver Amaranth wordt net 
als de oergraanmixen Vitason Spelt en 
Vitason Chia Boekweit onder de aandacht 
gebracht in de campagne ‘Het Geheim van 

de Bakker’. Hiermee heeft Sonneveld een 
mooi label in de markt gezet dat consu-
menten eenvoudig herkennen en koppe-
len aan de bakkerij. Sonneveld stelt een 
promotiepakket met diverse opvallende 
promotiematerialen beschikbaar, zoals een 
toonbankkaart, een proefmeubelkaart, 
consumentenfolders, vloerstickers, schap-
kaartjes, displayprikkers, een linnen zakje 
met haver en amaranth, een gepersonali-
seerde stoepbordposter en een proefmeu-
bel. Dit promotiepakket kan aangevraagd 
worden door contact op te nemen met één 
van de accountmanagers van Sonneveld.

Meer informatie: Sonneveld
Tel. +31 (0)78 644 25 25
www.sonneveld.com

Sonneveld heeft een nieuwe authentieke broodmix op basis van de oergranen haver en ama-
ranth in haar assortiment: Vitason Haver Amaranth. Deze mix is naast de haver en amaranth 
gevuld met gepofte maïs, gepofte gerst en is Clean Label. Met de oergraanmixen Vitason Haver 
Amaranth, Vitason Spelt en Vitason Chia Boekweit stelt Sonneveld bakkers in staat om gezond 
en authentiek brood te bakken dat vooral erg lekker is.

Het gezonde brood van nu op basis van vroeger

http://www.trenddecor.nl/
http://www.sonneveld.com/


Specialist in 
spuitapparatuur van 

lossingsmiddel

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

T:  024 -3973837   ●  E:  INFO@ESKESPARTNERS.NL   

WWW.ESKESPARTNERS.NL   ● POSTBUS 99  ●  6560 AB GROESBEEK
ESKES & PARTNERS BV ADVISEERT  IN ASSURANTIËN, 

HYPOTHEKEN,  F INANCIËLE  P LANNING EN PENSIOENEN

Wat blijft er eigenlijk voor u 
over als het een keer tegenzit?

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

        En... als het een keer tegenzit, dan wilt u zorgeloos en kleine-
letter-loos terug kunnen vallen op een adviseur die niet alleen uw 
bakkerijspecialisme doorgrondt, maar daarin ook nog eens aantoon-
baar de beste is. Eskes & Partners dus. 

R E A ,  c r e a t i v e  s o l u t i o n s .

Sicherheit
geprüfte

Duurzaam

Geheel kunststof 

Flexibel

Eenvoudige montage

Functioneel

Optimale ruimtebenutting

Onderhoudsvriendelijk

Hygiënisch

TÜV en NSF gecertificeerd

Meer informatie kunt u verkrijgen bij:

REA Industrie en Handelsonderneming B.V.

Van Leeuwenhoekweg 28, 5482 TK Schijndel Holland

Spiromatic
de meest

logische keuze

Spiromatic NV 
T. +32 (0)9 381 87 00

F. +32 (0)9 386 01 43

E. info@spiromatic.com

www.spiromatic.com

Spiromatic ontwikkelt duurzame 

totaaloplossingen voor geauto-

matiseerde opslag, transport, 

weging en dosering van droge & 

vloeibare grondstoffen voor de 

voedingsindustrie.

 

http://www.unispray.nl/
mailto:info@unispray.nl
mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
mailto:info@spiromatic.com
http://www.spiromatic.com/
http://www.unispray.nl/
http://www.eskespartners.nl/
http://www.eskespartners.nl/
http://www.spiromatic.com/
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Leonidas slaat handen ineen 
met De Echte Bakker De Vocht

Het ‘nieuwe’ Leonidas verovert langzaam 
maar zeker Nederland. Zo is het kers-
verse winkelconcept ‘Concept Chocolatier’ 
recent omarmd door De Echte Bakker 
De Vocht in Eindhoven. De shop-in-shop 
vormt voor Leonidas de opmaat naar meer 
openingen in De Echte Bakker-winkels. 
“Het is onze ambitie om snel door te groei-
en in Nederland en deze combinatie kan 
zeer succesvol zijn voor beide partijen”, 
zegt Rob Tolboom, Country Manager bij 
Leonidas.

In het Concept Chocolatier van Leonidas 
worden warme kleuren, mooie materialen 
en sfeerfoto’s gebruikt. “Helemaal pas-
send bij de ambachtelijke uitstraling die 
we ook in de rest van de winkel hebben 
gerealiseerd”, zegt Godfried de Vocht van 
de gelijknamige bakkersspeciaalzaak. Het 
Leonidas-assortiment dat De Echte Bakker 
aan de Heezerweg in Eindhoven  presen-
teert is breed. Behalve een basisassorti-
ment kunnen klanten er op gezette tijden 
seizoenchocolade kopen. Dit zijn bonbons 
die alleen tijdens bijzondere momenten, 
zoals de paasdagen verkrijgbaar zijn. In de 
Leonidas-presentatiekast is verder volop 
ruimte gereserveerd voor cadeauverpak-
kingen. De basis van alle Leonidas-pralines 
is echte Belgische chocolade gemaakt van 
100 procent pure cacaoboter, verse room 
en melk. Voor de vulling van de bonbons 
worden onder meer hazelnoten uit Turkije, 
Morello-kersen uit de Périgord, amande-
len uit Italië en sinaasappels uit Valencia 
gebruikt.

Shop-in-shop
“Klanten die hier voor het eerst bin-

nenkwamen, zeiden meteen: ‘lekker, je 
hebt ook bonbons van Leonidas’”, vertelt 
Godfried. De Echte Bakker De Vocht is 
een begrip in Eindhoven en omstreken. 
“We hebben in totaal vier zaken. De basis 
van alles wat we presenteren is kwaliteit 
tegen een prima prijs. “De shop-in-shop 
van Leonidas in de nieuwste winkel ver-
sterkt volgens hem dit beeld en daarmee 
de aantrekkingskracht. “We verkopen hier 
verse, ambachtelijke producten, die met 
veel liefde zijn bereid. Ook Leonidas staat 
voor kwaliteit, voor traditionele bereiding 
en versie ingrediënten. Kortom, kwaliteit 
vindt kwaliteit.”

