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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossingsleverancier voor 
de industriële bakkerswereld

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

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

en de specialist voor 
complete broodproductie-
lijnen voor elk type brood 
en elke capaciteit. 

Ook bij gedeeltelijke 
vervanging van uw 
broodproductielijn heeft 
Divardy een betaalbare 
oplossing.

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

mw_anz_roll_in_eplus_nl  07.05.2010 13:46 Uhr  Seite 1

Omslagen.indd   2 26-04-17   09:15

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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Voor de allerlaatste keer hebben we een Bakkersvak-editie in Autotron Rosmalen 
gehad en wat hebben we genoten. Bakkersvak was ook dit jaar weer een geweldig 
sfeervolle beurs, waar de gehele branche haar beste beentje voor zette om twee dagen 
lang bezoekers te verrassen, te inspireren en te motiveren. Ook als exposant hebben 
wij Bakkersvak wederom als zeer plezierig ervaren. 

Vooral de laagdrempeligheid maakt Bakkersvak zo’n succesvolle beursformule. In een 
ongedwongen sfeer en met open stands kunnen bezoekers zich op hun gemak ori-
enteren. Dat verspreid over twee dagen dan ook nog eens bijna achtduizend mensen 
de moeite nemen om naar Rosmalen te reizen, bewijst het succes van Bakkersvak. En 
natuurlijk kon er volop geproefd, geroken en beleefd worden! 

Proeven, ruiken, beleven: het is niet eens zozeer iets dat je alleen verwacht op een 
beurs, maar ook in een winkel. Zo was ik onlangs bij Bakkerij Victor Driessen in Den 
Haag en daar draait alles om het product en beleving. Victor is een erkend vakman 
en heeft onlangs ook zijn eigen broodverbetermiddel op de markt gebracht, puur en 
alleen omdat het zijn brood beter maakt en hij er voor wil zorgen dat ieder brood 
beter smaakt. Ik kan u uit eerste hand vertellen dat het brood van Victor langer vers 
bleef en de smaak geweldig was. Tijdens Bakkersvak is aan maar liefst zeshonderd 
bezoekers een proefmonster van het broodverbetermiddel (Tjed) uitgedeeld, dus 
wellicht heeft u al ervaren of het uw brood ook beter maakt. Anders zou ik zeggen, 
benader Victor toch eens om u een sample te sturen. 

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer introducties geweest die tijdens Bakkersvak wer-
den gepresenteerd. Wat toch steeds duidelijker naar voren komt, is dat de economie 
aantrekt en het vertrouwen terugkeert. Investeren is weer een optie voor heel veel 
bedrijven en dat merk je in de hele branche. Tijdens Bakkersvak wordt er georiënteerd, 
maar ook bedrijven merken dat de vraag groeit. Beko Techniek heeft bijvoorbeeld de 
laatste maanden aangegrepen om de interne organisatie te herpositioneren en te aan 
te passen om in te spelen op de groei die ingezet is. Al met al hele goede voortekenen 
en laten we hopen dat de positiviteit die nu heerst, nog heel lang aan blijft houden. 

Veel leesplezier met deze nieuwe uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl      

De Visie

Coen de Jager
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‘INVESTEREN IS WEER EEN OPTIE 

VOOR HEEL VEEL BEDRIJVEN’
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P. 8 RBK GROUP
Mocht u het productie- of logistieke proces op de één of andere manier willen verbeteren, dan is RBK Group wellicht een gewenste gesprekspartner. Dat gold in 
ieder geval wel voor Bacu Bakkerij in Uden.

12

P. 12 UITZENDBUREAU HET AMBACHT
Dit jaar markeert het tienjarig bestaan van Uitzendbureau het Ambacht. Een decennia geleden werd het bedrijf 
gestart om te voorzien in een behoefte en de eerste die daar gebruik van maakte? “Meester Boulanger Wilfred 
Haafs”, zegt Gert-Jan ten Napel.

n B T  M a g a z i n e  n r  2  2 0 1 74
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P. 22 COVERSTORY 
Met 42 jaar ervaring mag je Frank 
Pieters toch wel een ervaringsdes-
kundige noemen op het gebied 
van ovens. De afgelopen tien jaar 
is hij bezig geweest met het ver-
vullen van zijn droom: het ontwik-
kelen en bouwen van zijn eigen 
Moduceloven. 

P. 16 NABESCHOUWING BAKKERSVAK
Voor de zesde en tevens laatste keer vond op 5 en 6 maart Bakkersvak plaats in de Autotron in Rosmalen en 
er mag terug gekeken worden op wederom een succesvolle editie. Wij maakten een uitgebreid fotoverslag van 
de tweedaagse vakbeurs. 

16
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P. 28 BVT 
De Interpack heeft letterlijk net haar deuren gesloten, maar BVT en 
NewCap mogen met heel veel trots terugkijken op een geslaagde 
beurs. Niet alleen wist het bedrijf zich nadrukkelijk te profileren, ook 
de reacties van de bezoekers op innovaties zoals Vacuum Cooling 
waren overweldigend.
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44

P. 40 RETRO
Door een online bericht over speciale ‘brood afhaalpunten’ bij ambachtelijke 
collega’s in Den Haag was onze interesse in Bakkerij Victor Driessen gewekt. 
Een leuke aanleiding om naar Den Haag te rijden en te spreken met de bak-
ker zelf en zijn bedrijfsvoerder Timo de Jong. Al snel blijkt dat er veel meer 
te vertellen is.

P. 26 BEKO TECHNIEK
Er is de afgelopen periode het nodige veranderd bij Beko Techniek. Intern is 
bijvoorbeeld de organisatie herzien én er heeft een verbouwing plaatsgevon-
den. De reden: inspelen op groei, efficiëntieverbetering en voorbereid zijn op 
de toekomst.

40

26



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

Eerlijk gezegd wist eigenlijk niemand vooraf wat we konden verwachten van 
Bakkersvak 2017, maar ook dit jaar oversteeg Bakkersvak zichzelf met ruim 
7.700 bezoekers en 180 exposanten. De trends en innovaties van het even-
eens grote aantal exposanten kon rekenen op veel bekijks. 

Ook de combinatie met de aanwezigheid van het Nederlands Patisserie 
Team en het BoulangerieTeam bleek weer een positieve werking te hebben, 
met name bij patissiers en ambachtelijke bakkers. Vele bezoekers traden 
in gesprek met het Nederlands Bakkerij Centrum over het verbeteren van 
de kwaliteit van hun producten en hielden hun adem in bij de finishing 
touch van de masterclasses van het Nederlands Patisserie Team. Ook zagen 
ze het ene na het andere verrassende brood uit de oven komen bij het 
BoulangerieTeam. Het was dan wel de laatste editie in Rosmalen, want 
volgend jaar zal Bakkersvak gehouden worden in de evenementenhal te 
Gorinchem, maar we mogen weer terugkijken op een geweldig evenement. 

Dan een heel ander punt. Voedingsvezels zijn een belangrijk element in onze 
voeding. Er is tegenwoordig veel informatie beschikbaar over voedingsve-
zels. 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, kwaliteitssystemen en nieuwe ontwikkelingen
kunt u terecht bij kennisspecialisten. Uw grondstoffenleveranciers zijn één 
van die kennisspecialisten die hierbij kunnen helpen en daarnaast staan ze 
open voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op basis van 
een consumentgerichte aanpak

Tot slot wil ik namens alle NBT-leden u in ieder geval weer heel veel leesple-
zier toewensen met deze uitgave van NBT Magazine.

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

HET IS ALWEER EEN PAAR MAANDEN GELEDEN DAT BAKKERSVAK GEHOUDEN WERD IN ROSMALEN MAAR HET POSITIEVE IS DAT WE NU BETER 

DE UITWERKING VAN DE BEURS KUNNEN METEN. DAT IK VOOR EEN MEERDERHEID VAN DE (BANKET)BAKKERS EN LEVERANCIERS UIT ONZE 

SECTOR SPREEK ALS IK ZEG DAT WE WEER MET EEN GOED GEVOEL KUNNEN TERUGKIJKEN OP DE AFGELOPEN EDITIE VAN BAKKERSVAK, IS 

WAARSCHIJNLIJK EEN UNDERSTATEMENT. ER ZIJN NAMELIJK MEETBARE STATISTIEKEN EN POSITIEVE GELUIDEN DAT ZOWEL DE AMBACHTELIJKE 

ALS DE (SEMI)INDUSTRIËLE BAKKERS WEER BEREID ZIJN TE INVESTEREN EN DAT KOMT DE HELE BRANCHE TEN GOEDE. 

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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Complete Bakkerij inrichting
Eigen productie, engineering en service. Uw 

bakkerij inrichting in vertrouwde handen! 

EverBake Group biedt totaaloplossingen voor iedere bak-
kerij. Van bakeware & coatings, spray oplossingen tot 
ovens & machines. Alles wordt ontworpen met oog voor 
detail, passend binnen de bakkerij van ambacht tot indus-
trie. Onze ervaren adviseurs en engineers staan graag voor 
u klaar.
 
EverBake Group biedt een toegevoegde waarde voor uw 
bakkerij, denkend vanuit het eindproduct en altijd op zoek 
naar de juiste oplossing samen met u. 

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

Complete bakkerijinrichting ~ www.everbake.nl
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r e p o r T a g e

Bacu is een brood- en banketbakkerij in Uden waar alweer de vierde generatie van de familie 
Aldenhuijsen aan het roer staat. Elke dag van de week komt een breed assortiment groot- en kleinbrood 
vers uit de oven voor de verschillende Jumbo-vestigingen in het zuiden (Brabant en Limburg). Daarnaast 
wordt ook elke dag vers banket gemaakt voor dezelfde grootgrutter, maar dan voor de landelijke winkels. 
Door de toepassing van de meest moderne technieken worden de producten op uiterst efficiënte manier 
en met een constante kwaliteit geproduceerd. Bacu werkt continu aan het verbeteren van haar processen. 
Bij Bacu Bakkerij bestond de wens om het ontvangstproces en voorraadbeheer van grond- en hulpstoffen 
verder te optimaliseren en was men op zoek naar een partner die dit kon verzorgen. 

NAAMSBEKENDHEID
RBK is al bijna veertig jaar een begrip binnen de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf levert rende-
mentsverhogende oplossingen op het gebied van milieu, bedrijfsontwikkeling, logistieke productie inrich-
tingen, procesengineering, automatisering en procesbeheersing. Binnen de bakkersbranche is de naamsbe-
kendheid wellicht nog niet zo groot, maar daar gaat zeker verandering in komen. Bij Bacu wisten ze voor-
afgaand aan de samenwerking met RBK ook nog niet veel van het ingenieurs- en automatiseringsbureau. 
“We werden geattendeerd op RBK door een productiechef van ons die eerder bij een vorige werkgever 
goede ervaringen met RBK had gehad. Zodoende zijn we in gesprek getreden”, aldus Leon van den Broek.

Bacu is onderdeel van Bake Five en daar liepen de partijen tegen dezelfde problemen aan. “We hebben 
dan ook een werkgroep opgericht om te kijken of we niet gezamenlijk de logistieke vraagstukken konden 
benoemen en een partij konden vinden die een kant-en-klaar soft- en hardware pakket kon ontwikkelen. 
Uiteindelijk is het niet collectief uitbesteed, maar wij hebben het voortouw genomen om als eerste te 
gaan voor de oplossing van RBK. Dat is zo naar tevredenheid gegaan dat inmiddels meerdere Bake Five 
collega’s ook overgestapt zijn of interesse hebben. Hadden we het wellicht toch beter collectief kunnen 
afnemen”, zo geeft Leon lachend aan.

TOEKOMST
De vraag is natuurlijk: waarom RBK? “We hebben samen met RBK gekeken bij een viertal andere voed-
selverwerkend bedrijven en daar kwam het systeem mooi naar voren. Dit leek ons het meest geschikt. 
Daarbij kwam als grote voordeel dat we in de toekomst nog verder konden samenwerken met RBK. Ze 
kunnen bijvoorbeeld lijnen monitoren en beheren en dat zijn stappen die we ook nog willen maken”, zo 
verduidelijkt Leon.

FOBIS® 
Bacu heeft RBK gevraagd om met behulp van het informatiesysteem FOBIS® het ontvangstproces en de 
voorraadbeheer van grond- en hulpstoffen te ondersteunen op basis van de hoge eisen die Bacu stelt. Met 

EFFICIËNTER WERKEN, ZORGEN DAT DE 

KOSTPRIJS VAN JE EINDPRODUCT VERLAAGD 

WORDT, JE VOORRAADBEHEER OPTIMALISE-

REN EN NOG HYGIËNISCHER PRODUCEREN: 

HET ZIJN WENSEN DIE VOOR ALLE BAKKERS 

– AMBACHTELIJK OF INDUSTRIEEL – VAN TOE-

PASSING ZIJN. MOCHT U HET PRODUCTIE- OF 

LOGISTIEKE PROCES OP DE ÉÉN OF ANDERE 

MANIER WILLEN VERBETEREN, DAN IS RBK 

GROUP WELLICHT EEN GEWENSTE GESPREKS-

PARTNER. DAT GOLD IN IEDER GEVAL WEL 

VOOR BACU BAKKERIJ IN UDEN. ZIJ WAREN 

OP ZOEK NAAR EEN GEDEGEN PARTIJ DIE DE 

PROBLEMEN DIE ERVAREN WERDEN BINNEN 

HET LOGISTIEKE PROCES EN HET VOORRAAD-

BEHEER KON OPLOSSEN EN AUTOMATISEREN. 

DE KEUS VIEL UITEINDELIJK OP RBK GROUP, 

MAAR HOE DAT TOT STAND KWAM HOREN 

WIJ VAN LEON VAN DEN BROEK VAN BACU 

BAKKERIJ EN JAN WILBRINK VAN RBK GROUP.

