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Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY neemt de wensen van
industriële bakkers serieus
Wij nodigen u van harte
uit op onze IBA-stand om
onze laatst ontwikkelde
machines en transporten
te bespreken en gezamenlijk over onze toekomstige
ontwikkelingen mee te
denken.

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

Welkom op onze IBA-stand A5.376
T In-line naalddepanner
Eenvoudig in te passen in bestaande productielijnen. Makkelijk schoon te houden en met een
laag energieverbruik. Uit te voeren met unieke
multi-naaldenkop.

S Product

transportbaan met neus overname
Door een eenvoudige manier van ontspannen van de band is dit transport
eenvoudig te reinigen.

I n fo
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

Als hygiëne, een eerlijke
prijs, en flexibileit telt

Nijendal 26 en 48
3972 KC Driebergen-Rijsenburg
T +31 343 523 880
E info@divardy.nl
W http://www.divardy.nl
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De Visie
Wanneer u deze uitgave van NBT Magazine ontvangt, geniet ik van een welverdiende
vakantie. Een huwelijksreis zelfs, want twee weken geleden ben ik getrouwd. Na alle
hectiek van de afgelopen maanden, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ het werkveld ben ik
wel toe aan een paar weken vrij. Lekker het hoofd leegmaken, even opladen en weer
door. Ik ga er gemakshalve vanuit dat u ook heeft genoten van uw vakantie en dat u
er klaar voor bent om volle frisse moed de laatste maanden van het jaar in te gaan.
Er staat weer een belangrijke periode voor de deur. Zo start over ruim een week IBA
2015 en daar kijk ik zelf heel erg naar uit.
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IBA vindt natuurlijk maar eens in de drie jaar plaats, maar dan krijg je ook wat.
Verspreid over twaalf hallen worden alle innovaties, trends en inventieve oplossingen
met de bezoekers gedeeld, waar de afgelopen drie jaar hard aan gewerkt is. Meer
dan 1.250 exposanten zijn aanwezig en er worden ruim 70.000 bezoekers verwacht.
Wellicht gaat u ook richting München om met eigen ogen de laatste ontwikkelingen
in de branche te zien, want vernieuwing is er zeker. Ik zou een bezoek aan IBA altijd
aanraden, want je wordt er nooit dommer van.

‘Ik zou een bezoek aan IBA altijd aanraden’
Mocht u toch niet in de gelegenheid zijn om IBA 2015 te bezoeken, dan heeft u
natuurlijk NBT Magazine altijd nog. In deze uitgave blikken wij alvast vooruit op de
belangrijkste vakbeurs binnen ons vakgebied en laten we u alvast kennis maken met
een aantal noviteiten van vooraanstaande exposanten die tijdens IBA aanwezig zijn.
Vooral de Kaak Groep is prominent aanwezig in deze uitgave. Zowel op de voorzijde,
het hart van het blad áls de achterzijde is Kaak terug te vinden, dus laten we deze
uitgave dan ook maar meteen omdopen tot officieuze Kaak-uitgave en daarnaast als
officiële IBA-uitgave. Maar u vindt natuurlijk nog veel meer in deze uitgave.
Zo hebben wij gesproken met Flip van Straaten over de landelijke campagne ‘Brood.
Wat zit daarin?’ van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Het doel van deze campagne is om objectief het eerlijke verhaal over brood te vertellen. Ik sprak de vorige
keer al van een geweldig initiatief en uit ons gesprek met Flip blijkt het succes van de
campagne. Meer dan honderdduizend unieke bezoekers per maand op de website en
er zijn in totaal al tweeënhalf miljoen mensen bereikt. Dat komt het imago van onze
branche alleen maar ten goede.
Veel leesplezier met deze prachtige IBA-uitgave van NBT Magazine!

Coen de Jager
Coen de Jager
Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl
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P. 11 Brood. Wat zit daarin?
In de laatste editie van NBT Magazine werd er kort aandacht besteed over het toen net gestarte initiatief ‘Brood. Wat zit daarin?’ van het Nederlands Bakkerij Centrum
(NBC). Het doel van deze campagne is om objectief het eerlijke verhaal over brood te vertellen. Intussen hebben wij een interview afgenomen met projectleider Flip van
Straaten, zodat hij zijn verhaal kan vertellen over het project.
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P. 30 Van der Pol
D. van der Pol & Zonen is binnenkort ook te zien op de IBA 2015 in München. In de aanloop naar het belangrijkste
beursevenement voor de internationale bakkersbranche had de redactie van NBT Magazine een gesprek met Rien
Kos, salesmanager voor de afdeling deeg bij Van der Pol, om te vragen wat de plannen van het bedrijf zijn, zowel
op de IBA als voor de langere termijn.

P. 44 Project Techniek
Project Techniek is al ruim twintig jaar actief binnen de bakkersbranche als adviesbureau. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bieden van advies- en ingenieursdiensten binnen de voornamelijk (semi)industriële brood- en banketbranche en de daaraan gerelateerde industrieën. Maar de blik van Project Techniek richt zich steeds verder over de
horizon, richting verre oorden waar ze hun diensten kunnen inzetten.
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P. 48 Retro
Twee jaar geleden bakte hij het beste
brood van Nederland in de smaak- en
duurzaamheidswedstrijd van NieuwVers.
We hebben het over Tom van Otterloo.
De bakker heeft twee winkels (De Steeg
en Arnhem) met als grote specialiteit –
hoe kan het ook anders – brood. “Mijn
hart ligt bij brood, ik vind het veel leuker
om te werken met brood en daarom hebben we ons daarop gefocust”, zo geeft
Tom onder meer aan.
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P. 12 IBA 2015
Van 12 tot en met 17 september barst in München de belangrijkste bakkersbeurs ter wereld, de IBA weer los. Er komen meer dan 70.000 gasten uit 164 landen
op de driejaarlijkse beurs af. Voor 2015 hebben 1.255 exposanten uit 58 landen zich aangemeld. U vindt alle ins & outs over IBA 2015 terug in deze uitgave.

P. 26 Coverstory Kaak
Zoals altijd heeft de Kaak Groep te maken met hooggespannen verwachtingen
voor elke IBA. Ze hebben door de jaren heen de lat zelf zo hoog gelegd en zoals
we gewend zijn van Kaak, lopen ze niet weg voor een uitdaging. U mag dan ook
wat verwachten van de Kaak Groep in München, want met maar liefst 1.200 m2
ruimte en een innovatiedrang die geen grenzen kent, heeft het bedrijf genoeg om
te laten zien, maar vooral om te laten beleven.
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P. 36 NewCap
Onder de naam NewCap Bakery Services zijn een aantal key-medewerkers van
Capway Systems een nieuw bedrijf gestart. Met het ontstaan van NewCap Bakery
Services is er voor oude klanten van Capway Systems in ieder geval de garantie dat
de service op bestaande lijnen gewaarborgd is. “Dit is honderd jaar ervaring onder
een nieuwe naam”, aldus Geert Schellens, Operational Manager bij NewCap
Bakery Services.
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Voorgebakken
Inmiddels is september al weer begonnen en hebben de meesten de vakantietijd
afgesloten, dus is het tijd om ons weer te gaan richten op de activiteiten die gaan
komen in het najaar. Een van deze activiteiten zou een bezoekje kunnen zijn aan
de IBA 2015: 's werelds grootste vakbeurs voor de bakkerij, zoetwaren en snacks
met meer dan 70.000 bezoekers uit meer dan 160 landen.

Naast NBT Magazine en andere vakbladen zijn uiteraard ook de beurzen ideale evenementen om eens te bekijken wat de markt allemaal te bieden heeft. Binnenkort is
een bezoekje aan de IBA te München, die gehouden wordt van 12 tot 17 september,
zeker de moeite waard. IBA is weer het decor voor de Welt des Backens! Deelnemers
uit vele verschillende landen, waaronder meerdere leveranciers en vertegenwoordigers uit Nederland, staan gedurende zes dagen tot uw beschikking, om u te informeren
over de ontwikkelingen en noviteiten binnen de branche.
Een bezoekje aan de IBA 2015 is natuurlijk de moeite waard. Niet alleen qua technieken, maar vooral ook om te ontdekken welke trends in opkomst zijn en welke nieuwe
brood-, banket- of snackproducten leuk zijn om in uw bakkerij te verkopen. Of het nu
is voor gezondheidsredenen of ter verbetering van de levensstijl, er zijn meer en meer
mensen die steeds meer aandacht voor de ingrediënten in hun voedsel krijgen. Tijdens
IBA - 's werelds grootste vakbeurs voor de bakkerij - kunnen bakkers en banketbakkers
leren hoe ze nieuwe producten kunnen integreren om beter te scoren bij hun klanten.
Workshops, presentaties, recepten, productinnovaties en nog veel meer zullen worden
aangeboden in de beurshallen in München.
Voor diegene die de IBA gaan bezoeken heb ik een tip: lees deze uitgave van NBT
Magazine met aandacht door, want er is een overvloed aan beursnieuws. Laat u
vast verrassen door nieuwe bedrijven, nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen die tijdens de IBA 2015 gepresenteerd gaan worden. IBA 2015 belooft weer
het grootste spektakel te worden wat we er allemaal van verwachten. Ook zullen we
met spanning kijken hoe Hans Som, coach van het Boulangerie Team, zijn bakkers
heeft klaargestoomd voor de IBA Cup 2015. In 2012 namen ze het brons mee naar
Nederland. Ik wens dan ook de deelnemers Tim Boers en Kris Huysman het allerbeste
toe! Ik kan dan ook niet wachten tot het 12 september is.
Afsluitend wens ik u veel leesplezier en inspiratie toe!

Peter Eversdijk
Peter Eversdijk
Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie
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Making the
impossible
packable
Ervaar het zelf en bezoek ons tijdens
de IBA München. Hal B1, 445
de Fachpack Nürnberg. Hal 9, 360

w w w.casepacker.com

NIEUWS ACTUEEL

Oogstfeest bij Bakery Institute
Bakery Institute organiseert dit jaar op 16 september vanaf 15.00 uur het Oogstfeest. Dit jaar staat
het Oogstfeest in het teken van Haver. De laatste jaren is haver steeds meer als een gezondheidsgraan
met bijbehorende gezondheidsclaims gewaardeerd en het Bakery Institute verwacht dat dit graan de
aankomende tijd een enorme vlucht gaat nemen.

Tijdens het Oogstfeest is de veiling van het eerste
baaltje haver, waarvan de opbrengst voor Bake for
Life is. Dit wordt georganiseerd op het binnenplein
van de Havermarkt in Zaandam met allemaal
kramen met informatie over haver en haverproducten, uiteraard onder het genot van een hapje

Oproep Retro
Voor onze rubriek ‘Retro’ waarin wij elke
uitgave van NBT Magazine een ondernemer uit de branche aan het woord laten is
de redactie op zoek naar bakkers met een
leuk, interessant, onderscheidend verhaal.
Vindt u dat u in aanmerking komt voor een
uitgebreide reportage in ons blad? Laat het
ons weten.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen
aan de Retro, neem dan contact op met
Coen de Jager, door een mail te sturen naar
c.dejager@gpmedia.nl.

en drankje. Bakery Institute zet die dag de bakkerij
in het zonnetje!
Voor meer informatie over het Oogstfeest en de
activiteiten hier omheen, kijk op www.bakeryinstitute.nl

Strijd om felbegeerde
Meestertitels in oktober
Binnenkort gaan twee boulangers en één patissier op voor een praktijkexamen dat in oktober bij het
Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen wordt gehouden. In totaal namen vijf boulangers en twee
patissiers deel aan het theorie-examen.

De overgebleven kandidaten maken zich op voor de strijd om de felbegeerde titel die slechts door vijf
personen in Nederland wordt gedragen. In oktober zullen de overgebleven kandidaten in een drie dagen
durend praktijkexamen de internationale examencommissie moeten overtuigen van hun kennis, passie,
vakmanschap en visie op hun vakgebied.
Eerder werd bekend dat het examencentrum in Wageningen per 1 augustus zal sluiten. “Toch zullen de
Meesterexamens dit jaar gewoon in Wageningen plaatsvinden”, aldus David de Bruijn, communicatiemanager bij het NBC. De Bruijn vervolgt: “Er wordt nog onderzocht of er mogelijkheden zijn om de bakkerijen
op een andere manier in te zetten. De lokalen worden dus niet ontmanteld en dat biedt ons de mogelijkheid
om het Examen gewoon in Wageningen te organiseren.”

‘Breng de nacht door met je bakker’
Consumenten willen graag weten waar hun eten vandaan komt, hoe het wordt bereid en wie het
voor hen klaarmaakt. Daarom spoort de Stichting Ambachtelijke Bakkerij alle ambachtelijke brooden banketbakkers van Nederland aan om van 2 op 3 oktober de deuren van hun bedrijf wijd open te
gooien, en de consument uit te dagen: ‘Breng de nacht door met je bakker!’

Zien hoe je eigen bakker zijn degen kneedt en
vult. De warmte van de ovens voelen. De heerlijkste geuren opsnuiven tijdens het bakproces.
En uiteindelijk natuurlijk van die kraakverse
broodjes proeven of je bakker helpen om zijn
mooiste taarten af te werken. Wat een verleiding!
Het kan allemaal als je de nacht doorbrengt bij
je bakker.

ker dit Open Huis invult, mag hij helemaal zelf
bepalen”, aldus Sandra Pluim, coördinator van
de SAB. “De Stichting faciliteert promotiemateriaal en verzorgt informatie over het evenement
richting de consument en richting de bakkers.
Bovendien zorgen we voor diverse radiocommercials op 100% NL en Radio 10 in de aanloop
naar 2 oktober.”

Promotie

‘Breng de nacht door met je bakker’ kan op allerlei manieren tussen 20.00 uur ’s avonds en 8.00
uur ’s ochtends worden ingevuld. Te denken valt
aan rondleidingen door het bedrijf, demonstraties
van vaktechnieken of bakprocessen, workshops
of proeverijen. Iedere bakker nodigt zijn eigen

De Stichting Ambachtelijke Bakkerij (SAB)
spoort alle ambachtelijke (banket)bakkers van
Nederland aan om in de nacht van 2 op 3
oktober hun vakkennis en liefde voor het vak te
laten zien aan een groot publiek. “Hoe een bak-
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klantenkring uit via eigen kanalen, maar wordt
ondertussen landelijk ondersteund door de aandacht die de SAB genereert. “Meedoen aan
‘Breng de nacht door met je bakker’ is geheel
vrijblijvend”, benadrukt Pluim. “Wij zien het
echter als een prachtige kans om de consument
te laten kennismaken met ons ambacht en het
de aandacht te schenken die het verdient. Het
is hét moment voor iedere vakman om vragen
te beantwoorden en zijn kennis en verhalen te
delen. Precies datgene, waarnaar de consument
anno 2015 naarstig op zoek is.”
Informatie: www.ambachtelijkebakkerij.nu

Hall B6, stand 334

Rinc Europe is producent van technisch hoogstaande bakkerij machines.
Een familiebedrijf, voortgekomen uit de onderneming die in 1963 werd opgericht
door de pionier in het vak C. Rijkaart.