De samenwerking met Leonidas past 
bovendien in het eigen karakter van de 
winkel. Godfried: “De merkkracht is enorm, 
alleen al dat zorgt ervoor dat mensen naar 
mijn winkel komen. Dan zijn er nog de 
bijzondere smaken en smaakcombinaties. 
Die bonbons vind je echt nergens anders.”

Meer informatie: Leonidas
Tel. +32 (0)2 522 19 57
www.leonidas.com

Leonidas heeft de handen ineen gesla-

gen met De Echte Bakker De Vocht in 

Eindhoven. De splinternieuwe bakkersspe-

ciaalzaak opende onlangs de deuren en 

presenteert naast brood en banket ook de 

verrukkelijke bonbons van de beroemde 

Belgische  chocolatier Leonidas. 

“Het is onze ambitie om snel door te groeien in Nederland”

http://www.leonidas.com/
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Ambitieus Gourmand investeert  

Een kleinschalige plaatselijke bakker die 
perfect bladerdeeg kneedde, kruiste in de 
jaren ’80 het pad van leverancier Dossche 
Mills. Van het één kwam het ander en in 
1984 gingen de eerste activiteiten als semi-
industrieel producent van diepgevroren 
viennoiserie van start. Sinds 1991 kunnen 
we spreken van Gourmand als volwaardig 
lid van de Dossche Group, met uitbreiding 
van de productie en de ontwikkeling van 
nieuwe producten. Bij het begin van de 
21ste eeuw nam de expansie, de product 
range en het aantal landen alleen maar 
toe.

Gourmand heeft de werkmethodes van 
de artisanale bakkerij geïntegreerd in een 
volautomatisch deegbereidingsproces. De 
aroma- en smaakeigenschappen van een 
traditioneel artisanaal product konden ver-
zoend worden met de moderne productie-
technologie en hoge standaarden op het 
vlak van productconsistentie. Het produc-
tengamma van Gourmand bestaat tegen-
woordig hoofdzakelijk uit diepgevroren 
gerezen viennoiserie. Maar binnen deze 
niche is de range bijzonder uitgebreid qua 
soorten, formaten, smaken, zoals crois-
sants, chocoladebroodjes, suisses, Danish 
pastry en nog veel meer.

Voedingstrends tonen aan dat de momen-
ten van consumptie evolueren en dat 
mensen meer en meer ‘onderweg’ zijn. 
Dit vraagt om aangepaste en betaalbare 
producten, waar Gourmand met zijn ruim 

assortiment in viennoiserie en Danish pas-
try op inspeelt. Want wat ruikt en smaakt 
er nu beter dan een vers afgebakken crois-
sant?

Take & bake
De basis voor alle diepgevroren producten 
van Gourmand is het bladerdeeg. Maar de 
zorg van Gourmand gaat veel verder: de 
klanten op elk moment van de dag vers 
afgebakken bladerdeegproducten met een 
artisanale smaak en een ovenverse look 
aanbieden, bijvoorbeeld. 

Het eigen merk Gourmand is goed voor 
ruim de helft van de omzet. De klanten 
bevinden zich voornamelijk in de retail 
(supermarkten), food service (catering) en 
bakkerijen (via groothandel). In overleg 
kunnen recepturen, ingrediënten, for-
maten en vormen uiteraard afgesproken 

Echte boter en een goede neus voor wereld-
wijde specialiteiten: dat zijn de ingredi-
enten voor het succes van Gourmand, zo 
vinden ze zelf. De Belgische producent van 
diepgevroren gerezen bladerdeegproduc-
ten vierde vorig jaar het dertigjarig bestaan 
onder meer met het in gebruik nemen van 
een nieuwe state-of-the-art productielijn 
– de vierde alweer – en daarmee toonde 
Gourmand de grote ambitie voor de toe-
komst: uitbreiding van de vooraanstaande 
rol in de bakkersbranche. De continulijn gaf 
de producent namelijk de mogelijk de capa-
citeit drastisch te verhogen en de kwaliteit 
van de croissants, chocoladebroodjes en 
suisses nog verder te verbeteren.

Nieuwe state-of-the-art productielijn geeft Belgische   
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 in de toekomst

  producent veel meer mogelijkheden

worden, maar in grote lijnen zijn dit de 
hoofdgroepen:

• Croissants (méér dan 25 soorten en vijf-
tien smaken)
• Chocoladebroodjes (groot en klein met 
echte Belgische
chocolade)
• Suisses (lang of rond, altijd met heerlijke 
rozijnen)
• Specialiteiten (zoete of hartige produc-
ten)
• Gevuld bladerdeeggebak (zoet met abri-
koos, appel
of hartig met kaas)
• Danish pastry (volgens authentiek Deens 
recept)

Leidende rol
Gourmand kiest resoluut voor een aanpak 
die zich uitsluitend richt op de niche van de 
viennoiserie. Het wil internationaal erkend 
worden voor z’n leidende rol in de sector 
van diepgevroren gerezen bladerdeeg.  De 
focus ligt op: de levering van superieure 
producten en service, het inspelen op de 
snelheid die de klanten wensen, de flexi-
biliteit ten opzichte van de noden van 
klanten, het respect binnen elke externe 
en interne zakenrelatie en het scheppen 
van werkvreugde.