‘REFERENTIE’ 
BACU BAKKERIJ 
IS ZEER TEVREDEN MET 
RBK GROUP

Jan Wilbrink en Leon van den Broek 
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FOBIS® worden de bestellingen geplaatst, het ontvangstproces gecontroleerd, de kwaliteitscontroles vast-
gelegd en de tracering geborgd. Ook het voorraadbeheer van de grondstoffen wordt met FOBIS®  optimaal 
verzorgd. Er is een realtime betrouwbaar inzicht in de voorraad en voorraadlocaties. De registraties zijn op 
eenvoudige wijze gecontroleerd uit te voeren.

Jan Wilbrink: “Ons advies aan bedrijven die gaan starten met onze software is altijd: ‘begin eenvoudig’. Het 
ontvangstproces en de verlading zijn dan de meest ideale zaken om aan te pakken. Als je dat op orde hebt, 
dan kunnen wij je helpen om op de werkvloer verder te automatiseren. Je moet niet onderschatten dat het 
implementeren van dergelijke pakketten veel van je organisatie vergt. Je moet er klaar voor zijn.”

Dat laatste ondervonden ze ook bij Bacu. “Ook wij hebben in eerste instantie wat strubbelingen gehad. Dat 
lag niet aan RBK, maar we hebben in opleiding en motivatie onze mensen nog wel wat mee moeten geven. 
Elk pakket dat je implementeert werkt alleen maar als er gedisciplineerd mee gewerkt wordt. Je moet 
de vragen die gesteld worden over bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole goed beantwoorden”, aldus Leon. 
“Discipline is echt heel belangrijk, maar dan is Bacu een zeer goed voorbeeld”, zegt Jan.

EFFICIENTIE
Het doel is natuurlijk efficiënter werken. “Waar we voorheen alles handmatig moesten invoeren, gebeurt 
het tegenwoordig automatisch en kunnen we de data veel beter gebruiken in de rest van onze bedrijfsvoe-

ring. De voorraden kloppen nu en we zijn veel 
beter ingesteld op eventuele problemen. We moe-
ten steeds groter produceren en we kunnen geen 
schandalen gebruiken. We kunnen dat voorkomen 
door een goed systeem. Het is noodzakelijk om 
alles inzichtelijk en controleerbaar te hebben. 
Daarom zijn er bijvoorbeeld ook een traceer- en 
kwaliteitsmodule in het systeem geïntegreerd.” 

We mogen wel stellen dat de samenwerking tus-
sen RBK en Bacu naar volle tevredenheid is. “Het 
systeem loopt goed en door onze ervaringen wordt 
de interesse ook gewekt van andere bakkers”, 
aldus Leon. Jan vult aan: “Niet voor niets is Bacu 
voor ons een belangrijke referentie voor de bak-
kersbranche. We willen in deze branche bakkers 
nog veel breder voorzien van gedegen pakketten 
die specialistisch zijn en de hulp van Bacu in de 
ontwikkeling heeft daar zeker aan bijgedragen. 
De bakkersbranche wordt zo nog meer een speer-
punt.”

En er zijn al gesprekken gaande om de samenwer-
king nog verder te intensiveren. “RBK kan zoals 
eerder gezegd ook complete productielijnen moni-
toren en beheren en dat is voor ons geen wens 
meer, maar iets dat moet gebeuren. Om dat te rea-
liseren is RBK voor ons weer de gewenste partner”, 
vertelt Leon tot slot.

Meer informatie:
RBK Group  
Tel. +31 (0)570 680 100 
www.rbk.nl

http://www.rbk.nl/


Het perfecte brood 
kunnen wij niet 
bakken…

Neem vandaag nog contact op met uw specialist in ongedierte.

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

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

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

 RentokilNederland  |   nl_rentokil

Constante kwaliteit, efficiëntie 
en winstgevendheid.

Uw klanten verwachten de hoogste product kwaliteit tegen de juiste prijs. Bij Rademaker 

begrijpen we de uitdagingen en de druk waar onze klanten dagelijks mee te maken heb-

ben. Daarom bieden wij onze productie oplossingen voor de bakkerij industrie maar op één 

manier aan: de juiste manier.

www.rademaker.com

http://www.rentokil.nl/voedingsmiddelen
mailto:info@rentokil.nl
http://www.rademaker.com/
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“De belangrijkste demonstratie werd uitgevoerd op de Profiline 
K in combinatie met de kopmachine Magnus, die een gewicht 
bereik van 20 tot 180 gram heeft een capaciteit van 15.000 
stuks per uur. De installatie is voorzien van een voorrijskast 
met ingebouwde puntjesmachine en stempelstation met de 
meest uiteenlopende stempels. Er kunnen ook broodjes mee 
worden gesneden. Een omleiding zorgt ervoor dat de opgebol-
de bolletjes ook direct naar de afzetinstallatie kunnen worden 
getransporteerd”, zo vertelt Rien.

JUNG-ZEELANDIA
Speciaal voor de open dag van Fortuna, werd samengewerkt 
met Jung-Zeelandia. “Specialisten van Jung-Zeelandia heb-
ben de degen gemaakt en een voordracht gehouden over de 
deegbereiding en de presentatie van het eindproduct. Dat was 
heel leerzaam. Wat betreft de rijskast: deze is voorzien van 
een automatische reinigings-unit van de schommels, die na 
de productie automatische de  schommels schoon borstelt. De 
schommels  zijn tevens bewerkt met een gepatenteerd Ultra 
Low, zodat er voor  99,9 % geen kiemen, vieren, bacteriën en  
schimmels meer kunnen ontstaan.”  

HYGIËNE
Fortuna werkt sinds vorig jaar samen met Ultra Low Hygiene 
Technologie, horen wij van Rien. “Hygiëne heeft tegenwoor-
dig een hoge belangstelling in de bakkerijbranche en daar is 
Fortuna zeker vooruitstrevend in. Ik durf zelfs wel te zeggen 
dat Fortuna marktleider is als het gaat om hygiëne in de bak-
kerij. Fortuna Maschinenbau Holding AG is een Duits bedrijf 
met traditie en één van de oudste fabrikanten van bakkerijma-
chines wereldwijd. Al 125 jaar staat hun naam voor technisch 
knowhow en hoge kwaliteit ‘Made in Germany’. Dat lieten ze 
zien op 5 en 6 april, maar dat hebben ze ook in de praktijk 
bewezen”, zegt Rien tot slot.

Voor meer informatie:
Technisch Buro Rittershaus  
Tel. +31 (0)6 53324560   
www.rittershaus.eu

AFGELOPEN MAAND HEEFT RIEN RITTERSHAUS VAN 

TECHNISCH BURO RITTERSHAUS SAMEN MET KEES 

STUIJ VAN CS TECHNICS EEN BEZOEK GEBRACHT AAN 

DE PRODUCTIELOCATIE VAN MACHINELEVERANCIER 

FORTUNA IN STAFFELSTEIN. REDEN WAS DE OPEN DAG 

OP 5 EN 6 APRIL VAN DE DUITSE MACHINEPRODU-

CENT. “ER WERDEN DIVERSE INSTALLATIES GETOOND, 

GEDEMONSTREERD EN DE VERSCHILLENDE PRODUCTEN 

GEDRAAID EN AFGEBAKKEN”, ALDUS RIEN RITTERSHAUS. 

“IK WAS ZEER ONDER DE INDRUK IN IEDER GEVAL.”

“Fortuna is marktleider op het 
       gebied van hygiëne in de bakkerij”

http://www.rittershaus.eu/
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“Ik kan wel zeggen dat ik er trots op ben dat Wilfred nog steeds zaken met ons 
doet”, zo begint Gert-Jan ten Napel. “Het is een bakker van uitzonderlijk hoog 
niveau en tevens een echte ondernemer. We kenden elkaar al uit het bakkersvak 
en hij is meteen klant geworden toen ik begon met Het Ambacht. Maar als je 
iets nieuws begint, moet je wel bewijzen dat je dat kunstje ook beheerst. En heel 
eerlijk gezegd, hebben we ook best weleens moeilijkheden hierin gekend. Maar 
samen met klanten zoals Wilfred kwamen we dan tot de juiste oplossing en zo 
hebben we elkaar verder geholpen. Dat is een vertrouwensband die je gelukkig 
veel ziet in onze branche. Mensen zijn loyaal naar elkaar, maar je moet wel 
presteren en doen wat je belooft te doen.”

DIT JAAR MARKEERT HET TIENJARIG BESTAAN VAN UITZENDBUREAU HET AMBACHT. EEN 

DECENNIA GELEDEN WERD HET BEDRIJF GESTART OM TE VOORZIEN IN EEN BEHOEFTE EN 

DE EERSTE DIE DAAR GEBRUIK VAN MAAKTE? “MEESTER BOULANGER WILFRED HAAFS”, 

ZEGT GERT-JAN TEN NAPEL, EIGENAAR VAN UITZENDBUREAU HET AMBACHT, MET EEN 

TROTSE BLIK IN ZIJN OGEN. EEN BETERE REDEN OM BEIDE HEREN AAN TAFEL TE ZETTEN 

EN HET VERHAAL TE LATEN VERTELLEN IS ER NIET, ZO DACHTEN WIJ. ZO GESCHIEDDE 

DAN OOK EN TOGEN WIJ NAAR HET GRONINGSE HAREN.

UITZENDBUREAU HET AMBACHT EN 
MEESTER BOULANGER WILFRED HAAFS 
VIEREN TIEN JAAR SAMENWERKING 

We lopen het parkeerterrein af richting de winkel van Haafs. Eenmaal binnen 
worden we vriendelijk welkom geheten. Van achteruit de bakkerij komt Wilfred 
Haafs ons tegemoet: “Zullen we buiten gaan zitten? Lekker in het zonnetje 
toch?” Dat is een uitstekend plan en we settelen ons op het terras. Haafs en 
Ten Napel beginnen over vroeger, beursbezoeken en andere koetjes en kalfjes. 
Haafs: “Normaal zou ik nu op de fiets zitten en even lekker zestig kilometer 
wegtrappen. In principe doe ik dat een paar keer per week, want er is natuurlijk 
meer dan alleen maar werken.” Dat typeert meteen de nuchtere ondernemer in 
Haafs. “Ik neem af en toe graag even afstand van de zaak. Dat doe ik bewust, 
want dan kom je weer tot andere inzichten.”

A d v e r t e n t i e

König Benelux I De Vort 2a I 4225SJ Noordeloos I NETHERLANDS
+31.183.6828.68 I info_nl@koenig-rex.com

Mini Rex Multi met langmaker 
de meest compacte en flexibele klein-
broodstraat voor de ambachtelijke 
bakker

KGV
opmaat gemaakte hoge 
snelheidslijnen voor 
industrie

www.konig-rex.nl

KÖNIG – GROOT IN KLEINBROOD
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BAKKERIJ HAAFS
De bakkerij van Haafs bestaat al sinds 1994. Tijdens een wintersportvakantie in 
dat jaar maakt hij kennis met Petra den Otter, zijn huidige echtgenote. Samen 
besluiten ze nog datzelfde jaar een bakkerij te openen aan het Raadhuisplein 
in Haren en sindsdien is het stel onafscheidelijk. Inmiddels bezitten ze drie 
winkels, vier franchise filialen, een externe productielocatie en levert Haafs zijn 
producten aan vele bakkerijen, supermarkten en horecagelegenheden uit het 
hele land. Sinds 28 oktober 2015 draagt Haafs ook nog eens de titel ‘Meester 
Boulanger’. “Die titel is het hoogst haalbare in ons vakgebied en natuurlijk ben 
ik daar trots op, maar het is niet zo dat ik er nu mee te koop ga lopen hoor, 
bovendien heb ik er ook hard voor moeten werken. Zo’n titel geeft aan dat je 
topkwaliteit levert en daar krijg je ongevraagd een hoop publiciteit voor terug, 
wat weer zorgt voor extra klandizie.” 

Ten Napel vult aan: “Maar het is natuurlijk wel zo dat er maar zes mensen in 
het land zijn die de titel mogen dragen. Het is echt wel een titel die niet iedere 
bakker zomaar even krijgt. Hij staat nu in het rijtje met Robèrt van Beckhoven 
en Rudolf van Veen.”

SAMENWERKING
Ten Napel vertelt over de start van de samenwerking tussen beide heren: “Ik 
weet het nog precies. In ons allereerste begin hebben we kaarten gemaakt en 
deze hebben we verstuurd naar tien bedrijven die we zelf zagen als onze ideale 
klanten. Wilfred reageerde nagenoeg meteen met de mededeling dat hij een 
bakker zocht en zo hebben we eigenlijk direct een geschikte kandidaat aange-
dragen en kunnen plaatsen.” 

Haafs lachend: ”Ik denk dat ik nu wel de grootste sponsor van Het Ambacht 
ben.” Ten Napel: “Ik weet eigenlijk helemaal niet hoeveel mensen hier nu via 
ons werken.” Haafs: “Dat boeit me eerlijk gezegd ook helemaal niets. Het gaat 
er om dat ik krijg wat ik vraag. In ons vak heb je gewoon te maken met drukke 
en rustige periodes. En op het moment dat je knijp zit, moet je toch op zoek 
naar tijdelijke extra mensen, soms ook voor langere periodes. Dan is het 
prettig dat je de vraag kunt uitzetten bij iemand die de taal spreekt en meteen 
weet wat je zoekt. Toen Gert-Jan in een later stadium aangaf dat ze ook payroll 
erbij gingen doen heb ik alles tot op de cent nauwkeurig berekend en kwam 
ik tot de conclusie dat het kostprijs technisch niets uitmaakt of ik de mensen 
bij hem onderbreng of dat ik ze zelf moet betalen. Toen ik dat ontdekte heb ik 
alles over de schutting gegooid en bij hem ondergebracht. Ik was in één keer 
verlost van alle bijbehorende administratieve taken. Daarnaast ben ik nu veel 

flexibeler en kan ik sneller schakelen op de drukke momenten. Mijn bedrijf is 
nu zo ingericht dat we werken met een vast kader, dat zijn onze eigen mensen 
en alles wat daaronder zit is allemaal payroll.”

