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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en flexibileit telt

 In-line multikop 
naalddepanner

DIVARDY de oplossing leverancier voor
de industriële bakkerswereld

De depan-specialist die 
uitdagingen niet uit de 
weg gaat. Heeft u een 
probleem? Samen vinden 
we de oplossing.

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

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

 Hoge capaciteits 
naalddepanner
Geen geluidsoverlast en een laag energieverbruik.
Eventueel te combineren met een ontdekselaar.

Eenvoudig in te passen in bestaande
productielijnen. Makkelijk schoon te
houden en een laag energieverbruik. 
Uit te voeren van een enkelvoudige 
tot aan een 10-delige naaldenkop.

Welkom in onze fabriek en showroom
in Driebergen

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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& Bakkerij-
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nbt magazine
TREIF & HTI 
‘PASSION FOR
FOOD CUTTING’ De nieuwe ‘Schijf van Vijf’ werd met veel bombarie op 22 maart gepresenteerd. Alle 

voedingsdeskundigen kwamen aan het woord en in de media was er volop aandacht 
voor de nieuwe ‘Schijf van Vijf’. Mijn aandacht werd vooral getrokken door een artikel 
in het Algemeen Dagblad met de titel ‘Schijf van 5: wég met die berg boterhammen’. 
Ik dacht ‘daar gaan we weer’. Wederom een aanval op brood. Na het lezen van het 
artikel bleek al snel dat de kop ongenuanceerd en veel te overdreven was. Wat aange-
geven wordt, is namelijk dat de hoeveelheid boterhammen die de Schijf propageerde, 
erg veel en erg Nederlands was. Het aantal aanbevolen boterhammen is dan ook 
verlaagd naar vijf tot acht. De aanbeveling van het aantal sneetjes brood verschilt 
echter per persoon. 

Volgens het Voedingscentrum is het eten van volkorenbrood en andere volkoren-
producten een makkelijke manier om elke dag vezels, ijzer, jodium en B-vitamines 
binnen te krijgen. Ook geeft het Voedingscentrum aan dat je met drie volkoren boter-
hammen per dag het risico op hart- en vaatzieken, diabetes type 2 (suikerziekte) en 
darmkanker verkleint. Wat nou ‘weg met die berg boterhammen’. Eens te meer blijkt 
dat het makkelijk scoren is met het aanvallen van het eten van brood. Mensen willen 
graag horen dat ze kunnen afvallen of iets dergelijks door minder brood te eten. 

Ik heb de online tool ingevuld op de site van het Voedingscentrum en voor mij (man 
van 32 jaar) blijkt dat ik dagelijks 250 gram groente, twee stuks fruit, zes tot acht 
bruine/volkoren boterhammen, vier tot vijf opscheplepels volkoren graanproducten of 
kleine aardappelen, één portie vis, peulvruchten of vlees, 25 gram ongezouten noten, 
twee tot drie porties zuivel, 40 gram kaas, 65 gram smeer- en bereidingsvetten moet 
eten en 1,5 tot 2 liter vocht moet drinken. 

Wat betreft de boterhammen kom ik er wel aan. De rest haal ik met moeite, maar 
zondigen zit er niet meer in. In het artikel in het AD las ik namelijk ook het volgende: 
‘70 procent van onze energie wordt geleverd door voedingsmiddelen die niet in de 
Schijf van Vijf staan, zoals snoep, snacks, sauzen, sappen en zoet broodbeleg. Om fit 
te blijven, mag dat maar 15 procent zijn. Dat betekent per dag niet meer dan drie tot 
vijf 'kleine zondes' zoals een plak ham of een koekje. 'Grote zondes' (een croissant, 
gebakje of zakje chips) die helemaal geen voedingsmiddelen bevatten uit de Schijf van 
Vijf, mogen maximaal drie keer per week’. Daar ga ik al. Met in het weekend een lek-
ker croissantje bij het ontbijt en zaterdagmiddag een saucijzenbroodje, mag ik de rest 

van de week al niks meer. Ik 
compenseer het maar met lek-
ker veel sporten, zodat ik kan 
blijven eten wat ik wil. Want 
zondigen hoort er bij, zeker als 
je al het lekkers ziet dat er bij 
de bakker te krijgen is…

Veel leesplezier met deze nieu-
we uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl     

De Visie

Coen de Jager
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WAT NOU ‘WEG MET DIE 
BERG BOTERHAMMEN’
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I N H O U D

P. 8   NABESCHOUWING BAKKERSVAK
Op 6 en 7 maart was Bakkersvak weer twee dagen lang het bruisende eve-
nement voor de (banket)bakkersbranche zoals we het de afgelopen vijf jaar 
hebben leren kennen. De jubileumeditie was één groot feest en wij blikken in 
deze uitgave uitgebreid terug op Bakkersvak. 

12

P. 12   KAAK BAKEWARE
Kaak Bakeware heeft ervoor gekozen om in 2016 als zelfstandig bedrijf verder te 
gaan. De oudste dochter van de Kaak Groep verovert momenteel de markt met 
het innovatieve iBakeware-systeem. Salesmanager Job Pyrek licht de stap van Kaak 
Bakeware toe.

N B T  M A G A Z I N E  N R  2  2 0 1 64
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P. 23   COVERSTORY
Het snijden van brood kan nogal eens voor frustraties zorgen, maar als u 
vertrouwt op de broodsnijmachines van TREIF is dat allemaal verleden tijd. 
In de afgelopen twintig jaar heeft de Duitse ontwikkelaar en fabrikant van 
broodsnijmachines zich altijd innovatief getoond. Wij spraken met Fons van 
den Heuvel van HTI Bakkerijmachines over de nieuwste generatie broodsnij-
machines: de Primus 400 en de Primus Smart.

P. 16   TREND DECOR
Door het succes van kook- en bakprogramma’s zoals MasterChef en Heel 
Holland Bakt lijkt een groot deel van Nederland aan het thuisbakken 
te zijn gegaan. Ook Ton van Berlo van Trend Decor BV merkt het aan 
de bestellingen die binnenstromen via zijn webshop. Nu heeft Ton de 
beschikking over een sfeervolle demonstratieruimte, waar hij klanten én 
consumenten kennis kan laten maken met zijn assortiment.



P. 26   BAKERY 
MARKET
Bakery Market blijkt na de 
introductie een groot suc-
ces. Dat er meer komt kij-
ken bij het goed organiseren 
van een winkelbakkerij dan 
alleen het inrichten ervan 
heeft de partners ertoe aan-
gezet een nieuwe ‘poot’ 
toe te voegen: B.O.G. dat 
staat voor Bakery Market 
Ondernemers Groep. 

P. 40   RETRO 
Financiering: het is vaak een doorn in het oog van veel ondernemers. Banken zijn 
helaas al lange tijd niet meer bereid om risico’s te nemen als het gaat om het verstrek-
ken van leningen voor ondernemers. Wat doe je dan als je toch wilt investeren in je 
bakkerij of winkel? Die vraag heeft Albert de Jong van Bakker Albert uit Zeist zichzelf 
ook twee jaar geleden gesteld en zijn antwoord was crowdfunding.

N B T  M A G A Z I N E  N R  2  2 0 1 6 5

40 P. 38   NABESCHOUWING EUROPAIN
Europain & Intersuc 2016 heeft begin februari de deuren naar volle 
tevredenheid kunnen sluiten na wederom een succesvolle beursedi-
tie. Weliswaar waren en minder bezoekers, maar de laatste ontwik-
kelingen en trends maakten veel goed.



V O O R G E B A K K E N

De Bakkersvak 2016 was de vijfde editie en tevens weer een succesnummer 
door de hoge deelname van exposanten en de hoge opkomst van bezoekers. 
De vijfde editie van Bakkersvak liet weer een heuse marktbeleving zien met 
inspirerende en leerzame demonstraties. Horende in de wandelgangen wordt 
Bakkersvak ook gezien als een soort meeting point voor de bakkers. Hiermee 
is bewezen dat het een event is voor de complete bakkerijsector en dient 
Bakkersvak volgend jaar opnieuw als hét ontmoetingsplatform voor alle toele-
veranciers en vak professionals.   

Ook wordt er in deze editie aandacht besteed aan grondstoffen. 
Voedingsvezels zijn een belangrijk element in onze voeding. Er is tegenwoor-
dig veel informatie beschikbaar over voedingsvezels. Het is vaak lastig om de 
meest actuele informatie te vinden en dit ook te vertalen naar de dagelijkse 
praktijk. Voor vragen of advies over wetten en voorschriften, kwaliteits-
systemen en nieuwe ontwikkelingen kunt u terecht bij kennisspecialisten. 
Gelukkig waren ook de grondstoffenleveranciers in grote getale aanwezig op 
de Bakkersvak. Uw grondstoffenleveranciers zijn één van die kennisspecia-
listen die hierbij kunnen helpen en daarnaast staan ze open voor het ontwik-
kelen van nieuwe producten en diensten op basis van een consumentgerichte 
aanpak. Daarop inspelend vindt u in deze editie van NBT
Magazine alles over grondstoffen en bake-off producten.  

Tevens is het belangrijk om te blijven investeren in nieuwe innovatie qua 
bakkerij-inrichting. Het consumentengedrag op het gebied van brood en cate-
ring kent snelle ontwikkelingen. Nieuwe ideeën en innovaties zijn de sleutel 
tot het succes, dus ook het vernieuwen van equipment hoort daarbij. Door 
bijvoorbeeld technische innovaties kunt u efficiënter en effectiever gaan pro-
duceren. 

De leden van het Nederlandse Bakkerij Techniek hebben door de sessie, 
“door het oog van de bakker” in het Bakery Institute te Zaandam de juiste 
tools aangereikt gekregen om nog beter in te gaan spelen op innovaties op het 
gebied van bakkerijmachines met daaraan gekoppeld onderwerpen zoals hoe 
de bakkers haar leveranciers willen zien, zodat de bakkerij toekomstbestendig 
wordt. Soms zijn bakkerijen te groot voor het kleinbedrijf en te klein voor de 
industrie. Een investering in bepaalde automatiseringen is dus al snel te groot 
daardoor moeten er betere tussenoplossingen voor middenbedrijven komen. 
De stap is meestal te groot om te investeren qua financiering, maar vaak ook 
qua ruimte. Deze gegevens zijn voor de leden van het Nederlandse Bakkerij 
Techniek een mooie leidraad om de komende tijd hierin invulling te kunnen 
geven. 

Veel leesplezier met deze uitgave van NBT Magazine.

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

IK HEB HET VERMOEDEN DAT IK VOOR EEN MEERDERHEID VAN DE (BANKET)BAKKERS EN LEVERANCIERS UIT ONZE SECTOR SPREEK ALS IK 

ZEG DAT WE MET EEN GOED GEVOEL KUNNEN TERUGKIJKEN OP DE AFGELOPEN EDITIE VAN DE BAKKERSVAK TE ROSMALEN. ALS U DE 

BEURS NIET HEEFT KUNNEN BEZOEKEN HEEFT NBT MAGAZINE VOOR U WEER EEN AANTAL ZEER INSPIRERENDE ARTIKELEN UITGEKOZEN 

MET DE VEELOMVATTENDE ONDERWERPEN GRONDSTOFFEN, BAKE-OFF EN BAKKERIJ-INRICHTING, MAAR BLIKT DE REDACTIE VAN DIT VAKTIJD-

SCHRIFT OOK TERUG OP BAKKERSVAK 2016.

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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WAT EEN FEEST! ANDERS KUNNEN WE HET NIET OMSCHRIJVEN. 

ZONDAG 6 EN MAANDAG 7 MAART BRUISTE HET AUTOTRON IN 

ROSMALEN ALS NOOIT TEVOREN. MET EEN GROTER DEELNEMERS-

VELD (+10%), UITBREIDING MET EEN EXTRA HAL EN DEMONSTRATIES 

OP INTERNATIONAAL NIVEAU KON DE NEDERLANDSE (BANKET)

BAKKER NIET WEGBLIJVEN. OOK CHOCOLATIERS, PATISSIERS, IJS-

BEREIDERS EN HORECAPROFESSIONALS WISTEN HET GASTVRIJE 

AUTOTRON IN GROTEN GETALE TE VINDEN. TWEE DAGEN PROE-

VEN, RUIKEN, BELEVEN EN NETWERKEN TROK UITEINDELIJK RUIM 

7.500 (+500) BEZOEKERS.