Gourmand selecteert alleen de beste ingre-
diënten voor het bladerdeeg, op maat 
van het product, de klant, de markt, het 
land en de lokale gebruiken. Niets kan 
de pure smaak van echte boter evenaren. 
Boter heeft ook een positieve invloed 
op het kenmerkende ‘bladeren’ van het 
laagjesdeeg en de producten blijven na 
het afbakken ook langer vers. De juiste 
meelsoorten, waarbij Gourmand aan de 
Dossche-bron zit, en de beste gist dragen 
dan weer bij tot een mooi volume en hoge 
houdbaarheid van de viennoiserie. Het 
respecteren van rijs- en wachttijden heeft 
ook een grote impact op dit ‘levend’ pro-
duct. Het productieapparaat is volledig op 
kwaliteit en capaciteit afgestemd, gebruik-
makend van de meest recente technologie. 
Verregaande automatisatie qua dosering, 
kneden, lijnbeheersing en controle leidt 
tot een hogere stabiliteit en een lagere 
menselijke foutenlast.

Nieuwe lijn
Vorig jaar werd een nieuwe productielijn 
in gebruik genomen voor croissants, choco-
ladebroodjes en suisses. Voor lijn vier werd 
geopteerd voor een continue kneding, 
waarbij grondstoffen voortdurend stabiel 
gedoseerd worden. Cruciaal bij de produc-
tie van bladerdeegproducten zijn de rust-
tijden en het afkoelen van het deeg. Dit is 
nodig om de boter te laten uitkristalliseren 
en het bewerkte deeg wat te laten beko-
men. Hierdoor krijgt men na het bakken 
grotere luchtzakjes in de kruim, de typi-
sche kruimstructuur van viennoiserie. De 
smaak en aroma van boter komt hierdoor 
ook beter tot zijn recht. De afbeet wordt 
kort en de krokantheid is ook opvallend. 
Na de opmaak van de producten komen 
deze in de shockvriezer bij een luchttem-
peratuur van -35°C. De producttempera-
tuur wordt hierdoor teruggebracht naar 
-18°C. De diepgevroren viennoiserie wordt 
volautomatisch verpakt in dozen, contai-
ners of desgewenst direct in consumenten-
verpakkingen voor de retail.

Gourmand is commercieel actief in meer 
dan 35 landen. Naast de Benelux beschik-
ken ook Italië en Spanje over eigen ware-
houses met opslag. Dit jaar werd een 
nieuwe productielijn in gebruik genomen 
voor croissants, chocoladebroodjes en suis-
ses. Samen met de drie reeds bestaande 
lijnen laat lijn vier toe om jaarlijks 40.000 
ton viennoiserie te produceren. Daarmee is 
Gourmand klaar voor nog eens dertig jaar 
heerlijke verwennerij.

Voor meer informatie:

Gourmand
Tel. +32 (0)56 85 90 90
www.gourmand.be

SPECIALGRONDSTOFFEN &  BAKE-OFF
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Koopmans meel heeft ‘Puur 
lokaal’ tijdens Bakkersvak 
gepresenteerd

“Totstandkoming van Nederlandse, bakwaardige tarwe 
is geen vanzelfsprekendheid”

Door de jaren heen is er in Noord-Nederland 
nauwelijks bakwaardige tarwe verbouwd. 
“Totstandkoming van Nederlandse, bak-
waardige tarwe is geen vanzelfsprekend-
heid”, zo spreekt Koopmans zelf uit. Het 
lokale tarweaanbod was afgestemd op 
diervoer en daarmee niet afgestemd op 
de eisen die molenaars en bakkers stelden 
aan de kwaliteit van Nederlands brood. 
Koopmans Meel is daarom enkele jaren 
geleden het gesprek aangegaan met 
graanhandelaren en akkerbouwers in haar 
omgeving. Door het afstemmen van kwa-
liteitseisen, verwachtingen en het geza-
menlijk streven naar een duurzame samen-
werking, werd het (van oudsher) individu-
ele belang nu een collectief belang. Maar 
dat was slechts één aspect: er mochten 
geen concessies worden gedaan aan de 
hoge kwaliteitseisen die Koopmans Meel 
aan haar producten stelt, zoals malsheid 
en bakwaarde. Doordat alle kennis en 
kunde vanuit de hele keten wordt inge-
zet en samengebracht, is het resultaat 
‘Puur Lokaal’, brood vanuit de oorsprong. 
Achtergronden over deze samenwerkin-
gen zijn te vinden op de website pureoor-
sprong.nl.

Nieuw in het assortiment 
Puur Lokaal Bloem is een roomwitte  bloem, 
met prachtige bakeigenschappen geschikt 
voor tarwebus- en vloerbroden met een 
boterachtig karakter met als resultaat een 
zeer smakelijk brood met een ongekend 
inlands volume. Puur Lokaal BT-80 is een 
uniek grijstinten meel, met een onge-
kend veelzijdig karakter en bovenal een 
pure smaakmaker met meesterlijke allures. 
Speciaal vermalen in samenspraak met 
het Nederlandsche Boulangerie Team is 
dit een zeer specifiek product, maar net 
zo veelzijdig. Molenmeel Veldleeuwerik 
tot slot, is voor een stevig en smaakvol 
brood waarvan de tarwe zonder (letterlijk) 
omwegen is geteeld, geoogst en gemalen 
op Nederlandse bodem. 

Bakkersvak
Dit jaar was de stand van Koopmans Meel 
tijdens Bakkersvak een waar Proef Lokaal 
en kon er op beide beursdagen geproefd 
worden van ‘Puur Lokaal’ brood, gebak-
ken door de Meester Boulangers Peter 
Bienefelt en Wietse Schiere. Tijdens de ‘Aan 
tafel met KIEM’ sessies op de Bakkersvak, 
vertelden de Meester Boulangers over 
andere zaken zoals vakmanschap en de 
passie voor het brood, maar ook over het 
inwassen van water, het net even iets eer-
der inschieten, wel of niet langer kneden. 
De belangstelling van de bezoekers was in 
ieder geval groot.