Bezoek onze web site www.rinceurope.com
voor ons complete leveringsprogramma of neem
vrijblijvend contact met ons op.
rijkaart@rinceurope.com, tel: 0345-473984

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

Hall 2B, stand 270
en stand 361
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Een imitatie
is ’t
nét niet

Scan de QR-Code en
ontdek meer over slechte
imitaties!

Echt cool is pas het origineel: Koma koudetechniek
Al meer dan 70 jaar staat KOMA bekend als een eigenzinnige producent van conserveringstechnieken die weet te
overtuigen door innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dankzij nieuwe en innovatieve oplossingen helpen wij onze
NODQWHQLQGHYRHGLQJVPLGGHOHQLQGXVWULHKXQSURGXFWLHSURFHVHIÀFLHQWHUYHLOLJHUHQHQHUJLH]XLQLJHULQWHULFKWHQ
Onze uitstekende vakkennis, inventiviteit en durf maken dat we onze concurrenten altijd een stap voor zijn en onze
klanten, partners en vertegenwoordigers doorslaggevend voordeel bieden: de onbereikbare kwaliteit van het origineel!

www.koma.com

INTERVIEW

Brood. Wat zit daarin?
In de laatste editie van NBT Magazine werd er
kort aandacht besteed over het toen net gestarte initiatief ‘Brood. Wat zit daarin?’ van het
Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Het doel
van deze campagne is om objectief het eerlijke
verhaal over brood te vertellen. Intussen hebben
wij een interview afgenomen met projectleider
Flip van Straaten, zodat hij zijn verhaal kan vertellen over het project.

Waarom is eerlijke informatie over brood zo
belangrijk? Bijna iedereen eet toch brood?
“Tot vrij recentelijk was brood onbesproken. Het
werd gezien als iets onmisbaars, zoals de lucht
die wij inademen. Toch is er de afgelopen tijd
enige verwarring over brood ontstaan, mede door
boeken zoals ‘De Voedselzandloper’. Hierdoor
hebben mensen deels een verkeerd beeld van
brood gekregen. Een typische misvatting is dat alle
koolhydraten slecht zijn. Er zijn veel verschillende
soorten koolhydraten. Het kunnen simpele suikers zijn of complexere moleculen zoals zetmeel
en vezels. Van belang is ook de manier waarop
koolhydraten in de voeding zitten. In brood, met
name volkoren, zitten ze verpakt in een complexe
matrix. Daardoor worden ze langzamer afgebroken en komt de glucose geleidelijk zonder al te
veel pieken in het bloed. Een ander belangrijk
verschil bestaat tussen vaste en vloeibare voeding. Koolhydraten uit vaste voeding, zoals brood,
geven een verzadigend gevoel. Het lichaam geeft
daarmee een signaal dat het genoeg is. Dat is niet
zo met koolhydraten uit vloeistoffen, zoals bier en
frisdrank. Daarom krijgen mensen die hier veel
van drinken een bierbuik.”
Merkt u dat er door dit soort misvattingen tegenwoordig steeds minder brood wordt gegeten?
“Hierover hebben we geen exacte cijfers, maar
vanuit de branche hoor ik dat de verkoop weer iets
aantrekt. Dit komt waarschijnlijk doordat er ook
weer meer positieve berichtgeving over brood ontstaat. Zo heeft Harvard een onderzoek uitgevoerd
over de gezonde werking van volkorenbrood. Dit
soort berichten proberen wij ook te promoten.”
Hoe zit de campagne ‘Brood. Wat zit daarin?’ in
elkaar?
“Vooral bij vrouwen van 20 tot 45 jaar is er veel
twijfel over brood. Uit gesprekken met deze
doelgroep bleek dat er vooral interesse is in meer
informatie over brood. Dit proberen wij te bieden
door onafhankelijke professionals zoals diëtisten
hun verhaal te laten doen. Ook zij onderschrijven
de gezonde werking van brood. We maken het
publiek nieuwsgierig met opvallende commercials

“Tot voor kort werd brood gezien als
iets onmisbaars, zoals de lucht die wij
elke dag inademen. Hele beschavingen zijn gebouwd op brood; het is ons
oudste basisvoedsel en het is diep verankerd in onze cultuur”
en banners. Ook de naam ‘Brood. Wat zit daar
in?’ wekt interesse. Zo lokken we de mensen
naar www.brood.net, waar antwoorden op veel
gestelde vragen en korte documentaires over brood
te zien zijn. Ook werken we met social media,
en met succes. We hebben al twee en een half
miljoen mensen bereikt, waarvan 850.000 mensen
deel één van de documentaire hebben bekeken.
De website trekt honderdduizend unieke bezoekers per maand. Wel merken we dat veel mensen
niet de hele zeven minuten van de documentaire
hebben bekeken, dus die moeten we iets inkorten.
Dit zijn leermomenten die we meenemen.”
Wat is het doel van de campagne?
“Er is geen commercieel doel, wij willen gewoon
transparante, objectieve en eerlijke informatie

geven over onderwerpen waar veel vragen over
zijn, zoals gluten, het verschil tussen spelt en volkoren of het geven van een gevuld gevoel. Hierbij
geven wij bijvoorbeeld ook aan dat mensen die
de ziekte coeliakie hebben wél glutenvrij moeten
eten en dus voor glutenvrij brood moeten kiezen.
Uiteindelijk hopen wij er natuurlijk aan bij te
dragen dat brood weer positiever wordt gezien.
Dit zullen de bakkers dan ook in hun omzet terugzien.”
Meer informatie:
Nederlands Bakkerij Centrum
Tel. +31 (0)317 471212
www.nbc.nl
www.brood.net
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IBA 2015 op het punt van beginnen
Het kan u haast niet ontgaan zijn: van 12 tot en
met 17 september barst in München de belangrijkste bakkersbeurs ter wereld, de IBA weer los.
Er komen meer dan 70.000 gasten uit 164 landen
op de driejaarlijkse beurs af. Voor 2015 hebben
1.255 exposanten uit 58 landen zich aangemeld.
Uiteraard zullen er weer veel leuke en interessante evenementen op de planning staan. Een
kleine greep uit wat u kunt verwachten.

Sinds 1949 is de IBA de leidende beurs op het
gebied van brood, gebak en snacks. De IBA is
daarmee de beste ontmoetingsplek voor bakkers
variërend van kleine ambachtelijke bakkers tot
grote industriële producenten. Daarnaast zijn ook
veel horecaprofessionals en verkopers aanwezig.
Producten op de IBA lopen uiteen van ovens en
ander gereedschap tot rauwe materialen en ingrediënten of logistieke oplossingen.

IBA-top
11 september, de dag voor de beurs, is gereserveerd voor de IBA-top. Hier zullen veel professionals uit de bakkersbranche de dialoog aangaan
met elkaar over belangrijke thema’s. Er zullen ook
veel hooggeplaatste sprekers aanwezig zijn. Hanni
Rützler presenteert haar onderzoek ‘Future Food’.
Voedselindustrie-expert en industrie-insider Bob
O’Brien licht de wereldwijde bakkerij business toe.
Meesterbakkers Eric Kayser en Josef Hinkel vertel-

▲ Een greep uit de creaties voor de IBA-cup voor bakkers in 2012 met als thema muziek

▲ Op de IBA zijn hele bakkerszaken geopend om het
winkeldesign te tonen.

len hoe hun concept internationaal succesvol is
geworden. Dirigent Christian Gansch laat met het
orkest als voorbeeld een model voor succes zien.
Bedrijfsadviseur Jonathan Doughty geeft inspiratie
door zijn top tien internationale bedrijven in de
voedsel-, winkel-, reis- en gastvrijheidsbranche te
delen. De titel van ambassadeur voor het Duitse
brood zal worden uitgereikt aan ex-voetballer er
voetbaltrainer Jürgen Klinsmann.

Themagebieden

▲ In 2012 wonnen de Zuid-Koreanen Yon-Ho Park en Soon-Seung Kwow de IBA-cup voor beste confectioneur
met deze creaties.
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Vanaf 12 september zal vervolgens het spektakel losbarsten in de twaalf beurshallen. Er zijn
drie speciale themagebieden. Nieuwe innovaties op het gebied van snacks zijn te zien in de
themahal SnacktrendS (hal B3). Veel koffie- en
koffiemachinefabrikanten laten zien hoe restaurateurs en bakkers hun expertise kunnen vergroten
in de richting van koffie op Coffee World (hal
A4). Verpakkingsbedrijven laten ten slotte in de

IBA gehouden zullen worden. Het Duitse
kampioenschap voor meesterbakkers zal
plaatsvinden op 15 september. Verder
wordt de internationale IBA-UIBC-cup
gehouden. Voor brood- als banketbakkers is er een apart kampioenschap. De
bakkers nemen het in twaalf landenteams
tegen elkaar op in drie rondes op 12, 13
en 14 september. Nederland doet mee
en strijdt op de eerste dag tegen Peru,
Frankrijk en de VS. De confectioneurs
krijgen op 16 en 17 september de taak
om de beste petit-four, praline en taart te
maken met als thema ‘circus’. Hier zijn
de finalisten Duitsland, Noorwegen, Zuid
Korea en Taiwan.

▲ Deze verpakkingen zijn milieuvriendelijk

Evenementen

Packaging Area (hal B1) het belang van mooie en
hygiënische verpakkingen zien. Hier zal HOBA
(stand 360) bijvoorbeeld de nieuwe verpakkingsmachine voor pita, tortilla’s en Turks brood tonen.
Maar de nadruk ligt natuurlijk bij bakkerijsector.
Zo zullen startende innovatieve bedrijven exposeren op de BMWi Newcomer-stand van het Duitse
ministerie voor economische zaken en energie.

Wedstrijden
Op 15 september zullen de prestigieuze IBA
awards voor de meest innovatieve producten en
ontwikkelingen worden uitgereikt. Verder zijn er
ook twee wedstrijden voor bakkers die tijdens de

Naast de wedstrijden zijn er nog vele
andere evenementen. Zo staat er op de
IBA een typisch Beierse Oktoberfest-tent,
waar de mogelijkheid bestaat om onder
het genot van een hapje en (vooral) een
drankje nader kennis te maken met zakenpartners. Speciaal voor bezoekers van de
IBA worden er in en om München ook
seminars en bakkerijtours georganiseerd.
De tours zijn gratis en worden geregeld
vanuit het Landesinnungsverband (staatsgildeverbond). Reservatie vooraf bij deze
instelling is noodzakelijk. De seminars worden
gegeven met als doel om de variatie aan gebakken goederen uit Beieren te demonstreren. Hierbij
wordt aandacht besteed aan ingrediënten, technieken en eindproducten.

Exposanten en thema’s
Van de 1.255 exposanten op de IBA komt 41% uit
Duitsland. Het grootste gedeelte van de bedrijven
(45%) is gespecialiseerd in productietechnologie
en gereedschap. Verder zijn er veel exposanten
van rauwe ingrediënten (20%) en logistiek, verpakking en procesoptimalisatie (11%). In het kader op
deze pagina’s staat een greep uit de deelnemers
die voor Nederlandse bakkers interessant zijn om
te bezoeken. Een aantal bedrijven dat exposeert
komt elders in deze NBT Magazine aan bod om te
praten over hun plannen op en na de IBA.

Thema’s
Er zullen een aantal bedrijven aanwezig zijn die
gespecialiseerd zijn in ‘shopfitting’: zij weten precies wat er nodig is om producten zo goed mogelijk te kunnen presenteren. Modern winkeldesign

prikkelt alle zintuigen, niet alleen de ogen. Een
bezoek aan de bakker moet niet alleen winkelen
zijn, maar een echte beleving. Veel exposanten besteden aandacht aan energiebesparing. Bij
zevenhonderd van de exposanten zijn er energiezuinige innovaties te zien. Ten slotte is er de laatste
tijd steeds meer aandacht voor voedselallergieën,
voedingstrends en de bijbehorende speciale deegsoorten. Denk hierbij aan de glutenvrije broden.
De nieuwste trend is Chiazaad. Er is in hal A4 ook
een informatiepunt allergenen, waar bezoekers
op touch screens details over deze stoffen kunnen
zien. Verschillende bedrijven zijn ook aanwezig
met informatie over en recepten voor vegetarische
en veganistische brood- en gebakvarianten.
Meer informatie:
www.iba.de
Beurshal München, Messegelände 81823,
München
Zaterdag 12 tot en met woensdag 16 september:
9.30-18.00
Donderdag 17 september: 9.30-17.00

Nederlandse en Belgische exposanten
Enkele bedrijven op de IBA die voor de Nederlandse en Belgische bakkers interessant zijn om te
bezoeken zijn Algist Bruggeman (Hal A4, stand 284), BAKTEC (B2, 331), Bandall (B1, 344), BVT
Bakery Services (B6, 250), D. van der Pol (A3, 131), Dijko Ovens (B6, 257), Divardy (A5, 376),
EverBake Capway (B4, 390), HOBA (B1, 360), JAC (A2, 441), Kaak Group (A1, 231), Kalmeijer (A4,
280), KOMA (A5, 471), Pcdata (A1, 200), Rademaker (A1, 335), Rinc Industrial Bakery Systems
(B6, 334), Spiromatic (A1, 361), Technisch Bureau Kortlever (B6, 410) en Tromp (B1, 440).
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Exposantenlijst IBA 2015
met bedrijven uit de Benelux
Exposanten