N A B E S C H O U W I N G  B A K K E R S V A K 

Autotron was dit jaar gehuld in voorjaarssferen. Al voor de entree verwelkomde 
een aantal deelnemers de bezoekers op het buitenplein. Een heus lentepad 
leidde de bezoeker naar de ingang van het feestelijk aangekleed Autotron. De 
markt in de entree, vrolijke muzikanten, ballonnen voor de kinderen en de 
goedlachse hostessen zetten de toon voor een gastvrije dag. 

Vijf jaar geleden namen 85 ondernemingen het avontuurlijke besluit om in 
te stappen in een nieuw concept voor de bakkerijbranche: deelname aan de 
Bakkersbeurs in Autotron. Bakkersvak heeft de nodige ontwikkelingen doorge-
maakt en dit jaar vond alweer de vijfde editie plaats. Maar liefst 25 deelnemers 
vierden hun vijfde deelname en werden op zondagochtend in het zonnetje 
gezet met een felicitatie en een fotomoment. In de entree pronkte een impo-
sante felicitatie namens het Nederlands Patisserie Team en ook in de stands 
werd creatief aandacht geschonken aan deze verjaardag.

MEER DAN 7.500 
BEZOEKERS

VOOR JUBILEUMEDITIE 
BAKKERSVAK 
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DUTCH PASTRY AWARD
De Dutch Pastry Award, dit jaar in het thema Flora & Fauna, is inmiddels een 
vast onderdeel van Bakkersvak. Deze editie kende een overduidelijke winnaar: 
Stephan Kemps won niet alleen de Dutch Pastry Award, ook bij de publieksprijs 
en de prijs voor de beste nieuwkomer liet hij zijn vijf concurrenten achter zich.

DEMONSTRATIES 
Een grote bron van inspiratie voor de bakker zijn de vaktechnieken 
van de talenten van internationaal niveau. Beide beursdagen lieten het 
BoulangerieTeam en het Nederlands Patisserie Team verbluffende creaties zien. 
Niet alleen de eindproducten waren om te smullen, ook het verhaal achter de 
producten, grondstoffen en technieken vielen bij de bezoekers enorm in de 
smaak.

SCHOLENBATTLE
Van het wegvallen van het WK Patisserie voor Junioren was totaal niets te mer-
ken op Bakkersvak. Zondag 6 maart kwamen oud winnaars van de Gouden, 
Zilveren en Bronzen Gard in actie en op maandag creëerden zes scholen hun 
verjaardagstaart voor Bakkersvak. De afvaardiging van het Cingel College werd 
door jury Robèrt van Beckhoven en Hidde de Brabander als winnaar uitgeroe-
pen.

MINIWORKSHOPS 
In de nieuwe hal was het platform van Ambacht & Business niet te missen. 
Gedurende beide beursdagen vonden hier interactieve miniworkshops plaats, 
werden certificaten van de eerste deelnemers uitgereikt en schreven ruim tach-
tig ambachtelijke bakkers zich direct in voor het nieuwe cursusjaar dat in sep-
tember van start gaat. 

ENTHOUSIAST PUBLIEK
Deelnemers en organisatie zijn tijdens de beurs overspoeld met enthousiaste 
reacties op deze jubileumeditie. “Als Nederlandse bakker kun je niet wegblijven 
op Bakkersvak. Je hebt even een update van de markt nodig en iedereen is er 
gewoon. Daarnaast is de beurs een geweldig weerzien met veel vakgenoten.” 
Ook #bakkersvak en Vakbeurs Bakkersvak ontploften op Facebook en Twitter.
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N A B E S C H O U W I N G  B A K K E R S V A K 

BAKKERSVAK 2017
Het grote succes resulteerde erin dat 
de overgrote meerderheid van de 
deelnemers al op de beurs intekende 
voor 2017. Dat Bakkersvak volgend 
jaar wederom zo’n smakelijk feest gaat 
worden, kan haast niet missen. Schrijf 
daarom 5 & 6 maart alvast weer in uw 
agenda.

Peter Eversdijk ontving meteen 

bij de ingang de bezoekers van 

Bakkersvak ▼

Gerard Wermelink & Patrick Veenhuizen

van MIWE Agency Nederland



Swedish
designers
of taste.
Als designer moet je exact weten wat je doet. Want elk detail 
telt en maakt het verschil. Je creaties moeten slim, puur en 
verrassend zijn. Een genot voor elke dag. Daarom is Zweeds 
design zo bijzonder. En dat geldt ook voor ons.

Wij zijn Lantmännen Unibake, de tweede grootste 
bakkerijgroep van Europa. Met 37 industriële bakkerijen 
in 18 landen en authentieke Zweedse roots. Onze merken 
Pastridor & Schulstad zijn echte kwaliteitsreferenties. 

Elke dag laten onze 5.800 medewerkers de hele wereld 
genieten van Royal Danish en French pastry, rustieke broden, 
stokbroden, hartige snacks en fastfood buns.

Wij bieden hoogwaardige bakkerijproducten en innovatieve 
oplossingen. Zo creëren we elke dag waarde, veiligheid en 
plezier voor veeleisende klanten en consumenten. Dat is onze 
passie. Onze vorm van design. 

W W W . L A N T M A N N E N - U N I B A K E . N L

CONTACT
LANTMÄNNEN UNIBAKE
NEDERLAND

Biesbosweg 16-E
5145 PZ Waalwijk
T: +31 (0)416 560 088
E: info-nl@lantmannen.com

W: lantmannen-unibake.nl

mailto:info-nl@lantmannen.com
http://lantmannen-unibake.nl/
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I N T E R V I E W

WAAROM KIEST KAAK BAKEWARE VOOR 
VERZELFSTANDIGING?
“Het is een logische stap. Kaak is ooit begonnen als maker van bakblikken, 
een metaalvouwer dus. Vanuit de historie gezien is dat de eerste activiteit 
van onze organisatie. Daar is in de zestiger jaren ook de machinebouw uit 
ontsproten. Uiteindelijk is de Kaak Groep een complete toeleverancier voor 
de industriële bakkerijtechnologie geworden. Van silo tot krat kunnen wij 
voortaan alle producten en diensten leveren. De alleroudste activiteit is altijd 
een aparte afdeling in het geheel gebleven. Om die reden kozen we er in 
2008 voor om een eigen identiteit te geven aan de afdeling die bakproducten 
en coatings maakt. Dat werd Kaak Bakeware. Als erkende dochter hebben 
we een gezicht gekregen en zijn we flink gegroeid. Nu de handelsnaam is 
gevestigd is voor ons de laatste, logische stap een separate entiteit worden. 
Verzelfstandiging dus.”

DE KAAK GROEP ZIET HAAR OUDSTE DOCHTER 
NU DUS HET HUIS VERLATEN? 
“Ja, dat klopt. Al gaan we niet echt het huis uit. We blijven gevestigd waar 
we zaten, in Terborg. Waar het honderd jaar geleden allemaal begon voor 
Kaak.”

WAT VERANDERT ER CONCREET?
“Voor onze klanten niet zoveel. De contactmogelijkheden zijn onveranderd. 
Wel werken we met andere bestelnummers. Verder blijft eigenlijk alles bij het 
oude.”

ALS VEEL BIJ HET OUDE BLIJFT, WAAR ZAT DAN DE 
NOODZAAK OM TE VERZELFSTANDIGEN?
“De ontwikkelingen binnen Bakeware gaan zo hard, dat intern kortere lijnen 
nodig zijn. Dankzij de verzelfstandiging hebben we overbodige stappen in 
ons bedrijfsproces kunnen schrappen. We kunnen nu veel sneller schakelen 
en een betere service verlenen. Dat past helemaal bij onze visie: You bake, 
we care. Kaak Bakeware wil industriële bakkers snel, werkbare oplossingen 
leveren. Dat doen we al jaren, maar voortaan als zelfstandig bedrijf. Voor 
afdelingen als marketing, ICT en financiën blijven we overigens nog wel 
gebruikmaken van de Kaak Groep.”

ZO TE HOREN WAS DE OUDSTE DOCHTER 
VAN KAAK HAAR OUDERLIJK HUIS ONTGROEID?
“Klopt. We zijn natuurlijk allang veel meer dan een metaalvouwer. Bakeware 
levert complete diensten. Neem het iBakeware-systeem. Dit innovatieve 
systeem maakt het voor bakkers mogelijk om hun processen beter te beheer-
sen en zo aanzienlijke kosten te besparen. We kunnen met iBakeware pro-

KAAK BAKEWARE 
STAAT VOORTAAN 

OP EIGEN BENEN
KAAK BAKEWARE HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM IN 2016 ALS ZELFSTANDIG BEDRIJF VERDER TE GAAN. DE 

OUDSTE DOCHTER VAN DE KAAK GROEP VEROVERT MOMENTEEL DE MARKT MET HET INNOVATIEVE IBAKEWARE-

SYSTEEM, DAT EIND 2015 OP DE VAKBEURS IBA 2015 IN MÜNCHEN MET GROOT ENTHOUSIASME WERD ONT-

VANGEN. SALESMANAGER JOB PYREK LICHT DE STAP VAN KAAK BAKEWARE TOE.
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ductdragers in elke fase van het bakproces traceren en monitoren. Dat gaat 
zo ver dat we vanuit ons geautomatiseerde systeem in Terborg bijvoorbeeld 
veelgebruikte productdragers tijdig preventief kunnen uitsluizen en laten 
vervangen of herstellen. Zo voorkomen we dat deegresten blijven kleven 
aan een afgesleten coatinglaag en is er minder onnodig productuitval. Stelt 
dat een bakkerij zo 1 tot 2 % productafval bespaart, dan heb je het al over 
flinke bedragen voor een industriële bakkerij. En natuurlijk zal je altijd pot-
ten en pannen nodig hebben om te kunnen bakken, maar waar het eigenlijk 
om draait, is dat bakkers rondlopen vol vragen en meer grip willen op hun 
bakproces en dat wij daarvoor alles in huis hebben. En zo niet, dat wij daar 
dan oplossingen voor bedenken. Daarom kijken we ook met vertrouwen naar 
onze toekomst als jonge zelfstandige onderneming.”

EEN JONGE ZELFSTANDIGE ONDERNEMING, 
MAAR WEL MET HONDERD JAAR ERVARING.
“Ja, daar zit natuurlijk onze grote kracht. Het lijkt een nieuw bedrijf, maar we 
zijn al honderd jaar met onze activiteiten bezig. In totaal hebben we 51 per-
soneelsleden. Nagenoeg allemaal met langdurige werkervaring bij Kaak. We 
nemen al die kennis en ervaring mee.”

HOE KIJKT HET PERSONEEL NAAR DE 
VERZELFSTANDIGING?
“We zijn eerlijk gezegd blij dat het allemaal achter de rug is. Het klinkt 
gemakkelijk, maar een verzelfstandiging is flinke klus. Een interne reorganisa-
tie op zich. Wat een werk. Van nieuw briefpapier, stempels en douanezaken 
regelen tot nieuwe bestelnummers doorvoeren en processen hieraan aanpas-
sen. Iedereen heeft gelukkig volop inzet getoond. Als één streep hebben we 
samen naar de streefdatum 1 januari 2016 gewerkt. We hebben tot slot al 
onze leveranciers een brief gestuurd om onze stap toe te lichten en de nieu-
we contact- en bankgegevens aan te reiken.”

ZIJN JULLIE TIJDENS ‘DIE INTERNE REORGANISATIE’ NOG 
ZAKEN TEGENGEKOMEN DIE VOORTAAN ANDERS GAAN?
“Zo’n verzelfstandiging laat je natuurlijk volop nadenken over je organisatie. 
Als je opnieuw kijkt naar jezelf kijkt, zie je dat er ondanks goede ervaringen 
in het verleden toch wel zaken anders kunnen. Wat we dagelijks voor onze 
klanten doen, hebben we afgelopen periode voor onszelf gedaan op admini-
stratief vlak; Alle administratieve processen zijn gestroomlijnd. Met een fors 
versimpeld dashboard kunnen wij nu ons bedrijf aansturen. Een draai aan 
slechts een paar knoppen zet onze hele organisatie in beweging.” 