Voor meer informatie: 

Koopmans Meel, 
Tel. +31 (0)58 2948494, 
www.koopmansmeel.nl 

Samen met een zadenhandelaar, akkerbou-

wers, Stichting Veldleeuwerik, collecteurs 

en bakkers, stond Koopmans Meel aan 

de wieg van een volledig gesloten, duur-

zame voortbrengingsketen van bakwaar-

dige tarwe. Na de succesvolle introduc-

tie van Molenmeel Veldleeuwerik, breidt 

Koopmans Meel haar assortiment gemalen 

van lokaal, duurzaam geteelde tarwe ver-

der uit. Onder de naam ‘Puur Lokaal’ is er 

sinds introductie tijdens Bakkersvak 2015 

een eiwitrijke broodbloem, een banket-

bloem, een 100% Volkoren Meel en een, 

samen met het BoulangerieTeam ontwik-

kelde, BT80 meel beschikbaar.
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h2 automatisering bv buurschappenlaan 129 5235 EC ‘s-Hertogenbosch 073 - 642 16 88 info@h2auto.nl www.h2auto.nl

wij spreken de taal, begrijpen de 
problematiek en bieden de oplossing

Onafhankelijk van 
machineleveranciers!

ULMA Packaging B.V. 
Techniekweg 19a | 4143 HW Leerdam Nederland | Telefoonnummer: +31 (0) 345 623 800

Volautomaat, halfautomaat 
en hendel machines, met ABO 

garantie voor stil en mooi snijden

Ervaar de vooruitgang in de techniek

Bel ons voor advies of snelle levering: 0594 - 514144
www.abobroodsnijmachines.nl

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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Met het eerste heerlijke voorjaarszon-

netje van 2015 begon Bakkersvak op 

zondag 8 maart. Het gastvrije Autotron 

Rosmalen werd twee dagen lang omge-

toverd tot heus walhalla voor de com-

plete bakkerssector. Het aanbod vanuit 

de branche was wederom enorm, iets 

dat werd beantwoord met een groot 

aantal bezoekers. Ondanks het prach-

tige weer hadden veel bakkers de reis 

naar Rosmalen gemaakt om zich te 

laten inspireren. De laatste trends op 

alle denkbare gebieden werden getoond 

door meer dan 150 exposanten, er was 

enorm veel belangstelling voor de diver-

se productdemonstraties en de Beste 

Patissier van Nederland en de Leukste 

Bakker van Nederland 2015 werden 

bekend gemaakt. Er was dan ook een 

zeer positieve sfeer op de gehele beurs-

vloer. Mocht u niet in de gelegenheid 

zijn geweest om Bakkersvak 2015 te 

bezoeken kunt u natuurlijk rekenen op 

de redactie van NBT Magazine. Met een 

uitgebreid fotoverslag geven wij een 

weergave van het tweedaagse evene-

ment.

Fotoverslag van Bakkersvak 2015
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◀ Mischa Waterlander van AVT wist ook de 
jongste bezoekers enthousiast te maken 
voor de machines van het bedrijf, zoals de 
Klappack. Deze verpakkingsmachine is ge-
schikt voor het verpakken van losse brood-
jes per stuk tot één, twee of drie boterham-
men of belegde broodjes

NBT Magazine was ook een beetje aanwe-
zig tijdens Bakkersvak. In samenwerking 
met de Veenhuizen Groep stond uw vak-
tijdschrift afgebeeld op deze prachtige 
Skoda Fabia WRC rallywagen ▼

▼ Het ontvangstcomité 

Bakkersvak zet positieve



NBTmagazineNBTmagazine 35NBTmagazineNBTmagazine 35

BAKKERSVAK 2015       BAKKERSVAK 2015       BAKKERSVAK 2015

◀ Het Bakery Market-concept werd door 
Beko, Bakery Institute, TenBa Bakkerij 
Advies en interieur- en ontwerpbureau 
Robert van der Vlugt & Martijn van Velsen 
gepresenteerd tijdens Bakkersvak

Bas Goossen van het BoulangerieTeam 
toonde zijn kunsten tijdens Bakkersvak ▼

▴ Bakkersvak 2015  was voor  Dübör in 
alle opzichten een succes. Dübör, was pro-
minent aanwezig en vooral de twee race-
simulatoren waren een gewilde attractie 
voor vele bezoekers

Henk Hollemans van Hogervorst 
Bakkerijservice toont een deel van het 
assortiment dat terug te vinden is op de 
webshop voor onderdelen ten behoeve 
van bakkerijovens ▼

▴ Buiten werd volop genoten van het 
eerste voorjaarszonnetje, waar EverBake 
de beste Oliebollenbakker van 2015 had 
uitgenodigd om zijn lekkernijen te maken

Uiteraard waren er veel demonstraties en 
lieten professionals de mooiste technieken 
zien ▼

David Rijke en Theo van der Geer van 
Divardy ▼

toon voor 2015
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helpt u graag
verder met:

JKV BV 
Den Bulk 1
5126 PW  Gilze    
Nederland

P.O.Box 7 
5126 ZG  Gilze

Tel: +31 161 45 22 90
Fax: +31 161 45 16 55

jkv@globeconnect.nl
www.jkvnl.com
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De deelnemers, die zich tijdens de voor-
rondes op 20 januari jl. bij Puratos in 
Zevenbergen wisten te kwalificeren voor 
de finales, werden wederom beoordeeld 
door de vakjury. Deze beoordeelde nu nog 
scherper waarbij er uiteraard ook werd 
gekeken naar in hoeverre de finalisten de 
feedback, die zij ontvangen hadden in de 
voorrondes, ter harte genomen hadden. 