Standnummer

Bakbel Europe SA
Bakels Senior NV
Intralox L.L.C. Europe
Pcdata bv
Jasca Food Technology BV
Benier Nederland B.V.
DrieM Dough Sheeting
Kaak Nederland B.V.
Kaak Software B.V.
Ashworth Belts BV
Best Bake International B.V.
SPIROMATIC N.V.
ACEMAL SA
Heimbach Specialities AG
Dijkstra Vereenigde B.V.
De Grood Innovations BV
Zeelandia B.V.
Daub Bakery Machinery B.V.
BAKON BV
JAC S.A.
Unispray BV
N.V. Aldia S.A.
Smilde Bakery B.V.
D. van der Pol en Zonen B.V.
Royal VIV Buisman B.V.
Sa. Belgian Sweets Design NV
Van de Leur
Sucrerie Couplet S.A.
Sonneveld Group B.V.
TASTE Flavour Creators SA
Royal Duyvis Wiener B.V.
Kaas-Pack Holland BV
Chocolate World NV
G. Bakker D. Jzn. VOF
Materne-Confilux SA
Kalmeijer B.V.
J.S. Polak bv
Algist Bruggeman N.V.
Leman Cake Dekorations bvba
One Way Plastics BV
Ruitenberg Ingredients B.V.
Primus Ouwelfabriek B.V.
CROP´S NV
Dobla BV
VS Apple Industries BV
Willemse & van Engelen
Tribelt B.V.
Sinmag Europe BVBA
Volta Belting Europe B.V.
Rademaker B.V.
Jonge Poerink Conveyors B.V.
Ammeraal Beltech Holding B.V.
Divardy Constructions B.V.
Niverplast BV
SoBaTech BV
KOMA
Jan de Ruyter
ICS Spiral Freezers
Niverplast BV
SH Systems BV
Belgian Technology & Construction

A1.131
België
A1.131
Nederland
A1.151
Nederland
A1.200
Nederland
A1.221
Nederland
A1.231
Nederland
A1.231
Nederland
A1.231 & A1.431 Nederland
A1.231
Nederland
A1.271
Nederland
A1.282
Nederland
A1.361
België
A1.391
België
A1.414
België
A1.421
Nederland
A1.471
Nederland
A2.331 & A2.531 Nederland
A2.377
Nederland
A2.380
Nederland
A2.441
België
A2.444
Nederland
A2.470
België
A2.535
Nederland
A3.131
Nederland
A3.131
Nederland
A3.483
België
A3.578
Nederland
A4.140
België
A4.165
Nederland
A4.177
België
A4.185
Nederland
A4.190
Nederland
A4.200
België
A4.230
Nederland
A4.257
België
A4.280
Nederland
A4.281
Nederland
A4.284
België
A4.285
België
A4.385
Nederland
A4.421
Nederland
A4.433
Nederland
A4.511
België
A4.530
Nederland
A4.555
Nederland
A5.100
Nederland
A5.175
Nederland
A5.237
België
A5.245
Nederland
A5.331
Nederland
A5.359
Nederland
A5.366
Nederland
A5.376
Nederland
A5.451
Nederland
A5.456
Nederland
A5.471
Nederland
A5.484
Nederland
A5.541
Nederland
A5.551
Nederland
A5.585
Nederland
A6.101
België
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Land

Exposanten

Standnummer

Land

Shuffle-Mix BV
Haas-Mondomix B.V.
Machinefabriek Houdijk B.V.
TANIS FOOD TEC B.V.
Wiegers Process Innovations BV
Poolmans Papier BV
Schutte bagclosures B.V.
Bandall International BV
Max Aarts B.V.

A6.119
A6.131
A6.145
A6.211
A6.270
A6.281
B1.340
B1.344
B1.344

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland

Exposanten

Standnummer

Land

Exposanten

Standnummer

Land

KeyBake Holding B.V.
Hoba B.V.
Trefa Continu Aerating
Den Boer
Tromp
TROMP GROUP BV
Van der Pol
CPS Case Packing Systems BV
UNIKON B.V.
BAKTEC B.V.
Baskin B.V.
Banketbakkerij Wouter de Graaf BV
PolySto BVBA
Prestige Breakfast
Neerven Verkoop B.V.
Werner & Pfleiderer Haton B.V.

B1.356
B1.360
B1.424
B1.440
B1.440
B1.440
B1.440
B1.445
B2.155
B2.331
B3.171
B3.354
B3.469
B3.530
B3.540
B4.130

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
België
Nederland
Nederland

ESFO Transportbanden BV
FrieslandCampina BV
Capway Systems Netherlands BV
EverBake Capway B.V.
VLB
PilloPak b.v.
Schut Systems B.V.
Barentz B.V. / Nu-Tek
HEIN
DMN Machinefabriek
BelDos N.V.
BVT Bakery Services B.V.
Dijko Ovens BV
Rinc Industrial Bakery Systems BV
Cake Concepts
Technisch Buro Kortlever B.V.

B4.155
B4.178
B4.380
B4.380
B4.386
B4.523
B4.523
B5.133
B5.140
B5.200
B5.400
B6.250
B6.257
B6.334
B6.385
B6.410

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
België
Nederland
België
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
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HOBA viert vijftigjarig bestaan ook tijdens IBA 2015
HOBA zal tijdens de IBA 2015 in München een
andere manier van verpakken tonen in de vorm
van pillow-pack verpakkingen voor klein- en
grootbrood. Vanuit de markt is er steeds meer
vraag naar een kosten-efficiënte manier van verpakken en snijden voor onder andere evenementen, restaurants, hotels en verzorgingstehuizen.
In nauwe samenwerking met Nodema ontwerpt
HOBA hiervoor klantspecifieke oplossing. Op de
IBA zal HOBA een zeer compacte lijn laten zien
voor het snijden, tellen, groeperen en verpakken
van onder andere hamburgerbollen. Deze lijn kan
stand-alone of in een volautomatische lijn worden
toegepast.

Gedurende het afgelopen jaar heeft HOBA de
pita / tortilla bagloader verder doorontwikkeld
na de introductie op de Gulfood Manufacturing
2014 in Dubai. Deze oplossing ligt tussen een
eenvoudige semi-automatische oplossing met het
blaasapparaat en een transportsysteem met een
sluitoplossing en een grote industriële oplossing
zoals de bagloader. Deze machine heeft nu een
vacuüm systeem gekregen voor het openen van
zakken om zo meerdere soorten zakken (afmetingen) te kunnen openen. Daarnaast is er een
optie ontwikkeld om een sealer in te bouwen
alsmede een automatische zakkentafel voor het
snel wisselen van zakken. Op de IBA zal de variant worden getoond met de optie van het openen
met vacuüm, de automatische zakkentafel en het
sluiten van de zakken middels een aparte transportbaan met een Kwik-Lok sluitmachine.

Etiketteerbaan
HOBA heeft tevens in nauwe samenwerking met
Nodema een speciale transportbaan ontwikkeld
met een labelsysteem om zowel de boven en
onderzijde van de producten te voorzien van een
etiket. Het geheel is vanzelfsprekend eenvoudig
instelbaar. Op de transportbaan kunnen twee type
labellaars worden geïnstalleerd, mede afhankelijk
van de snelheid en de toepassing. De labellaar
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kan gecombineerd worden met een standaard
printer van Sato of een printer van een ander
merk. Deze transportbaan is leverbaar vanaf 1,4
meter lengte en eenvoudig te installeren achter
een bestaande lijn of te integreren in nieuwe
snij- en verpakkingslijn. Deze oplossing heeft
een interessant prijsniveau vergeleken met de
bestaande oplossingen welke in de markt worden
aangeboden.

Jubileum
Dit jaar viert HOBA het vijftigjarig bestaan van het
bedrijf in de markt, zoals u in de vorige uitgave
van NBT Magazine al heeft kunnen lezen. “We
zijn trots op ons enthousiaste professionele team
en een betrouwbare partner voor onze klanten te
kunnen zijn. Tijdens de IBA zullen we een replica van het eerste houten blaasapparaat tonen,
waarmee HOBA vijftig jaar geleden in de markt
begon”, aldus Johan Lammen.
HOBA is tijdens IBA 2015 te bezoeken op stand
360 in hal B1.
Meer informatie:
HOBA
Tel. +31 (0)294 41 11 12
www.hoba.ws
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De rechtstaande met
variabele snijdikte

www.jac-machines.com

Hal A2
Stand 441

SPECIAL: IBA 2015

Shopstone grootste nieuws van Hein tijdens IBA 2015
Hein Backofenbau staat dit jaar op de IBA en het
bedrijf heeft veel nieuws. Het belangrijkste hiervan is wellicht de introductie van de Shopstone
oven, waarmee bakken op steen met ringtubeoventechniek en een grote opslagcapaciteit moge-

De Hein Shopstone biedt de mogelijkheid
om te profiteren van de voordelen van een
ringtube-oven in de uitvoering van een winkeloven, en dit zonder schoorsteen en brander. De
oven werkt door middel van een combinatie van
elektrisch verwarmde warmtewisselaars behuisd
in thermosteen en de bekende Hein heetwateroventechniek. Een patent op dit vernieuwende
systeem is aangevraagd. Hiermee is het mogelijk
om flexibel te bakken in hoogste kwaliteit.

lijk is. Daarnaast zijn er de Ecostone, Universal

Specificaties
Woodstone, Liftmaster en FlexBaker-UV.

Het bakoppervlakte van de Shopstone bedraagt
twee tot vijf vierkante meter met afmetingen van
80x60 of 120x80 centimeter. Er is keuze uit vier of
vijf bakhaarden. De oven levert 19,5 kW totaalvermogen bij de maximale capaciteit. De oven is in
retro zwart verkrijgbaar.

Ecostone
Andere ovens die Hein op de IBA presenteert
zijn de Ecostone en de Woodstone. De Ecostone
wint warmte terug en slaat warmte op door de
thermosteenwanden. Hiermee wordt warmteverlies tot een minimum beperkt. De oven is puur
mechanisch, zonder elektronica. De temperatuur
van de uitlaatgassen bevindt zich met ongeveer
150° gemiddeld 52° onder de temperatuur van de
bakruimte. Baktijden worden hiermee met 10%
gereduceerd en bakpauzes zijn nagenoeg niet
meer nodig.

Universal Woodstone
De Universal Woodstone is een ringtube-oven die
probleemloos van houtoven naar gas- of olie-aangedreven oven kan worden omgezet. Niet alleen
houtblokken, maar ook gedrukt hout en houtbriketten kunnen worden gebruikt als brandstof. Met
deze oven kan er milieubewust en traditioneel
gebakken worden: met hout, op steen.

Liftmaster en FlexBaker-UV
Met de Liftmaster heeft Hein een lader en losser
ontwikkeld die aan alle kwaliteitseisen van Hein
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voldoet. Alle zichtbare delen zijn van RVS en de
Liftmaster is esthetisch verantwoord, stabiel en
TÜV-erkend. De FlexBaker-UV maakt het mogelijk om producten die voor 80% zijn afgebakken
dagenlang te bewaren op locatie. De bewaarcel
werkt met UV-licht om te voorkomen dat uitdroging of schimmelvorming ontstaat. Zo kan er
snel en flexibel worden ingesprongen op de wens
van de klant zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit.
Hein Backofenbau is aanwezig tijdens de IBA,
in hal B5 op stand 140. Van Asselt & Alferink
zal als distributeur voor de Benelux aanwezig in
München.
Meer informatie:
Van Asselt & Alferink
Tel. +31 (0)345 820204
www.vanasseltenalferink.nl

Welkom
in Hal A2
Graag tot ziens op de IBA

Hal A2 Stand 150/151
Silo’s en meer, o.a. voordesemtank 500 liter en 4200 liter,
restbroodmachine met een inhoud van 500 liter, Campo
3000 klein componenten verweging, afzuigsysteem voor
de hele bakkerij, Big Bag station, de verder ontwikkelde
Backcontrol besturing voor de gehele automatisering
van de deegmakerij.

doose@pd-werbung.de

Hal A2 Stand 330
De nieuwe kleinbrood machine Primus, ideaal voor middelbedrijven met een capaciteit tot 7500 st/h, gewichtbereik 35 – 130 g. Verder laat Fortuna zijn gehele programma aan kleinbrood installaties zien. In de proefbakkerij
kunt u zich ter plekke overtuigen van een goed product.

Brigittenstraat 12
M + 31 (0) 6 53 32 45 60
3512 KK Utrecht
T + 31 (0) 30 2 31 23 92
info@technischburo.com www.rittershaus.eu

OOK MÜNCHEN
nodigt u uit met al z’n bezienswaardigheden, en het Hofbrauhaus natuurlijk ‘op en top
duits’, of op een mooie zomeravond in een Biergarten te vertoeven.
www.biergärtenmünchen.de,
www.munchen.nl/informatie

SPECIAL: IBA 2015

König en Gostol tonen vernieuwing tijdens IBA 2015
Het lange wachten wordt beloond. Dat is onze heilige overtuiging als het gaat om IBA 2015. Van 12
tot en met 17e september wordt dé driejaarlijkse vakbeurs voor de bakkerij gehouden in München.
“Hier zijn wij ook weer vertegenwoordigt met zowel König als Gostol”, zo laat Rico Sprenkeler van
König Benelux in een reactie weten.

uitneembaar voor reiniging. De kleinbroodlijn
heeft daarnaast afneembare beplating, is uitgevoerd met een open constructie met wegneembare
banden en de kabels zijn geplaatst in gesloten
goten met speciale sluiting. Dat geeft wel aan
hoezeer er rekening is gehouden met hygiëne. De
nieuwe capaciteit van de industriële lijnen is bij
tien rijen zestig slagen, wat neerkomt op 36.000
stuks per uur.”

Gostol
Tevens worden er tijdens IBA 2015 demonstraties
gegeven met diverse Stress-free ‘lamineerlijnen’.
“En we laten ook een nieuw concept voor koeling
van voorgebakken producten zien. Gostol presenteert op de IBA de nieuwe Cyclotherm tunneloven, met een geweldige regelmatige bakaard en
diverse apparatuur voor deegverwerking. Graag
verwelkomen wij u in hal B2, op de stands 270 en
361 in München”, zegt Rico tot slot.
Meer informatie: König Nederland
Tel. +31 (0) 183 682868
www.konig-rex.nl

Tijdens IBA 2105 presenteert König onder meer een geheel afwasbare kneder,
diverse nieuwe ontwikkelingen in koeling van gebakken producten, een geheel
nieuwe ‘hygiënische’ kleinbroodlijn, en de vernieuwde König AW kleinbroodverdeelmachine.