TOEKOMST
We vragen hoe Haafs de toekomst ziet: “Pfoe, dat is een lastige. Ik ben nu 
vijftig jaar en denk nog lang niet aan stoppen. Maar aan de andere kant weten 
we ook niet hoe de wereld er over vijftien jaar uit ziet. Op dit moment wil 
ik gewoon zoveel mogelijk rendement halen uit mijn bedrijf met de huidige 
middelen. Dat verplicht ons meteen om de hoogst mogelijke kwaliteit te leve-
ren, omdat het aanbod in onze branche groter is dan de vraag. Onze branche 
en de markt is constant in beweging. Klanten kopen meer en sneller bij de 
supermarkt in plaats van de traditionele bakkerij en daar moeten we iets mee. 
Ook het internet gaat een steeds grotere rol spelen en ik ben daarom ook heel 
benieuwd hoe het straatbeeld er over vijftien of twintig jaar uitziet. Wij zien 
zeker wel een gezonde toekomst, maar we moeten wel met de markt meebe-
wegen. De traditionele bakkers zullen wel ondernemend moeten gaan denken 
en daar hoort in mijn beleving het payrollen zeker bij.”

De vraag die ook gesteld moet worden: is Payroll niet heel erg nadelig voor de 
medewerker? Ten Napel: “Ik zal je een voorbeeld geven. Je gaat in dienst bij 
een bedrijf en die geeft je in de eerste twee jaar tijd drie tijdelijke contracten. 
Dan is hij verplicht om je aan te nemen. Dat wil of kan hij niet en dus word je 
verplicht om afscheid te nemen of om een half jaar plus een dag thuis te zitten. 
Daarna herhaalt zich dat een paar keer en zit je in tien jaar tijd dus twee jaar 
thuis. Via payroll kun je vijf en een half jaar flexibel werk verrichten en pas dan 
moet je er een half jaar uit. Doe dit traject twee keer en je bent in ruim elf jaar 
maar een half jaar thuis geweest. Wat is dan nadeliger voor de werknemer?”

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
We willen ook weten of Haafs andere ondernemers kan aanraden om gebruik te 
maken van de diensten van Uitzendbureau Het Ambacht? “Onze branche houdt 
heel erg vast aan tradities en is te weinig bekend met uitzenden en payrollen. 
Het is een beetje ‘onbekend maakt onbemind’. In andere branches is het de 
normaalste zaak van de wereld, maar bij ons moet men eerst tien keer over-
tuigd worden, voordat iets een kans krijgt. Ik vind het dan ook razend knap dat 
Het Ambacht zich daar nu al tien jaar een weg in baant. Nu Het Ambacht een 
behoorlijke naam opgebouwd heeft, denk ik dat steeds meer bakkers de voor-
delen wel gaan zien en ik kan het ze van harte aanbevelen”, zegt Haafs tot slot. 

A d v e r t e n t i e
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Tijdens workshops gaan de leden aan de slag met specialis-
ten van Beko en met een beperkt aantal externe autoriteiten 
binnen het eigen vakgebied. De centrale thema’s bij de 
workshops zijn ondernemerschap en vakmanschap op het 
gebied van brood, banket en chocolade. Natuurlijk verzorgt 
onder meer de baktechnisch adviseur van Beko Groothandel, 
Michel Schröder (lid van het Boulangerie Team) één van deze 
workshops.

INFORMELE RONDETAFELGESPREKKEN
Beko is nog volop bezig met de voorbereidingen van de 
eerste Ledendag. De hoofdlijn van het programma staat vast. 
Het begin van de middag heeft een officieel karakter: de 
algemene jaarvergadering en regionale bestuursverkiezingen. 
Aansluitend spreken de leden tijdens circa twintig informele 
rondetafelgesprekken over actuele thema’s met de individuele 
leden van het bestuur en de ledenraad van Beko, overigens 
allen bakker. 

Voor aanvullende informatie: Beko Coöperatie
Tel. +31 (0)413-316800
www.beko-cooperatie.nl

EXCLUSIEF VOOR DE EIGEN LEDEN ORGANISEERT BEKO 

COÖPERATIE OP 12 JUNI 2017 DE EERSTE BEKO LEDENDAG BIJ NBC 

CONGRESCENTRUM IN NIEUWEGEIN. 

BEKO COÖPERATIE ORGANISEERT 
EERSTE BEKO LEDENDAG

Marquerithe Verheul kwam in april 2015 in dienst bij Beko als directeur van Beko Advies. Ze 
heeft reeds jarenlange ervaring in de bakkerijbranche, onder andere door meer dan twintig jaar 
bij Zeelandia te hebben gewerkt. “Beko heb ik door de jaren heen altijd een mooie organisatie 
gevonden en het heeft een leidende positie binnen de sector. Bovendien voelt het door de nor-
men en waarden die worden gehanteerd aan als een familiebedrijf. De vijf Beko-bedrijven ver-
schillen in de producten en diensten die zij aanbieden. Zij hebben echter ook veel gemeen: een 
passie voor de bakkerijbranche en de drive om bakkerondernemers te helpen hun prestaties te 
verbeteren. Beko is van, voor en door bakkers. Daarvan wil ik graag onderdeel uitmaken”, aldus 
de nieuwe directeur.

De ledenraad en het hoofdbestuur zijn verheugd dat Marquerithe Verheul Beko Coöperatie verder 
zal versterken met haar specifieke kennis en ervaring in de bakkerijbranche. “Professionalisering 
van de organisatie is een voorwaarde voor verdere strategische groei. Marquerithe zal daarin een 
belangrijke rol vervullen, zij wil bouwen, verbinden en samenwerken.”

MARQUERITHE VERHEUL IS MET INGANG VAN 10 APRIL 2017 BENOEMD TOT DIREC-

TEUR VAN COÖPERATIEVE VERENIGING BEKO. ZIJ VERVULT HIERMEE EEN NIEUWE 

FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE EN NEEMT TEVENS ZITTING IN HET HOOFDBE-

STUUR. BOVENDIEN WORDT ZIJ, NAAST DE ZITTENDE DIRECTEUREN, OOK DIRECTEUR 

VAN ALLE BEKO-BEDRIJVEN: BEKO TECHNIEK, BEKO ADVIES, BEKO GROOTHANDEL, 

BEKO VERPAKKINGEN EN STOLP INTERNATIONAL.

MARQUERITHE VERHEUL 
DIRECTEUR BEKO COÖPERATIE 
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VOOR DE ZESDE EN TEVENS LAATSTE KEER 

VOND OP 5 EN 6 MAART BAKKERSVAK 

PLAATS IN DE AUTOTRON IN ROSMALEN 

EN ER MAG TERUG GEKEKEN WORDEN 

OP WEDEROM EEN SUCCESVOLLE EDITIE. 

DE VAKBEURS VOOR ALLE BAKKERS, CHO-

COLATIERS, PATISSIERS, IJSBEREIDERS EN 

HORECAONDERNEMERS DIE ESSENTIËLE 

NIEUWE INSPIRATIE IN HET AMBACHTELIJKE 

BAKKERSVAK KWAMEN OPSNUIVEN. BAS 

VAN GENT, GROUP EVENT DIRECTOR VAT 

SAMEN: “MET 180 EXPOSANTEN ZIJN WE 

ER WEER IN GESLAAGD OM EEN COMPLEET 

AANBOD VAN TOELEVERANCIERS VOOR DE 

BAKKERIJBRANCHE OP ÉÉN PLEK SAMEN TE 

BRENGEN.”

BIJNA ACHTDUIZEND BEZOEKERS 
LAATSTE EDITIE BAKKERSVAK IN ROSMALEN

B e u r s V e r s l a g

Het team van Divardy met v.l.n.r. Pieter van Cappeleveen, David en Simone Rijke en Theo van der Geer

Gerard Wermelink en Patrick Veenhuizen op 

de prachtige stand van MIWE
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VERRASSENDE ONTDEKKINGEN 
Al vanaf het gezellige buitenplein, stond de 
bezoeker voor verrassingen: tosti’s bakken tussen 
putdeksels, quarkini’s als variatie voor de jaarwis-
seling en een proefrit maken in de Citroën Jumpy. 
Ook de food market en vijf uitzonderlijke ‘Film’ 
creaties bij de Dutch Pastry Award smaakten naar 
meer. “Dat de bakkerijsector weer bloeit blijkt uit 
de vele mooie stands en de enthousiaste mensen, 
waarmee we er gezamenlijk voor gezorgd heb-
ben dat Bakkersvak het jaarlijkse event voor de 
ambachtelijke bakkerijsector is”, aldus Bas van 
Gent.

BRANCHE VERENIGT ZICH
Bakkersvak oversteeg zichzelf ook dit jaar weer en 
trok in twee dagen ruim 7.700 bezoekers naar de 
beurs. Zij gingen in gesprek met het Nederlands 
Bakkerij Centrum over het verbeteren van de 
kwaliteit van producten en hielden hun adem in 
bij de finishing touch van de masterclasses van 
het Nederlands Patisserie Team. Ook zagen ze het 
ene na het andere verrassende brood uit de oven 
komen bij het BoulangerieTeam. Belangenpartijen 
NBOV, SAB en NBA verenigden zich tot een totaal 
platform voor de ondernemer.

Piet van Dongen en Caroline Dudok tonen 

de verschillende producten van Dübör

Henk en Helma Elemans

Op de stand van HTI troffen wij een opgewekte 

Fons van den Heuvel. Vooral de broodsnijma-

chines van Treif konden op veel belangstelling 

rekenen
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De familie Spronk (Henry, Arno en Harm)

Het team van Van Asselt & Alferink

Een trotse vader (Peter Eversdijk) in het midden geflankeerd door zijn 

zoons Nick (links) en Thom (rechts)

Meteen bij de ingang van 

de grote zaal kon u haast 

niet om Roy Hofstee van 

Ulma Packaging heen
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SMART BADGE
Een beetje onwennig ging de nieuwsgierige 
bezoeker aan de slag met het ‘scannen’ van de 
verschillende stands. De introductie van de Smart 
Badge, waarbij een chip in de badge informatie 
van exposanten opslaat, getuigt van een nieuw 
tijdperk voor events. De tassen vol folders maken 
plaats voor een overzichtelijke e-mail met een 
opsomming van alle bezochte stands. Met een 
gemiddelde van 34 ‘scans’ per exposant kan men 
spreken van een zeer geslaagde eerste kennisma-
king met deze nieuwe technologie.

GORINCHEM 
Na zes edities in Rosmalen verhuist Bakkersvak 
naar Gorinchem. Op 4 en 5 maart 2018 
wordt Bakkersvak in een nieuw jasje in de 
Evenementenhal Gorinchem gepresenteerd. 
Beursorganisatie Artexis EasyFairs ziet volop kan-
sen voor zowel bezoeker als exposant. Zo zal de 
beurs weer plaatsvinden in één hal. En zelfs met 
deze grotere capaciteit is maar liefst 80% van 
het beursoppervlak voor 2018 reeds besproken. 
Genoeg om naar uit te kijken dus. 

Tom Gosman 

van Unispray

Met de König Mini Rex Futura als hoofdpersoon 

op de stand ziet u Rico en Raymond Sprenkeler
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B i e r B r o o D

BrouwBrood is zeker anders dan een normaal brood. Een deel van 
het meel in dit brood is vervangen door bierbostel; dit zijn de gra-
nen die al eens gebruikt zijn om (speciaal)bier van te maken. In het 
bierbrouwproces worden granen verhit in water om de suikers uit de 
granen in het water op te lossen, om dit later om te zetten met behulp 
van gist in alcohol. De overgebleven granen worden na de verhitting 
uit het water gefilterd, en krijgen de naam bierbostel.

KLEINE BROUWERIJEN
Grote brouwerijen verkopen hun bostel door aan tussenpersonen die 
er veevoer van maken. Kleine brouwerijen produceren niet genoeg 
bostel om het door te kunnen verkopen, maar zelfs bij een kleine 
brouwerij wordt er makkelijk 1.000 kg bostel per week geproduceerd. 
Het is natuurlijk zonde om dit weg te gooien, aangezien de granen 
nog goed bruikbaar zijn, en omdat de suikers eruit gehaald zijn, is het 
zelfs iets gezonder dan meel van normale granen. Het bevat relatief 
minder suikers en meer vezels en eiwitten dan normaal meel.

DUURZAAM
BrouwBrood is ook duurzaam, omdat door bierbostel te gebruiken 
nieuwe grondstoffen bespaard worden: er wordt namelijk voorko-
men dat bruikbare granen zomaar worden weggegooid. Hiermee zet 
BrouwBrood een eerste stap naar een circulaire economie. Daarnaast 
zijn de productie en transport CO2 neutraal. BrouwBrood is een star-
tup die de twee ambachten van het bakken van brood en het brouwen 
van bier samenbrengt.