Uit de strijd om De lekkerste Bonbon van 
Nederland voor professionals zijn de vol-
gende winnaars naar voren gekomen: 

1. Boudewijn Nijmeijer, De Patissier 
Rotterdam 
2. Gerard Villaret Horcajo, Okura Hotel 
Amsterdam 
3. Luuk Schaper, Choco-Kado De Berekuil 
Ouderkerk a/d IJssel 

De winnaars onder de scholieren zijn: 

1. Ralisha van der Velden, Summa College 
Patisserie Eindhoven 
2. Rowen Juch, ID College Gouda 
3. Camilla Hendriksen, Vakschool 
Wageningen 

De jury had een lastige taak om tot de 
keuze van de winnaars te komen, die 
onder grote belangstelling bekend werd 
gemaakt door Bart de Gans, voorzitter van 
de jury. Het niveau was verrassend hoog. 
Met name bij de professionals was het 
zeer moeilijk om de uiteindelijke winnaar 
te kiezen. De doorslag gaf uiteindelijk het 
aantal gebruikte technieken in de bonbon. 
De derde prijs ging naar Luuk Schaper, de 
jongste deelnemer (16 jaar). Een prestatie 
op zich. Bij de scholieren lag het niveau 
ook zeer hoog, zo hoog dat volgens de 
jury de leerlingen niet onderdeden voor de 
professionals. Een compliment voor allen. 

De professionele winnaar mocht een 
Masterclass van Dominique Persoone voor 
zichzelf en vier collega’s in ontvangst 
nemen. De winnaar van de scholieren-
editie is beloond met deelname aan het 
‘International Student Reward’ Programma 
van Belcolade. 

De vakjury bestond uit Bart de Gans (voor-
zitter en winnaar vorige editie De lekker-
ste Bonbon van Nederland), Jan Willem 
Janssen (voorzitter Nederlands Patisserie 
Team) en Dominique Persoone (Meester 
Chocolatier en eigenaar van The Chocolate 
Line). De bonbons zijn beoordeeld op zes 
criteria: originaliteit, aantal en juistheid 
van gebruikte technieken, uiterlijk, struc-
tuur van het interieur en smaak, wat het 
zwaarste woog.

Op woensdag 4 maart vond de finale van 

de vijfde editie van ‘De lekkerste Bonbon 

van Nederland’ plaats. In zowel de cate-

gorie voor de professionals als die voor 

scholieren, streden acht finalisten met 

elkaar om deze felbegeerde eer. 

Hoog niveau tijdens finale vijfde editie

Boudewijn Nijmeijer en Ralisha van 
der Velden Winnaars ´De lekkerste 
Bonbon van Nederland 2015´

LEKKERSTE  BONBON VAN NEDERLAND
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‘Formule van de toekomst’ brengt

Volgens François Brandt, wereldkampioen 
brood bakken en docent aan het befaam-
de Bakery Institute, is het concept van de 
jonge Renée en haar team ‘dé formule 
van de toekomst’. De verse, ambachtelijke 
broden van In de Bakkerij vliegen letterlijk 
over de toonbank. De deegwaren worden 
elke dag met de hand bereid door eigena-
resse Renée Looman en haar team.

Brood bakken doe je op gevoel
De gedreven Renée Looman is geen door-
snee type bakker. Met haar 23 jaar houdt 
ze zich dapper staande in dit mannenbe-
roep en stuurt ze een team van vier bak-
kers en vijftien medewerkers aan. Volgens 
Looman bak je brood op gevoel en is elk 
brood weer anders. Dit maakt dat de bro-
den op een ambachtelijke manier bereid 
worden. De ambachtelijke broden bestaan 
uit meel, water, zout en zuurdesem. Met 
slechts deze vier basisingrediënten worden 
de broden met veel handwerk bereid, 
zonder toevoegingen en onnodige machi-
nes. Soms worden er nog geheime ingre-
diënten toegevoegd aan het deeg die 
het brood speciaal maken. “Hoe je brood 
wordt hangt af van de manier waarop je 
met je deeg omgaat.”

Terug naar de bakkerij
Het allerbelangrijkste voor het grote 
baktalent uit Goes is dat de producten 
lekker, maar vooral gezond moeten zijn. 

De broden bestaan dan ook alleen maar 
uit natuurlijke ingrediënten. Met zo min 
mogelijk ingrediënten en zonder onnodige 
toevoegingen worden de deegwaren met 
veel passie klaargemaakt. “Ik weet wat ik 
maak en klanten weten wat ze krijgen”, 
benadrukt Renée.

Zoals de naam al doet vermoeden is In 
de Bakkerij geen gewone bakkerswinkel. 
“Het is geen bakkerij in een winkel, maar 
een winkel in een bakkerij. Zo kunnen de 
klanten door de grote ramen in de zaak 
zien hoe de bakkers te werk gaan. Op deze 
manier worden zij betrokken in het bak-
proces en zien ze hoe de lekkernijen tot 
stand komen.” Volgens Renée is dat vooral 
voor kinderen erg belangrijk. Het doel van 
Renée is om mensen opnieuw kennis te 
laten maken met de bakkerskunsten. “Zo 

De 23-jarige Renée Looman uit Goes 

heeft een nieuw bakkersconcept ontwik-

keld waarin de klant betrokken wordt 

bij het hele bakproces. In de Bakkerij is 

een concept waarbij de winkel zich let-

terlijk in de bakkerij bevindt, waar het 

brood trouwens nog met de minimale 

ingrediënten gebakken wordt. Experts 

uit het hele land komen naar de bakkerij 

om het unieke concept te bekijken, maar 

het allerbelangrijkste, een groot aantal 

consumenten weet In de Bakkerij ook 

goed te vinden!

‘In de Bakkerij’ trendsetter op het gebied van klantbeleving
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 bakker en klant dichter bij elkaar

IN DE  BAKKERI J         IN  DE  BAKKERI J         IN  DE  BAKKERI J

beseffen ze dat brood niet uit een plastic 
zak van de supermarkt komt. Ik wil men-
sen leren elke dag naar de bakker te gaan 
voor vers brood dat net uit de oven komt. 
Mijn doel is om mensen de bakkerij, net als 
vroeger, te laten beleven.”