König AW
“De vernieuwde AW kleinbrood-verdeelmachine is een kopmachine met een
zeer hoge gewichtsnauwkeurigheid met een afwijking van maximaal 1 %”,
vertelt Rico. “Er is dus weinig onderhoud nodig en de machine is eenvoudig
schoon te maken. Tevens zijn zowel de opboltrommel als de binnentrommel

ADVERTENTIE

x
x
x
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Nieuwe innovaties Habasit tijdens IBA 2015

Tijdens de IBA, de internationale beurs voor de bakkerij industrie, toont Habasit haar nieuwste innovaties die bijdragen aan minder productverlies, minder downtime en een verbeterde hygiëne.

Nieuw in het assortiment zijn de Habasit Rotary
Moulder banden. Deze geweven uitzuig- en vormbanden zijn gemaakt van hoogkwalitatieve garen
en hebben een uniek weefpatroon. Dit garandeert
een probleemloze verwerking van deegproducten
in combinatie met een lange levensduur van de
band.

Een regelmatig terugkomend probleem in bakkerijprocessen is dat natuurlijke oliën en vetten
uit het deeg komen en in de weefselporiën van
de transportband terechtkomen. Daardoor kan de
band delamineren en krimpen. Om dat te voorkomen heeft Habasit de Cleanline range ontwikkeld.
De eerste generatie Cleanline transportbanden

is al weer tien jaar geleden geïntroduceerd en
was destijds een revolutionaire ontwikkeling. De
tweede generatie is nu beschikbaar en kenmerkt
zich door een nog hogere slijtvastheid en hydrolysebestendigheid.
Habasit is tijdens IBA 2015 te vinden in hal A1 op
stand 460.
Meer informatie: Habasit
Tel. +31 (0)332 472 030, www.habasit.nl
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CPS: ‘Making the impossible packable’
“Onze case packers verpakken machinaal com-

oprichting in 1988 – door zus Marie Louise

voordelen van automatiseren met behulp van case
packing. Veel bedrijven, met name in de sectoren
brood, vlees, vers en sla, laten het inpakwerk nog
met de hand doen. Maar, om in deze tijd te overleven, heb je volumes nodig. Wij bieden bedrijven de
mogelijkheid om met minder mensen hetzelfde of
meer werk te doen. Elk bedrijf komt een keer op een
omslagpunt terecht, in elk geval als dat bedrijf 24/7
wil werken. Vanaf dat moment is automatiseren
veel rendabeler. De klant gaat dan geld verdienen
met onze inpakmachines. Daarnaast is het bieden
van verbeterde traceability onmisbaar om de juiste
informatie aan de consument te geven.”

Korten-Aquarius en broer Pieter Aquarius – heeft

Snel reageren

pacter dan met de hand mogelijk is. Dat levert
forse kostenbesparingen op.” Dat is één van de
kernachtige uitspraken van Pieter Aquarius, directeur eigenaar van CPS (Case Packing Systems)
in het Noord-Limburgse Stramproy. Sinds de

familiebedrijf CPS zich toegelegd op het snel en
efficiënt secundair verpakken van met product
gevulde zakjes en trays in Amerikaanse vouwdozen, kratten en kartonnen trays.

Ook de brood- en banketindustrie ontdekt de
voordelen van het automatiseren van handmatige
werkzaamheden. “Met behulp van onze case packers besparen onze klanten geld en daarmee krijgt
hun voortbestaan een positieve impuls. De robuuste
machines kunnen tegen een stootje. Dat komt door
onze achtergrond”, legt Pieter Aquarius uit. “CPS is
begonnen in de diepvriesmarkt, waar 24/7 volcontinu wordt doorgewerkt en de kwaliteitseisen loodzwaar zijn. Diepvries is een doorlopend proces, dat
mag niet stilstaan en daar heb je stevige machines
voor nodig.”

CPS is een familiebedrijf met een platte organisatie en korte lijnen. Aquarius: “De omvang maakt
dat we gemakkelijk kunnen inspringen op actuele
ontwikkelingen. Zodra één van de medewerkers
ergens een ‘gat in de markt’ ziet, kunnen we snel
reageren. Dan bedenken we meteen aanpassingen
van bestaande machines of ontwerpen een nieuwe
machine, afhankelijk van de doelgroep. Voor een
grote Duitse bakkerijketen hebben we bijvoorbeeld
een case packer ontwikkeld die veel verschillende
trays met banketwaren in Amerikaanse vouwdozen
en kartonnen trays kan verpakken. We hebben
hen geadviseerd en samen de nieuwe fabrieks-layout ontwikkeld, de juiste verpakkingsmethoden
gekozen en daarbij onze machines aangepast. Met
andere woorden: wij passen ons product aan de
werkwijze van de klant aan. Die willen wij helpen!”

Making the impossible packable
Het in dozen verpakken van flexibele zakken is
het moeilijkste dat er is, zegt Aquarius verder. “Een
diepvries broodjeszak bijvoorbeeld is hard bevroren, verschillende soorten en vormen broodjes
met verschillende toppings vragen andere handling
methoden. ‘Making the impossible packable’, noemen we dat. Op de IBA 2015 in München, in hal B1
op stand 445 presenteren wij een CLP pick en place
unit en een CP Compact voor het verpakken van
zakken in dozen. Kom langs en laat u vrijblijvend
adviseren over de mogelijkheden.”
CPS is tijdens IBA 2015 te bezoeken in hal B1 op
stand 445.
Meer informatie:
CPS Case Packing Systems
Tel. +31 (0)495 56 6600
www.casepacker.com

Groei
Momenteel behoort CPS tot de grootste spelers in
het automatisch verpakken van flexibele zakken.
“Wij groeien tegen de klippen op. Merendeel van
de omzet halen we uit de diepvriesmarkt (brood en
banket, diepvries friet en groente). De resterende
omzet komt uit de snoep-, pet food-, vlees-, vis- en
vers-industrie. Diepvries groeit steeds verder, daar
is voor ons nog veel werk te verzetten. Ook op het
gebied van banketindustrie zien wij nog veel mogelijkheden. Die sector is voor ons een uitzondering,
want het gaat daar niet om zakken in dozen verpakken, maar om (banket)doosjes en trays in kratten of
kartonnen trays. Wij hebben daarvoor de techniek
in huis. We kunnen de doosjes en trays op hoge
snelheid onder stapelranden van de kartonnen tray
plaatsen. Daarnaast willen we meer doen in snoep,
want onze machines zijn in staat om zakjes razendsnel te verpakken.”

Automatiseren
“Bedrijven investeren momenteel vooral voor de
lange termijn”, aldus Pieter Aquarius. “Het is voor
ons dan ook hard werken, want we moeten veel uit
de kast halen om potentiële klanten te helpen bij het
koopproces. Vooral in het adviseren van de grote
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KOMA biedt de juiste oplossing
IBA 2015 is met rood potlood al drie jaar
omcirkeld in nagenoeg elke agenda van mensen
die werkzaam zijn in de bakkersbranche. Voor
KOMA geldt dit zeker. Voor de koel- en vriesspecialist is IBA het belangrijkste evenement om
de nieuwste innovaties te tonen en we mogen
dan ook wat verwachten. Energetisch optimaal
ontworpen installaties, hoogwaardige isolatiepanelen, actiefbevochtiging, elektronische expansieventielen, hygiëneoptimalisering, warmteterugwinning, frequentiegeregelde machines,
LED-verlichting, touch screen besturingen, glycolverwarming, natuurlijke koudemiddelen en
filiaalkasten zijn onder meer thema’s die op de
KOMA-stand (hal A5, stand 471) tijdens de IBA
2015 vol in de aandacht zullen staan.

Innovatieve conserverings- en koudetechnieken
van KOMA zorgen voor efficiënte en kosteneffectieve productieprocessen. De moderne energiebesparende KOMA-systemen voldoen aan de
hoogste kwaliteits- en hygiëne-eisen en helpen
u om een beter productresultaat te bereiken.
Van de nieuwste stekkerklare filiaalkasten tot en
met de automatische productielijnen (bijvoorbeeld
de nieuw ontwikkelde KTR-Tripple Bandvriezer):
KOMA biedt de juiste oplossing.

Meer informatie:
KOMA Koeltechniek

Kalmeijer vernieuwt koekjesvormmachine
Sinds jaar en dag produceert Kalmeijer koekjesvormmachine type KGM, waar menig bakker
dan ook mee werkt. Vooral bij het speculaas- en
kerstseizoen wordt deze ingezet. “Zonde”, vindt
Kalmeijer, “want er kan zoveel meer met de
‘speculaasmachine’.”

Naast de zestig standaardwalsen introduceerde
Kalmeijer recentelijk ook een assortiment koekjeswalsen. Hiermee is het mogelijk om het hele
jaar door, bijvoorbeeld met Pasen, diverse speciale koekjes te bakken. Ook is een wals met eigen
naam of logo mogelijk.

machine om kapotvallen van de invoerunit te
voorkomen en de verwarming is automatisch.
Het mes is voor extra veiligheid weggewerkt
achter een beveiliging die in werking treedt als
het deksel omhoog gaat. De transportsnaren zijn
gemakkelijk aan te brengen en virtueel onverslijtbaar. Ook zijn er twee zwenkwielen met rem
aangebracht en is het geheel erg compact. Ten
slotte heeft de vormmachine ook een snijsysteem
waardoor koekjes met hogere boterpercentages
te verwerken zijn, alsook speculaas, dessertkoekjes, marsepein en taaitaai. Met een kunststof hoes
blijft de machine schoon als deze niet gebruikt
wordt.

Handiger, veiliger, hygiënischer

Tijdens IBA 2015 is Kalmeijer ook aanwezig als
exposant. U kunt Kalmeijer bezoeken op stand
280 in hal A4.

De
nieuwe
machine
heeft
veel voordelen
ten opzichten van
de oudere variant. Zo heeft de
nieuwe KGM een
lange en stevige
aanvoerbaan die
vastzit aan de
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Meer informatie:
Kalmeijer BV
Tel. +31 (0)70-3888950
www.kalmeijer.com

▶ Doordat de bakplatentafels uit één stuk RVS zijn
vervaardigd zijn er geen naden meer waar vuil zich
kan ophopen.

Tel. + 31 (0)475 47 47 00
www.koma.com

De specialist in het ontwerpen en
vervaardigen van flexibele
oplossingen voor industriële
bakkerijen.
Ons leveringsprogramma
bestaat o.a. uit:

x
x

x
x
x
x
x
x
x

NewCap Bakery Services BV
Vleugelboot 20
3991 CL Houten
The Netherlands
T: +31 (0)30-6361006
F: +31 (0)30-6361016
E: sales@newcapbs.com
I: www.newcapbs.com

Direct Driven Spiral
NEW

·
·
·
·
·
·

Till 30% cheaper as traditional low
tensioning system

Spiral freezers
Spiral Coolers
Impingememt freezers
IQF Áow freezers
Cartonbox freezers
Plate freezers

Onze machines zijn geëngineerd volgens de hoogste hygiëne eisen!

Less services
Up / and down with the same system
2 belts in 1 spirals possible
Zero slip
Open structure
Easy maintenance
Easy to clean
Longer live time
Only 1 engine
Less energy consumption
Less total system weight
Reduces belt tensioning
Increase proÀtability
Minimize product orientation issues
Enhance production capacity

www.unifreezing.nl

COVERSTORY KAAK

De Kaak Groep pakt groot uit tijdens IBA 2015
Op zaterdag 12 september begint IBA 2015.

meest geweldige innovaties te tonen. Dit jaar zal

Beleving staat centraal van 12 tot en met 17
september op de stand van de Kaak Groep in
München. Dochterondernemingen zoals Benier,
DrieM, Multiparts en de jongste Kaak-telg Kaak
Spirals tonen de vele mogelijkheden die de gehele
Kaak Groep kan bieden. Duidelijk is dat de Kaak
Groep de presentatie van de producten en het
profileren van de diensten op een andere manier
invulling gaat geven. Wij kijken vooral uit naar de
belevingswereld die Kaak Bakeware gaat neerzetten. Op de stand van de Kaak Groep krijgt Kaak
Bakeware een prominente plek om bezoekers te
verrassen.

dat niet anders zijn. Zoals altijd heeft de Kaak

Naamsbekendheid

Drie jaar hebben we moeten wachten op een
vervolg van de succesvolle 2012-editie, maar u
mag ons geloven: het wachten wordt beloond!
Elke drie jaar verzamelt de crème de la crème
van de bakkersbranche zich in München om de

Groep te maken met hooggespannen verwachtingen. Ze hebben door de jaren heen de lat zelf

Dat laatste gaat zeker gebeuren, zo horen wij van
Job Pyrek van Kaak Bakeware. “Het doel tijdens
IBA 2015 van Kaak Bakeware is de naamsbekendheid vergroten van ons bedrijf. Mensen moeten
meteen aan Kaak Bakeware denken als de logische

vooraf in te schrijven, want er is beperkt toegang.
Dit inschrijven kan op de website ibakeware.eu.

zo hoog gelegd en zoals we gewend zijn van
Kaak, lopen ze niet weg voor een uitdaging. U
mag dan ook wat verwachten van de Kaak Groep
in München, want met maar liefst 1.200 m2
ruimte en een innovatiedrang die geen grenzen
kent, heeft het bedrijf genoeg om te laten zien,

“Is volledige procescontrole een utopie
of realiteit? We geven de bezoekers
een kijkje richting de toekomst van de
bakkerij, aan de hand van iBakeware”

maar vooral om te laten beleven.

keuze voor alle bakeware en coatings. Daarbij willen wij op een futuristische manier aantonen dat
het belang van de klanten bij ons op de eerste plek
komt. Wij zijn al bezig met uw toekomst en de
toekomst van de bakkerij. Hoe die er volgens ons
uit ziet, dat tonen wij tijdens IBA 2015.”

iBakeware
Job wil duidelijk niet teveel prijsgeven van de
plannen. Na enig aandringen weten wij hem toch
nog wat meer informatie te ontfutselen. “We gaan
de bezoekers van IBA 2015 meenemen naar de
toekomst met de iBakeware experience. Met datavergaring kun je alles binnen het productieproces
meten, dus daar zetten wij nu al op in. Is volledige
procescontrole een utopie of realiteit? We geven
de bezoekers een kijkje richting de toekomst
van de bakkerij, aan de hand van iBakeware. De
technologie de wij voor iBakeware gebruiken
is beproefd en heeft zich dus al bewezen in de
praktijk. iBakeware is dé technologie welke onze
klanten verder zal ontzorgen, zodat zij kunnen
blijven doen waar ze goed in zijn: het bakken van
producten van superieure kwaliteit. Zo komen we
onze afspraak ‘You bake, we care’ na”.
Job Pyrek (Kaak Bakeware) en Rob Wentink (Kaak
Groep) zullen tijdens de IBA aanwezig zijn om de
NBT-lezers te begroeten
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Mocht u de Kaak Bakeware experience, die in
totaal twee tot drie minuten duurt, willen ondervinden tijdens IBA 2015, is het aan te raden om u

Nieuwe uitstraling
Buiten de iBakeware experience, is tijdens de zesdaagse vakbeurs nog veel meer te beleven op de
1.200 m2 die de Kaak Groep tot haar beschikking
heeft. “Ook deze keer zijn wij voor de realisatie
van onze stand weer in zee gegaan met DSO
Standbouw uit Meerkerk en dat heeft geleid tot een
beursstand die perfect aansluit bij onze nieuwe,
eigentijdse uitstraling”, aldus Kathy Gaalman, mar-

You bake, we care
De afgelopen drie jaar heeft de Kaak Groep zich
minutieus voorbereid op het belangrijkste ontmoetingspunt met haar klanten. Kathy: “We hebben
goed nagedacht hoe we onszelf willen presenteren
richting de branche en we kwamen erachter dat
we dat niet willen doen door simpel gezegd alleen
‘machines te laten draaien’. De bezoekers van IBA
kennen de machines wel, ze willen weten waar ze
aan toe zijn richting de toekomst. We willen laten
zien dat we het belang van onze klanten voorop
stellen en dat we het hele traject van silo tot krat
kunnen invullen door de vele expertise die in huis
is, nu en in de toekomst. De Kaak Groep blijft zich
ontwikkelen op alle niveaus. Job zei het al eerder
maar het is echt zo: You bake, we care.”