OVER EEN ORGANISATIE IN BEWEGING GESPROKEN; 
WELKE BEWEGINGEN KUNNEN WE VOOR DE TOEKOMST 
VERWACHTEN?
“Als we zeggen You bake, we care dan kun je inderdaad verwachten dat er 
nieuwe oplossingen voor de toekomst aankomen. Binnenkort brengen we My 
Bakeware op de markt. Een soort applicatie waarin de bakker zijn complete 
productieproces kan beheersen waar en wanneer hij maar wil. Of met een 
druk op de knop bestellingen kan plaatsen bij ons of de Kaak Groep. Als 
jonge, ambitieuze onderneming investeren we verder nadrukkelijk in de bak-
kerij van de toekomst. Dat past helemaal bij onze bedrijfsvisie. Met You bake, 
we care onderscheiden we ons van de concurrentie. We zoeken niet naar 
nog meer blik en kleurtjes, maar focussen ons op de ontwikkeling van slimme 
productdragers. Dat doen we door bijvoorbeeld onze bestaande klanten na 
de levering van koppels en coatings te bezoeken en te informeren of onze 
producten in de praktijk voldoen. Zulke praktijkervaringen bieden ons de 
kans om zaken te verbeteren en natuurlijk om te weten wat er leeft onder de 
bakkers. En dat is nodig, want eigenlijk willen we problemen signaleren voor-
dat onze klant er last van heeft. Wij willen onze klanten totaal ontzorgen.”

TOTAAL ONTZORGEN. DAT KLINKT ALSOF JULLIE AMBITIE 
VERDER REIKT DAN DE INDUSTRIËLE BAKKERIJSECTOR?
“Dat klopt. De voordelen van iBakeware beperken zich namelijk niet tot de 
industriële bakkerijsector. Ook de ambachtelijke bakkerij profiteert mee van 
de data die wij met iBakeware verzamelen in de bakprocessen in de indu-
striële bakkerij. Deze data nemen wij zeker ook mee in de ontwikkeling van 
productdragers voor de ambachtelijke bakker. Met name voor wat betreft de 
coating en levensduur. Je hoor het wel: Kaak Bakeware zit vol mooie plan-
nen. We zijn klaar voor de volgende honderd jaar.” 

Meer informatie:
Kaak Bakeware
Tel. +31 (0)315 339111
bakeware@kaak.nl 

mailto:bakeware@kaak.nl


WWW.TROMPGROUP.NL

Meet us at:

Turn Key 
projects for 
the Bakery 

Industry

Cake & Pie Lines

Pastry Lines

Pizza Lines
Sheeted Bread Lines

http://www.trompgroup.nl/
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Banketproducten moeten naast onderscheidend lekker en visueel 
aantrekkelijk ook betaalbaar zijn voor de hedendaagse prijsbewuste 
consument. De natuurlijke, gekarameliseerde suikers van Royal 
Buisman voegen kwaliteit en onderscheidend vermogen toe aan 
de smaak en uiterlijk van bijvoorbeeld brownies, biscuits, koeken, 
cakes, wafels, bonbons en andere lekkernijen. 

KOSTEN REDUCEREND 
Naast de verrijking van smaak en uiterlijk kunnen de Buisman 
gekarameliseerde suikers ingezet worden als kosten reducerende 
ingrediënten voor bijvoorbeeld mout in brood en cacao. Vanwege 
soortgelijke processen bezitten de gekarameliseerde suikerpoeders 
van Royal Buisman en cacaopoeder vergelijkbare roast-, bitter- en 
zuurcomponenten. Dit is de reden dat er een synergetische werking 
ontstaat wanneer betreffende grondstoffen worden gecombineerd. 

BOOST
Daarnaast geven de gekarameliseerde suikerpoeders van Royal 
Buisman een boost aan de chocoladesmaak en creëren samen een 
mooie en complexe smaak. Tevens geeft het de mogelijkheid een 
gedeelte van de cacao te vervangen met gelijkblijvende sensorische 
eigenschappen, maar met gereduceerde kosten. Met deze weten-
schap hebben de technologen van Royal Buisman een concept ont-
wikkeld waar men 25% van cacaopoeder in brownies heeft vervan-
gen door de eigen gekarameliseerde suikers. 

Meer informatie:

Royal Buisman
Tel. +31 (0)38 386 14 87
www.royalbuisman.com 

GEKARAMELISEERDE SUIKERS VAN ROYAL BUISMAN 

VOEGEN KWALITEIT EN ONDERSCHEIDEND VERMOGEN TOE

GEKARAMELISEERDE SUIKERS ZIJN ER IN VERSCHILLENDE SOORTEN EN 

MATEN. VAN LICHT GEKLEURDE VERSIES DIE VOORAL ZOET SMAKEN, 

TOT STERK GEKARAMELISEERDE SUIKERS DIE BITTERE KARAMEL SMAAK-

TONEN HEBBEN, ZOWEL IN VLOEIBARE- ALS POEDERVORM. AL JAREN 

WORDEN IN NEDERLANDS BEKENDSTE BAKKERIJPRODUCTEN GEKA-

RAMELISEERDE SUIKERS TOEGEPAST. DE GEKARAMELISEERDE SUIKERS 

VAN ROYAL BUISMAN WORDEN IN DE BROOD- EN BANKETINDUSTRIE 

GEBRUIKT OM SMAKEN TE INTENSIVEREN, VISUELE AANTREKKELIJKHEID 

TE VERGROTEN EN SIGNIFICANTE KOSTENBESPARINGEN TE REALISEREN. 

http://www.royalbuisman.com/
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A D V E R T E N T I E

DOOR HET SUCCES VAN KOOK- EN BAKPROGRAM-

MA’S ZOALS MASTERCHEF EN HEEL HOLLAND BAKT 

LIJKT EEN GROOT DEEL VAN NEDERLAND AAN HET 

THUISBAKKEN TE ZIJN GEGAAN. ZELF TAARTEN 

MAKEN, MAAR ZEKER OOK DE KEUKENPRINS(ES) 

IN JEZELF ONTDEKKEN: CONSUMENTEN DOEN HET 

MASSAAL. OOK TON VAN BERLO VAN TREND DECOR 

BV MERKT HET AAN DE BESTELLINGEN DIE BINNEN-

STROMEN VIA ZIJN WEBSHOP. MAAR ZIJN FOCUS LIGT 

NIET ZOZEER OP DE PARTICULIERE MARKT, MAAR OP 

DE ZAKELIJKE MARKT. OM ZIJN KLANTEN NOG BETER 

VAN DIENST TE KUNNEN ZIJN IS TON CONTINU 

OP ZOEK NAAR NIEUWE TRENDS OP HET GEBIED 

TAARTDECORATIE, TAARTGEREEDSCHAPPEN, SPECIALE 

TAARTINGREDIËNTEN EN CHOCOLADEMACHINES. 

ONLANGS GING EEN LANGGEKOESTERDE DROOM 

VAN TON IN VERVULLING MET HET OPENEN VAN ZIJN 

EIGEN CULINAIRE STUDIO. “WE HEBBEN DAARDOOR 

EEN DEMONSTRATIERUIMTE VOOR ONS BEDRIJF 

BESCHIKBAAR, WAAR WE MENSEN IN EEN LEUKE 

SFEER ONDER LEIDING VAN PROFESSIONALS KUNNEN 

ONTVANGEN EN ZE EEN LEUKE CURSUS KUNNEN 

VOLGEN”, ZO VAT TON HET VERHAAL KORT SAMEN.

DEMONSTRATIERUIMTE GEEFT 

Trend Decor BV 
      NOG MEER MOGELIJKHEDEN     
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Het is al bijna tien jaar geleden dat Ton zijn idee voor een eigen scholings-
ruimte en daaraan gekoppeld een cash-en-carry systeem op een lager pitje 
zette. “Het is natuurlijk ideaal om mensen te laten kennismaken met je pro-
ducten door middel van demonstraties en ze gelijktijdig de prefab producten 
meteen te kunnen meenemen. Een goed idee, maar destijds niet haalbaar 
voor ons. Nu wel, dus we gaan ook bouwen om dit doel te realiseren. Maar 
in de tussentijd, totdat het pand dat we voor ogen hebben klaar is, zijn we 
een pilot gestart op een andere locatie om onze plannen al vorm te geven.”

GAMI 
Om het productgamma van chocolademachinefabrikant Gami te kunnen 
tonen realiseerde Ton een demonstratieruimte. “Dat was een goede zet en 
daardoor hebben we meer afzet gecreëerd. Maar we hadden op die locatie 
nog ruimte over en dus hebben we de mogelijkheden benut en daar ook een 
culinaire studio gerealiseerd onder de naam ‘Creative Culinary Studios’. De 
studio is een soort nagebouwde ‘Heel Holland Bakt’ setting met zes kookei-
landen waar alle apparatuur aanwezig is om te werken. Daar kunnen we nu 

klanten en consumenten ontvangen en ze kennis laten 
maken met onze producten doordat ze ermee werken én 
we kunnen ze een leuk uitje aanbieden.”

VOORPORTAAL
Op locatie in Boekel heeft Ton niet alleen een sfeervolle 
demonstratieruimte, ook heeft hij een extra afzetkanaal 
gerealiseerd. “We hebben een zeer breed assortiment 
dat continu vernieuwd wordt. Dat is minder bekend 
wellicht en onbekend maakt onbemind. We willen toch 
graag laten zien wat we kunnen bieden, maar wel met 
beleving. Daarbij hebben we een aantal vooraanstaande 
patissiers, chefs, banketbakkers en chocolatiers bereid 
gevonden om de workshops te geven op onze locatie. Zij 
laten zien hoe je optimaal met de producten kan werken. 
Zo kunnen we het kennisniveau in de branche ook weer 
wat opkrikken en wij introduceren een nieuw product-
voorportaal voor Trend Decor. Het mes snijdt dus aan 
twee kanten.”

Meer informatie: 

Trend Decor 
Tel. +31 (0)492 324690
www.trenddecor.nl

http://www.trenddecor.nl/


Graag tot snel, want INderdaad wij 
komen graag met u IN contact!

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communicatie 

bureau van GPmedia – uitgever van NBT Magazine. Studio 

Intensive staat voor INdrukwekkende publicaties, INtense 

creativiteit en INventieve communicatiemiddelen, zowel  

online als o   ine en B2B als B2C. 

T +31 (0)24 3 246140

P. 8  BEURSSPECIAL: BEAUTY TRADE SPECIAL DEN BOSCH
Deze beursspecial gaat over de Beauty Trade special Den Bosch die van 2 tot en met 4 april in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvindt. Welke leveranciers vindt 
u daar? En wat kunt u qua programma verwachten? Die antwoorden vindt u in deze special.

8 10

P. 10  INTERVIEW HANS BOLDER, MEDIK8
Het Engelse huidverbeteringsmerk Medik8 heeft in de afgelopen jaren in de Benelux een grote groei doorge-
maakt. Directeur Benelux Hans Bolder staat voor honderd procent achter de producten van Medik8 en wil alles 
uit het bedrijf halen dat erin zit: “Maar uiteindelijk is het product zelf het meest belangrijk. Als ik niet achter de 
producten van Medik8 zou staan, dan kan ik ze ook niet verkopen.”

P. 30  COVERSTORY DR. SPILLER
Op bezoek bij de cosmeticafabriek van Dr. Spiller; twee groepen depositairs van Dr. Spiller kregen de kans 
hiervoor. Het team van Florint ging met de schoonheidsspecialistes op bedrijfsbezoek naar Zuid-Duitsland en 
De Beautysalon mocht mee om verslag te doen. 

P. 36  BEAUTY AWARD 2016
De achttien genomineerden voor de 
Beauty Award 2016 vertellen in deze 
uitgave over hun motivatie om mee te 
doen aan de edstrijd Op 21 maart

30

W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  I N  c o n t a c t . . .
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IDENTITEIT
Sonneveld is een internationaal bedrijf dat innovatieve klant-
specifieke oplossingen ontwikkelt voor de bakkerijsector en 
aanverwante voedingsindustrie, vóór en mét haar klanten waar-
mee waarde wordt toegevoegd aan de hele keten en de klant 
in het bijzonder. Sonneveld biedt technische ondersteuning 
voor een optimale proces-, brood- en banketkwaliteit, waar 
het ontwikkelen van innovatieve brood- en banket concepten 
en ondersteunende activiteiten om de bakkerijsector gezond 
te houden als hoofddoel gesteld wordt. Vanuit de kennis en 
expertise, zowel op het niveau van produceren en leveren van 
grond- en hulpstoffen, als op het gebied van proceskennis en 
marktinzichten, wordt samengewerkt met klanten aan hoog-
waardige en/of gebruiksvriendelijke producten en concepten.