Tijd voor een nieuwe generatie
Met deze nieuwe formule is In de Bakkerij 
een echte trendsetter. Volgens François 
Brandt gaat het om de verandering van 
de perceptie van de consument. Hij noemt 
Renée een groot voorbeeld voor andere 
bakkers. “De mensen moeten overtuigd 
worden van dit verfrissende en leerzame 
concept. Daar moeten bakkers op in spelen 
en dat doet Renée.” Brandt voorspelt dan 
ook dat dit segment de komende jaren 
flink zal groeien. “Als de bakkers bij willen 
blijven met de rest, moeten ze hier snel op 
in gaan spelen.”

“Er is een omslag in de bakkersbranche”, 
zo vervolgt Brandt. “Veertig jaar geleden 
zijn de bakkerijen hun ambachtelijkheid 
verloren. Nu gaan we terug naar de oor-
sprong van de bakkerij, naar hoe het 
brood vroeger werd gebakken. Er ont-
staat een nieuwe generatie bakkers, waar 
Renée er één van is.” Volgens Renée zijn 
veel belangstellenden uit de foodindustrie 
langs geweest om een kijkje te nemen bij 

In de Bakkerij. “In de Bakkerij is dé formule 
van de toekomst. Een consumentgerichte, 
waardevolle formule”, aldus Brandt.

Geleerd van de beste
De gepassioneerde Renée heeft de fijne 
kneepjes van het vak van de allerbeste 
bakkers geleerd. Met een opleiding aan 
het gerenommeerde Institute Le Cordon 
Bleu in Parijs, heeft Looman in korte tijd 
veel ervaring opgedaan in het vak. In 
deze periode doorliep ze het volledige 
patisserie-programma en zodoende mag 
ze zich een heuse ‘Chef Patissier’ noemen 
met muts! Op zoek naar kennis en ervaring 
kwam ze daarna op het Bakery Institute in 
Zaandam terecht. Hier kwam zij erachter 
dat haar hart in de bakkersbranche lag.  
Met de nieuwste recepten en technieken 

maakt ze al jaren de lekkerste broden en 
andere lekkernijen. In haar bakkerij zijn 
dan ook broden in alle soorten en maten 
te verkrijgen, allemaal vervaardigd met 
zuurdesem en natuurlijke grondstoffen. 
De mooi ingerichte zithoek nodigt de 
klant dan ook uit om met een kopje koffie 
te genieten van haar liefdevolle creaties. 
Volgens Brandt is In de Bakkerij hét con-
cept van de toekomst: een consumentge-
richte, waardevolle formule.

Voor meer informatie:
In de Bakkerij
Tel. 06-51970428
www.in-de-bakkerij.nl 

▼ Renée Looman

http://www.in-de-bakkerij.nl/


Bakker Bart – Tilburg

Jeroen heeft veel ervaring als franchiser 
van Bakker Bart. Sinds februari 2004 is hij 
namelijk al in de weer als ondernemer 
van een Bakker Bart-vestiging. “Voordat 
ik in Tilburg terecht ben gekomen heb ik 
tien jaar een Bakker Bart-filiaal in Hoog 
Catharijne Utrecht gerund. Daar werden 
door een grootscheepse verbouwing alle 
huurcontracten opgezegd, dus moest ik 
gedwongen op zoek naar een nieuwe uit-
daging. Ik wilde graag in de branche actief 
blijven en het liefst een Bakker Bart-filiaal 
elders in het land met potentie om te 
groeien overnemen. Ik heb een duidelijke 
visie over hoe je een Bakker Bart-winkel het 
beste kan laten renderen.”

“Ik wilde vroeger altijd al bakker worden, 
maar ik mocht niet van mijn moeder”, 
zegt Jeroen met een grote lach op zijn 
gezicht. “Ik ben afgestudeerd als kruidenier 
en na mijn opleiding kwam ik aanraking 
met Bakker Bart. Zodoende ben ik toch in 

de bakkersbranche terecht gekomen. Het 
leven kan soms voor een leuke wending 
zorgen.”

Omzetstijging
Na een zoektocht naar een geschikte loca-
tie om zijn ambities op te botvieren, kwam 
Jeroen in Tilburg terecht. “De potentie van 
ons filiaal in Tilburg is gewoon heel groot. 
Vroeger stond deze vestiging altijd in de 
top vijf van beste filialen van Bakker Bart 
en die tijden wil ik laten herleven. Hoe ik 
dat wil bereiken? Door aanpassingen door 
te voeren binnen de kaders van de Bakker 
Bart-formule. We zijn begonnen met een 
verbouwing. We hebben de indeling veran-
derd en elementen verschoven. De brood-
jescorner is van achter in de winkel verhuisd 
naar voren en de toonbank is verkleind. 
Ook hebben we getracht meer beleving in 
de zaak te creëren. De resultaten die tot 
nog toe bereikt zijn billijken onze keuze om 
te veranderen, want de omzet is met tien 
procent gestegen sinds november.”

Investeringen vragen om budget. Dat bleek 
nog heel moeilijk te vergaren. “Banken 
werken momenteel gewoon niet mee aan 
plannen van ondernemers zoals ik. Het is 
heel moeilijk geld te lenen, maar dat geldt 
voor iedereen. Het verhaal was duidelijk: 
ze zagen geen heil in mijn plannen, ook al 
wilde een particuliere partij garant staan 
voor de lening. Ze liepen dus totaal geen 
risico, maar nog wilden ze niet. Heel verve-
lend, maar daardoor heb ik mij niet tegen 
laten houden. Het is uiteindelijk toch gelukt 

en het resultaat is heel mooi. Er moet nog 
wel heel veel gebeuren, maar het begin 
stemt mij zeer tevreden.”