COMMERCIEEL UITROLLEN
BrouwBrood is vorig jaar opgericht door vier studenten van de 
Universiteit van Amsterdam. BrouwBrood werkt alleen samen met 
lokale partijen, op dit moment nog alleen in Amsterdam. De bierbos-

HEINEKEN HAD VAN 18 TOT EN MET 

21 MAART VOOR EVEN EEN EIGEN 

BROODBAKKERIJ (DE HEINEKEN 

BAKERY) WAAR HET LETTERLIJK STORM 

LIEP. DE BRODEN DIE GEMAAKT WER-

DEN MET BEHULP VAN ZOGENAAMD 

A-GIST GAF HET BROOD EEN BIJZON-

DERE SMAAK. DE HEINEKEN BAKERY 

IS ONTSTAAN VANUIT HET IDEE OM 

MEER AANDACHT TE GENEREREN 

VOOR DIT BIJZONDERE INGREDIËNT, 

DAT HEINEKEN ZIJN UNIEKE VERFRIS-

SENDE SMAAK GEEFT. MAAR ER ZIJN 

VEEL MEER VAN DIT SOORT BIJZONDE-

RE INITIATIEVEN. BROUWBROOD – DAT 

VORIG JAAR AL HET LEVENSLICHT ZAG 

– IS DAAR EEN VOORBEELD VAN EN ZIJ 

BIEDEN BRODEN MET BIERBOSTEL.

BROUWBROOD: 
   BRODEN MET BIERBOSTEL

A d v e r t e n t i e

tel komt van brouwerij Oedipus en het brood wordt gebak-
ken door Hartog’s Volkoren. BrouwBrood is niet de eerste 
die broden met bierbostel maakt, maar wel de eerste die dit 
commercieel uitrolt.

Meer informatie:
BrouwBrood Amsterdam
www.brouwbrood.nl

http://www.brouwbrood.nl/


Bekostone: innovatieve stenenvloeroven�

ENERGIEZUINIG,  KOSTENBESPAREND ÉN GEBRUIKSVRIENDELI JK

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 
bij uw Beko Techniek-verkoopadviseur.

 * Zwevend gemonteerde etagevloeren voor 
het gemakkelijk in- en uitrijden van ovenwagens 
met koppels of platen.

 * Automatisch dalende ovenvloer bij het sluiten 
van de ovendeur waardoor platen en koppels 
direct op de etagevloer geplaatst worden.

 * Zeer gelijkmatige hitteverdeling door ononderbroken 
heetwatersysteem.

 * Speciale inschietwagen voor het gemakkelijk laden 
en lossen van vloerbroden die direct op de etagevloer 
gebakken worden.

 * Inschietwagen te combineren met speciale deegrijswagen 
voor extra tijdwinst.

 * Enorme warmteopslag door traditioneel met 
vuurvaste stenen gemetselde branderkamer.

 * Onderhoud brander kan gelijktijdig plaatsvinden 
met regulier onderhoud.

 * Lage onderhoudskosten en energiezuinig.

 * Uitermate concurrerende prijsstelling.

 * Naar wens te combineren met Bekorotatie, -narijskast 
en -wasemkap.

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheid

Simon Stevinstraat 4
6603 BD Wijchen� 024 648 62 88 � www.beko-techniek.nl�

Deegrijswagen met inschietwagen

http://www.beko-techniek.nl/
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C o V e r s T o r y 

Zeventien jaar was Frank toen hij voor het eerst mocht werken aan een oven. Om te zeggen dat hij meteen verkocht was en de rest 
van zijn leven wilde sleutelen aan ovens gaat wat te ver, maar feit is wel dat hij 42 jaar later nog steeds zijn handen vies maakt met het 
repareren van ovens en bakkerijmachines. “Na vijf jaar bij Winkler-Den Boer gewerkt te hebben, heb ik onder meer gewerkt bij Vuurslag 
en Velgedo, waarna ik in 1998 besloot op 40-jarige leeftijd voor mezelf te beginnen. Ik vond dat ik het wel zelf kon en gelukkig waren 
er een groot aantal klanten die er ook zo over dachten. Het begin was gelijk succesvol en druk. Zo druk dat ik om me heen een groep 
zelfstandigen heb verzameld om samen mee te werken. Deze specialisten en ik vormen samen de F.P. Service Group waardoor we onze 
klanten maximaal kunnen ontzorgen.”

MET 42 JAAR ERVARING MAG JE FRANK PIETERS TOCH WEL 

EEN ERVARINGSDESKUNDIGE NOEMEN OP HET GEBIED 

VAN OVENS. FRANK IS DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER 

F.P. SERVICES, BIJNA TWINTIG JAAR GELEDEN OPGERICHT, 

MAAR ZIJN VERLEDEN IN DE BAKKERSBRANCHE GAAT TERUG 

NAAR ZIJN ZEVENTIENDE JAAR. “DESTIJDS BEN IK BEGON-

NEN BIJ WINKLER-DEN BOER”, ALDUS FRANK. “NA JAREN-

LANGE OMZWERVINGEN IN DE BRANCHE HEB IK IN 1998 

BESLOTEN VOOR MEZELF TE BEGINNEN MET F.P. SERVICES. 

DAT DOE IK NOG ALTIJD MET VEEL PLEZIER, MAAR DE AFGE-

LOPEN TIEN JAAR BEN IK BEZIG GEWEEST MET HET VERVUL-

LEN VAN MIJN DROOM”, ZO DOELT FRANK OP ZIJN EIGEN 

ONTWIKKELDE EN GEBOUWDE MODUCELOVEN. HET PRO-

TOTYPE VAN DE MODULAIR OPGEBOUWDE OVEN IS VORIG 

JAAR GEINSTALLEERD BIJ MEESTERBAKKER ROODENRIJS EN 

ARJAN ROODENRIJS KOCHT DE OVEN ZONDER DEZE OOIT 

IN WERKING TE ZIEN. EEN BIJZONDER VERHAAL DUS, DAT 

HET VERTELLEN MEER DAN WAARD IS.

Moduceloven
FRANK PIETERS 

GEMODERNISEERD
F.P. Service Group heeft zich de afgelopen negentien jaar verzekerd 
van een grote groep klanten en werk. Door dit succes kon Frank zich 
ook eindelijk gaan richten op het verwezenlijken van zijn grote droom: 
het realiseren van een eigen oven. “Door mijn ervaring heb ik door de 
jaren heen een eigen kijk op ovens ontwikkeld en daarbij zeker ook 
een aantal punten gezien die voor verbetering vatbaar waren. Als basis 
heb ik de eigenschappen van de Balanceloven van Winkler-Den Boer 
genomen, maar deze eigenlijk verder geperfectioneerd en gemoder-
niseerd.”

ROODENRIJS
Het begin van het verwezenlijken van zijn droom begon alweer 
tien jaar geleden. “Ik ben wat dingen op papier gaan zetten en 
3D-tekeningen gaan maken, maar ik was er niet heel intensief mee 

  MAAKT ZIJN LEVENSWERK COMPLEET MET 
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bezig, meer hobbymatig. Ik deed het naast mijn dagelijkse werkzaamheden, 
want de schoorsteen moest ook gewoon roken. Vier jaar geleden kwam alles 
echter in een stroomversnelling. Arjan Roodenrijs hoorde via via over mijn 
‘project’ en was meteen enthousiast. Destijds stond de basis wel, maar moest er 
nog heel wat geperfectioneerd worden. Toch wilde hij de oven kopen! Ik was 
overdonderd, maar moest dus ook daadwerkelijk aan de slag om het zo snel 
mogelijk af te krijgen. Vorig jaar februari was het zo ver en is de oven in gebruik 
genomen.”

BALANCELOVEN
De reden voor Arjen Roodenrijs om de oven – zonder deze in werking gezien te 
hebben – te kopen, was zijn ervaring met de Balanceloven. “De Balanceloven 
was vroeger voor echte bakkers het summum”, zo is Frank stellig. “De geweldige 
bakaard, het bakvolume en de hoge temperatuur die behaald werd waardoor de 
kern snel werd verwarmd en de korst lekker knapperig, waren ongeëvenaarde 
kenmerken. Toen Winkler-Den Boer failliet ging en de ovens dus niet meer 
geproduceerd werden, gaf dat toch een leegte. Dat ik deze leegte nu zo veel 
jaren later kan opvullen met de Moduceloven is geweldig.”
 

CAPACITEIT
Daarom heeft Frank dus ook alle onderscheidende kwaliteiten van de Balanceloven als basis genomen voor zijn 
Moduceloven en de oven naar de moderne tijd getrokken. Dat wil zeggen dat de modulair opgebouwde oven 
van alle gemakken is voorzien en klantspecifiek uit te voeren is. “De capaciteit is op dit moment nog tussen de 
zeshonderd en twaalfhonderd broden per uur, maar dat wil ik uitbreiden naar 2400 per uur. Afhankelijk van de 
capaciteit is de oven uitgevoerd met twaalf tot 32 bakdragers. Deze bakdragers zijn optimaal gestabiliseerd. Dit 
wil zeggen dat bij het wijzigen van de transportrichting de bakdragers te allen tijde in horizontale positie voort-
bewegen. De bakdragers kunnen naar wens bijvoorbeeld voorzien worden van een stenen vloer voor het bak-
ken van vloerbrood. De Moduceloven is geschikt voor zowel busbrood, vloerbrood en bakplaten alsmede voor 
banket. Een onderscheidend aspect van de Moduceloven is dat de temperatuur variabel in te stellen is voor het 
bereiken van een perfecte bak curve.”

Zoals gezegd is de Moduceloven modulair opgebouwd en komt de oven in twee varianten: handmatig of auto-
matisch. “Het eerste component van de oven is de zogenaamde aandrijfmodule. Deze verzorgt het transport van 
de bakdragers die de koppels dragen. Daarna plaatsen we de tussenmodules die de capaciteit van de oven bepa-
len en tot slot is er plaats voor de spanmodule, die ervoor zorgt dat de ketting gespannen blijft.”

COMPACT
Nog een voordeel van de Moduceloven: hij is zeer compact én makkelijk te plaatsen. “De oven 
neemt weinig vierkante meters in beslag en daarnaast is het vooral bij kleine en middelgrote bak-
kers altijd een issue hoe een oven naar binnen te krijgen. Dat probleem hebben wij niet want de 
modules passen gewoon door de deur als het moet. En dan heb je ook nog het voordeel dat de 
oven mee kan groeien met het bedrijf, want als de capaciteit verruimd moet worden, plaatsen we 
gewoon een extra module.”

Zelf gaat Frank nog regelmatig naar Meesterbakker Roodenrijs om naar ‘zijn kindje’ te kijken. 
“Even aaien en kijken hoe hij bakt. Ik ben er bijna tien jaar mee bezig geweest en gewoon enorm 
trots op het resultaat. De oven straalt zoveel rust uit en over alles is tot in de puntjes nagedacht. 
De kettingen worden automatisch gesmeerd bijvoorbeeld. Nu ga ik de volgende bouwen. Die is 
nog niet verkocht, maar ik ben niet bang dat hij lang blijft staan. Nu de eerste zo goed zijn werk 
doet, wordt het ook voor mij makkelijker. Ik hoef alleen maar wat kleine dingen aan te passen naar 
de wens van de volgende klant. We zoeken ook naar verbeteringen. Zo zijn we met Divardy een 
samenwerking aangegaan om het transport waar nodig te automatiseren en een kleine depanner te 
ontwerpen om in te spelen op de behoeften van de middelgrote bakkerijen.”

TROTS
Met de passie waarmee Frank spreekt over de Moduceloven merk je dat hij trots is en met recht. Zijn meesterwerk heeft ook in de bran-
che voor de nodige nieuwsgierigheid gezorgd. “We merken dat er wel wordt gesproken over de Moduceloven”, zo vertelt Esmeralda 
Pieters, dochter van Frank en sinds kort verantwoordelijk voor de sales en marketing van de Moduceloven. “Het is dan ook zeker voor 
bakkers die kwaliteit van het eindproduct hoog in het vaandel hebben staan de ideale oven. Daarbij neemt hij dus weinig ruimte in, is 
hij onderhoudsvriendelijk – want daar heeft mijn vader als servicespecialist heel goed naar gekeken – en helemaal naar eigen wens aan 
te passen. Het is niet voor niets dat het prototype van de Moduceloven zo snel verkocht is. Hij bakt gewoon heel mooi.” “Ik ken geen 
andere oven die zo mooi bakt”, zo vult Frank aan. “Ik hoop hiermee bakkers met passie te kunnen voorzien van een oven die past bij 
hun wensen.”

Meer informatie: F.P. Ovenbouw B.V.
Tel. +31 (0)78 616 9400, www.moduceloven.nl 

http://www.moduceloven.nl/


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

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

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

Depanning your product

BIOLOGISCHE LOSSINGSMIDDELEN!
De Compact 3-20 van Unispray is er klaar voor

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?over als het een keer tegenzit?over als het een keer tegenzit?

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

        En... als het een keer tegenzit, dan wilt u zorgeloos en kleine-
letter-loos terug kunnen vallen op een adviseur die niet alleen uw 
bakkerijspecialisme doorgrondt, maar daarin ook nog eens aantoon-
baar de beste is. Eskes & Partners dus. 
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Met 35 jaar specialisasche ervaring in de voedingsmiddelen industrie, 
is RBK één van de meest vooraanstaande organisaaes op gebied van 
automaasering in de foodsector. 

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

www.rbk.nl

Het ERP systeem voor de FOOD
ontwikkeld door specialisten!

http://www.booijmachinetechniek.nl/
http://www.unispray.nl/
mailto:info@unispray.nl
mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
http://www.rbk.nl/
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NEBAFA WIL BROOD, 
BANKET ÉN DE BAKKERSBRANCHE 
IN EEN BETER DAGLICHT ZETTEN

Met 35 jaar ervaring bij Zeelandia in verschillende functies heeft Marc Cuypers een indruk-
wekkende staat van dienst. Niet geheel toevallig dat Nebafa bij hem uitkwam natuurlijk toen 
Ernst Erhardt aangaf zijn taken als voorzitter neer te willen leggen. “Ik was reeds drie jaar actief 
als lid van Nebafa en sinds november vorig jaar zat ik ook in het bestuur. Ik kreeg al snel de 
vraag of ik me niet kandidaat wilde stellen voor het voorzitterschap van Nebafa om Ernst op te 
volgen. Ik heb daar gehoor aan gegeven, maar wel met de voorwaarde dat we niet alleen gaan 
roepen dat er verandering moet komen in de branche, maar dat we ook daadwerkelijk voor ver-
andering gaan zorgen.”