INSPIRING BAKERY SOLUTIONS
Samenwerking met de  klant is voor Sonneveld cruciaal. Deze 
oplossingen vormen immers de antwoorden op uw vragen. De 
innovatieve producten op grondstof- en eindniveau zijn het 
resultaat van de enorme hoeveelheid opgebouwde kennis, ple-
zier in het vak, oplossend denken en de intensieve samenwer-
king met bakkers. De kwaliteit van de producten wordt getest 
in consumentenpanels en de Sonneveld producten worden dan 
ook met veel succes en voldoening toegepast door u.

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

SONNEVELD 
BESTAAT ZESTIG JAAR EN 

ONTHULT NIEUWE HUISSTIJL

SONNEVELD IS ZESTIG JAAR GELEDEN (1956) BEGONNEN ALS KLEIN 

FAMILIEBEDRIJF EN IN DE LOOP DER JAREN UITGEGROEID TOT EEN 

INTERNATIONAAL BEDRIJF DAT BAKKERIJEN MEER LEVERT DAN ALLEEN 

GRONDSTOFFEN. IN HET KADER VAN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR 

DE KLANT HEEFT SONNEVELD EEN NIEUWE HUISSTIJL ONTWIKKELD. EEN 

NIEUWE HUISSTIJL WAARMEE ECHT DUIDELIJK WORDT WIE SONNEVELD IS, 

WAT SONNEVELD DOET EN WAAR SONNEVELD VOOR STAAT. 

 

http://www.sonneveld.com/


 

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

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

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

 

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

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

De Kopermolen BV 

Oostzaan 

Het perfecte brood 
kunnen wij niet 
bakken…

Neem vandaag nog contact op met uw specialist in ongedierte.

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

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

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

 RentokilNederland  |   nl_rentokil

http://www.de-kopermolen.nl/
mailto:info@de-kopermolen.nl
http://www.rentokil.nl/voedingsmiddelen
mailto:info@rentokil.nl
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DIT IS NATUURKRACHT
Natuurkracht staat voor vijf classificaties: Non-GMO, 100% 
Natuurlijk, Transparante keten, Van dichtbij en Biologisch. Alle 
producten van Koopmans beschikken nu over één of meer van 
deze classificaties. Voor de bakker is per product inzichtelijk welke 
classificaties van toepassing zijn. Een bakker kiest dus zelf hoeveel 
Natuurkracht hij wil. Koopmans Meel werkt continu aan verdere ver-
duurzaming van het assortiment.

ONDERSTEUNING BAKKERS
Steeds meer mensen kiezen bewust en willen weten waar hun 
voedsel vandaan komt. De behoefte aan lokale, gezonde en verant-
woorde producten neemt toe. Natuurlijk in combinatie met smaak 
en kwaliteit. Natuurkracht biedt een passend antwoord op deze 
foodtrends.

Koopmans Meel ondersteunt bakkers om het verhaal van 
Natuurkracht en de classificaties te vertalen naar hun consumenten. 
Via koopmansmeel.nl/natuurkracht is online content beschikbaar, 
zoals teksten, foto’s en filmpjes. Ook zijn er promotiematerialen 
voor de winkels verkrijgbaar, waaronder posters, roll up banners en 
beachflags.

Tijdens speciale KIEM sessies van Meester Boulanger Wietse Schiere 
krijgen bakkers baktechnische ondersteuning én toelichting op de 
classificaties. De KIEM sessies vinden het hele jaar door plaats en 
hebben verschillende thema’s, zoals koek, oliebollen, feestbrood en 
het volledige broodassortiment.

PRIMEUR VOOR BAKKER IN BEDUM
Bakkerij Hoekstra uit Bedum was de eerste bakker die de lokale 
bloem in bulk kreeg aangeleverd van Koopmans Meel. Deze lokale 
bloem heeft onder meer de classificatie Van dichtbij; het graan 
is afkomstig van Nederlandse akkers. Eigenaar Wouter Jacobs en 
Koopmans Meel werken nauw samen om deze classificatie te visua-
liseren voor de klanten. Op maat gemaakte communicatieondersteu-
ning is dus ook mogelijk.

Voor meer informatie: 

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

NATUURKRACHT VAN 
KOOPMANS MEEL

BEWUST OMGAAN MET MENS, MILIEU EN NATUUR: DÁÁR 

GELOOFT KOOPMANS MEEL IN. DAAROM INTRODUCEERT 

KOOPMANS MEEL NATUURKRACHT, MET ALS BASIS DUUR-

ZAME GRONDSTOFFEN EN EEN DUURZAME KETEN. HET 

COMPLETE ASSORTIMENT BESCHIKT VANAF NU OVER DUUR-

ZAME CLASSIFICATIES, ZODAT IEDEREEN MET SMAAK VER-

ANTWOORD KAN GENIETEN.

http://koopmansmeel.nl/natuurkracht
http://www.koopmansmeel.nl/natuurkracht


BOOST UW BROOD OF BANKET. Het succes van merken en producten begint met het 
creëren van verschil. Van een herkenbaar karakter. Samen met onze klanten ontwikkelen onze 
specialisten kenmerkende smaken en kleuren. Met onze natuurlijk gekarameliseerde suikers 
boosten we uw producten. Zo intensiveren we de chocoladesmaak van brownies. Of verrijken 
we de kleur en smaak van brood. Wie zijn signatuur ontwikkelt, creëert zijn toekomst.
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TREIF heeft zich in de afgelopen twee decennia altijd aan haar 
eigen principe gehouden: soepel snijden, zonder gebruik van oliën. 
Hygiëne staat dan ook hoog in het vaandel en dat zie je terug in 
het design van de nieuwe Primus 400 en de Primus Smart. “Door 
de open bouwvorm is het design uniek. Je kunt gewoon de deur 
openen, de schacht om het brood weg te nemen uithangen, en 
alles kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Hier wordt hygi-
ene helemaal opnieuw gedefinieerd. Vervuiling in het technische 
gedeelte is uitgesloten, omdat dat volledig gescheiden is van het 
snijgedeelte”, zegt Fons.

CIRKELMES
Een andere opvallende feature van de Primus 400 en de Primus 
Smart is het cirkelmes. “Het speciale gecoate cirkelmes is uiteraard 
ook afkomstig uit de eigen productie van TREIF. TREIF vervaardigt 
als enige fabrikant van broodsnijmachines de messen zelf. De 
Primus 400 en Primus Smart snijden alle soorten brood zonder pro-
blemen en ook nog eens heel snel door het hoge snijtempo. Beide 
broodsnijmachines zijn standaard uitgerust met twee snelheden: 
130 of 220 sneden per minuut. Dat is gemakkelijk te kiezen met 
een druk op de knop.”

Tot slot somt Fons nog een aantal voordelen van de nieuwe genera-
tie broodsnijmachines. “Uitstekende snijresultaten voor alle soorten 
brood – ook ovenvers – in beproefde TREIF-kwaliteit, altijd een 
zacht geluid door het unieke cirkelmes en het beproefde systeem 
van geluiddempende borstels en een enorm snijtempo: dat bieden 
de Primus 400 en de Primus Smart.” In de volgende uitgave leest 
u nog veel meer over TREIF, want de redactie van NBT Magazine 
gaat binnenkort op bezoek bij de Duitse producent van broodsnij-
machines.

Meer informatie: Heuvel Technische Installaties
Tel. + 31 (0) 24 6415848, www.htiwijchen.nl, www.treif.de

HET SNIJDEN VAN BROOD KAN NOGAL EENS VOOR FRUSTRATIES ZORGEN, 

MAAR ALS U VERTROUWT OP DE BROODSNIJMACHINES VAN TREIF IS DAT 

ALLEMAAL VERLEDEN TIJD. IN DE AFGELOPEN TWINTIG JAAR HEEFT DE DUITSE 

ONTWIKKELAAR EN FABRIKANT VAN BROODSNIJMACHINES ZICH ALTIJD 

INNOVATIEF GETOOND. DAT HEEFT GERESULTEERD IN HYGIËNISCH SNIJDEN 

ZONDER GEBRUIK TE MAKEN VAN OLIËN. WIJ SPRAKEN MET FONS VAN 

DEN HEUVEL VAN HTI BAKKERIJMACHINES, DIE DE DISTRIBUTIE VAN TREIF 

BROODSNIJMACHINES IN NEDERLAND VOOR ZIJN REKENING NEEMT. “NOG 

NOOIT WAS BROOD SNIJDEN ZO HYGIËNISCH, ZO STIL EN ZO SNEL”, ZO 

VERTELT FONS ONDER MEER OVER DE NIEUWSTE AANWINSTEN IN HET TREIF-

ASSORTIMENT: DE PRIMUS 400 EN DE PRIMUS SMART.

INTRODUCEERT 
NIEUWE GENERATIE
BROODSNIJMACHINES 

http://www.htiwijchen.nl/
http://www.treif.de/
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Zùsto is een nieuwe, unieke suikervervanger waar profes-
sionals laaiend enthousiast over zijn. Eindelijk hebben zij 
een suikervervanger gevonden met maar liefst viermaal 
minder calorieën dan suiker, dat gemakkelijk te verwerken 
is én geen smaakverschillen met zich meebrengt. Het is een 
één op één suikervervanger, dus 100 gram suiker = 100 
gram Zùsto. Bestaande recepturen hoeven dus niet aange-
past te worden! Ook heeft Zùsto dezelfde smaak, hetzelfde 
mondgevoel én dezelfde crunch als suiker.

ERVARING
Het product is nog niet zo lang op de markt, maar 
werd meteen opgepikt door een aantal bekende patissiers 
en chef-koks. Onder meer DelRey, Patisserie de Rouw, 
Comme Chez Soi en Darcis gingen ermee aan de slag en 
zij hebben sindsdien meerdere producten met Zùsto in hun 
assortiment opgenomen. “We hebben voor Zùsto gekozen, 
omdat het gemakkelijk te verwerken is en geen bittere 
nasmaak geeft. Het eindproduct is uitstekend, er kan zelfs 
karamel mee gemaakt worden”, zegt Lionel Rigolet van het 
Brusselse tweesterrenrestaurant Comme Chez Soi.

SUIKERARM
Veertig procent van de Nederlanders geeft aan gezonder te willen eten. Steeds meer 
mensen letten op hun dagelijkse suiker- en calorie-inname en zijn op zoek naar 
gezonde voedingsproducten. Zùsto is het perfecte ingrediënt voor een suikerarm 
assortiment dat tot deze ‘health’ trend behoort. Het is tevens geschikt voor diabetici 
en mensen met overgewicht en daarmee draagt het bij aan de oplossing voor deze 
toenemende maatschappelijke problematiek.

SMAAK
Zijn zoete smaak heeft Zùsto voor het overgrote deel te danken aan vezels uit mais 
en chicorei. Deze vezels zorgen niet alleen voor zoetkracht en structuur, ze hebben 
ook een positieve bijdrage aan de gezondheid. Ze leiden tot een lagere bloedsuiker-
spiegel en zorgen sneller voor een voldaan gevoel. Meer vezels eten is gezond, dat 
weet iedereen. De vezels uit cichorei behoren zelfs tot de hedendaags gekende ‘super 
foods’. Om dezelfde smaakbeleving als suiker te creëren, is sucralose als zoetstof aan 
de vezels toegevoegd. Deze gecombineerde samenstelling, van natuurlijke oorsprong, 
maakt een substantiële calorieverlaging mogelijk.

Meer informatie:

Hoogenboom Benelux, member of the Barry Callebaut Group
Tel: +31 (0)76 597 84 60
www.hoogenboom-benelux.nl 

ZOET WAS NOG NOOIT 

 ZO GOED!
AL JAREN IS MEN OP ZOEK NAAR EEN GOEDE VERVANGER VAN SUIKER 

EN EINDELIJK LIJKT DE OPLOSSING ER TE ZIJN. SINDS DE INTRODUCTIE VAN 

ZÙSTO IN 2014 GROEIT HET MARKTAANDEEL VAN DE SUIKERVERVANGER 

UIT BELGIË SNEL. HOOGENBOOM BENELUX B.V. IS, ALS 100% DOCHTER-

ONDERNEMING VAN BARRY CALLEBAUT, DE EXCLUSIEVE DISTRIBUTIEPART-

NER VAN ZÙSTO IN DE BENELUX.

http://www.hoogenboom-benelux.nl/
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Bakkers Originals staat voor een compleet concept. Er vallen meerdere, 
reeds bekende meergraansoorten onder zoals Bossen, Andes of Taunus 
Spelt. Met deze producten van Meneba kan iedere bakker zijn eigen 
broden bakken: klein, groot of gevuld. 