Top vijf
Om zijn personeel te triggeren optimaal te 
presteren en te kijken hoe consumenten 
de winkel ervaren, gaat Jeroen een viertal 
mysteryshoppers inhuren om zijn zaak te 
beoordelen. “Wij kunnen wel het gevoel 
hebben dat we goed bezig zijn, maar als 
daaruit blijkt dat er nog veel zaken te 
wensen overlaten, dan kunnen we ook 
ingrijpen. Ik vind dit heel belangrijk om te 
doen, ook al vraagt het weer om een inves-
tering. Zoals gezegd willen we toegroeien 
naar de top vijf van Nederland als Bakker 
Bart Tilburg, en we hopen op deze manier 
ook ons personeel enthousiast te maken. 
We moeten het goede gevoel terugkrijgen 
en daarnaast moeten we ook nog het ver-
trouwen terugwinnen bij de consument. 
We zien wel dat het aantal klanten groeit, 
maar het kan altijd beter. Dat is de grote 
uitdaging voor ons allemaal.”

Samenwerken
Afgaand op het verhaal van Jeroen, blijkt 
dat er binnen de Bakker Bart-formule veel 
vrijheid is om je eigen visie te ontplooien. 
Hij is dan ook louter positief over de Bart’s 
Retail, waar in de media toch doorgaans 
andere verhalen opduiken. “Er is genoeg 
gezegd en geschreven over het conflict tus-
sen sommige franchisers van Bakker Bart 
en Bart’s Retail, maar ik ben het zeker niet 
altijd eens met de argumenten die aange-

Zoals u weet belichten wij elke uitgave 
van NBT Magazine het verhaal van een 
ondernemer uit de branche. Eind maart 
waren wij zodoende op bezoek in het 
centrum van Tilburg bij Jeroen de Vries. 
Sinds oktober vorig jaar bestiert Jeroen 
de Bakker Bart in het centrum van de 
stad en niet zonder succes. “In korte 
tijd hebben we een omzetgroei van tien 
procent gerealiseerd”, vertelt Jeroen. 
Daarnaast vindt hij dat het maar eens 
afgelopen moet zijn met alle negatieve 
verhalen die rondom Bakker Bart han-
gen. “We hebben een gouden formule 
in handen, maar je moet er wel wat mee 
doen. Bakker Bart is een begrip en een 
ijzersterk merk.” 

“Bakker Bart is een begrip en een ijzersterk merk”
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dragen worden vanuit ondernemers. Het 
schaadt alleen maar het merk Bakker Bart. 
Natuurlijk zijn er wel aspecten waar ik me 
wél in kan vinden, zoals het conditiesy-
steem dat in mijn ogen nog niet genoeg 
in de behoeften van franchisers en Bart’s 
Retail voorziet, maar ik ben gewoon heel 
blij om onderdeel te zijn van deze club. Er 
is in mijn ogen genoeg ruimte om jezelf te 
ontplooien binnen de kaders van de Bakker 
Bart-formule. Ik wil ook graag samenwer-
ken met mijn collega’s. Als we vaker zouden 
sparren met elkaar kunnen we een veel 
beter rendement halen.”

Hoe hij dat ziet legt Jeroen graag even uit. 
“Van het onderlinge contact dat ik momen-
teel al veel heb met een aantal Bakker 
Bart-collega’s leer ik heel veel. Hoe werken 
zij, hoe delen zij het assortiment in, hoe 
regelen zij de marketing? Als je kijkt naar 
dat laatste – dus de marketing – denk ik dat 
je door samenwerking veel meer kan berei-
ken. Sla de handen ineen als Bakker Bart-
filialen in een straal van veertig kilometer 
en adverteer lokaal om je acties onder de 
aandacht te brengen. Ga in gesprek met 
elkaar en kijk waar je van elkaar kan leren. 
We moeten het echt samen doen.”

Stadswinkel
Bakker Bart in Tilburg is maar liefst zeven 
dagen per week geopend en zelf omschrijft 
Jeroen zijn winkel als een echte ‘stadswin-
kel’. “Mensen komen hier om tijdens het 
winkelen een broodje of een snack te eten, 
dus hebben we veel zitruimte gecreëerd. 
Daarnaast moeten we zorgen dat de win-
kel niet té vol staat met klanten, want dat 
schrikt af. We moeten dus heel snel kunnen 
werken. Allemaal voorwaarden waar we 
aan voldaan hebben. We bieden gemak. 
We zijn op zaterdag bijvoorbeeld open tot 

18.00 uur om zo te voldoen aan de wensen 
van onze klanten. De verhouding snacks en 
broodjes ten opzichte van broodverkoop 
ligt hier op 80/20. Het is duidelijk dat we 
nog steeds vooral van de belegde broodjes 
en saucijzenbroodjes zijn, maar dat is niet 
erg. Ze zijn ook heel erg lekker!”

Ondanks dat Jeroen, zoals alle andere 
Bakker Bart franchisers, zijn deegstukken 
aangeleverd krijgt, zit er wel degelijk een 
hoop bakkerswerk aan vast. “Het is gewel-
dig dat we alles krijgen aangeleverd. Het 
maakt het voor mij alleen maar makkelijk. 
We bakken nog steeds alles zelf en we kun-
nen zodoende ook beleving in de winkel 
brengen. Ik kan mij zo meer bezighouden 
met ondernemen en eerlijk gezegd is dat 
denk ik veel belangrijker: kijken waar kan-
sen liggen, luisteren naar wat je klanten 
willen. Het is echter ook de perceptie van 
de klant, die ons niet ziet als de warme 
bakker op de hoek. Het is heel lastig dat 
beeld te veranderen, maar ik weet niet of 
je het ook moet willen veranderen. Ik denk 
dat het merk Bakker Bart heel goed is en 
het is aan de filiaalhouder om alles uit de 
potentie van de winkel te halen. Daar doe 
ik in ieder geval met mijn team mijn best 
voor en ik denk ook dat we onze doelstel-
ling (eindigen in de top vijf van Bakker Bart-
filialen in Nederland red.) gaan halen in de 
komende jaren.”
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Nieuwwaarde 
clausule

Het is weer zo ver. Een jammerend stel zit 
op de bank van hun woonkamer te foete-
ren op verzekeraars. Schoonzoon erbij en 
een verborgen camera om een expert op 
te vangen en dat laatste is opmerkelijk, 
want er valt niets te verbergen mits Kassa 
zich eerst goed laat voorlichten door een 
deskundige. Het informatieve programma 
Kassa doet nu juist niet wat zij naar mijn 
mening behoort te doen: de kijker objec-
tief en deskundig informeren! En wanneer 
een verzekeraar zich misdraagt, dan zal ik 
de eerste zijn, die voor een consument in 
de bres springt. 