IMAGO
In de vorige uitgave berichtten wij al over de agenda met onderwerpen en thema’s die Marc 
Cuypers had opgesteld welke hij tijdens zijn voorzitterschap aan bod wil laten komen. Één van 
die onderwerpen is het voorstel voor een campagne voor brood. “Er wordt de laatste jaren van 
alles over brood en banket gezegd. Ongefundeerd in veel gevallen, maar het imago van het 
product én de branche is daardoor wel onder druk komen te staan. Daar moet verandering in 
komen en wij willen niet lijdzaam toekijken. Onze agenda is de agenda die denk ik in de hele 
branche van toepassing is. Daarom willen wij alle brancheorganisaties, instellingen en dergelij-
ke samenbrengen en verenigen. We willen samen ‘iets’ creëren”, aldus Marc. 

MARC CUYPERS, COMMERCIEEL DIRECTEUR VAN ZEELANDIA NEDERLAND, WERD 

BEGIN DIT JAAR VOORZITTER VAN NEBAFA, DE VERENIGING VAN DE NEDERLANDSE 

FABRIKANTEN VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN. IN DEZE FUNCTIE HEEFT HIJ EEN DUI-

DELIJK DOEL VOOR OGEN: HET IMAGO VAN BROOD EN BANKET NAAR EEN HOGER 

PLAN TILLEN. HET SLEUTELWOORD VOOR HET REALISEREN VAN DEZE DOELSTELLING IS 

SAMENWERKEN. “IK HEB VOOR OGEN DAT WE MET ALLE BRANCHEORGANISATIES 

ZOALS NBT, NBOV EN NVB SAMEN HET VOORTOUW NEMEN IN HET GEZAMENLIJKE 

DOEL, NAMELIJK BROOD EN BANKET IN EEN BETER DAGLICHT KRIJGEN”, ZO VERTELT 

MARC CUYPERS ONS ONDER MEER IN EEN GESPREK DAT WE MET HEM VOEREN.

SECTORHUIS
‘Iets’ is natuurlijk een heel breed begrip, dus vragen wij wat daarmee wordt bedoeld? “We willen een soort sec-
torhuis opzetten voor brood en banket waarin alle brancheorganisaties verenigd zijn. Dan moet je niet onmid-
dellijk aan een huis denken, dat is in deze fase veel té concreet. Nu zitten we in een fase van aftasten, elkaar 
begrijpen en een gemeenschappelijke visiekaart opstellen. Nebafa wil zich niet opstellen als moraalridders en 
zeggen ‘dit gaat fout en dat gaat fout’, maar we willen iets nieuws opzetten om het product brood en banket én 
de branche beter in het daglicht te zetten. Er moet iets gebeuren in ieder geval en wij nemen graag het voor-
touw daarin.” 

VOORBEELD
Samenwerken is dus het middel om te komen tot het doel: het verbeteren van het imago van brood en banket 
én de bakkersbranche beter op de kaart zetten. “We willen op een positieve en transparante manier samenwer-
ken met onze branchegenoten. Als voorbeeld zou ik graag de samenwerking in de AGF-sector geven. Ook daar 
is eerst gekeken naar de gezamenlijke agenda en wat iedereen belangrijk vond. Zodra dat op één lijn ligt, dan 
kun je plannen maken. Het doel om verse groente en fruit in het dieet van mensen te krijgen is gelukt en dat 
heeft te maken met de krachtenbundeling van de diverse brancheorganisaties in die sector. Dat moet ons voor-
beeld zijn”, vertelt Marc tot slot. 

Meer informatie: www.nebafa.nl 
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http://www.nebafa.nl/
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A d v e r t e n t i e

www.marvu.nlBekijk onze website:

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

Als we op bezoek zijn in Wijchen bij Beko Techniek is de verbouwing van het bedrijfspand in volle gang. De showroom is leeg en 
de vloer staat op het punt om vervangen te worden, maar verder is het ‘business as usual’. Toch is er veel veranderd in de afgelopen 
maanden, zo horen wij van Henk Elemans en Richard Guldemundt. “De organisatie zoals die voorheen stond kon onze orderverwer-
king niet meer aan. Dan moet je aanpassingen doorvoeren en dat hebben we dan ook gedaan. Daarnaast wilden we graag nog effici-
enter werken en nog meer kwaliteit bieden richting klanten”, zo begint Henk Elemans.

OPSPLITSING 
“Daarom hebben we de organisatie herzien”, zo vervolgt hij. “We hebben bepaalde afdelingen opgesplitst. Een afdeling Operations 
is in het leven geroepen – waar Joost Schellingerhout verantwoordelijk voor is geworden – en daaronder valt de serviceafdeling, de 
logistieke planning van machines, gereedschappen en service. Ook de inkoop van onderdelen en bakkerijgereedschappen valt onder 
Operations. De inkoop van machines blijft de verantwoordelijkheid van de verkoopbinnendienst, omdat dat specifieke machine- en 
leverancierskennis vereist.” “De verkoopbinnendienst heeft een meer commerciële functie en is meer naar buiten gericht”, zo vult 
Richard Guldemundt Henk Elemans aan. “We willen graag dat onze binnendienst een verlengstuk van de buitendienst wordt. Alles 
met het oog op het optimaal ondersteunen van onze klanten en efficiënter werken.”

GROEIPIJN
De interne veranderingen zijn dus ingegeven door een duidelijke groei. “Je mag zeggen dat we wat groeipijn hebben gehad en een 
professionalisering van de organisatie was dan ook gewenst met het oog op de afhandeling van orders en de toekomst. We willen 
graag verder groeien en daar hoort een goede interne organisatie bij. Sec gezegd is het medewerkersbestand gegroeid en hebben we 
afdelingen gesplitst, om betere service en kwaliteit te garanderen.”

ER IS DE AFGELOPEN PERIODE HET NODIGE VERANDERD BIJ 

BEKO TECHNIEK. INTERN IS BIJVOORBEELD DE ORGANISATIE 

HERZIEN ÉN ER HEEFT EEN VERBOUWING PLAATSGEVON-

DEN. DE REDEN: INSPELEN OP GROEI, EFFICIËNTIEVER-

BETERING EN VOORBEREID ZIJN OP DE TOEKOMST. WIJ 

SPRAKEN MET HENK ELEMANS (ALGEMEEN DIRECTEUR) EN 

RICHARD GULDEMUNDT (COMMERCIEEL MANAGER) OVER 

DEZE RECENTE ONTWIKKELINGEN. “DOOR DE GROEI DIE 

WIJ ALS BEKO TECHNIEK DE AFGELOPEN JAREN HEBBEN 

GEREALISEERD, WAREN WE GENOODZAAKT DE ORGANI-

SATIE AAN TE PASSEN OM VERDERE GROEI TE BEWERKSTEL-

LIGEN EN OM AAN DE WENSEN VAN ONZE KLANTEN TE 

KUNNEN BLIJVEN VOLDOEN”, ZO HOREN WIJ ONDER MEER 

VAN BEIDE HEREN.

Beko Techniek 
IS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Richard Guldemundt, Joost 

Schellingerhout en Henk Elemans
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A d v e r t e n t i e

www.marvu.nlBekijk onze website:

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

ONLINE
Efficiency, verbetering van de interne processen, kwaliteit garanderen, service bieden: het zijn 
een aantal termen die gedurende ons gesprek met Henk en Richard meermaals voorbij komen 
en waarvan het belang steeds wordt benadrukt. “We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd 
in het optimaliseren van alle processen. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. We hebben 
inmiddels een serviceportaal gecreëerd waarmee we Beko-leden en klanten kunnen ontzorgen. 
De website is recent helemaal vernieuwd en de uniformiteit in huisstijl van alle Beko-bedrijven 
is nu ook doorgevoerd op onze website. De webshop zorgt voor een duidelijke toename in de 
omzet. We hebben vroeg ingezet op online kanalen en dat heeft ons geen windeieren gelegd, 
maar het is ook zaak om constant te blijven ontwikkelen op dat gebied.”

DIGITALISERING
Ook de servicemonteurs en buitendienstmedewerkers van Beko Techniek zijn klaar voor de toekomst. 
“We hebben hen uitgerust met een iPad waardoor ze ook op locatie digitaal kunnen werken. We heb-
ben inhaalslagen gemaakt om het werk allemaal wat makkelijker te maken en ook hier heeft efficiënt 
werken een belangrijke rol. Digitalisering betekent trouwens ook dat we servicecontracten inzichtelijk 
maken in het serviceportaal. Wanneer is onderhoud gepleegd en wat is er per machine gebeurd? Dit is 
een extra service die wij onze klanten bieden. ”

VERBREDING
Als we vragen naar ontwikkelingen waar Beko Techniek zich op gaat richten, komt brancheverbreding 
naar voren. “We hebben vanzelfsprekend een hele duidelijke focus op de bakkersbranche en willen 
onze leden en klanten daar zo goed mogelijk ontzorgen, maar omdat we ook inzetten op groei, kijken 
we naar andere markten om ons zeer uitgebreide assortiment aan te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de ‘out of home’-markt, maar ook het buitenland is een interessante stap voor ons. We hebben al 
eerder grotere projecten in Aruba en Suriname gerealiseerd, maar ook in België hebben we voet aan de 
grond. De contacten zijn dus al aanwezig. Verder zijn de retail en de horeca markten waar we ons met 
succes in begeven. Nieuwe markten benaderen is mooi, maar dat moet ook te behappen zijn. Vandaar 
alle veranderingen zoals die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden”, aldus Henk.

BEKO-BEDRIJVEN
Als onderdeel van Beko Coöperatie is Beko Techniek natuurlijk in staat om samen met de andere Beko-
bedrijven een compleet aanbod van A tot Z aan te bieden. Samenwerking tussen de verschillende Beko-
bedrijven is de laatste jaren intensiever geworden en ook de komende jaren een essentieel onderdeel 
van de strategie. Henk: “Zo hebben we inmiddels een gezamenlijk CRM voor alle Beko-bedrijven, 
zodat we informatie kunnen delen op klantniveau. Doordat we een totaalaanbieder zijn creëren we 
een toegevoegde waarde voor onze klanten. Kijk bijvoorbeeld naar de gezamenlijke concepten die 
we hebben, zoals Bakery Market en Chocolade Compleet, waar wij de machines, gereedschappen en 
andere benodigdheden voor leveren. Elk Beko-bedrijf brengt een eigen expertise in binnen ieder Beko-
concept.”

“We merken gewoon een duidelijke verbetering in de markt en meer bereidheid om te investeren”,  zo 
vult Richard aan. “Het zijn zware tijden geweest, maar de weg naar boven is ingeslagen. Om in te spe-
len op deze ontwikkelingen, zijn de veranderingen doorgevoerd en is de organisatie weer professione-
ler geworden. We zijn klaar voor de toekomst.”

Meer informatie
Beko Techniek 
Tel. +31 (0)24 6486288 
www.beko-techniek.nl   
info@beko-techniek.nl

http://www.marvu.nl/
http://www.beko-techniek.nl/
mailto:info@beko-techniek.nl
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De afgelopen jaren hebben voor BVT in het teken gestaan van vooruitgang, ontwikkeling en het duidelijk 
scheiden van bepaalde activiteiten en die onderbrengen bij de verschillende bedrijven die onder de vlag van 
de Group vallen. “We wilden graag groot uitpakken tijdens Interpack en ons gehele gamma aan diensten 
en producten tonen aan de bakkersbranche”, zo horen wij van Maarten van der Coer (director Marketing & 
Organisation). “Interpack mag dan van huis een verpakkingsbeurs zijn, ons gehele klantenbestand uit de bak-
kersbranche is aanwezig om zich te vergapen aan de nieuwste trends op alle mogelijke gebieden. Er zijn maar 
liefst vier hallen volledig toegespitst op de bakkerij-industrie, vandaar ook onze deelname.”

DE INTERPACK HEEFT LETTERLIJK NET HAAR DEUREN GESLOTEN, 

MAAR BVT EN NEWCAP MOGEN MET HEEL VEEL TROTS TERUGKIJ-

KEN OP EEN GESLAAGDE BEURS. NIET ALLEEN WIST HET BEDRIJF 

ZICH NADRUKKELIJK TE PROFILEREN, OOK DE REACTIES VAN DE 

BEZOEKERS OP INNOVATIES ZOALS VACUUM COOLING WAREN 

OVERWELDIGEND. DE GROUP TOONDE HET ZEER UITGEBALANCEER-

DE EN DIVERSE AANBOD VOOR BAKKERS, WAARMEE HET BEDRIJF 

TURN KEY PROJECTEN VAN BEGIN TOT EIND KAN VERZORGEN. WIJ 

SPRAKEN TIJDENS INTERPACK MET MAARTEN VAN DER COER OVER 

ALLE ONTWIKKELINGEN BINNEN BVT EN NEWCAP.

BVT EN NEWCAP 
PAKKEN GROOTS UIT TIJDENS 

VIER PIJLERS
Een andere belangrijke reden is natuurlijk 
de focus van de BVT Group die zich meer 
en meer toespitst op de bakkerij-industrie. 
“We hebben daarom vier belangrijke pijlers 
gecreëerd waarmee we onze klanten van 
begin tot eind kunnen ontzorgen. Dat zijn 
BVT, NewCap, BVT Vacuum Cooling en 
BVT End of Line. Met deze vier business 
units kunnen we onze klanten alle mogelijk 
oplossingen bieden van make-up lijnen, tot 
handling en ook end of line oplossingen 
hebben we lijnen waarmee we een op maat 
verzorgde oplossing kunnen bieden.”