PROMOTIEMATERIAAL
De soorten Andes, Bossen, Gerbera, Ruwe Bolster Robuust, Taunus 
Spelt, Toendra en Bush zijn het gehele jaar door bij Meneba verkrijg-
baar. Nieuw is dat de graanspecialist deze producten vanaf nu onder-
steunt met prachtig vormgegeven promotiemateriaal. Het promotiema-
teriaal geeft de indruk dat de consument inkijk krijgt in het originele 
receptenboek van de bakker. 

“Met Bakkers Originals creëren wij rust in zowel de bakkerij als de 
winkel”, aldus Carine Wortelboer van Meneba. “Niet langer staan tijde-
lijke acties, maar de diverse broodsoorten van de bakker zelf centraal. 
Hiermee onderscheidt hij zich immers bij uitstek van alle andere bak-
kers en broodverkopers. Hij kan deze met vaste en wisselende materia-
len onder de aandacht van de consument brengen, op het moment dat 
hij zelf met dit specifieke brood aan de slag wil. Doordat de materialen 
van het concept Bakkers Originals  een terugkerende uitstraling heb-
ben, zorgt dit voor herkenbaarheid bij de klant.” Het promotiemateriaal 
biedt een display met een topkaart, waarop het overeenkomstige brood 
wordt gepresenteerd. Daarnaast zijn er plafondhangers, raamstickers, 
schapstroken, posters, schapkaarten en sluitkaartjes voor aan de brood-
zak beschikbaar. 

Niet alleen de bakker en de consument zijn gebaat bij Bakkers Originals. 
Ook voor het verkooppersoneel biedt dit concept kansen. Op de voor-
kant van de topkaarten wordt op een simpele manier uitleg gegeven 
over het product dat op dat moment centraal staat. Op de achterkant 
wordt, speciaal voor het verkoopteam, kort en krachtig beschreven welke 
kenmerken passen bij dit brood. “Met Bakkers Originals delen wij niet 
alleen onze producten, maar ook onze kennis, ervaring en verhalen met 
de bakker”, aldus Wortelboer. “Zo kan de bakker op zijn beurt zijn eigen, 
unieke broodsoorten het hele jaar door voorzien van de beste informatie 
en mooie promotiematerialen.”

Meer informatie: Meneba BV
Tel. +31 (0)10 42 38 287
www.meneba.com 

BAKKERS 
ORIGINALS: 

UNIEKE PRODUCTEN IN EEN MODERNE JAS

DE BESTE GRANEN, ZADEN EN PITTEN, EERLIJKE BEREIDINGSWIJZEN EN AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP. DAT 

ZIJN VOLGENS MENEBA DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN HET LEKKERSTE BROOD. OM IEDERE BAKKER OP 

ELK GEWENST MOMENT IN HET JAAR ZIJN EIGEN SIGNATUUR TE LATEN GEVEN AAN ZIJN BROODPRODUCTEN, 

INTRODUCEERT MENEBA IETS NIEUWS: BAKKERS ORIGINALS.

http://www.meneba.com/
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BAKERY MARKET
   ONDERNEMERS GROEP: 
       NETWERKGROEP VAN ONDERNEMERS

BAKERY MARKET, EEN INITIATIEF VAN DE GEZAMENLIJKE BEKO-BEDRIJVEN, BAKERY INSTITUTE, TENBA BAKKERIJ 

ADVIES|TAXATIE|REALISATIE EN VAN STUK INTERIEURONTWERP, BLIJKT NA DE INTRODUCTIE TIJDENS DE BEKO 

NAJAARSDAGEN 2014 EEN GROOT SUCCES! DAT ER MEER KOMT KIJKEN BIJ HET GOED ORGANISEREN VAN 

EEN WINKELBAKKERIJ DAN ALLEEN HET INRICHTEN ERVAN HEEFT DE PARTNERS ERTOE AANGEZET EEN NIEUWE 

‘POOT’ TOE TE VOEGEN: B.O.G. DAT STAAT VOOR BAKERY MARKET ONDERNEMERS GROEP. EEN NETWERK-

GROEP VAN ONDERNEMERS DIE EEN WINKELBAKKERIJ ZIJN BEGONNEN OF OVERWEGEN ERMEE TE STARTEN.

GEEN FORMULE EN GEEN MERK
Bakery Market is een turnkey winkelbakkerij-concept voor bakkers met filia-
len die willen groeien en voor startende ondernemers in het bakkersvak. Met 
Bakery Market willen Beko, Bakery Institute, TenBa en Van Stuk het ambacht 
versterken door doelgericht te investeren in ondersteuning en advisering bij 
het openen van winkelbakkerijen. Winkels waar de klant het hele ambachte-
lijke proces van kneden tot bakken in volle glorie kan aanschouwen. Bakery 
Market staat voor authentiek en lekker brood en banket van eerlijke ingredi-
enten, geproduceerd volgens een puur ambachtelijk bakproces, verkocht in 
milieuvriendelijke verpakkingen in een ambachtelijke omgeving. Producten 
met kwaliteits- structuur- en smaakverschillen. Bakery Market is geen formule 
en geen merk. Bakery Market is de werknaam die Beko-bedrijven, Bakery 
Institute, TenBa en van Stuk (de Bakery Market-partners) gebruiken voor indi-
viduele winkelbakkerij-projecten, of onderdelen daarvan.

BELEVING EN ONDERSCHEIDEND
Winkels moeten onderscheidend zijn. Dat is altijd al zo geweest. Maar nu 
is het meer dan ooit zaak dat bakkers hun ambacht als merk bewaken en 
laden naar de consument. Een duidelijke winkel met een strakke focus op de 
consument is een must. Waarin bent u goed? Wat maakt u uniek? Waarom 
komen consumenten bij u? Waarom zouden consumenten u aanbevelen aan 
hun familie en vrienden? Het antwoord hierop is het creëren van beleving. 
Beleving zorgt voor emotie en emotie doet verkopen. En juist bakkers kun-
nen heel goed beleving creëren in hun winkel door daar het ambachtelijke 
bakproces van begin tot einde te laten zien. Produceren in de winkel wekt 
vertrouwen, omdat direct zichtbaar is met welke ingrediënten u werkt en hoe 
u dat doet. Door de consument in de winkel te laten zien, ruiken, proeven 
en een praatje met hem te maken over uw vak en uw producten, krijgt u een 
emotionele band met uw klanten die zal leiden tot loyaliteit. U laat zien dat 
u een specialist bent en wordt ‘de lokale smaakheld’.

ONDERSTEUNING EN ADVIES OP MAAT
Ondersteuning en advisering ‘op maat’ staan centraal bij Bakery Market-
projecten. De onderdelen daarvan zijn onder meer vak- en verkoopopleidin-
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gen, ondernemingsplannen, vestigingsplaatsonderzoeken, exploitatiemodel-
len en kostprijsberekeningen, promotie, specifieke ingrediënten, de complete 
modulaire inrichting van de bakkerij en de winkel en productpresentatie en 
-verpakking. De Bakery Market partners hebben hun producten en diensten 
daarop afgestemd. Alle informatie daarover vindt u op bakerymarket.nl. 
Onder Winkelbakkerijen staan op deze zelfde site de verhalen van een aantal 
ondernemers die een winkelbakkerij begonnen zijn met tips voor onderne-
mers die overwegen een winkelbakkerij te gaan beginnen.
 
BAKERY MARKET ONDERNEMERS GROEP
De Bakery Market-projecten blijken stuk voor stuk succesvol te zijn in hun 
marktgebied. Er is niet een winkelbakkerij vergelijkbaar met een andere. 
Maar er blijkt duidelijk behoefte bij deze groep ondernemers naar een soort 
van netwerkgroep, omdat zij tegen vragen en problemen aanlopen die sterk 
afwijken van ‘normale’ brood- en banketbakkersbedrijven.

Daarom hebben de Bakery Market partners 
opnieuw de handen ineen geslagen en 
besloten ook daarin te faciliteren door een 
netwerkgroep in het leven te roepen waarin 
deelnemers kennis en ervaring kunnen 
uitwisselen en elkaar kunnen stimuleren 
en ondersteunen. De identiteit van B.O.G. 
is innovatief, informatief, open, kritisch en 
eerlijk. De oriëntatie van onderwerpen is 
breed: merk en beeld, lokale marketing, 
promotie, sociale media, organisatie, pro-
duct en proces en bedrijfseconomische 
analyse. B.O.G. signaleert trends en ont-
wikkelingen in de foodmarkt en het doel is 
deelnemers te laten groeien in ondernemer-
schap.

Meer informatie:

Bakery Market
Tel. +31 (0)413 316800
info@bakerymarket.nl
www.bakerymarket.nl

http://bakerymarket.nl/
mailto:info@bakerymarket.nl
http://www.bakerymarket.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.

lucht op
z’n Frans.

Gebakken

Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

PREMIUM 
CROISSANT 
GEBOGEN MET 
FRANSE BOTER
24560002

Gemaakt met 
échte Franse boter 
uit Normandië, 
rijk van smaak 
met een heerlijk 
aroma.

http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
mailto:info-nl@lantmannen.com
http://lantmannen-unibake.nl/
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Glutenvrij deeg verschilt sterk van traditioneel deeg, zoals u 
wel weet. Door het ontbreken van gluten is de structuur en 
elasticiteit niet te vergelijken en is het deeg plakkerig van aard. 
Dat heeft direct gevolgen voor de verwerking ervan. Zo kunnen 
traditionele deegverdelers niet goed overweg met de afwijkende 
receptuur van glutenvrij deeg. De toevoer stagneert en het deeg 
blijft plakken in de afweeginstallatie. Vemag Nederland biedt 
bakkerijen hét antwoord op deze problematiek. Vanuit het 
wereldwijd opererende moederconcern is er internationaal veel 
kennis en ervaring opgedaan met de verwerking van glutenvrije 
deegproducten. Vanuit deze jarenlange ervaring heeft Vemag 
een reeks machines ontwikkeld die glutenvrij deeg optimaal 
portioneert. 

GLUTENVRIJ DEEG PORTIONEREN?

     VEMAG BIEDT HÉT ANTWOORD

SLECHTS EEN KLEIN DEEL VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING IS GLUTENINTOLERANT, MAAR DE VRAAG NAAR 

GLUTENVRIJE BROODPRODUCTEN STIJGT EXPLOSIEF. BAKKERIJEN DIE IN WILLEN SPELEN OP DEZE TREND ZIEN ZICH ECHTER 

GECONFRONTEERD MET EEN AANTAL UITDAGINGEN. VEMAG NEDERLAND BIEDT HEN HÉT ANTWOORD OM EFFICIËNT EN 

NAUWKEURIG DEEG TE PORTIONEREN.

INNOVATIEF
Het geheim van de Vemag verdelers zit hem in de innovatieve samenstelling van de machines. Zo 
zorgt een dubbel wormensysteem altijd voor een goede toevoer zonder het deeg te kwetsen en een 
roerwerk met schraper voorkomt dat er deeg achterblijft in de trechter. De verwerking en portione-
ring van het deeg vindt hierdoor uiterst accuraat en efficiënt plaats: 'give-away' wordt tot het mini-
mum gereduceerd. Een ander voordeel van een Vemag afweeginstallatie is het achterwege blijven 
van olie. De deegverdelers functioneren zonder olieverbruik en dat levert een flinke kostenbesparing 
op. Die kostenbesparing spant zich overigens over het totale 
onderhoud van een Vemag machine uit; door de degelijke bouw 
en het gebruik van enkel hoogwaardige RVS onderdelen liggen 
de kosten en werkzaamheden voor onderhoud op een minimaal 
niveau. Bovendien maken de demontabele onderdelen het 
mogelijk om de machines grondig en volledig te reinigen; iets dat 
bij de verwerking van glutenvrije producten van groot belang is.

POSITIEVE ERVARINGEN
De uitgebreide kennis en complete productlijn van Vemag is bin-
nen de Nederlandse bakkerijwereld niet onopgemerkt gebleven. 
Zo deden toonaangevende grondstofproducenten zeer positieve 
ervaringen op tijdens het testen van hun pre-mixen. Daarnaast 
worden de glutenvrije burgerbroodjes van ’s werelds meest 
bekende fastfoodketen verdeeld op een Vemag machine. Volgens 
Vemag Nederland, opererend vanuit het Brabantse Oss, is er een passende oplossing voor ieder 
type bakkerij; van klein ambachtelijk tot groot industrieel. Aangevuld met de kennis en kunde van 
een sterk team bakkerijspecialisten biedt de organisatie daarmee hét antwoord op de uitdaging van 
glutenvrij deeg portioneren. Vemag Nederland beschikt over een vakkundige 24x7 servicedienst en 
nodigt bakkerijen uit contact op te nemen voor een demonstratiebezoek. 