De vernieuwde website

keting manager bij de Kaak Groep. “Dat is bijvoorbeeld ook goed te zien aan onze vernieuwde website. Alles is wat ‘blonder’ geworden. Beeld wordt
steeds belangrijker, dus daar spelen we op in.”

DrieM
“Op onze stand houdt dit in dat we meerdere
belevingswerelden hebben gecreëerd aan de hand
van productgroepen”, vervolgt Kathy. “Zo ligt de
nadruk sterk op de productie van pizza’s en zal
DrieM apparatuur tentoonstellen van haar nieuwste hoge capaciteit pizza crust sheeting line. Dat is
echt een paradepaardje voor ons. Maar ook onze
andere dochterondernemingen zoals Benier, Kaak
FPS, MCS en onze jongste telg Kaak Spirals zijn
aanwezig om de laatste ontwikkelingen te laten
zien”

Voor aanvullende informatie:
Kaak Groep
Tel. +31 (0)315 339 111
www.kaakgroup.com
www.ibakeware.eu
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JAC vernieuwt automatisch brood snijden
De belangrijkste twee eigenschappen van de
nieuwste broodsnijmachine van JAC, de JAC
Slim, zijn de compactheid en de instelbare snijdikte. Net als de eerder uitgebrachte snijmachine ‘Face’ is ook de nieuwe ‘Slim’ slechts 60x60
centimeter groot. Om bij dit soort afmetingen
toch een variabele snijdikte te kunnen realiseren
waren er nogal wat nieuwe ideeën nodig. Voor
vier nieuwe uitvindingen heeft JAC een patent
aangevraagd en deze worden getoond tijdens
IBA 2015.

De variëteit van het brood dat bakkers aanbieden
wordt groter, en daarmee wordt het steeds minder
vanzelfsprekend om alle broden aan te bieden met
eenzelfde dikte van de sneden. Veel bakkerijen die
gebruik maken van de JAC Face wachten daarom al
lang op het moment dat ze de snijdikte van de broden op aanvraag van de klant konden aanpassen

zonder hiervoor ruimte in hun winkel te moeten
aanpassen. Nu is dit mogelijk met de JAC Slim. De
snijdikte van het brood is in te stellen voor broden
met een lengte tot 42 centimeter. Dit is mogelijk
gemaakt doordat de machine het brood verticaal
plaatst in plaats van horizontaal.

Onderdelen
De machine biedt niet alleen praktisch gemak,
maar ook comfort en esthetiek. Bovenaan valt het
legblad op. Het bedieningspaneel, dat verschillend
is bij de drie versies, is op ooghoogte geplaatst. De
laaddeur voor het brood is van glas en opschuifbaar en er is een verticaal opzakblad met versterking ingebouwd. De voorzijde van de machine en
de contouren zijn afgerond.

Bediening
De bewegingen voor de bediening zijn natuurlijk.
Na het verschuiven van de deur kan het brood
ingevoerd worden en de deur gesloten. Met het
bedieningspaneel kan de snijbreedte worden ingesteld. Op de versie met touch screen is het mogelijk moeiteloos over te gaan van een prettig maar
langzamer gebruik naar een snellere werking. Ook
kan op deze versie naast de snijdikte het aantal
sneden worden gekozen. Na het starten van de
machine zakt het brood naar beneden weg en
komt daarna gesneden en wel weer op de plaats
terecht waar het is ingebracht. Het brood hoeft nu
alleen nog maar op het opzakblad gelegd te worden, wat met één hand mogelijk is.

Accessoires
De versie met touch screen heeft, naast het verhoogde gebruiksgemak en de extra instellingsopties, nog een aantal voordelen. Twee oppervlakken
in Corian geven de machine een verzorgde uitstraling. Ze dienen enerzijds als legplank en anderzijds als schokdemper. Daarnaast is er de broodbakverlichting die aangaat en de aandacht trekt
zodra het brood gesneden is. Alle varianten zijn in
verschillende kleuren of roestvrij staal verkrijgbaar.
JAC is aanwezig tijdens de IBA in München en
wel in hal A2 waar het bedrijf op stand 441 alle
noviteiten toont.
Meer informatie: JAC
Tel. +32 (0)4 2349870
www.jac-machines.com
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Voor innovatieve oplossingen
in uw productieomgeving
• Speciaal machinebouw
• Productieautomatisering
• Robotisering
• Onderhoud, revisie en reparatie
• Machineonderdelen en constructiewerk
• Van ontwerp t/m realisatie (W&E)

Kortom, uw full-service partner
Van Wees Waalwijk
Emmikhovensestraat 113
5145 PB Waalwijk
T (0416) 67 39 67

Verwezenlijkt al uw ideeën

,ŽďĂůĞǀĞƌƚŝŶŶĂƵǁĞƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚEŽĚĞŵĂ
ĐŽŵƉůĞƚĞ ƐŶŝũͲ ĞŶ ǀĞƌƉĂŬŬŝŶŐƐŽƉůŽƐƐŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ
ŐƌŽŽƚͲĞŶŬůĞŝŶďƌŽŽĚ͘KƉĚĞ/ǌĂůĚĞǌĞŽƉůŽƐƐŝŶŐ
ŐĞƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ ŶĞŵĞŶ ǁĞ ŐƌĂĂŐ ĚĞ
ĚŝǀĞƌƐĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŵĞƚƵĚŽŽƌ͘
ZZZKREDZV

ZZZQRGHPDQO

E info@vanweeswaalwijk.nl
I www.vanweeswaalwijk.nl
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D. van der Pol & Zonen maakt zich op
voor IBA-deelname
D. van der Pol & Zonen is marktleider in bladerdeegproducten en produceert hiernaast ook een
grote verscheidenheid aan andere halffabricaten
voor bakkers. Binnenkort is het bedrijf te zien
op de IBA 2015 in München. In de aanloop
naar het belangrijkste beursevenement voor de
internationale bakkersbranche had de redactie
van NBT Magazine een gesprek met Rien Kos,

Waarom heeft D. van der Pol & Zonen ervoor gekozen om weer op de IBA te exposeren?
“De IBA is internationaal één van de meest toonaangevende bakkerijbeurzen. Van der Pol is in
Nederland marktleider bij de bladerdeegproducten, en daarom willen we graag ook verder uitbreiden naar het buitenland. In Nederland merken we
dat de markt een beetje aan het krimpen is, maar
in het buitenland zijn er nog veel groeimarkten. Zo
heeft Van der Pol bijvoorbeeld al een aantal klanten in Japan, en ook in China zien we veel potentieel. Veel Aziatische klanten komen naar de IBA,
dus is het voor ons erg interessant om hier te staan.
Overigens delen we onze stand met ons zusterbedrijf Royal VIV Buisman, die de boterproducten op
de beurs voor haar rekening neemt.”

allerlei andere deegsoorten te zien op onze stand
die voor Van der Pol redelijk nieuw zijn, zoals
deeg voor tortilla’s en wafels. Van der Pol & Zonen
wil graag producten leveren die gespecialiseerd
zijn op de wensen van iedereen die on-the-spot
moet bakken, ongeacht het product. Het toekomstideaal voor Van der Pol is dan ook, naast internationalisering, om een zo breed mogelijk aanbod
van deegproducten aan te kunnen bieden. Het
gaat dan natuurlijk uitsluitend om deegproducten
waarin onze eigen boter verwerkt is.”
Van der Pol zet dus in op deeg voor meer producten. Hoe kijkt u naar andere soorten deeg, zoals
biologisch en spelt? Hoe belangrijk zijn deze voor
Van der Pol?

salesmanager voor de afdeling deeg bij Van der
Pol, om te vragen wat de plannen van het bedrijf
zijn, zowel op de IBA als voor de langere termijn. Ook deelt Kos zijn toekomstvisie voor de

“De industrie zal industriëler worden
en het ambacht ambachtelijker”

bakkersbranche in Nederland en de rol die Van
der Pol hierin kan spelen.

30

NBT MAGAZINE

NR

4 2015

Kunt u al iets zeggen over wat Van der Pol op de
IBA zal gaan tentoonstellen?

“Wij zien dit niet als nieuwe deegproducten, maar
meer als varianten op de bestaande deegproduc-

“Tijdens de IBA wordt de samenwerking en rolverdeling van Royal VIV Buisman en Van der Pol
goed in beeld gebracht. Onze producten hangen
nauw met elkaar samen. We zullen als Van der
Pol uiteraard de bladerdegen en croissantdegen
laten zien, en de koekjesdegen zullen ook in de
spotlight staan. Deze hebben we al een poosje in
het assortiment maar we hebben het assortiment
uitgebreid en concepten ontwikkeld voor het bakken en presenteren in winkels. Daarnaast zijn er

ten. Zo is er bijvoorbeeld gewoon ontbijtkoekdeeg
en een biologische variant. De markt van de biologische producten groeit nog steeds en hiernaar zal
altijd vraag zijn. Dit is dus een belangrijke productvariant voor ons. Van der Pol speelt in op trends en
ontwikkelingen. Momenteel is er veel vraag naar
spelt en wij gaan daar in mee. Zo hebben we op de
afgelopen Bakkersvak beurs spelt blader- en croissantdeeg geïntroduceerd. De toekomst zal uitwijzen hoe lang spelt populair blijft, maar ik verwacht

wel dat het een soort golfbeweging zal zijn. Nu is
spelt populair, over een jaar misschien iets anders.”
U had het over de krimpende Nederlandse markt.
Hoe ziet u de toekomst van de bakkersbranche in?
“Ik verwacht dat bakkers steeds intensiever zullen
moeten gaan samenwerken, ook internationaal.
De vraag naar brood en andere deegproducten
wordt niet kleiner, maar verschuift wel. Enerzijds
zal er steeds meer vraag zijn naar industrieel
brood, zoals dat bij supermarkten verkocht wordt.
Anderzijds zal er ook meer interesse komen in
écht ambachtelijk brood, dat steeds meer als iets
bijzonders zal worden gezien. Ik denk dus dat
de industrie industriëler wordt en het ambacht
ambachtelijker. Daarnaast zijn er nog bedrijven
met formules die hier tussenin zitten. De productie
gebeurt centraal, maar de afwerking en de laatste
ambachtelijke twist wordt gegeven in de winkel,
waar de klant het kan zien en beleven. Bij dit
soort formules liggen zeker ook kansen voor Van
der Pol.”
Wat zijn kansen voor de kleinere bakkers?
“Je ziet door heel Nederland dat er veel formules
zijn die goed werken: er zijn veel voorbeelden van
kleinere bakkers die erg succesvol zijn. Denk bijvoorbeeld aan ‘Den Soeten Inval’ uit Goes. Deze
bakkerij specialiseert zich in ouderwets, ambachtelijk brood met ‘de smaak van toen’. Andere bakkers kiezen ervoor om een kijkje in het proces te
geven. Het belangrijkste is het dat je als bakker een
bijzonder concept bedenkt dat past bij het dorp, de
stad of de regio waar je gevestigd bent. En het moet
natuurlijk iets zijn dat bij jezelf past. Als je zo’n
uniek concept hebt bedacht en dat slaat aan, dan
denk ik dat je veel kans hebt op succes.”
Is er hierbij dan nog een rol weggelegd voor Van
der Pol & Zonen?

“Zeker. Het wordt steeds belangrijker dat je als
bakker de sfeer in de zaak goed geregeld hebt.
Mensen gaan tegenwoordig niet meer alleen naar
de bakker voor brood, maar juist ook voor die spe-

ciale beleving. Dit gebeurt vooral voorin de zaak.
Als bakker ben je dus tegenwoordig veel meer dan
vroeger bezig met de beleving van de klant in de
winkel. Daarnaast is het van essentieel belang dat
de producten in de winkel van hoge en onderscheidende kwaliteit zijn. Onze halffabricaten
geven de bakker meer tijd om zich te concentreren
op onderscheidend vermogen en creativiteit. De
basis is altijd van een zeer hoge en constante kwaliteit. Met halffabricaten vereenvoudigen we het
productieproces zonder de creativiteit en de eigenheid van de bakker te beïnvloeden in het maken
van unieke eindproducten. Daarnaast blijft er voor
de bakker meer tijd over om zich te concentreren
op de beleving in de winkel en het opbouwen van
een relatie met klanten.”

Tijdens IBA 2015 is Van der Pol te vinden in hal A3,
op stand 131, gezamenlijk met zusterbedrijf Royal
VIV Buisman.
Meer informatie:
D. van der Pol & Zonen
Tel. +31 (0)416 692785
www.vdpol.nl
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Wat blijft er eigenlijk voor u
over als het een keer tegenzit?