VACUUM COOLING
In een stand van maar liefst 165 vierkante 
meter toonde BVT dan ook de vier pijlers. 
“We hebben een universele make-up lijn 
laten zien aan de vele bezoekers, maar ook 
konden we laten zien dat BVT de juiste 
partner is op het gebied van handling voor 
brood en banket. Zodoende hadden we een 
depanner voor kleinbrood van NewCap op 
de stand staan. Waar we wederom hoge 
ogen mee hebben gegooid is het vacuüm 
koelen. Deze nieuwe techniek om brood 
mee te bakken en te koelen tegelijkertijd is 
nog vrij nieuw en tot nog toe alleen omarmd 
door de grote industriële bakkers op aarde, 
in dit geval de zogenaamde early adapters, 
maar we hebben een rotsvast vertrouwen in 
BVT Vacuum Cooling. Dit is de toekomst en 
dat hebben we kunnen laten zien tijdens 
Interpack. 

Interpack 
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BVT EN NEWCAP Vooral de grote verbeteringen op het gebied van 
kwaliteit, versheid en houdbaarheid én de verkorte 
productietijd zijn de USP’s van vacuüm koelen. 
Stapje voor stapje merk je dat de bakkers er naar gaan 
kijken als alternatief voor de conservatieve manier 
van bakken en koelen.”

In Nederland is Bakkerij Vreugdenhil als eerste bak-
ker gaan ‘bakken’ met vacuüm koelen en tijdens 
Interpack was in een film over het onderwerp duide-
lijk te zien dat er naar tevredenheid gewerkt wordt. 
“Als een klant aangeeft dat hij door vacuüm koelen 
toe te passen in het productieproces zijn kwaliteit 
verbeterd heeft en zijn producten naar een hoger 
plan zijn getild, maakt ons dat enorm trots natuurlijk. 
Helemaal omdat Vreugdenhil de beste bakker van 
Nederland is. Daar heeft Vacuum Cooling mede aan 
bijgedragen, zo geven ze zelf aan. Het vergt kennis 
en kunde om ermee te kunnen werken, maar dan 
brengt het ook een daadwerkelijke verbetering aan 
het product”, zo vertelt Maarten.

VERPAKKINGSINTEGRATIE
Met BVT End of Line heeft de BVT Group nu dus ook de mogelijkheid om klanten aan het einde van de productielijn 
van dienst te zijn. “Dat is geen nieuwe tak van sport voor ons, maar we hebben het op een andere manier ingevuld. 
Door BVT End of Line te integreren in de BVT Group tonen we aan dat we turn key klantspecifieke oplossingen kunnen 
bieden. Met BVT End of Line specialiseren we ons in verpakkingsintegraties. Daarmee ontwikkelen we verpakkingslijnen, 
waarbij we verschillende verpakkingsmachines van externe leveranciers integreren. We leveren dan ook een concept 
waar de bakker optimaal mee kan werken. Alle besturingssystemen zijn naadloos op elkaar afgestemd en geïntegreerd.”

TURN KEY
“Deze vier pijlers samen vormen de BVT Group”, zo vervolgt Maarten. “We kunnen hiermee turn key solutions of totale 
lijnconcepten bieden, maar om een stap verder te gaan en kwaliteitsgarantie naar een hoger plan te tillen, hebben we 
ook een nieuwe tool ontwikkeld: een 3D-camera waarmee we in het productieproces de telling en kwaliteits, vorm- en 
kleurbewaking in beeld kunnen brengen. Ook dit hebben we tijdens Interpack laten zien op onze stand en de reacties 
waren louter positief.”

BAS 360
Om alle onderdelen die BVT en NewCap kunnen bieden samen te brengen, is er overkoepelend ook nog een nieuw sys-
teem ontwikkeld: BAS 360 (Bakery Analysing Software 360). “Het was voor ons noodzakelijk om een systeem te ontwik-
kelen waarmee onze klanten hun productie optimaal kunnen monitoren om het rendement van de productie te verhogen. 
Wanneer moet een servicebeurt ingepland worden bijvoorbeeld om stilstand te voorkomen? BAS 360 constateert wanneer 
een lijn wat zwaarder begint te lopen en waarschuwt dat er service en onderhoud gepland moet worden. Het gaat er uit-
eindelijk om dat onze klanten efficiënter kunnen werken. De informatie en data die vanuit de lijn komt, wordt verzameld 
om inzage te krijgen in het proces. We kunnen ook hier weer van A tot Z, dus de hele lijn monitoren en we stoppen niet 
bij onze eigen machines. BAS 360 kan alle machines binnen uw productielijn monitoren.”

Al met al keek Maarten al tijdens de beurs vol tevredenheid naar de 
deelname van de BVT Group. “Interpack bewijst dat het ook voor de 
bakkersbranche een hele interessante beurs is. Voor ons is het in ieder 
geval een zeer belangrijke beurs, mede omdat de bakkersbranche ruim 
vertegenwoordigd is. We zijn heel blij met de positieve respons die we 
gekregen hebben”, zo besluit Maarten.

Meer informatie: 

BVT Bakery Services BV
Tel. +31 (0)412 699008  
www.bvtbs.com 

NewCap Bakery Services BV
Tel:  +31 (0)30 636 1006
www.newcapbs.com  

http://www.bvtbs.com/
http://www.newcapbs.com/
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Wat Vemag zelf als grote kracht ziet, is het nauw samenwerken met haar afnemers 
om tot een klantspecifieke oplossing te komen. Of het nu gaat om een deegverdeler 
of een gehele productielijn, alle oplossingen die Vemag biedt voldoen aan de hoge 
verwachtingen van de klant op het gebied van efficiency en flexibiliteit. Daarbij 
wordt altijd uitgegaan van het eindproduct en is er oog voor de juiste deegbehan-
deling.

PORTIONERING
Ook als we kijken naar VDP230 zien we dat de deegbehandeling een specialiteit 
van Vemag is. Deze deegverdeler zorgt ervoor dat het deeg, dat gebruikt wordt voor 
bijvoorbeeld de vervaardiging van brood en pizza’s, in twee gelijke stukken verdeeld 
wordt en zijn weg vervolgt op twee banen. De deegverdeler is in staat om maar liefst 
160 porties per minuut per baan te verdelen en dat komt uit op 19.200 deegporties 
per uur in gewichtsvariatie tussen 100 en 1.400 gram.

VEMAG MASCHINENBAU GMBH HEEFT RUIME ERVARING IN HET ONT-

WIKKELEN EN VERVAARDIGEN VAN MACHINES EN BENODIGDHEDEN 

VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE EN ARTISANALE PRODUCENTEN. IN DE 

ZEVENTIG JAAR DIE DE DUITSE FABRIKANT REEDS ACTIEF IS IN ONDER 

MEER DE BAKKERSBRANCHE HEEFT HET ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNA-

TIONAAL EEN VOORAANSTAANDE POSITIE VERWORVEN. OOK IN ONS 

LAND HEEFT VEMAG STEVIG VOET AAN DE GROND GEKREGEN, MEDE 

DOOR HET ZEER UITGEBREIDE EN SPECIALISTISCHE AANBOD. DE VDP230 

IS DAAR EEN MOOI VOORBEELD VAN.

VEMAG VDP230 
BLINKT UIT IN EFFICIËNTIE

DEEGVERDELER

TWEE SERVOMOTOREN
De VDP230 kan continu operationeel zijn. Twee peddels verdelen het deeg afwisselend in tegen-
overgestelde richting om het deeg vervolgens veilig op de transportband te positioneren op een 
zo efficiënt mogelijke manier. De verstelbare snijsnelheid van de peddels – elk onafhankelijk van 
elkaar aangedreven door een servomotor – zorgt ervoor dat de ruimte tussen twee deegstukken 
altijd hetzelfde is, ongeacht grootte of gewicht. Ideaal als het gaat om het transporteren van het 
deeg naar bijvoorbeeld een kegelopboller. Daarnaast worden alle machines van Vemag vervaar-
digd van hoogwaardig stainless steel of detecteerbare kunststof onderdelen, om aan alle hygië-
ne-eisen te voldoen. Zo heeft de VDP230 ook geen snijolie nodig. 

BETROUWBAAR
Doordat de VDP230 aangedreven wordt door twee servomotoren is het bij een onverhoopte 
storing mogelijk om één deel van de productielijn met een knop uit te schakelen, waardoor de 
productie op het andere deel verder kan gaan. Wat de VDP230 vooral onderscheidt is de hoge 
mate van efficiëntie en betrouwbaarheid.

Meer informatie:

Vemag Nederland
Tel. +31 (0)412 640 858
www.vemag.nl 
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Tromp Group is al vele jaren succesvol in Rusland. “De beurs Modern Bakery 
is dan ook een uitstekende gelegenheid om contacten te onderhouden 
en nieuwe afspraken te maken”, zo geeft Pieter Doornbos, General Sales 
Manager van Tromp Group, aan. “Relaties waarderen dat we zowel de cul-
tuur kennen als de taal spreken én langdurig ervaring in de markt hebben. 
Dat geeft vertrouwen.”

SAMENWERKING
Tijdens deze show presenteerde Tromp Group zich samen met Reading 
Bakery Systems en AMF Baking Systems. De drie bedrijven zijn wereldwijd 
onderdeel van Markel Food Group.  “Steeds meer wordt er samengewerkt en 
kennis en ervaring gedeeld en dit wordt door de uiteindelijke klant als abso-
lute toegevoegde waarde gezien”, aldus Pieter Doornbos. “Zo ook tijdens de 
beurs in Moskou. Bezoekers waren onder de indruk van het complete aanbod 
dat wij als turnkey supplier binnen de marktsegmenten Sheeted Bread, Waffle 
& Funcake, Pastry, Pizza en Cake & Pie bieden en inderdaad de onderlinge 
samenwerking en toevoegingen zoals bijvoorbeeld spiral coolers van AMF.”

PIZZA
Specifiek op het gebied van pizza productielijnen is Tromp Group toonaan-
gevend en wereldwijd gewaardeerd doordat alle soorten geleverd kunnen 
worden: Italian, American, Deep dish en Pizza snacks. En alles wordt turnkey 
geleverd. Dat wil zeggen: mixen, sheeting, doseren, rijzen, bakken, koelen 
en vriezen. “Productie met bewezen succes”, aldus tevreden cliënten van de 
Tromp Group.

BAKERY CHINA
Tromp Group is alert op trends in de pizza-industrie en is dagelijks bezig met 
de doorontwikkeling van haar producten. Pieter Doornbos: “Een discipline 
die overigens geldt voor alle productsegmenten. Momenteel is de organisatie 
volop aan de slag met de follow up en maken we ons op voor de komende 
uitdagingen op het gebied van presentatie tijdens tentoonstellingen zoals de 
Bakery China in Shanghai.”

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

HET WAS DE AFGELOPEN MAANDEN VOOR VEEL BEDRIJVEN MET 

INTERNATIONALE AMBITIES EEN ENORM DRUK BEURSSEIZOEN. 

DE TROMP GROUP IS DAAR EEN GOED VOORBEELD VAN. VAN 13 

TOT EN MET16 MAART WAS TROMP GROUP PRESENT TIJDENS DE 

MODERN BAKERY SHOW IN MOSKOU, EEN TOONAANGEVEND 

BEURS VOOR DE BAKKERIJ INDUSTRIE IN RUSLAND. DEZE BEURS 

WAS BELANGRIJK VOOR TROMP GROUP OM DE HERKENBAARHEID 

ALS TURNKEY LEVERANCIER VOOR DE BAKKERIJ-INDUSTRIE NOG 

MEER GESTALTE TE GEVEN.

ZICHTBAAR BLIJVEN 
ÉN ZAKEN DOEN 
IN RUSLAND VOOR 

TROMP GROUP

http://www.trompgroup.nl/
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De Sonneveld Group is als bekende leverancier van broodverbetermiddelen, brood-
mixen en lossingsmiddelen de partner van zowel ambachtelijke als industriële bak-
kerijen en nauw verbonden aan het European Bakery Innovation Centre. Wil van Gils 
stelt de beide bedrijven kort voor: 

SONNEVELD
“Sonneveld is een alom bekende producent en leverancier van bakkerijgrondstof-
fen en klant specifieke oplossingen voor de bakkersbranche. Naast het leveren van 
broodverbetermiddelen, brood- en banketmixen, lossingsmiddelen en dergelijke helpt 
Sonneveld de bakkerijsector ook op andere manieren vooruit: het bedrijf biedt onder-
steuning voor een optimale proces-, brood- en banketkwaliteit, ondersteunt activitei-
ten om de bakkerijsector gezond te houden en ontwikkelt nieuwe productconcepten. 
Bij dit laatste en bij de ontwikkeling van kennis over bakkerijproducten en -processen 
komt het open innovatiecentrum EBIC om de hoek kijken.”

EBIC
Over EBIC zegt Van Gils: “Sonneveld wil altijd voorop lopen in de branche. Daar 
komt ook de oprichting van het EBIC door Sonneveld vandaan. EBIC is een open, 
internationaal innovatiecentrum voor spelers in de Europese bakkerijketens en daar 
ver buiten. Het platform is bedoeld voor productontwikkeling, onderzoek en het delen 
van kennis. Het EBIC experimenteert continu met innovatieve grondstoffen, niet alleen 
voor Sonneveld, maar ook voor andere klanten. Het verschil? Sonneveld levert com-
mercieel ondersteunende producten aan bakkers, zowel ambachtelijk als industrieel, 
en het EBIC zorgt op een veel kleinere schaal voor de innovaties en kennisontwikke-
ling die dat mogelijk maken.”