Wat is het geval? Het jammerende stel 
betaalt al jaren premie en heeft nog nim-
mer een schade geclaimd. Dat gegeven op 
zich is geen enkele reden om een schade 
anders te behandelen dan bij iemand, die 
meerdere schades achter zijn naam heeft 
staan. Door een ontploffing bij de buren 

heeft men ernstige schade geleden aan 
de huishoudelijke inboedel. Natuurlijk is 
dat bijzonder vervelend en hoopt men de 
schade volledig vergoed te krijgen. Maar 
wat is schade? De wetgever heeft tiental-
len jaren geleden bepaald, dat men in 
beginsel ‘niet beter mag worden’ van een 
schade. Verzekeraars hebben echter, ook 
vele jaren geleden, desondanks een nieuw-
waarde clausule in het leven geroepen en 
daar ontstaat het probleem.  

Goed bedoeld van verzekeraars, maar in 
de praktijk valt dit nog wel eens verkeerd 
uit, omdat de consument de strekking van 
deze clausule niet kent en niet begrijpt 
en dat is vrij logisch. Wie leest en begrijpt 
polisvoorwaarden? Verzekeringsmensen 
doen dat, maar een consument veelal niet 
en dat is geen verwijt, want je mag van 
een verzekerde niet verwachten dat hij of 
zij de vele bladzijden aan polisvoorwaar-
den doorspit. 

Bij een moderne inboedelverzekering ver-
goeden alle verzekeraars in beginsel de 
nieuwwaarde van een beschadigde inboe-
del, maar dan hebben wij het wel over een 
‘total loss’ van het beschadigde object. Is 
dat niet het geval dan worden de repara-
tiekosten vergoed. Er is echter een adder-
tje onder het gras en dat addertje bestaat 
eveneens al vele jaren en wordt duidelijk 
vermeld in de polisvoorwaarden. Het jam-
merlijke is echter, dat de consument hier 
veelal niet van op de hoogte is.

Wanneer een beschadigd object, bijvoor-
beeld een door brand verwoeste bank, 
vlak voor de brand een dagwaarde had 
van minder dan 40% van de nieuwwaarde, 
dan vergoeden verzekeraars de dagwaar-
de van deze bank. Je mag tenslotte wet-
telijk gezien financieel niet beter worden 
van een schade. Het stel dat helaas werd 
geconfronteerd met een ontploffingsscha-
de had een gedateerde inboedel, waarvan 
de dagwaarde voor de ontploffing aan-
zienlijk minder bedroeg dan 40% van de 
nieuwwaarde. Hierdoor wordt deze schade 
afgewikkeld op basis van dagwaarde en 
dat is voor hen zeer frustrerend, maar wel 
conform de poliswaarden en jurispruden-
tie. 

Maar is het dan redelijk, dat iedereen wel 

premie betaalt over de nieuwwaarde van 
hun inboedel, terwijl de kans bestaat dat 
de schade wordt vergoed op basis van 
dagwaarde? Ja dat is redelijk, want een 
gedeeltelijke schade wordt vergoed op 
basis van reparatiekosten, te vergelijken 
met de nieuwwaarde; deze schades komen 
het meeste voor. Alleen bij een ‘total loss’ 
schade gaat dit niet op. Ter verduidelijking: 
blikseminslag in een flatscreen van tien 
jaar oud. Schade kan niet worden gerepa-
reerd; dus total loss. Deze schade wordt 
afgewikkeld op basis van dagwaarde en 
dat zal in de praktijk teleurstellend zijn 
voor een verzekerde, want de vergoeding 
staat niet in verhouding tot het opnieuw 
aanschaffen van een nieuwe flatscreen. 
In de praktijk gaan experts/verzekeraars 
soepel om als het gaat om het vergoeden 
op basis van nieuwwaarde, maar er zijn 
natuurlijk grenzen. Het jammerende stel 
op de bank is volledig te begrijpen. Maar 
van een programma als Kassa mag je eerlij-
ke en deskundige voorlichting verwachten 
en geen stemmingmakerij.

Meer informatie: 

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

Marius Eskes van Eskes & Partners 

Assurantie Adviseurs gaat dieper in op 

prangende onderwerpen op het gebied 

van verzekeringen en thema’s die hemzelf 

en de bakkersindustrie bezighouden. Dit 

keer bespreekt Marius de misverstanden 

over de nieuwwaarde clausule.
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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 
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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

Maakt deel uit van de Veenhuizen Groep

 Miwe Agency Nederland     Verbindingsweg 9     3781 LR Voorthuizen
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Y O U  B A K E ,  W E  C A R E

Member of the

Kaak Bakeware, daar zit brood in!
Het succes van uw producten wordt niet alleen bepaald door 
uw productieproces, ook de bakvormen spelen daarin een 
belangrijke rol. Een broodkoppel of bakplaat mag dan wel 
een eenvoudig en simpel product lijken, maar als deze 
niet echt is afgestemd op uw productielijn en uw product-
specifi caties blijft het optimale resultaat uit. Daarom be-

schouwen wij bij Kaak alle bakvormen als maatwerk en 
maken we al onze producten overeenkomstig uw specifi eke 
wensen. Door onze “in house” coating technologie kunnen 
wij u een kwalitatief hoogwaardig product bieden. Met 
onze hercoating en reparatieservice blijft deze kwaliteit 
ook gedurende lange tijd voor u behouden.

Volledig geautomatiseerde productie van bakvormen Totaalaanbieder van bakvormen en coatings
Uitgebreid agentennetwerk Ontwerp van concept tot eindproduct

 www.kaakgroup.com 
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