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

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen
T: 0 2 4 - 3 9 7 3 8 3 7 ● E : I N F O @ E S K E S PA R T N E R S . N L
W W W. E S K E S PA R T N E R S . N L ● P O S T B U S 9 9 ● 6 5 6 0 A B G R O E S B E E K
E S K E S & PA R T N E R S B V A D V I S E E R T I N A S S U R A N T I Ë N ,
HYPOTHEKEN, FINANCIËLE PLANNING EN PENSIOENEN

Eindelijk een compacte verpakkingsmachine, geschikt voor het verpakken van grootbrood
en kleinbrood of vrij gebakken brood! Geschikt voor plastik- en papierenzakken.
Te combineren met vrijwel ieder snijmachine en/of sluitbaan.
Niet alleen betaalbaar maar gegarandeerd veel tijdwinst!
Terugverdientijd binnen 1 jaar!!!

SPECIAL: IBA 2015

WP Haton en de WP BAKERYGROUP tonen
innovatieve machines op de IBA
‘World of Process’: dat is het motto van de

Hiermee wil het Duitse bedrijf uitdragen dat

Er zijn drie machines die op de stand van WP
BAKERYGROUP de show stelen: de automatische
strooiunit ‘DecoSeeder’ van WP Haton, de verdeelmachine ‘Multimatic’ van WP Bakery Technologies
en de infrarood-oven ITES van WP Riehle.

het de industriële producenten van bakkerijpro-

DecoSeeder

WP BAKERYGROUP voor de aankomende IBA.

ducten kan ondersteunen bij het hele productieproces, met zowel individuele machines als
complete lijnen. De vijf bedrijven van de WP
BAKERYGROUP laten op de IBA 2015 de nieuwste producten zien die hiervoor geschikt zijn. Zo
presenteert de Nederlandse tak - WP Haton - de
eerste automatische strooiunit voor industriële
productie.

De DecoSeeder van WP Haton is de eerste automatische strooiunit die geschikt is voor de industriele broodproductie. Per uur kunnen er door deze
machine tot 4200 deegstukken worden bestrooid
met zaden naar keuze, waarbij alle gangbare zaden
mogelijk zijn. De nieuw ontwikkelde machine
voor automatische broodlijnen zorgt ervoor dat er
efficiënter, zuiniger en hygiënischer geproduceerd
kan worden. De DecoSeeder kan in nieuwe en
bestaande lijnen van de WP BAKERYGROUP, maar
ook in lijnen van andere fabrikanten geïntegreerd
worden.
De DecoSeeder is voorzien van een sensor die
ieder deegstuk detecteert en op basis daarvan de
bestrooiing stuurt. Voor een perfecte bestrooiing
rondom, worden de deegstukken door een bed
van zaden gerold. De bovenste drukplank heeft
zijgeleiders voor het dichtrollen en decoreren van
het deeg. Na het bestrooien worden de zaden met
een drukplank in het deeg geduwd en de deegstukken worden op een transportband geplaatst. Het

overtollig decoratiemateriaal wordt opgevangen
en hergebruikt.

Multimatic en ITES
De Multimatic-lijn is een kopmachine voor
ambachtelijke en semi-industriële bedrijven. De
jongste generatie hiervan heeft een variabeler
gewichtsbereik van 25 tot 180 gram. Dit is haalbaar door de diverse meetkamers. Hiermee sluit de
machine beter aan op de gewijzigde behoefte van
de consument van tegenwoordig. De infraroodoven ITES, ten slotte, is nieuw. Deze combinatie van traditionele oven en infraroodtechnologie
maakt het mogelijk om voorgebakken, bevroren
producten in zeer korte tijd in de hoogste kwaliteit
te bakken. De traditionele oven verwarmt de producten van buitenaf en de infraroodtechnologie
van binnenuit. Hierbij wordt het vochtverlies als
gevolg van het ontdooien beperkt, wat positief is
voor de smaak en de houdbaarheid van de producten. De ITES verkort de baktijd met 70%.
De WP BAKERYGROUP is tijdens IBA 2015 te
bezoeken op de stands 120 en 130 in hal B4.
Meer informatie:
WP Haton
Tel. +31 (0)77 3071860
www.wp-haton.com
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Distrib AR van Pcdata: picking met Smart Glasses
De nieuwste aanvulling aan het product portfolio van Pcdata voor papierloos order verzamelen in de bakkerij industrie is Distrib AR. Met
deze oplossing, worden de investeringen in de
IT infrastructuur gereduceerd tot een absoluut
minimum, terwijl alle voordelen van het implementeren van de Distrib oplossing voor papierloos order verzamelen worden bereikt, met
ondersteuning door visuele indicatoren; arbeidsreductie, toename van accuraatheid en toename
van zichtbaarheid en controle. Dit maakt de
oplossing extreem geschikt voor installatie in
kleinere operaties of magazijnen waar grotere
flexibiliteit gevraagd wordt (bijvoorbeeld tijdelijke locaties of magazijnen met fluctuerende
vraag). Pcdata toont deze nieuwe ontwikkeling
tijdens IBA 2015 aan het grote publiek.

Wat is het?
De Distrib AR module is gebaseerd op Augmented
Reality, met gebruik van draagbare mobile technologie (Smart Glasses). De oplossing levert dezelfde
hoge prestaties als andere picking operaties die
handsfree zijn, zoals de standaard Put & Pick to
Light oplossing, echter zonder de gefixeerde structuren en initiële investeringen in hardware.

Hoe werkt het?
In een typisch Put-away proces, zijn klant of
afleverpunten toegewezen aan een positie in het
magazijn. Bij beschikbaarheid van producten,
pakken medewerkers het product en lopen langs
te klantlocaties, waar ze de benodigde producten
droppen op elke locatie waar een vraag is. In plaats
van de medewerkers langs displays te leiden die
gemonteerd zijn boven de klantlocaties, zullen
medewerkers nu een Smart Glass dragen, welke
een veiligheidsbril is met een klein scherm en een
camera. Op elke drop locatie hangt een geprint
document (in A3 of A4 formaat) met een positie
nummer of zelfs de klant ID.
Wanneer het product verdeeld wordt, zal de
medewerker naar de locatie markers kijken en de
SmartpickApp (de App op de Smart Glass) herkent
de marker en de gecodeerde positie. De app laat
de medewerker zien hoeveel producten hij of
zij moet droppen op elke locatie. Wanneer de
medewerker kijkt naar een locatie marker, waar
geen product nodig is, laat de App zien dat deze
locatie overgeslagen kan worden. De Smart Glass
informeert de medewerker ook wat de locatie is
van de volgende drop; daarnaast toont de App ook
aan wat de vooruitgang van de picking activiteit is
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middels een voortgangsbalk. In een omgeving met
een aantal locaties naast elkaar, kan de medewerkers tot vijf posities gelijktijdig zien. Dit geeft hem
de mogelijkheid om de volgende acties te plannen.

Distrib AR
De Smart Glass is volledig geïntegreerd binnen
Distrib, wat bakkerijen alle functionaliteiten levert
om hun bestaande verdeelproces te verbeteren.
De Distrib AR oplossing is een zelfvoorzienende
oplossing tot vijftig locaties, ontwikkelt specifiek
met bakkerij operaties in gedachte. Het neemt alle
verdeel transacties op, waardoor het eenvoudig is
om nauwkeurig vast te stellen hoe en wanneer de
orders volbracht zijn en om overeenstemming te
zoeken met productie nummers.

Voordelen Distrib AR:
• Vermindering van vermissing van producten
• Real-time track & trace van orderverwerking
• 20-50% bewezen efficiëntie verbetering in
vergelijking met op papier gebaseerde orderverwerking
• Gestandaardiseerde manier van werken waardoor kwaliteit van aflevering gewaarborgd is
• Geen IT problemen of elektricien nodig om te
starten
Tijdens IBA 2015 is Pcdata te vinden in hal A1 en
wel op stand 200.
Meer informatie:
Pcdata B.V.
Tel. +31 (0)45 5442343
www.pcdata.nl

De specialist in het ontwerpen en
vervaardigen van flexibele
oplossingen voor industriële
bakkerijen.
Ons leveringsprogramma
bestaat o.a. uit:

x
x

x
x
x
x
x
x
x

NewCap Bakery Services BV
Vleugelboot 20
3991 CL Houten
The Netherlands
T: +31 (0)30-6361006
F: +31 (0)30-6361016
E: sales@newcapbs.com
I: www.newcapbs.com

Speciaal ontwikkeld voor geautomatiseerde bakkerijen

www.baktec.nl
Baktec B.V. • P.O. box 346 • 2240 AH Wassenaar • Nederland
T. +31 (0)70 5118005 • F. +31 (0)70 5176913 • E. info@baktec.nl

SPECIAL: IBA 2015

NewCap Bakery Services:
honderd jaar ervaring onder een nieuwe naam
Het ooit zo florerende Nederlandse bedrijf
Capway is niet meer. De afgelopen jaren heeft
de reputatie van Capway Systems aardig wat
deuken opgelopen door allerlei zaken, met een
faillissement tot gevolg. Gelukkig gaat de ervaring en expertise van het bedrijf niet verloren,
want onder de naam NewCap Bakery Services
zijn een aantal key-medewerkers van Capway
een nieuw bedrijf gestart, gesteund door het
nieuwe moederbedrijf Verhoeven Oss. Met het
ontstaan van NewCap Bakery Services is er voor
oude klanten van Capway Systems in ieder geval
de garantie dat de service op bestaande lijnen
gewaarborgd is, want NewCap beschikt over

Van links naar rechts: Willem Schalkwijk (International Sales Manager) Geert Schellens (Operational Manager),
Rob Drenth (Project Manager)

een eigen serviceafdeling en een groot aantal
ervaren servicemonteurs. Daarnaast heeft het
bedrijf vanuit het faillissement van Capway alle
reserveonderdelen overgenomen. “Dit is honderd jaar ervaring onder een nieuwe naam”,
aldus Geert Schellens, Operational Manager bij

“Wij wilden de kennis en ervaring die aanwezig was bij elkaar houden en we hebben
in machinefabriek Verhoeven Oss gelukkig
een hele sterke partner gevonden”

NewCap Bakery Services.

Het kwam eigenlijk bijna niet eens meer als een
verrassing toen op 5 maart het faillissement van
Capway werd uitgesproken. Na een doorstart in
2012 was het al een moeilijk verhaal geworden
om ook maar enigszins de successen van weleer
te bereiken en dat bleek ook. Maar helemaal verdwijnt Capway niet. Een aantal trouwe medewerkers heeft zich verzameld in een nieuwe onderneming onder de vleugels van Verhoeven Oss, waar
ook BVT Bakery Services en BVT Vacuum Cooling
onder vallen. “De harde kern van Capway van de
sales, engineering, spare-parts, servicemonteurs
en project management zijn samengebracht in
NewCap Bakery Services”, aldus Geert Schellens.
“Wij wilden de kennis en ervaring die aanwezig
was bij elkaar houden en we hebben in machinefabriek Verhoeven Oss gelukkig een hele sterke
partner gevonden.”
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Sterker
Om toch een beetje de band met Capway te
behouden is gekozen voor de naam NewCap. “We
blijven ook in Houten gevestigd met NewCap.
Het toeval wil dat we nog geen honderd meter
verwijderd zitten van de oude locatie. Voor ons is
dit echt een win-winsituatie. We hebben een stabiele, goede partij achter ons staan die we kunnen
voorzien van onze expertise en ervaring. Wij zijn
eigenlijk sterker uit het faillissement gekomen”,
vertelt Geert.

Aanvulling
De vraag waarom NewCap interessant was voor
Verhoeven Oss, wordt beantwoord door Maarten
van der Coer, Director Marketing & Organisation
bij BVT Bakery Services. “De expertise van
NewCap is een perfecte aanvulling op de reeds
bestaande bakkerij-activiteiten van zusterbedrijf

BVT Bakery Services. BVT Bakery Services heeft
zich altijd gericht op klanten met lamineer- en
sheetingtechnologie. De oorsprong van NewCap
ligt vooral bij het verzorgen van complete handelingssystemen bij klanten die gebruik maken van
de zogenaamde conventionele manier van broodbereiding, namelijk ‘Dividing and Rounding’. We
verruimen onze klantenkring dus.”

Oss sprake van een duidelijke hands-on mentaliteit. Ze zijn heel erg van het doorpakken en
werken met korte lijnen. Het is een totaal andere
bedrijfscultuur voor ons, maar we passen ons graag
aan. Het gaat uiteindelijk om rendement en dat je
kunt zeggen dat je geld verdient voor je baas. En
wat heel fijn voor ons is: kan niet, bestaat niet bij
Verhoeven Groep uit Oss. Alles is mogelijk.”

Maatwerk

Specifieke wensen

Door op dezelfde voet verder te gaan en de
expertise van twee werelden te combineren biedt
NewCap productielijnen die toegespitst zijn op de
wensen van de klant. “De sales engineers in het
nieuwe pand in Houten ontwikkelen maatwerk”,
aldus Geert. “De productie vindt vervolgens plaats
in de 15.000 m2 grote machinefabriek in Oss. Alle
bakkerijlijnen worden opgebouwd en volledig in
huis getest, voordat ze de gehele wereld over gaan
naar de plaats van bestemming. Een perfect product voor de klant, hoge kwaliteit, betrouwbare en
snelle levertijden en innovatieve technieken: dat is
waar NewCap voor staat.”

“Met meer dan honderd jaar ervaring in de bakkerijwereld lossen we elke uitdating ten aanzien
van industriële handeling van brood- en banketproducten op”, zo vervolgt Geert. “Samen met de
klant kijkt NewCap naar de specifieke wensen,
de beschikbare ruimte en het budget om tot een
optimale lijnconfiguratie te komen. Onze expertise
komt het beste tot zijn recht bij het ontwikkelen
van complete lijnen. Echter, ook voor losse componenten als narijssystemen, koelsystemen, buffer- en
opslagsystemen, conveyors, oven laad- en ontlaadsystemen, schoonmaak- en invetsystemen als wel
inpaksystemen compleet met software, kunt u bij
ons terecht.”

Korte lijnen
Nu de werknemers van NewCap onder de vleugels
van Verhoeven Oss vallen, vragen wij Geert naar
zijn eerste ervaringen. Geert: “Er is bij Verhoeven

Reserve-onderdelen en service

dienst van meer dan twintig ervaren servicemonteurs verzorgen we dagelijks inspecties, preventief
onderhoud, reserve-onderdelen en reparaties aan
productielijnen over heel de wereld. Wij kunnen
voor bijna elke installatie service verlenen. Vanuit
het faillissement van Capway hebben wij alle
reserveonderdelen overgenomen, die op voorraad
lagen in Houten. Neem contact met ons op en wij
helpen u direct”, zegt Geert.