HET GEBEURT VAKER DAT WE IN NBT MAGAZINE EEN REPORTAGE HEBBEN OVER EEN BAKKERIJ DIE ÉÉN OF MEERDERE NIEUWE OVENS 

OF AANVERWANTE APPARATUUR AANGESCHAFT HEEFT. DIT KEER IS HET IETS SPECIALER, WANT WIJ SPRAKEN MET WIL VAN GILS VAN 

SONNEVELD. HET BEDRIJF IS ÉÉN VAN DE MARKTLEIDERS OP HET GEBIED VAN HET ONTWIKKELEN VAN INNOVATIEVE EN KLANTSPECIFIEKE 

OPLOSSINGEN VOOR DE BAKKERIJSECTOR. SONNEVELD WERKT ZOALS WAARSCHIJNLIJK WEL BEKEND SAMEN MET HET OPEN INNOVATIE-

CENTRUM EBIC (EUROPEAN BAKERY INNOVATION CENTRE), DE PROEFBAKKERIJ DIE INNOVEERT OP HET GEBIED VAN GRONDSTOFFEN EN 

APPLICATIES. EN NET ALS EEN REGULIERE BAKKERIJ IS OOK HIER ZO NU EN DAN NIEUWE APPARATUUR NODIG. IN DIT GEVAL EEN AANTAL 

OVENS VAN HET MERK HEIN. HOE GING DAT IN ZIJN WERK? DAT IS WAT WIJ VROEGEN AAN WIL VAN GILS.

INNOVATIECENTRUM EBIC 
MODERNISEERT MET NIEUWE HEIN-OVENS
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JUBILEUM
Onlangs bestond het EBIC tien jaar en om dit te vieren is de applicatiebakkerij hele-
maal vernieuwd. “In tien jaar is de techniek natuurlijk veel veranderd en als proefbak-
kerij is het natuurlijk extra belangrijk om altijd de allernieuwste apparatuur te heb-
ben. Alleen zo kunnen de beste bakresultaten gegarandeerd worden”, aldus Van Gils. 
“Bovendien is er sprake van een uitbreiding: van zes naar twaalf werkplekken.”

EISEN
Bij de keuze voor nieuwe apparatuur wordt er door een proefbakkerij nét even ande-
re eisen gesteld dan door een reguliere bakkerij: “In principe zijn de verschillen niet 
zo heel groot, omdat wij met soortgelijke apparatuur moeten werken als de bakker 
die onze producten uiteindelijk gebruikt. Wel is het zo dat een proefbakkerij niet op 
zo’n grote schaal hoeft te produceren als een industriële bakker. Qua formaat zijn de 
benodigde ovens meer te vergelijken met ovens op een bakkerijschool dan met een 
productieoven bij een bakkerij.”

“Daar staat tegenover dat er hogere eisen worden gesteld aan de flexibiliteit. Zo moe-
ten er veel verschillende soorten producten en in diverse hoeveelheden afgebakken 
kunnen worden”, vervolgt Van Gils. “Bovendien is de afbakkwaliteit van groot belang, 
met name dat de afwijkingsmarges niet te groot zijn. Dat luistert zeer nauw bij een 
proefbakkerij, omdat de geleverde producten vervolgens door allerlei bakkers met 
verschillende machines succesvol verwerkt moeten kunnen worden.”

HEIN
Met het eisenlijstje in de hand zijn vervolgens verschillende ovenfabrikanten vergele-
ken. Van Gils vertelt dat Hein daaruit uiteindelijk als beste fit naar voren kwam: “We 
hebben meerdere offertes naast elkaar gelegd, maar uiteindelijk bood Hein en dus 
Van Asselt & Alferink als leverancier het beste totaalplaatje. Vooral de gelijkmatige 
afbakkwaliteit van de ovens was daarbij een doorslaggevende factor. Daarnaast zijn 
de ovens van Hein erg milieuvriendelijk.”

Vooral over het topmodel dat aangeschaft werd, de Luxrotor Ecostone, is Van Gils 
erg te spreken: “Dit is een rotatieoven die werkt op basis van thermostenen die goed 
de warmte vasthouden en de producten perfect egaal verwarmen. Zo kan zelfs een 
koude (30°C) wagenoven met producten die de oven in wordt gereden door deze 
stenen snel en egaal verwarmd worden. Uiteraard heeft dit positieve effecten voor het 
bakresultaat, wat voor ons van vitaal belang is. Daarnaast verbruikt deze oven minder 
energie, wat natuurlijk goed voor het milieu is.”

ZWART
De vernieuwing van het materieel van het EBIC houdt echter niet op bij één oven. 
Naast de gasgestookte Luxrotor Ecostone kwamen er nog vier andere elektrische 
ovens. Eén vier etage-oven met inschietapparaat en drie kleinere inschietovens, allen 
van het type Electro. Wat betreft de ovens vertrouwt Van Gils ons een saillant detail 

toe: de ovens zijn op ons verzoek gemaakt van zwart RVS, een primeur 
voor Hein in Nederland. “Op deze manier draagt het EBIC ook een 
steentje bij aan innovatie bij bedrijven als Hein”, zegt hij trots.

Over de levering van Van Asselt & Alferink is Van Gils tevreden: “Ze gin-
gen goed mee in de wensen die wij op papier hadden gezet.” Hoewel 
de verbouwing veel voeten in de aarde heeft gehad, mag het resultaat 
er zijn. Niet alleen zien de zwarte ovens er heel modern uit, vooral 
kunnen de applicatiebakkers van het EBIC met de nieuwe ovens hun 
werkzaamheden weer optimaal verrichten. Daardoor kunnen het EBIC en 
Sonneveld ook in de toekomst hun klanten nóg beter helpen.

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

“MET DE OVENS VAN HEIN 

LEVERDE VAN ASSELT & ALFERINK 

HET BESTE TOTAALPLAATJE”

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Flowpackmachines
Clipsluitmachines
Clipdatumprinters
Transportbanden

Buffer- en draaitafels

Bakker Schat was het olieverbruik zat.
Ook zij kozen voor de Vemag oplossing.

Wij maken voor elke blikmaat een passende Patentschaar®

Mailadres wcn@Famaloy.nl

WWW.PATENTSCHAAR.NL  of  WWW.KNIPBROOD.NL
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HOGE EISEN AAN KWALITEIT
Joost Duwel, eigenaar van DuwelFruit en al sinds zijn tienerjaren actief in het familiebedrijf, levert al decennia-
lang handgesneden aardbeien aan grootverbruikers. Net als alle andere zachte fruitsoorten in het assortiment 
van DuwelFruit, worden de aardbeien nog steeds met de hand gesneden. Om op piekmomenten aan de vraag 
te kunnen voldoen, stond een goede aardbeiensnijmachine hoog op het verlanglijstje. “DuwelFruit heeft een 
naam hoog te houden als het gaat om bewerkt kwaliteitsfruit”, aldus Joost Duwel. “We leveren aan diverse 
grote Nederlandse formules, die hoge eisen stellen op alle fronten. Ik wilde dus alleen een aardbeiensnijma-
chine die de vorm intact houdt, maar waarmee wel significante hoeveelheden verwerkt kunnen worden. Ik heb 
veel machines bekeken en getest; vorig jaar stuitte ik eindelijk op een exemplaar dat aan al mijn verwachtingen 
voldeed.”

TESTEN EN FINETUNEN
Inmiddels draait de eerste aardbeiensnijmachine van Nederland naar tevredenheid, na een intensieve periode 
van testen en finetunen. “Het eindproduct lijkt eenvoudig, namelijk een ontkroonde aardbei in één stuk, of in 
tweeën of vieren gesneden. Er zijn echter enorm veel variabelen waarmee rekening gehouden moet worden, 
zoals gewicht, grootte en vochtgehalte. Ook voeren we natuurlijk verschillende aardbeienrassen, met uiteen-
lopende eigenschappen. Iedere soort reageert anders in de snijmachine. Daarom wilden we alles door en door 
getest hebben, voordat het echte aardbeienseizoen zou losbarsten.”

VOLOP (PROEF)BESTELLINGEN
Joost Duwel is zeer blij met zijn nieuwste aanwinst. Hij kan nu tot drieduizend kilo gesneden aardbeien per 
dag leveren, in een constante kwaliteit. “In combinatie met onze uitgebreide verpakkingsmogelijkheden, 
HACCP keurmerk en eigen transport door heel Nederland, kunnen we zowel kleine als grote grootverbruikers 
voorzien van perfect geprepareerde aardbeien van topkwaliteit. De reacties van zowel bestaande als nieuwe 
klanten zijn lovend. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje: iedere dag verstuur ik meerdere proefbestellingen 
voor potentiële afnemers. En ja, ook nog met gewoon ambachtelijk gesneden aardbeien, natuurlijk.”

Voor meer informatie: DuwelFruit, tel. +31 (0)70 327 3053, www.duwelfruit.nl  

DE AARDBEI IS NOG IMMER EEN POPULAIR INGREDIËNT VOOR BAKKERSPRODUCTEN. HET VERWERKEN VAN AARDBEIEN IS ECHTER 

VERRE VAN EENVOUDIG. ZEKER WANNEER ER SNEL GROTE HOEVEELHEDEN GESNEDEN AARDBEIEN NODIG ZIJN. MACHINAAL SNIJDEN 

KLINKT DAN OOK ALS EEN LOGISCHE OPLOSSING, MAAR IS LASTIG AANGEZIEN DE AARDBEI EEN ZEER TERE VRUCHT IS. BIJ DUWELFRUIT 

HEBBEN ZE AMBACHTELIJK SNIJDEN TOT KUNST VERHEVEN. EN SINDS KORT IS DIE KUNST OOK VERTAALD NAAR MACHINALE VERWERKING.

i n T e r V i e w

DuwelFruit
NEEMT EERSTE AARDBEIENSNIJMACHINE 
VAN NEDERLAND IN GEBRUIK

http://www.duwelfruit.nl/
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r e p o r T a g e

Thomas is bakker, Patrick runt de winkel, maar ze zijn allebei dagelijks 
bezig met het leveren van topprestaties. Altijd naar de klant luisteren 
en producten vernieuwen en door ontwikkelen. Meegaan met je tijd en 
investeren wanneer nodig. In principe stond er geen verbouwing gepland, 
maar door een samenloop van omstandigheden bepaalde Patrick en 
Thomas toch anders.

VERBOUWING
“De bestaande narijskast was dan wel aan vervanging toe, maar zoals 
in zoveel (stads)bakkerijen, is de beschikbare ruimte een item.  Soms 
zijn andere zaken aanleiding voor een complete move”, zo vertelt Harm 
Spronk van Spronk Bakkerijmachines. “In 2016 hadden we tijdens de 
Bakkersvak de Piccolo Classic oven met FIRE uitvoering opgesteld staan 
en toen Patrick deze oven zag kon hij hem niet meer uit zijn hoofd krij-
gen. Samen met Thomas waren ze zo buitengewoon enthousiast en zij 
deelden hun plannen later met ons. Door de klassieke uitstraling van de 
oven wilde men meer aandacht in de winkel krijgen. De Piccolo Classic 
oven heeft een robuuste uitstraling en heeft aan de voorzijde sfeervolle 
analoge klokken. Maar, net zo belangrijk, is de oven aan de achterzijde 
voorzien van een IQ Touch computerbesturing waarmee de oven van alle 
gemakken voorzien is. Toen ik met onze vertegenwoordiger Hans van 
Egmond in augustus op bezoek ging om te kijken naar de mogelijkheden 
werd al snel duidelijk dat deze oven ondanks de beperkte ruimte toch 
echt een plek in de winkel moest gaan krijgen. Gekscherend werd geop-
perd om desnoods de winkel maar te verbouwen en uiteindelijk heeft 
men het nieuwe winkelconcept feitelijk om de oven heen gebouwd. En 
daar is lef en visie voor nodig”, aldus Harm.

REMRIJSKAST
“De Piccolo oven is voorzien van zwart gegalvaniseerd staal met gouden 
armaturen en dat past bij de kwaliteitsbeleving in De Diamanten Ring”, 
zo vervolgt Harm. “Immers, hierdoor heeft men vele jaren plezier van 
deze uitstraling. Maar, de rijskast was eigenlijk het beginpunt. Die was 
aan vervanging toe. Vanwege de ‘open mind’ in samenwerking hebben 
we veel kunnen delen qua kennis met de heren Van Holsteijn en het 
vertrouwen was er volop. Binnen ons assortiment leveren wij vele bak-
kerijmachines en dus ook remrijskasten. De nieuwe Wachtel remrijskast 
voor De Diamanten Ring is best uniek. De COOL-Rising functie zorgt 
ervoor dat de kast de hele dag gebruikt kan worden. De kast staat de hele 
dag in een koelmodus rond de drie graden en gaat zes uur voordat er 
aangevangen wordt met bakken, opwarmen naar circa twintig graden in 

OP DE HOEK VAN DE CHOORSTRAAT EN DE PAPENSTRAAT 

IN DELFT BEVINDT ZICH BAKKERIJ DE DIAMANTEN RING. NIET 

ZOMAAR EEN BAKKERIJ, MAAR EEN INNOVATIEF BEDRIJF 

MET PATRICK EN THOMAS VAN HOLSTEIJN AAN HET ROER. 

ONDERNEMERS MET PASSIE DIE SINDS 2015 DE SCEPTER 

ZWAAIEN BIJ DE DIAMANTEN RING, MAAR AL SINDS JAAR 

EN DAG BEVINDT ZICH EEN BAKKERIJ OP DIE GEWELDIGE 

STADSLOCATIE.