Meer informatie: Vemag Nederland, tel. +31 (0)412 640 858, www.vemag.nl

‘HET GEHEIM VAN DE VEMAG 

VERDELERS ZIT HEM IN DE 

INNOVATIEVE SAMENSTELLING’

http://www.vemag.nl/
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Deze Paneotrad®-dag werd vakkundig en vooral inspirerend gedoceerd door Francois Brandt. In een duidelijk ver-
haal werd uitgelegd hoe de Paneotrad® het beste tot zijn recht komt voor het verwerken van desemproducten in de 
ambachtelijke bakkerij. Een helder ‘businessplan’ is de basis om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken voor de 
inrichting van de ambachtelijke bakkerij met daarin de verdeler. 

Een ander interessant en belangrijk onderdeel van de dag was de theorie over grondstoffen, opbouw van recepturen 
en het kneden van de degen. Ook de fijne kneepjes rondom het bakken kwamen aan bod, waarbij zichtbaar werd dat 
een stenen vloeroven tevens het verschil maakt.

VOORDELEN
Op de volgeboekte dag waar door de deelnemers (geïnteresseerden en gebruikers) veel informatie is uitgewisseld, zijn 
de volgende pluspunten van het werken met de Bongard Paneotrad® naar voren gekomen: 
• Verdelen en bakken op elk gewenst moment, dus altijd een vers product 
• Zeer efficiënt werken
• Afhankelijk van soort degen een scala aan producten, smaak en vorm
• Brood met krokante korst, luchtige kruim en grove structuur
• Constant product
• Schoon werken

Kortom, een mooie informatieve 
en leerzame dag waar ideeën zijn 
opgedaan en gedeeld. Bij voldoen-
de interesse zal Everbake Ovens 
& Bakkerijtechniek het initiatief 
nemen om een vervolg te geven 
de Paneotrad®-dag. 

Meer informatie:

EverBake Ovens & 
Bakkerijtechniek
Tel. +31 (0)88 7300010
Sander van Gastel 
Tel. +31 (0)6 21244950
www.everbake.nl 

BEGIN APRIL WERD DOOR EVERBAKE 

OVENS & BAKKERIJTECHNIEK DE EERSTE 

PANEOTRAD®-DAG GEORGANISEERD BIJ 

HET BAKERY INSTITUTE IN ZAANDAM. 

DE PANEOTRAD®, ONTWIKKELD 

DOOR BONGARD, IS EEN MACHINE 

VOOR HET VERDELEN VAN DEGEN 

WAARBIJ DE STRUCTUUR VAN DE 

DEGEN GERESPECTEERD WORDT EN DE 

NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN BEHOUDEN 

BLIJVEN.

EERSTE PANEOTRAD®-DAG 

GROOT SUCCES

http://www.everbake.nl/
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De verkoop van donuts zit duidelijk in de lift. Alle eetadviezen en diëten ten spijt, we blijven lekker snoe-
pen van alles wat eigenlijk niet goed is. Je kunt er dan ook maar beter op inspelen, zo heeft André gedacht. 
“Ik denk dat er voor bakkers goede kansen liggen op het gebied van donuts. Met de automatische donut-
machine van Belshaw Adamatic is het enorm gemakkelijk om zelf tot wel zevenhonderd donuts per uur te 
produceren. Dat kan zelfs in de winkel om meer beleving te creëren. De machine is heel gemakkelijk te 
gebruiken, doseert zelf, plaatst het deeg in het vet en draait halverwege de donut om. Het allerbelangrijkste 
is natuurlijk dat de smaak heel goed is.”

BELSHAW
“Het Amerikaanse bedrijf Belshaw is de marktleider als het gaat om donut-apparatuur voor zowel een 
bakkerij, winkel als voor de industrie. Met deze apparaten kunt u tevens de Griekse loukoumades of de 
Amerikaanse Hushpuppy’s maken. Of het nu gaat om apparatuur voor kleine hoeveelheden of voor een 
donut robotmachine: wij kunnen deze apparaten voor u bestellen en plaatsen.”

DAWN FOODS
Dat er meer partijen ‘brood’ zien in de donut heeft André inmiddels zelf ook al ondervonden. “We zijn in 
bespreking met Dawn Foods over een samenwerking. Zij brengen donutmixen op de markt en samen kun-
nen we natuurlijk alles voor een bakker uit handen nemen. Het is nu de bedoeling dat we samen demo’s 
gaan geven om de mogelijkheden te laten zien en van daaruit mensen te overtuigen van de meerwaarde. Ik 
denk dat donuts van toegevoegde waarde zijn binnen het productassortiment van bakkers, zeker als je het 
geproefd hebt.”

Meer informatie: 
De Kopermolen BV
Tel. +31 (0)75 6704234
info@de-kopermolen.nl
www.de-kopermolen.nl 

WIJ NEDERLANDERS ZIJN GEK OP 

LEKKERNIJEN ZOALS NATUURLIJK 

ONZE EIGEN OLIEBOL, DE BOSSCHE 

BOL NIET TE VERGETEN, APPELFLAPPEN 

EN ZEKER OOK DONUTS! STEEDS 

MEER ONDERNEMERS WAGEN 

ZICH AAN HET ZELF PRODUCEREN 

VAN DONUTS EN DAT ZAG ANDRÉ 

DE RUITER VAN DE KOPERMOLEN BV 

ALS KANS OM ZIJN ASSORTIMENT 

UIT TE BREIDEN. DE KOPERMOLEN BV 

IS AL JAREN ACTIEF IN HET IN- EN 

VERKOPEN VAN HORECA-, BAKKERIJ 

EN GROOTKEUKENAPPARATUUR, 

MET ZOWEL NIEUWE ALS GEBRUIKTE 

APPARATUUR. NAAST BIJVOORBEELD 

BROODSNIJMACHINES, MENGERS 

EN OVENS IS NU OOK EEN SPECIALE 

AUTOMATISCHE DONUTMACHINE 

AAN HET ASSORTIMENT VAN DE 

KOPERMOLEN BV TOEGEVOEGD. “IK LIEP 

OP EEN BEURS IN MILAAN EN IK ZAG DE 

AUTOMATISCHE DONUTMACHINE VAN 

BELSHAW ADAMATIC. IK WAS METEEN 

GEÏNTRIGEERD EN NA HET PROEVEN 

VAN EEN DONUT WAS IK OM”, ZO 

VERTELT ANDRÉ DE RUITER. 

“IK DENK DAT ER VOOR BAKKERS GOEDE 

KANSEN LIGGEN OP HET GEBIED VAN DONUTS”

mailto:info@de-kopermolen.nl
http://www.de-kopermolen.nl/


H o o g w a a rd i g e  s t a n d b o u w  vo o r  e e n  b e t a a l b a re  p r i j s !

Op een beurs draait het om zien en gezien worden. Daar hoort 

een onderscheidende beursstand bij.  Alu Expo Art verzorgt 

volledig klantspecifi ek op maat gemaakte beursstands voor elk budget.

Hoekweg 63  |  6591 XN Gennep  |  (0485) 7124 00   |  info@aluexpoart.nl

www.aluexpoart.nl

Alu Expo Art heeft meer dan vijftig jaar ervaring en kennis opgebouwd 

in beurscommunicatie. Onze onderscheidende beursstands zijn van 

een hoge kwaliteit en dragen daadwerkelijk bij aan het succes van uw 

beursdeelname. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

mailto:info@aluexpoart.nl
http://www.aluexpoart.nl/
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Door de jaren heen heeft Divardy zich ontpopt als vooraan-
staande producent van allerlei technische oplossingen voor 
transport, maar ook veel machines die toepasbaar zijn in het 
productieproces binnen de bakkersbranche. Bij de ontwikke-
ling van deze machines houdt Divardy vast aan de kernwaar-
den betrouwbaarheid, hygiëne en energiezuinigheid. 

TRANSPORTMEDIUM
Door de combinatie van ervaring en innovatiekracht heeft Divardy al diverse succesvolle machines ontwikkeld en 
bij tevreden klanten in bedrijf genomen. “Daarbij moet je denken aan Oven Loaders, Oven Unloaders, borstel-
machines, reinigingsstraten, tijgerpapmachines, ontdekselaars, bakvormtransporten in alle uitvoeringen, maten en 
lengtes en transporten met elk gewenst transportmedium.”

Op verzoek van klanten in andere branches levert Divardy inmiddels ook transporten voor eieren, tomaten, appels, 
peren, bakjes met aardbeien en dozen. “Zoals men in de bakkersbranche van ons gewend is, kan Divardy de 
transporten uitvoeren met energiezuinige motoren, die bovendien makkelijk reinigbaar zijn. Een belangrijk aspect 
van de transporten die Divardy realiseert, is dat deze uitgevoerd zijn met een neusovername of met een separate 
transferunit. Ook is het mogelijk om een eindeloos transportsysteem te maken in een lichtgewicht uitvoering zodat 
deze aan een plafond kan worden gehangen. Zodoende blijft er vloeroppervlakte vrij voor andere doeleinden. 
In deze vorm al vele malen toegepast als koeltraject. De verrijdbare bewerkingsbanen zijn door middel van een 
vernuftig kliksysteem mechanisch te koppelen. Elke baan is uitgevoerd met een stekker en een contactdoos zodat 
deze ook elektrisch te koppelen zijn. Dit maakt het een ideale oplossing voor het transporteren op iedere locatie”, 
vertelt David tot slot.

Meer informatie: 

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

DIVARDY ONTWIKKELT 
TECHNISCHE OPLOSSINGEN 

VOOR TRANSPORT
WE MOETEN TERUG NAAR HET JAAR 1999 OM DE START VAN DIVARDY TE BESCHRIJVEN. ALWEER 

RUIM VIJFTIEN JAAR GELEDEN BESLOOT DAVID RIJKE ZIJN JARENLANGE ERVARING IN DE BAKKERS-

BRANCHE TE GEBRUIKEN VOOR HET OPLOSSEN VAN TECHNISCHE PROBLEMEN. ZIJN PASSIE VOOR 

TECHNIEK EN GEVOEL VOOR BETROUWBARE OPLOSSINGEN HEBBEN SINDSDIEN GEZORGD VOOR 

EEN SNELLE NAAMSBEKENDHEID VAN DIVARDY. “NIET ALLEEN ONZE GOED OPGELEIDE EN FLEXI-

BELE ONDERHOUDSDIENST, MAAR OOK HET STREVEN 

NAAR INNOVATIE IN MACHINEBOUW ZORGEN VOOR 

EEN GESTAGE GROEI VAN DIVARDY”, ZO GEEFT DAVID 

RIJKE AAN. WIJ SPREKEN MET HEM ALS DIRECTEUR 

VAN DIVARDY OVER DE KRACHT VAN HET BEDRIJF EN 

DE ONTWIKKELINGEN OP TECHNISCH GEBIED.

http://www.divardy.nl/
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INTERCEIL: SPECIALIST IN 

PLAFONDREINIGING

Henny Hendriks startte begin jaren negentig met Interceil. “Het reinigen van plafonds 
met eigen zepen en met eigen machines is een specialiteit geworden. We zijn de enige 
partij die zich volledig richt op de reiniging van plafonds en alles daarom heen. Dus ook 
armaturen, roosters en wanden.”

BAKKERSBRANCHE
Door de jarenlange ervaring en de aanwezige expertise en knowhow mag Interceil zich 
met recht specialist op het gebied van plafondreiniging noemen. “Het is echt zelden dat 
we een plafond tegenkomen dat we niet schoon kunnen krijgen. We zijn in heel veel 
branches actief in de Benelux en Duitsland. Overal waar een plafond aanwezig is, kun-
nen we van dienst zijn. In de bakkersbranche hebben we veel ervaring opgedaan en dus 
weten we wat er nodig is. Zowel grote als kleine bakkerijen bedienen wij, waar wij onze 
klanten zoveel mogelijk ontzorgen”, geeft Henny Hendriks aan.