IBA 2015
Op de IBA 2015 van 12 tot en met 17 september
in München is NewCap ook vertegenwoordigd. “U
kunt NewCap vinden, samen met de zusterondernemingen BVT Bakery Services en BVT Vacuum
Cooling op de 250 m2 grote stand, waar wij alle
klanten van harte verwelkomen. Dus hopelijk zien
we u op de IBA, stand 250 in hal B6. Met alle
innovaties en nieuw gerealiseerde toepassingen
en eindproducten, onderzoeken wij graag wat we
voor elkaar kunnen betekenen.”
Meer informatie:
NewCap Bakery Services
Tel. +31 (0)30 6361006
www.newcapbs.com

NewCap beschikt, samen met BVT, over een eigen
serviceafdeling die 24/7 bezet is. “Met een buiten-

ADVERTENTIE

Langezand 5, 3891 ZM Zeewolde T 065-3191136 I www.Patentschaar.nl
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Branding by Banding geeft
bakkerijproducten gezicht en impuls
Het is steeds belangrijker geworden om de juiste
informatie op de verpakking te zetten, dat weet u.
Met Branding by Banding krijgt product- en branding informatie op bakkerijproducten 360 graden
de ruimte. Een al of niet gestanste en bedrukte
banderol gaat namelijk om het gehele product
heen en biedt alle ruimte voor wat voor informatie dan ook. Zeker met extra brede banderollen
tot 100 of 125 mm breed. Branding by Banding
is een concept van Bandall Banderolleermachines
en Speciaaldrukkerij Max Aarts.
Ook in het supermarktschap kan een slim bedrukte
banderol tot snellere aankoop van het product
leiden, doordat marketinginformatie ook aan de
zijkant van het product goed zichtbaar is, ongeacht
de hoogte in het schap. Verplichte etiketinformatie,
die wel belangrijk is, maar niet op de voorgrond
hoeft te treden, kan net zo goed onder het product
worden gepositioneerd. Additionele technieken,
zoals het printen van barcodes, QR-codes of
houdbaarheidsdata kunnen gelijktijdig met het
banderolleerproces plaatsvinden.

Gepositioneerd printen
Omdat
een
banderol
met
Bandall
Banderolleermachines exact ten opzichte van het
product te positioneren is, kan branding informatie
dus ook exact op de gewenste plek op de banderol
worden geplaatst. Of op meerdere plekken. Dit is
een aantrekkelijk gegeven voor zowel retail-, marketing- en brandmanagers die zich met schapmanagement bezighouden. Ook kunnen last-minutedata zoals verpakkingsdatum of actiecodes direct
tijdens het banderolleren worden mee geprint.

Bundelende en communicerende functies

Een groot voordeel van het gebruik van een banderol is dat de product- en marketinginformatie
zich uitsluitend op de banderol bevindt. Daardoor
gaat er ook veel aandacht naar het bakkerijproduct
zelf, dat aan weerszijden van de banderol goed
te zien is. Vers ogende producten leiden sneller
tot impulsaankopen. Hoewel sommige bakkerijproducten niet aan flowpacks ontkomen, blijft
de banderol om dezelfde reden ook in combinatie met bijvoorbeeld een transparante flowpack
toegevoegde waarde bieden. Prijstechnisch doet
zo’n combinatie niet onder voor een bedrukte
flowpack, terwijl de pakkans uit een vitrine of een
schap wel toeneemt.
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Toen eind december 2014 de nieuwe etiketteringswet in werking trad, moesten veel voedselverwerkende bedrijven op zoek naar alternatieve
informatiedragers om de veelheid aan verplichte
informatie kwijt te kunnen. Eén van die alternatieven bleek de banderol, omdat deze aan alle

kanten van het product informatieruimte biedt.
Deze zelfde techniek is ook inzetbaar voor oplossingen in Retail Ready Packaging of promotionele
of actieverpakkingen. De banderol heeft dan naast
een bundelende functie eventueel ook nog een
communicerende functie. Dit kan aantrekkelijk
zijn voor promotie- of actieperiodes. Denk aan
banderollen met kreten als ‘voordeelpak’ of ‘vier
voor de prijs van twee’.

IBA 2015
Met recyclebare papiersoorten en PE-vrije hotmelt
ontstaat een volledig biologisch afbreekbare informatiedrager. De PE-vrije hotmelt belijming heeft
dezelfde sealkracht als seals met PE en is geschikt
voor elk type MC en Kraft papier. Deze 100%
biologisch afbreekbare banderol wordt getoond
tijdens IBA 2015 door Bandall in hal B1 op stand
344, waar het bedrijf een stand deelt met Max
Aarts onder de noemer Branding by Banding.
Meer informatie:
Bandall Banderolleermachines
Tel. +31 (0)348 431520
www.bandall.com
Max Aarts
Tel. +31 (0)53 4282428
www.maxaarts.nl

Munich 12.-17.09
Visit us at stand
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“Het gebeurt allemaal in hal A2 voor
Technisch Buro Rittershaus”
Tijdens IBA 2015 ligt er een groot aantal verrassingen in het verschiet voor bezoekers. Ieder zichzelf
respecterend bedrijf is aanwezig tijdens IBA, waar maar liefst 1.250 exposanten hun opwachting
maken. Ook HB Technik en Fortuna zijn aanwezig en Technisch Buro Rittershaus zal als leverancier
voor Nederland in het kielzog van deze twee bedrijven aanwezig zijn tijdens IBA. Wij spraken met Rien
Rittershaus over hetgeen we mogen verwachten van HB Technik en Fortuna.

“HB Technik denkt door lange ervaring en knowhow, met name in het klein- en middenbedrijf,
altijd een stap vooruit. HB Technik laat zijn gehele
programma zien op IBA 2015, onder andere voordesem- en zuurdesem-tanks voor 400 en 4200
liter. Deze worden al ruim twintig jaar gemaakt
en met succes gebruikt. De tanks zijn dusdanig
geconstrueerd dat ze makkelijk in geheel geautomatiseerde systemen kunnen worden geïntegreerd.
De Compo grondstoffenverweging is tijdens IBA
een eyecatcher voor de Nederlandse bakker. Deze

machine zal in de bakkerij in de toekomst zeker
een grote rol spelen. De trend gaat meer en meer
naar gebruik van eigen recepten. Hierdoor kunnen bakkers zich onderscheiden. Met de Compo
kunnen de benodigde grondstoffen automatisch
aan het deeg worden toegevoegd. Tot slot wil ik
nog Backcontrol uitlichten. Deze automatische
besturing van de deegmakerij is vernieuwd. Je
kunt ondertussen zo goed als alle handelingen die
voorkomen in de deegmakerij met Backcontrol
aansturen.”
“Fortuna is de kleinbrood-specialist bij uitsteek.
Met een ervaring van meer dan 125 jaar is Fortuna
een van de oudste bakkerijmachine-fabrikanten
ter wereld. Fortuna laat het hele programma kleinbroodinstallaties zien op IBA 2015. Bijzonder interessant voor de Nederlandse bakker is de Magnum
en de Primus Pro. De Magnum is ideaal voor de
midden- en industriële bakkerij met een capaciteit
van 12.000 tot met 16.000 producten per uur en
een gewichtbereik van 25 tot 180 gram met uitwisselbare cilinders. Primus Pro daarentegen is gericht
op de midden- en de ambachtelijke bakkerij en
gaat tot een capaciteit van 8.000 stuks per uur.
Ideaal voor producten met een gewichtbereik van
35 tot 130 gram. Deze machine is geheel van RVS
gebouwd met een aandrijving die volledig geschei-

den is van het deegbereidingsgedeelte. De trechter
kan met de strooier uit de machine getrokken
worden. Daardoor is de aandrijving goed schoon
te maken, dus mogen we spreken van een goeie
hygiëne. De Magnum en de Primus Pro zijn in het
verleden al met een IBA-trofee bekroond. In de
proefbakkerij van Fortuna kunt u diverse machines
in werking zien en u kunt zich ter plekke overtuigen van een goed product. Ik ben zelf aanwezig
op de stands van beide bedrijven. Voor ons gebeurt
het allemaal in hal A2, dus ik ontmoet u graag
tijdens IBA 2015.”
Tijdens IBA 2015 is HB Technik te bezoeken in hal
A2 op stand 150 & 151, terwijl Fortuna in dezelfde
hal (A2) aanwezig is en terug te vinden is op stand
330.
Meer informatie:
Technisch Buro Rittershaus
Tel. +31 (0)30 231 23 92 & +31 (0)6 53 32 4560
www.rittershaus.eu

“Een groot aantal voormalig Capway-klanten
heeft de weg gevonden naar Divardy”
We zijn een aantal maanden verder en de rust rondom Capway-apparatuur begint terug te komen.
Een stabiele productie met Capway-lijnen is weer gegarandeerd. Dat bewijzen Divardy en Capway
Spare Parts b.v. die handig inspelen op een gat dat in de markt is gevallen. “Een groot aantal voormalig
Capway-klanten heeft de weg gevonden naar Divardy en Capway Spare Parts”, zo horen wij van David
Rijke van Divardy.

van harte welkom voor een gesprek en een kop
koffie op de stand van Divardy, hal A5 stand 376,
of op de stand van Everbake, hal B4 stand 390”,
zo besluit David.
Meer informatie:

“Niet alleen hebben wij een groot aantal spareparts op voorraad, ook de Capway-transportbanden
en sluitschakels zijn verbeterd. Deze worden nu bij
Capway Spare Parts b.v. geproduceerd dat onderdeel is van de Everbake Group. Wij zijn ook in
staat alle transportsystemen en machines nieuw te
leveren doordat Capway Spare Parts b.v. alle rele-

vante gegevens, zoals tekenpakketten en andere
klantspecifieke informatie die benodigd zijn om de
Capway service- en spare-parts-activiteiten op de
juiste wijze uit te kunnen voeren, heeft overgenomen. Op de stands van Divardy en Everbake staan
enkele voorbeelden van deze Capway-producten
die door ons ook nog eens zijn verbeterd. U bent

Divardy
Tel. +31 (0)343 523880
www.divardy.nl
EverBake Capway
Tel. +31 (0) 88 73 00 000
www.everbake-capway.nl
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BEKO NAJAARSDAGEN

Lekkerste speculaasbakker 2014:
‘Natuurlijk moeten bakkers meedoen’
Beko organiseert tijdens de Najaarsdagen al
jarenlang speculaaskeuringen. Ook dit jaar
worden er weer speculaaskeuringen gehouden
tijdens de Beko Najaarsdagen op 21 en 22
september. Bakkers die een bezoek brengen
aan de Beko Najaarsdagen kunnen drie soorten
speculaas meebrengen: speculaasjes met amandelen, speculaasjes zonder amandelen en gevulde speculaas. Die speculaas wordt beoordeeld
door een consumentenpanel en een vakjury.
Consumenten- en vakjury hanteren verschillende beoordelingscriteria. De weging van de
juryrapporten is ‘fifty-fifty’. De vakjury keurt
producten ‘blind’ en krijgt de verpakking niet te
zien. Echter zijn verpakking en presentatie een
belangrijk onderdeel bij de beoordeling door de
consumentenjury.

Vorig jaar werd er voor het eerst in elk categorie
per provincie een winnaar gekozen. De bakker
met het hoogste cijfer van alle ingeleverde speculaasproducten, mocht zich een jaar lang ‘de
lekkerste speculaasbakker van Nederland 2014’
noemen. Vorig jaar won Bakkerij Loeffen uit Cuijk
met een 9,1 voor gevulde speculaas. We vroegen
Harrie-Jan Loeffen, directeur-eigenaar van Bakkerij
Loeffen, naar zijn ervaring.
Bakkerij Loeffen doet al heel lang mee met de Beko
speculaaskeuringen. Hoe vaak heb je al gewonnen
en met welke speculaasproducten?
“We hebben veertien of vijftien keer een eerste,
tweede of derde prijs gewonnen. Niet alleen met
gevulde speculaas, ook onze andere speculaasproducten zijn al eens in de prijzen gevallen. De
eerste keer dat we met de wedstrijd meededen
was in 1999. Ik rekende er helemaal niet op dat
we zouden winnen en was dan ook verrast dat
we de eerste plaats hadden behaald met onze
gevulde speculaas. De impact was gigantisch, we
verkochten dat jaar heel veel speculaas. In eerste
instantie deden we mee om de kwaliteit van onze
speculaasproducten te laten toetsen. Maar als je
eenmaal een prijs gewonnen hebt, dan smaakt dat
naar meer.”
Het doel van Beko met de speculaaskeuringen is
de kwaliteit van speculaas bij de ambachtelijke
bakker te verbeteren en leden ‘tools’ te geven zich
als ambachtsman te profileren. Er doen steeds
meer bakkers mee en de jury constateert dat het

niveau van de inzendingen elk jaar omhoog gaat.
Wat vind jij daarvan?
“Het is goed dat Beko deze wedstrijd jaarlijks
uitschrijft. Meedoen aan wedstrijden is sowieso
goed voor elke bakker en zorgt, behalve voor meer
omzet, ook voor trots in het bedrijf en de ‘drive’
om kwaliteitsproducten te maken.”
Bakkerij Loeffen scoort elk jaar hoog. Heb jij de
recepturen van speculaasproducten door de jaren
heen aangepast?
“Wij hebben aan de receptuur niets veranderd.
Misschien dat we dit jaar ‘iets’ doen met de smaak,
maar dat laat ik over aan de specialist in ons
bedrijf: Henk Minten. Hij werkt al 47 jaar bij ons
en is verantwoordelijk voor de speculaasproductie
en dus ook voor de wedstrijd. Ons succes hebben
we vooral aan hem te danken.”
Vorig jaar werd Bakkerij Loeffen de landelijke winnaar van de Beko speculaaswedstrijd met gevulde
speculaas en mocht een jaar lang de titel ‘beste
speculaasbakker van Nederland’ gebruiken. Wat
heb jij met die titel gedaan?
“Uiteraard ingezet om publiciteit mee te genereren. Omroep Brabant is in ons bedrijf geweest en
heeft een reportage gemaakt. Dat heeft nieuwe
klanten getrokken. En samen met promotie in
onze winkel heeft dat ervoor gezorgd dat we vorig
jaar 2.000 kg gevulde speculaas verkocht hebben.
Onze gevulde speculaas werd ook, onder onze
naam, verkocht in vestigingen van Jumbo Cuijk en
Wijchen en aan horecabedrijven verkopen we veel
mini-speculaasjes. Een mooie bijkomstigheid is dat
we naast speculaas tevens meer andere producten
zijn gaan verkopen.”
Doe je dit jaar weer mee met de speculaaskeuring
van Beko en zo ja waarom? Je hebt het hoogst
mogelijke al bereikt!
“Natuurlijk doen we weer mee! Of het ons dit jaar
lukt om te winnen is de vraag, omdat er steeds
meer bakkers meedoen en de kwaliteit jaarlijks
omhoog gaat. Maar natuurlijk gaan we voor het
beste resultaat en als het even kan voor een provincietitel.”
Vind jij dat alle bakkers die zelf speculaas maken
moeten meedoen aan de Beko speculaaskeuring?
“Natuurlijk moeten bakkers meedoen. Het kost
niets en levert veel op. Elke lokale promotie voor
ambachtelijke producten is welkom, daarmee kun
je je onderscheiden van je concurrenten en consumenten laten weten dat jij een ambachtsman bent.
Om dat te bereiken hoef je niet eens winnaar te
zijn. Want ook al win je niet, met het certificaat en
de posters, die iedereen krijgt die een voldoende
of meer heeft behaald, kan elke bakker zich lokaal
profileren als ambachtsman.”
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OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