WACHTEL PICCOLO OVEN NOOPT 

DE DIAMANTEN RING TOT VERBOUWING

de juiste oploop en luchtvochtigheid om het deeg te laten rijzen en vervolgens dan 
terug te koelen naar drie graden. Het voordeel? Tijdens dit proces worden de suikers 
afgebroken en ontwikkelt zich meer aroma in het deeg. En dat proeven de consu-
menten beslist! Productietechnisch ben je met een dergelijke remrijskast natuurlijk 
bijzonder flexibel, omdat je de kast de hele dag kunt vullen, maar tegelijk ook kunt 
bakken en dit is een belangrijke tegenstelling ten opzichte van een traditionele 
remrijskast waarbij je altijd alles direct in de ochtend moet afbakken. Vaker vers 
brood op een dag in de winkel is uiteindelijk het resultaat. Uiteindelijk werd zelfs 
nog even besloten ook nog de kneder te vervangen voor een jong gebruikte Diosna 
spiraalkneder met temperatuur uitlezing.”

“De Diamanten Ring is een bakkerij waar we met plezier hebben mogen leveren. 
Bakkers die kwaliteit als speerpunt hebben en voor die bakkers hebben wij de 
mooiste en beste machines”, zo besluit Harm. 

Meer informatie:
Spronk Bakkerijmachines
Te. +31 (0)488 452051
www.spronkbakkerijmachines.nl

http://www.spronkbakkerijmachines.nl/
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Bij binnenkomst in de bakkerswinkel op de Mezenlaan 40 in Den Haag valt meteen op dat het lekker druk is voor een 
donderdagochtend en dat er heel veel producten gestald liggen op een lange toonbank en in de schappen. We worden 
onthaald door Victor en Timo en krijgen een rondleiding in de bakkerij. “Het is een kleurrijk geheel”, zo waarschuwt 
Timo. De roze vloer springt meteen in het oog. “Ik heb ooit een documentaire gezien over een gevangenis met verschil-
lende gekleurde vloeren en van de roze vloer werden de gedetineerden het meest rustig en vrolijk”, zo vertelt Victor. 
“Aangezien ik hier ’s nachts moet werken vind ik het wel belangrijk dat ik rustig word en dat het een beetje gezellig is.”

FAILLISSEMENT
Het gesprek komt al snel op het faillissement van twee jaar geleden. “Eind 2015 is onze bakkerij helaas failliet gegaan 
door overmacht. Gelukkig hadden we een mogelijkheid om een doorstart te maken, omdat we konden rekenen op de 
hulp van onze trouwe klanten. Om het laatste stukje geld bijeen te krijgen voor een doorstart, hadden zij € 135.000,- 
bijeen gehaald. Dat heeft ons echt gesterkt om toch op kleinere schaal een doorstart te maken”, aldus Timo.

DOOR EEN ONLINE BERICHT OVER SPECIALE 

‘BROOD AFHAALPUNTEN’ BIJ AMBACHTELIJKE 

COLLEGA’S IN DEN HAAG WAS ONZE INTE-

RESSE IN BAKKERIJ VICTOR DRIESSEN GEWEKT. 

EEN LEUKE AANLEIDING OM NAAR DEN HAAG 

TE RIJDEN EN TE SPREKEN MET DE BAKKER ZELF 

EN ZIJN BEDRIJFSVOERDER TIMO DE JONG. AL 

SNEL BLIJKT DAT ER VEEL MEER TE VERTELLEN IS. 

EEN FAILLISSEMENT, CREATIEF ONDERNEMEN, 

EEN EIGEN NATUURLIJKE BROODVERBETERAAR 

DIE OP DE MARKT IS GEKOMEN ONLANGS EN 

EEN DEELNAME AAN BAKKERSVAK: HET IS DE 

AANLEIDING VOOR EEN HEEL LEUK GESPREK.

GOOIT HET OVER EEN ANDERE BOEG

Bakkerij Victor Driessen 

Voor Victor was het faillissement natuurlijk ook een klap. 
Zijn opa richtte het bakkersbedrijf in 1928 op en zijn vader 
opende in 1972 de winkel en bakkerij aan de Mezenlaan. 
“Victor was alles kwijt en zat er wel even doorheen. Het feit 
dat onze klanten ons zo hebben geholpen heeft hem ook 
heel erg gesterkt in alles. Hij wilde koste wat kost blijven 
bakken voor hen. We zijn ook niet failliet gegaan omdat het 
product slecht was of mensen ons niet konden vinden. Het 
is een samenloop van omstandigheden geweest.”

PUUR NATUUR
Het product dat Victor en zijn bakkers creëren is zeker niet 
slecht. Sterker nog, in 2014 werd hij uitgeroepen tot beste 
bakker van Den Haag. “Alles wat hier in de winkel gemaakt 
wordt, wordt met liefde en aandacht vervaardigd. We willen 
ons onderscheiden op smaak. Dat komt tot uiting in het zelf 
samenstellen van onze grondstoffen. We gebruiken geen 
kunstmatige broodverbetermiddelen en al onze producten 
zijn E-nummer vrij. Dat we zelf de samenstelling van onze 
producten regelen, heeft trouwens geleid tot de oprichting 
van ons eigen grondstoffenbedrijf”, zo geeft Timo aan.

Victor Driessen en Timo de Jong
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TJED
Met het samenstellen van de natuurlij-
ke broodverbeteraar Tjed, introduceerde 
Timo en Victor hun eerste eigen brood-
verbetermiddel. “Tijdens Bakkersvak 
hebben we dit gepresenteerd richting 
de branche. We hebben in totaal zes-
honderd proefmonsters weggegeven aan 
bakkers die allemaal hun gegevens heb-
ben achtergelaten. Het mooie van Tjed is 
dat het volledig natuurlijk is en dat het de 
kwaliteit van het brood en de houdbaar-
heid drastisch verbetert. En je hoeft maar 
1% van Tjed toe te voegen aan de bloem, 
naast de normale hoeveelheid water, gist 
en zout en je merkt het verschil al. Wij 
zweren hier al twee jaar bij en onze bak-
kers zijn lyrisch over de producten, maar 
ook onze klanten merken het verschil. 
We hebben hele leuke reacties mogen 
ontvangen tot nog toe en hopen dat we 
hiermee een groot aantal bakkers van 
dienst kunnen zijn.”

“Mijn doel is eigenlijk heel simpel met Tjed”, zo voegt Victor toe. “Ik wil dat iedereen blij wordt van het eten van brood. 
Het moet maar eens klaar zijn met alle zogenaamde ‘Maggi mixen’ die gebruikt worden voor het produceren van brood. In 
Nederland hebben we een verkeerd gevoel voor nostalgie. Tijden veranderen en ook het eetpatroon van consumenten veran-
dert. Daar moet je op inspelen door bijvoorbeeld langer houdbaar, lekker brood aan te bieden. Dat is in ieder geval wat wij 
hier doen.”

VIX BROODMIX
De winkel en de bakkerij zijn nu een soort proeftuin voor het verder ontwikkelen van Tjed. “We hebben zes winkels gehad, 
een prachtige bakkerij, een florerend bedrijf en dat is niet meer. We gaan ons nu richten op andere zaken. Dat is ons grond-
stoffenbedrijf VIX Broodmix en de winkel en bakkerij in de Mezenlaan houden we zeker aan. Daar kunnen we kijken hoe 
gereageerd wordt op onze producten.”

BEZORGEN
Dat de klanten in ieder vol lof over de producten zijn bleek uit alle vragen die de bakker kreeg om de broden te blijven 
leveren na het faillissement. “Om onze oude klanten toch ons brood te kunnen blijven aanbieden, hebben we begin dit jaar 
besloten om de broden te gaan ‘bezorgen’. Niet tot aan de voordeur, dat zou de kosten te hoog maken, maar bij collega-on-
dernemers van ambachtelijke winkels. Elke dinsdag en donderdag gaan wij op een bakfiets met de bestelde broden langs bij 
de bevriende winkeliers. Dit zijn de zogenaamde ophaalpunten. Het voordeel is dat wij onze broden kunnen blijven verkopen 

en de ambachtelijke winkelier, 
zoals Bloembinderij Calendula, 
Wijnhandel Kooper en Pepita 
d’Oro Atelier extra klanten in zijn 
zaak heeft. Een absolute win-win 
situatie.”
 
Zo blijkt maar weer dat elk nadeel 
ook kan veranderen in een voor-
deel. “Als we nog ‘gewoon’ zes 
winkels hadden gehad, hadden we 
nooit deze initiatieven opgezet”, 
zo is Timo. “Je moet creatief zijn 
in deze tijden en er zijn genoeg 
kansen om je te onderscheiden.” 
“Je moet ook verder durven kijken 
dan je neus lang is”, zo vult Victor 
aan. “Het gaat uiteindelijk om het 
product en dat het lekker is. Dat 
moet altijd het doel zijn.”



C o l u M n

Nu de VVD wederom de grootste partij van Nederland is geworden en daarmee de coalitiege-
sprekken aanvoert, wacht ondernemend Nederland in spanning af op al het moois dat ons na 
jaren zwoegen eindelijk gaat toekomen! Of gaat het allemaal weer uitdraaien op een enorme 
deceptie? 

Ik vraag me al jaren af of ze in Den Haag daadwerkelijk ‘onze taal’ meester zijn. Mijn gevoel 
zegt van niet! Wat veel ondernemers een doorn in het oog is, is de twee jaar loondoorbeta-
lingsverplichting bij een zieke medewerker. Na de roep om het voor ondernemend Nederland 
wat minder zwaar te maken, gloort er eindelijk licht aan horizon. Steeds meer geluiden komen 
tot ons dat er, met name voor werkgevers met een loonsom tot €310.000,-, wellicht een 
beperkte loondoorbetalingsverplichting komt. Bij veel werkgevers wordt de champagne nog 
net niet ontkurkt, maar ik maak me oprecht zorgen over een enorme sigaar uit eigen doos. 

Ten eerste lijkt het mij onmogelijk om een schifting te maken in het soort werkgever: klein, 
middelgroot of groot. Als ze dit willen handhaven betekent dat er een gat ontstaat tussen de 
52ste en 104de ziekteweek. Als de kleine werkgever dit risico niet loopt, maar de middelgro-
te- en grote werkgever wel, dan voorspel ik organisatorische chaos. Wie gaat er voor de kleine 
werkgever dan de re-integratie op zich nemen? Het UWV? Als dit zo is dan gaat de kleine 
werkgever hier ongetwijfeld een afdracht voor moeten doen richting het UWV. Linksom of 
rechtsom, het blijft een sigaar uit eigen doos. 

Mochten ze dit ridicule plan laten varen en komen met een algemene inperking van de loon-
doorbetalingsverplichting, dan zou dat inhouden dat een werknemer niet na 104 weken maar 
na 52 weken bij de poort van het UWV aankomt. Feitelijk zal de WGA een jaar naar voren 
worden geschoven, maar wie betaalt ook alweer de WGA premie? Juist, de werkgever! Hetzij 
middels een sectorale premie, een gewogen premie of een individuele premie, maar de werk-
gever betaalt. 

Ondernemers verzamelen zich niet op het Malieveld om lekker te schreeuwen dat het alle-
maal anders moet, we zetten de schouders er onder en maken er het beste van. Maar eigenlijk 
is het heel krom dat de werkgever voor de tekortkomingen van de werknemer moet blijven 
betalen. Ik was onlangs met mijn zoon op een zondag bij de huisartsenpost. Dat was even 
schrikken als je al die mensen ziet zitten met kapotte kniebanden, gebroken ledematen etc. 
Ik ben een groot sportliefhebber, dat gezegd hebbende meer een passieve dan actieve, maar 
ik gun iedereen zijn ontspanning, en als sport daarbij helpt dan heeft een werkgever daar ook 
baat bij. Wat ik vreemd vind is dat een werkgever continu moet opdraaien voor de kosten 
van al het verzuim dat dit teweegbrengt. Ik zou pleiten voor een gedeelde premiebetaling, net 
zoals bij de WGA premies. 50% voor de werkgever en 50% voor de werknemer. Dan voelt 
een werknemer het ook eens in zijn portemonnee als hij zich weer eens verrot heeft laten 
schoppen op een voetbalveld. Het heeft te maken met bewustwording van de werknemer, niet 
alles hoeft altijd maar door de werkgever betaald te worden. 

In tijden dat oneliners het beter doen dan deugdelijk beleid houd ik mijn hart vast. We zullen 
zien waar onze volksvertegenwoordigers mee terugkomen, maar ik verwacht er weinig van…

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

JOS ALMA VAN ESKES & PARTNERS IS SINDS BEGIN DIT JAAR ALS VASTE COLUMNIST VERBONDEN AAN NBT MAGAZINE EN ELKE UITGAVE 

VERRIJKT HIJ ONS BLAD MET EEN COLUMN OM ZIJN VISIE OP ONZE BRANCHE EN DE SAMENLEVING TE GEVEN. DEZE KEER BELICHT HIJ DE 

VERKIEZINGEN EN WAT DE UITSLAG VOOR U TOT GEVOLG KAN HEBBEN. 

Jos Alma

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN
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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossingsleverancier voor 
de industriële bakkerswereld

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

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

en de specialist voor 
complete broodproductie-
lijnen voor elk type brood 
en elke capaciteit. 

Ook bij gedeeltelijke 
vervanging van uw 
broodproductielijn heeft 
Divardy een betaalbare 
oplossing.

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

mw_anz_roll_in_eplus_nl  07.05.2010 13:46 Uhr  Seite 1
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MODUCELOVEN 
MAAKT NAAM IN 

DE BAKKERSBRANCHE
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Artisan quality 
as it was meant to be

Our Kaak Group artisan bread line produces hearth baked goods in 

a quality that can easily compete with traditional manual production. 

We offer you our experience, specifi c product knowledge and a wide 

range of equipment to supply your next top quality artisan bread line. 

Trust in the Kaak Group to design your production line to the very 

highest technical, safety and hygienic standards.   

Artisan Bread Lines

CONTACT US
+31(0)315339111
www.kaakgroup.com
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