“Dat houdt bijvoorbeeld in dat we ons volledig aanpassen aan de wensen van onze 
klanten”, zo vervolgt Henny Hendriks. “Dat wil zeggen dat zij bepalen wanneer en op 
welk tijdstip de plafonds gereinigd worden. Daarnaast nemen wij alles mee om de klus 
te klaren zoals steigers, ladders, hoogwerkers en afdekfolies. Het enige dat we nodig 
hebben is water en elektriciteit. Onze mensen zorgen vervolgens voor een efficiënte, 
snelle reiniging of coating in de uren dat de bakkerij niet gebruikt wordt.”

AKOESTICEIL
“We werken met Akoesticeil, een in eigen huis ontwikkeld reinigingsmiddel. Na reini-
ging zijn wanden, plafonds, profielen en roosters weer als nieuw. De materialen krijgen 
bovendien hun akoestische en brandwerende eigenschappen weer terug. Heeft u inte-
resse, laat het ons weten en u heeft binnen vijf dagen een offerte binnen”, zegt Henny 
Hendriks tot slot.

Meer informatie:

Interceil Nederland
Tel. +31 (0)481 420 460
www.interceil.nl

WE HOEVEN U NIET TE WIJZEN OP 

HET BELANG VAN HYGIËNE IN UW 

PRODUCTIELOCATIE. HYGIËNE IS CRUCIAAL, 

ZEKER IN EEN VOEDSELGERELATEERDE 

INDUSTRIE ZOALS DE BAKKERSBRANCHE. ALS 

HET KOMT OP HET REINIGEN VAN PLAFONDS 

EN WANDEN WERPT INTERCEIL ZICH OP ALS 

SPECIALIST. “ALLE VOORWAARDEN ROND 

REINIGING EN HYGIËNE STAAN DUIDELIJK 

OMSCHREVEN IN DE HYGIËNECODE VOOR 

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ”, ZO VERTELT 

HENNY HENDRIKS VAN INTERCEIL NEDERLAND. 

“HET SCHOONMAKEN VAN WANDEN TOT 

1.80 METER IS MEESTAL GEEN PROBLEEM. 

DE RUIMTE DAARBOVEN – HET PLAFOND 

EN ARMATUREN – ZIJN ECHTER MOEILIJK TE 

BEREIKEN. WIJ LOSSEN DIT VOOR U OP.”

http://www.interceil.nl/
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Sonneveld

Het Anticimex SMART concept maakt gebruik van digitale 
communicatie, zoals vallen met sensoren en camera’s die 
onmiddellijk reageren op activiteit van knaagdieren. Ze 
kunnen gebruikt worden als standalone systeem, zowel 
binnen als buiten. “Het is een duurzame oplossing voor 
het beschermen van gebouwen en bedrijven tegen knaag-
dieren. Het systeem is ideaal voor gebruik in bedrijven die 
voedsel produceren, verpakken en/of transporteren.”

SMART BOX
Naast het beheerssysteem biedt Anticimex de SMART Box. 
Deze box is vrij van pesticiden en door het gebruik van 
zonne-energie een milieuvriendelijke oplossing. De val 
kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en wordt 
geplaatst in zones waar knaagdieren zoals muizen en rat-
ten actief zijn. De box werkt 24/7 en zeer efficiënt door 
de mogelijkheid meerdere knaagdieren af te vangen. 

SONNEVELD
Ook Sonneveld maakt gebruik van Anticimex SMART. De 
samenwerking tussen Anticimex en Sonneveld en de over-
stap naar Anticimex SMART Pest Control heeft met betrek-
king tot plaagdierbeheersing onder meer een doelgerichte 
aanpak bij calamiteiten opgeleverd voor Sonneveld. “Maar 
ook technische innovaties en een betere focus en signa-
lering van de kern van het probleem met het gevolg een 
effectievere aanpak van de calamiteit”, zo geeft Sonneveld 
in een reactie aan.

Waar ligt voor Sonneveld de toegevoegde waarde van 
Anticimex en SMART Pest Control? “Anticimex durft bui-
ten de box te denken van een traditionele ongediertebe-
strijder. De technische innovaties zijn hier een voorbeeld 
van, maar ook de technische inspecties en de gegeven 
voorlichtingen aan ons personeel werken daarin mee. 
Waar wij veel van verwachten zijn de discussies welke 
door Anticimex de komende periode worden geïnitieerd 
met betrekking tot bijvoorbeeld werkwijzen hoe de bestrij-
ding in andere landen gebeurt. Daar kunnen vernieuwin-
gen uit voort komen, waar we graag als eerste van willen 
profiteren om ons ook als innoverend bedrijf te kunnen 
blijven presenteren. Wij zien Anticimex als een partner 
die meedenkt, die zich inleeft en ook luistert naar zijn 
partner.”

Meer informatie: 

Anticimex
Tel. +31 (0)88 548 66 62
www.anticimex.nl
sales@anticimex.nl 

KNAAGDIEREN KUNNEN VOOR ERNSTIGE PROBLEMEN ZORGEN IN 

BAKKERIJEN. ZE VERSPREIDEN ZIEKTES, BESMETTEN PRODUCTEN EN KUNNEN 

DE OORZAAK ZIJN VAN STORINGEN EN SOMS ZELFS BRAND. ANTICIMEX, 

SPECIALIST IN PLAAGDIERBEHEERSING, VOORKOMT DEZE PROBLEMEN 

MET HAAR SMART PRODUCTEN: EEN INNOVATIEVE EN MILIEUVRIENDELIJKE 

OPLOSSING OM PROBLEMEN MET KNAAGDIEREN TE VOORKOMEN 

EN IN KAART TE BRENGEN. “ONZE UITGEBREIDE, FLEXIBELE EN GIFVRIJE 

DIENSTVERLENING IS EEN COMBINATIE VAN KENNIS EN ERVARING MET 

KNAAGDIEREN EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE, DIE ZOWEL KNAAGDIEREN 

PERMANENT MONITORT ALS VANGT”, ZO GEEFT ANTICIMEX AAN. 

MAAKT GEBRUIK VAN

ANTICIMEX SMART
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http://www.anticimex.nl/
mailto:sales@anticimex.nl
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Broodsnijmachines

Verpakkingsmachines

Intern transport

Taartsnijmachines

Broodsnijmessen

Professional in bakkerij oplossingen projecttechniek.nl

•  Plantontwikkeling •  Technische bakkerij audit •  Bakkerijadvies

•  Engineering & aanbesteding •  Energie advies •  Taxaties  

•  Realisatie •  CAD tekenwerk •  Procesinnovatiein
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24/7 monitoring en doeltreffende bescherming
Milieuvriendelijk en vrij van pesticiden
Pro-actieve acties mogelijk door 24/7 rapportering
Tijdbesparend door digitale controles
Rendabel door verminderde risico’s
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GRONDSTOFFEN

& Bakkerij-
inrichting

nbt magazine
TREIF & HTI 
‘PASSION FOR
FOOD CUTTING’
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N I E U W S

MARVU 
IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

Onderdeel van de nieuwe identiteit is de slogan ‘Sterk 
in verbinden’. Dat is natuurlijk kenmerkend voor Marvu; 
het verbinden van losse processtappen middels trans-
portoplossingen tot één soepel lopend geheel. Om dit 
te realiseren verbindt Marvu de juiste mensen, die geza-
menlijk voor elk logistiek probleem tot de beste oplos-
sing komen. 

MARVU ZET BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN 
EASYLOCKDRIVE SYSTEMS VOORT
Per januari 2016 verbindt Marvu de bedrijfsactiviteiten 
van EasyLockDrive Systems aan zich. EasyLockDrive 
Systems, opgericht in 2008, staat bekend om haar einde-
loze transportsystemen; een combinatie van modulaire 
transportbanden en i-Drive modules. Grote industriële 
bakkerijen zoals La Lorraine, Bakkersland, Kohberg en 
Millenaar Bakkerij werken met transportsystemen van 
EasyLockDrive Systems. Marvu zet deze transportoplos-
sing voort onder de naam ‘i-Drive™  transport’. 

TOEKOMSTGERICHT
De afgelopen tijd is veel energie gestoken in het neer-
zetten van een nieuwe identiteit. “We merkten dat er 
behoefte is aan duidelijke, overzichtelijke informatie 
met betrekking tot ons omvangrijke productenpallet”, 
vertelt Karin van Wanrooij, marketingmedewerkster bij 
Marvu. “Het resultaat is een geheel vernieuwde huisstijl, 
gedetailleerde productbrochures en een nieuwe website; 
www.marvu.nl. Op een overzichtelijke wijze informeert 
de nieuwe website zowel bestaande als potentiële klan-
ten hoe Marvu voor hen van toegevoegde waarde kan 
zijn. Met een uitgebreid en veelzijdig productenpallet 
als basis biedt Marvu altijd een (maatwerk) logistieke 
oplossing. Het in kaart brengen van de klant-situatie 
en de adviesfunctie spelen hierbij een belangrijke rol. 
Daarnaast begrijpt Marvu het belang van continuïteit 
binnen de productie en het minimaliseren van productie-
stilstand. Reden waarom Marvu veel waarde hecht aan 
goede service en het ontzorgen van haar klanten.”

Marc Vulders, directeur-eigenaar, besluit met: “Marvu is 
sterk in verbinden en levert daarmee de meest optimale 
logistieke oplossing voor haar relaties. Met onze nieuwe 
identiteit en de bedrijfsactiviteiten van EasyLockDrive 
Systems, is Marvu klaar voor de (internationale) toe-
komst.”  

Voor meer informatie:

Marvu
Tel. +31 (0)413 478 828
info@marvu.nl 
www.marvu.nl 

MARVU WERKT OP CONTINUE BASIS AAN HET PROFESSIONALISE-

REN VAN ALLE PROCESSEN. ZO IS DE AFGELOPEN MAANDEN HARD 

GEWERKT AAN DE NIEUWE IDENTITEIT VAN HET BEDRIJF. SAMEN 

MET DE TOEVOEGING VAN EASYLOCKDRIVE SYSTEMS IS MARVU NU 

OP DE TOEKOMST VOORBEREID.

A D V E R T E N T I E

http://www.marvu.nl/
mailto:info@marvu.nl
http://www.marvu.nl/
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B E U R S V E R S L A G

Met een bomvol programma qua wedstrijden, demonstraties en presentaties was 
Europain het bezoeken al meer dan waard. Qua innovaties lieten de bijna 700 expo-
santen van zich horen. Vanuit Nederland waren onder meer Bolidt, Bakon Food 
Equipment, Tromp Group, Daub Bakery Machinery, Baktech BV en Kaak Group aan-
wezig met een stand.
 
FRANÇOIS HOLLANDE
Ook de president van Frankrijk, François Hollande, liet zijn gezicht zien tijdens de 
beurs en sprak de complete sector die gedurende vijf dagen bijeenkwam in Parijs toe: 
“Vandaag ben ik hier aanwezig vanwege het grote belang, de historie, het plezier en 
de toekomst van de sector brood- en banketbakkerij.”

PROGRAMMA 
Het creatieve en kwalitatieve programma was gericht op alle marktspelers. Zo vonden 
er een aantal wedstrijden plaats die in het teken stonden van creativiteit en vitaliteit en 
140 workshops en conferenties door exposanten, partnerorganisaties en verenigingen. 
Ook directe uitwisselingen waren mogelijk tijdens demonstraties en rondetafelgesprek-
ken, waarbij ambachtelijke en industriële bakkers concrete ideeën konden opdoen 
voor de ontwikkeling van hun productie, omzet en verkooppunt. Verder bood de 
afgelopen beurseditie de ideale gelegenheid voor bakkers om te anticiperen op de ver-
wachtingen van de consument. 

WK BOULANGERIE 2016
Tijdens het WK Boulangerie streed het Nederlandse BoulangerieTeam onder leiding 
van Hans Som als één van de favorieten mee om de felbegeerde titel. De wedstrijd 
bevatte dit jaar drie nieuwe onderdelen, namelijk Stokbrood & Brood Wereldwijd, 
Viennoiserie & Hartige Producten en het Showstuk. Helaas viel Nederland buiten de 
prijzen en werd het podium gevuld door Zuid-Korea, Taiwan en Frankrijk. 

Nederland viel wél in de prijzen in de wedstrijd Young Bakery Hopeful op 5 februari. 
Deze wedstrijd vond voorafgaand aan het WK Boulangerie in Parijs plaats en werd 
gewonnen door Rianne Kuijntjes. Bij deze wedstrijd voor talentvolle bakkers wist 
de jonge sterbakster namens Nederland de eerste plaats te veroveren met diverse 
brunchlekkernijen voor kinderen van zes tot tien jaar. Rianne werkt bij Bakkerij Verba 
in Brakel, waar ze wordt gecoacht en geïnspireerd door eigenaar Christiaan van de 
Vegt.

DYNAMISCH VAK
De meesterlijke demonstraties door jonge talenten uit de Franse en internationale 
brood- en banketbakkerij onderstreepten nog eens de dynamiek en de voortdurende 
ontwikkeling van het bakkersvak. Hierop inspelend konden fabrikanten en gebruikers, 
zowel ambachtelijk als industrieel, ook kennis nemen van de laatste marktontwikkelin-
gen en het overzicht van vraag en aanbod.

EUROPAIN & INTERSUC 2018
Dankzij deze vakbeurs konden professionals, ambachtelijke bakkers en industrie ver-
schillende oplossingen, ideeën en adviezen vinden om in te spelen op de verwach-
tingen en nieuwe consumptiepatronen in de sector brood- en banketbakkerij. Met dit 
alles heeft Europain & Intersuc zich zonder twijfel met succes neergezet als toonaange-
vend evenement binnen de bakkersbranche. De volgende editie van het grootste mon-
diale trefpunt voor brood-en banketbakkerij vindt plaats in 2018, wederom in Parijs.

Meer informatie: www.europain.com

RUIM ZESTIGDUIZEND BEZOEKERS 
VOOR EUROPAIN & INTERSUC 2016 

EUROPAIN & INTERSUC 2016 HEEFT BEGIN FEBRUARI DE DEUREN NAAR VOLLE TEVREDENHEID KUNNEN SLUITEN NA WEDEROM EEN SUCCES-

VOLLE BEURSEDITIE. WELISWAAR WAREN ER MINDER BEZOEKERS (63.000 BEZOEKERS WAAR ER IN 2014 NOG 77.000 BEZOEKERS WAREN) 

DIE NAAR PARIJS TROKKEN OM DE CRÈME DE LA CRÈME VAN DE BAKKERSBRANCHE IN ACTIE TE ZIEN, MAAR DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN 

EN TRENDS MAAKTEN VEEL GOED. ZOALS ALTIJD VOLDEED EUROPAIN DAN OOK WEER VOLLEDIG AAN ALLE VERWACHTINGEN. 

http://www.europain.com/
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CIJFERS EUROPAIN & INTERSUC 2016

• 63.282 bezoekers, waarvan 27% internationaal uit 137 landen
• 6% meer Franse bezoekers ten opzichte van 2014
• 679 exposanten en merken, waarvan 26% internationaal uit 25 landen
• 5 wedstrijden met 134 deelnemers, waarvan 15 winnaars en 61 juryleden
• 5 demonstratieruimtes met 140 evenementen en rondetafelgesprekken
• 7 ton levensmiddelen verzameld voor het Rode Kruis tijdens de beurs
• 251 journalisten, waarvan 92 internationale journalisten 
• 6.896 Facebook-fans
• 121.0523 bekeken webpagina’s op de website www.europain.com

http://www.europain.com/
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R E T R O :  B A K K E R  A L B E R T

Negentien jaar geleden startte Albert samen met zijn vrouw 
Wilma Bakker Albert in Zeist. “Bakker Bossenbroek zocht 
opvolging en zodoende zijn we in gesprek getreden. De bak-
kerij met winkel zijn gevestigd in een woonwijk en ondanks 
veel negatieve adviezen van anderen zagen wij juist heel veel 
potentie voor een dergelijke locatie. Er was nog een ander filiaal 
in het centrum, maar daar hebben we na twee jaar afscheid van 
genomen. We zijn ons gaan focussen op één winkel en ons gaan 
specialiseren in brood. Dat bleek te werken en de omzet groeide 
gestaag. Toch was er geen ruimte om te investeren, terwijl dat 
wel nodig was. Twee jaar geleden wilden we de winkel verbou-
wen, omdat deze heel gedateerd was. Daarom gingen we naar 
de bank. Helaas kwamen we in hun ogen niet in aanmerking 
voor een lening, dus moesten we op zoek naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden. Toen ben ik met het idee gekomen 
voor crowdfunding en dat idee ben ik gaan uitwerken met mijn 
accountant.”

BAKKER ALBERT FINANCIERT 
VERBOUWING DOOR MIDDEL VAN 
               CROWDFUNDING
FINANCIERING: HET IS VAAK EEN DOORN IN HET OOG VAN VEEL ONDERNEMERS. BANKEN ZIJN HELAAS AL LANGE TIJD NIET MEER BEREID 

OM RISICO’S TE NEMEN ALS HET GAAT OM HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ONDERNEMERS. WAT DOE JE DAN ALS JE TOCH WILT 

INVESTEREN IN JE BAKKERIJ OF WINKEL? DIE VRAAG HEEFT ALBERT DE JONG VAN BAKKER ALBERT UIT ZEIST ZICHZELF OOK TWEE JAAR GELEDEN 

GESTELD EN ZIJN ANTWOORD WAS CROWDFUNDING. ZIJN WINKEL WAS NODIG AAN EEN VERBOUWING TOE EN DE BANK GAF UITERAARD 

GEEN GARANTIES. DAAROM SPRAK HIJ ZIJN KLANTEN AAN EN STARTTE EEN CROWDFUNDING-TRAJECT. “BINNEN ANDERHALVE WEEK HAD-

DEN WE DE FINANCIERING VOOR DE VERBOUWING ROND”, ZO VERTELT ALBERT.

€ 110.000,-
Albert had zijn winkelplan en het crowdfunding-traject helemaal uit-
gewerkt en rolde het idee uit richting zijn klanten. “We hebben vorig 
jaar in januari een bijeenkomst georganiseerd en we hoopten maar 
dat er een goede opkomst zou zijn. We hadden een ruimte geregeld 
tegenover ons winkelpand in de hoop dat er veel belangstelling zou 
zijn. Uiteindelijk stond er een rij van mensen te wachten om de 
zaal in te mogen. Ik en degene die het traject begeleidde vertelden 
de aanwezigen over onze plannen en we kregen echt alleen maar 
enthousiaste reacties. Uiteindelijk hadden we € 110.000,- nodig om 
de winkel te verbouwen en dat bedrag was in anderhalve week al bij 
elkaar. Maar liefst 120 mensen waren bereid ons te helpen met de 
financiering.”
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UITBETALING
“Het idee was als volgt: je kon je inschrijven op bedragen van € 500,-, 
€ 1.000,- en € 1.500,-. Daarover kreeg je of 4 % rendement uitgekeerd of je 
kon het uit laten betalen in producten. Dat wil zeggen dat wanneer je € 500,- 
had ingelegd, je elke week € 2,50 op een pas gestort krijgt die je in de winkel 
kan besteden. Het resultaat was echt bijzonder. Als we wilden hadden we wel 
€ 200.000,- kunnen ophalen. Het heeft allemaal met gunnen te maken. Het is 
bijzonder om mee te maken dat je klanten zoveel bereidheid tonen om je te 
helpen. Daarbij kregen wij niet alleen het gewenste bedrag zo snel bij elkaar, 
we kregen er meteen 120 ambassadeurs voor de winkel bij”, aldus Albert.

De terugbetaling wordt gekoppeld aan het kassasysteem waardoor, afhankelijk 
van de inleg, vanaf € 2,50 per week aan korting wordt geboden. Met deze 
korting wordt de inleg terugbetaald tot een totaalbedrag van de inleg plus 25%. 
Zo wordt op € 500,- dus € 625,- terugbetaald. Gerekend over een looptijd van 
de crowdfunding van 250 weken (vier jaar en tien maanden) betekent dit een 
bruto rendement van 8,6%, hetgeen veel meer is dan de reguliere 1,5% bij een 
bank. De gemiddelde besteding bij Bakker Albert bedraagt € 7,50 per keer. 
Uitgaande van één bezoek per week betekent de derde optie (€ 1.500,-) dat 
bij deelname aan dit crowdfundproject de klant als dank gratis brood krijgt.

VERBOUWING
Met het bedrag dat Albert ophaalde via crowdfunding gaf hij zijn winkel een 
opknapbeurt. “Het geld moest 1 april gestort worden en daarna konden we 
starten. Uiteindelijk heeft de verbouwing drie weken geduurd en in die peri-
ode stond er een verkoopkar voor de deur zodat we wel onze klanten konden 
blijven bedienen. Je calculeert dan toch een omzetverlies in, maar door de 
betrokkenheid van de buurt was er bijna geen omzetverlies. Daarbij was er 
ook heel veel belangstelling voor de verbouwing. Er waren continu mensen 
die een kijkje kwamen nemen. Dat hadden de bouwvakkers ook nog nooit 
meegemaakt.”

OPENING
Op 28 april werd de geheel verbouwde winkel geopend onder 
grote belangstelling van alles en iedereen die betrokken is bij 
Bakker Albert. “Het was zo druk, echt geweldig om mee te maken. 
We draaiden in die periode na de opening van de nieuwe winkel 
een omzetplus van maar liefst 40 %. Bizar hoog natuurlijk, maar 
dat geeft maar aan dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Nu 
plussen we nog steeds rond de 25% overigens. En je ziet dat het 
overgrote deel van de crowdfunders binnen vier weken gebruik 
maakt van hun saldo om producten te kopen in de winkel. Je mag 
dan ook spreken van een doorslaand succes.”

SPECIALIST
Toch is dit project een eenmalig iets. “Ik ga niet nog een crowdfun-
ding-traject opzetten, want je kan alleen maar verliezen. Dit was 
een succes en daar moet je het bij laten. We houden voorlopig de 
focus op onze enige winkel en gaan verder met het specialiseren 
in brood. Dat vind ik leuk, het blijkt echt te werken en ik kan elke 
week iets ‘geks’ maken. Ik ga ook regelmatig buiten de deur om 
mijn kennis op te krikken, zoals laatst door een cursus te volgen bij 
het Bakery Institute. Het is gewoon heel leuk om met ontwikkelin-
gen bezig te zijn op het gebied van brood. Ik sta zelf ook regelmatig 
in de winkel de producten te bereiden. Dat zorgt voor beleving, 
maar ook voor contact met de klanten. Ik ben ook het gezicht van 
de bakkerij, dus moet ik er staan vind ik. Klanten spreken mij aan, 
stellen vragen en zien wat de bakker allemaal doet. Uiteindelijk 
gaan ze blij de winkel uit en daar gaat het om.”
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“De Hospitality stand was de succesvolle variant van de 
recente IBA-beurs in München en dus met twee schaal-
modellen van complete productielijnen, productvitrines 
en beeldopnamen van productieprocessen. Bezoekers 
kwamen bijzonder gericht naar onze stand en hadden 
specifieke vragen over onze productielijnen. Een direct 
gevolg van onze positie als turnkey supplier voor de 
gehele bakkerij-industrie. We namen de tijd voor de 
bezoekers en volgden onze formule van Hospitality. 
Bezoekers stelden deze gastvrijheid op prijs en zo 
was er gelegenheid tot interessante discussies. Op dit 
moment zijn wij volop bezig met de follow up van de 
beurs en ik ben tevreden.”

“Maar we zijn ook realistisch”, zo vervolgt Pieter. “Er 
waren minder bedrijven aanwezig tijdens de beurs en 
veel stands waren kleiner in omvang. We zijn bezig 
de bezoekers en de beurs te analyseren maar het is de 
kwaliteit van diezelfde bezoeker die telt. En dat voelt 
goed.”

Meer informatie:

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

BEGIN FEBRUARI NAM TROMP GROUP OPNIEUW DEEL AAN 

DE EUROPAIN & INTERSUC 2016 IN PARIJS EN HET BEDRIJF 

KIJKT ZEER TEVREDEN TERUG OP DE VIJFDAAGSE VAKBEURS. 

VAN 5 TOT EN MET DINSDAG 9 FEBRUARI STOND TROMP 

GROUP MET HAAR ZOGENAAMDE ‘HOSPITALITY’ STAND IN 

HET MIDDELPUNT VAN DE BELANGSTELLING. “SUCCESVOL 

IS DE CONCLUSIE EN DE KWALITEIT VAN DE BEZOEKERS 

WAS PRIMA”, ZO HOREN WIJ ONDER MEER VAN PIETER 

DOORNBOS GENERAL SALES MANAGER VAN TROMP GROUP.

http://www.trompgroup.nl/


Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee.

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.miwe.com/
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Van silo tot krat

De Kaak Groep wenst 
de lezers van 

NBT Magazine prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 201 !
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