Noord- en Oost- en West-Nederland
Stef Alferink
M 06 - 53 32 56 49

Zuid- en Midden-Nederland
Frans van Huët
M 06 - 53 86 69 33

Beesdseweg 3-5 • 4104 AW Culemborg • Telefoon +31(0)345 - 820 204 • info@vanasseltenalferink.nl • www.vanasseltenalferink.nl

INTERVIEW

Project Techniek profileert zich volop in het buitenland
Project Techniek is al ruim twintig jaar actief
binnen de bakkersbranche als adviesbureau.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het bieden van
advies- en ingenieursdiensten binnen de voornamelijk (semi)industriële brood- en banketbranche en de daaraan gerelateerde industrieën.
Maar de blik van Project Techniek richt zich

Nederland neemt een vooraanstaande rol in als
het gaan om de standaard op het gebied van
bakkerijtechniek, maar zeker ook als het gaat
om voedselveiligheid en hygiëne. Eén van de
redenen dat partijen uit het buitenland ook graag
in zee gaan met Nederlandse bedrijven. Zo komt
ook Project Techniek in beeld, al is het wel via
een zijdeur. “Wij werken samen met Bakery
Initiatives, waardoor wij onze expertise kunnen
implementeren in een project. Je moet dan denken aan het realiseren van een productielocatie.
Wat daar allemaal bij komt kijken is enorm, zeker
in landen als bijvoorbeeld Saoedi Arabië of Iran”,
vertelt Frans van der Schoot.

aanbouw is waar zowel grootbrood, kleinbrood,
korstproducten als lokale broodsoorten geproduceerd zullen gaan worden. Deze bakkerij is
volledig naar Europese standaard ontworpen. Er
is sprake van een extreem hoge automatiseringsgraad, met name op de inpaklijn. Het is belangrijk
om meteen een hoge kwaliteit van de producten
te realiseren, want we spreken van een toetreder
op de markt die graag meteen een goede concurrentiepositie wil verwerven door hoogwaardige
producten aan te bieden. Daarbij adviseren wij
om met een breed assortiment te starten en vervolgens te kijken waar de meeste behoefte is, om
over te gaan naar specialisatie. Maar vooralsnog is

Behoeftes

er sprake van een hoge mate van flexibiliteit”, zegt
Frans van der Schoot

steeds verder over de horizon, richting verre
oorden waar ze hun diensten kunnen inzetten.
“De standaarden binnen West-Europa op het
gebied van voedselveiligheid en hygiëne zijn
zeer hoog”, zo horen wij van Frans van der
Schoot (Directeur van Project Techniek) en Mark
de Leeuw (Operational manager). “Veel ondernemers uit opkomende landen die investeren
in een productiefaciliteit voor voedsel nemen
voorbeeld aan deze hoge standaarden. Deze
ondernemers hebben echter vaak niet de kennis en/of kunde om dit in praktijk te brengen.
Project Techniek is al sinds 2005 buiten de grenzen van de Benelux actief en heeft zodoende

In het Midden-Oosten en Afrika is een groeiende
behoefte aan goede productielocaties, zo blijkt,
want de vraag uit die gebieden naar hulp vanuit
West-Europa neemt zienderogen toe. Mark de
Leeuw: “Ze zijn zoekende naar de juiste oplossingen, maar hebben vaak geen kennis van bijvoorbeeld de bakkersbranche. Zo komen ze bij
ons uit en kunnen wij hen met onze expertise
hulp bieden.”

vele ondernemers geholpen met het bouwen van

Saoedi Arabië
hun bakkerij volgens de Westerse standaarden.”
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Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Project
Techniek in Saoedi Arabië een prestigieus project mag verzorgen: AlMaali Bakeries & Food
Industries. “Op dit moment zijn wij betrokken bij
het AlMaali Bakeries & Food Industrie- project in
Saoedi Arabië, waarbij een industriële bakkerij in

Project Techniek heeft nagenoeg het hele traject
van planning tot realisatie voor haar rekening
genomen. “Daarbij gaan wij van ‘binnen naar
buiten’ te werk. Omdat er toch een hele nieuwe
productielocatie gerealiseerd moet worden midden in de woestijn, kijken we naar wat nodig is
voor het productieproces en om de meest optimale logistieke stroom te krijgen. Daaromheen
wordt de bakkerij gerealiseerd. De machines
worden ook door ons geregeld. Daarvoor hebben
we een aantal leveranciers benaderd en in totaal
zijn er maar liefst dertien verschillende leveranciers waarmee we in zee zijn gegaan om tot de
perfecte productielijn te komen. De bouwkundige
afwerking ligt heel hoog, want die zijn ook naar

onze maatstaven. Daarnaast is het bij degelijke
projecten heel belangrijk dat er een juiste ruimteconditionering is, mede door het warme klimaat.
Dat brengt uitdagingen met zich mee en een hele
coördinatie, maar door eerdere ervaringen weten
we wat we kunnen verwachten”, aldus Mark de
Leeuw.

gend jaar operationeel zijn. Het is allemaal vier
jaar geleden begonnen met het schrijven van het
business plan. Het gaat allemaal wat langzamer
dan we gewend zijn, maar daar hebben we geen
invloed op. Dat heeft te maken met de cultuurverschillen. Maar uiteindelijk komt het goed en

mogen we terugkijken op een mooi project. We
profileren ons met de realisatie van dit project nog
meer richting de internationale markt.”
Meer informatie: Project Techniek
Tel. +31 (0)73 599 1402, www.projecttechniek.nl

Innovatie
Mede door de nauwe banden met machinefabrikanten is Project Techniek altijd op de hoogte van
nieuwe innovaties. “Wij schuwen ook niet om binnen een productielijn innovaties aan te dragen”,
zo geeft Frans van der Schoot aan. “We denken
‘out-of-the-box’. We brengen de behoefte van de
klant in beeld en komen zodoende met in onze
ogen de beste oplossing. Een voorbeeld daarvan
is vacuüm koeling, iets dat we ook bij ons project
in Saoedi Arabië hebben geïmplementeerd. Vooral
op het gebied van houdbaarheid van de producten
zijn grote stappen te maken in het Midden-Oosten.
Door gebruik te maken van vacuüm koeling dragen
we bij aan een langere houdbaarheid en er hoeft
geen gebruik gemaakt te worden van conserveringsmiddelen, zoals nu wel heel veel gedaan wordt.”
Al met al is Project Techniek toch al weer vier jaar
bezig met de realisatie van het project in Saoedi
Arabië. “Het is de bedoeling dat ze begin vol-

Project Techniek &
Bakery Initiatives

ADVERTENTIE
Specialist in
spuitapparatuur van
lossingsmiddel

Hall A2 Stand 444

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

De projecten in het buitenland waaraan
Project Techniek deelneemt, komen tot
stand door de intensieve samenwerking
met Bakery Initiatives. Alle marketing- en
sales-activiteiten van Project Techniek in
het buitenland vallen onder de vleugels
van Bakery Initiatives. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.
bakery-initiatives.com.
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Nieuwe opzet voor Bakker met Ster:
nominatiegrens en ondernemersjury geschrapt
De zevende editie van Bakker met Ster is van
start gegaan. Als vanouds wil de organisatie
met deze verkiezing het imago en de kwaliteit
van de ambachtelijke bakkerijbranche naar een
hoger niveau tillen. Hiervoor kent de wedstrijd
in het seizoen 2015-2016 een vernieuwde opzet,
zodat deelnemers nog meer rendement uit de
wedstrijd kunnen halen.

Een opvallende wijziging in de organisatie van
Bakker met Ster 2015-2016 is het feit dat de wedstrijd geen voorronde en geen finaleronde meer
heeft. Dat betekent dat iedereen die zich heeft
ingeschreven voor één bedrag het gehele traject
tot aan de finale op 21 mei 2016 doorloopt. “Na
uitvoerige evaluatie met voormalige deelnemers
hebben wij besloten de nominatiegrens in Bakker
met Ster te laten vervallen”, aldus projectmanager
Jasper Kuitems. “Dat betekent dat er geen afvallers
meer zijn. Wij willen iedere bakker of patissier die
zich heeft ingeschreven de kans bieden om elk
aspect van de wedstrijd mee te maken. Als je niet
voldoende punten scoort voor de beoordelingen
in het najaar, weet je al in januari dat je in mei
niet in aanmerking komt voor sterren. Toch raden
wij deelnemers van harte aan dan tóch het gehele
traject te doorlopen. Dat is leerzaam voor jezelf,
je steekt er altijd iets vanop. Bovendien blijft een
aantal deelbeoordelingen drie jaar geldig. Heb je
daarvoor een voldoende behaald, dan hoef je die
aspecten in een volgende editie van Bakker met
Ster niet opnieuw te presenteren. Je kunt zo je
aandacht volledig op de eventuele verbeterpunten
richten.”

Ondernemersjury
Ook de inzet van een ondernemersjury is komen te
vervallen. Kuitems: “Het kijkje achter de schermen
bij de bedrijven van collega’s was een zeer gewaardeerd onderdeel in Bakker met Ster. Het was echter ook tijdrovend. Je moet een aantal dagdelen
vrijmaken om collega’s te bezoeken en je moet
daarnaast je eigen bedrijf presenteren. Wij hebben
ervoor gekozen deze tijdsdruk te verminderen,
zodat deelnemers zich tijdens het traject optimaal
op hun eigen bedrijf kunnen richten.”
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Ambacht & Business
Nieuw is bovendien de samenwerking met het traject ‘Ambacht & Business’. Een vijftal partijen uit
de bakkerijbranche (FrieslandCampina, Stichting
Ambachtelijke Bakkerij, NBA, Bakkerswereld en
Bakkersvak) heeft de handen ineen geslagen
om de ambachtelijke bakkerij naar een hoger
niveau te tillen. Dit gebeurt vanaf aankomend
najaar door middel van workshops, trainingen en
inspiratiesessies voor ondernemers, hun partners
én hun medewerkers. Deelnemers aan Bakker
met Ster kunnen met voorrang deelnemen aan
dit gratis traject, waarmee zij hun bedrijfsvoering
kunnen aanscherpen en de kans op sterren nog in
hetzelfde seizoen kunnen vergroten.

360 graden-analyse
De wedstrijd Bakker met Ster biedt iedere deelnemer als vanouds een uitvoerige 360 gradenanalyse van het bedrijf. Alle aspecten van de
onderneming worden onder de loep genomen:
van product en proces tot personeel en van
boekhouding en hygiëne tot beleving en uitstraling. Iedere deelnemer ontvangt zowel tijdens
de wedstrijd als na afloop een uitgebreide rapportage, waarin concrete handreikingen worden
gegeven voor verbetering van het bedrijf en het
rendement. (Banket)bakkers of patissiers die uitzonderlijk presteren op het gebied van kwaliteit,
organisatie, service en klantgerichtheid kunnen
één, twee of drie sterren winnen. “Bakker met
Ster is dé manier om je onderneming van onder
tot boven te laten doorlichten”, aldus Kuitems. “Je
krijgt optimaal inzicht in je sterke en zwakkere
punten. En je beslist zelf of je dat helemaal voor
jezelf doet of juist graag met klanten en collega’s
wilt delen.”

ATOMA: 600 broden in een uur wegsnijden!
Kan ook met inpakbaan
geleverd worden,
dan max 900 per uur.

LET OP:
Nog een aantal jong
gebruikte machines op
voorraad met volledige
garantie. 60% van
de nieuwprijs.

Bel ons voor advies of
snelle levering: 0594 - 514144

www.abobroodsnijmachines.nl

Onafhankelijk van
machineleveranciers!
wij spreken de taal, begrijpen de
problematiek en bieden de oplossing
h2 automatisering bv buurschappenlaan 129 5235 EC ‘s-Hertogenbosch 073 - 642 16 88 info@h2auto.nl www.h2auto.nl

Hall B1, Stand 150

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

RETRO BAKKERIJ TOM

VAN

OTTERLOO

“Ondernemen zonder ellende bestaat niet. Je moet
doorzetten en de moed erin houden”
Twee jaar geleden bakte hij het beste brood van
Nederland in de smaak- en duurzaamheidswedstrijd van NieuwVers. We hebben het over Tom
van Otterloo. De bakker heeft twee winkels (De
Steeg en Arnhem) met als grote specialiteit –
hoe kan het ook anders – brood. “Mijn hart ligt
bij brood, ik vind het veel leuker om te werken
met brood en daarom hebben we ons daarop
gefocust”, zo geeft Tom van Otterloo aan. Zijn
verhaal is er echter niet één van alleen maar
rozengeur en maneschijn. Tom heeft het ondernemersbestaan met vallen en opstaan onder de
knie gekregen. “We hebben na hele zware jaren
gekozen voor een duidelijk beleid, waarin we
de eenvoud in de bakkerij en de winkels hebben
teruggebracht. Het specialiseren in brood heeft
ons uiteindelijk wel gered, want anders waren
we misschien wel omgevallen”, aldus Tom. Maar
er gaat een heel verhaal vooraf aan de omslag.
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“Het was altijd gezellig in de bakkerij in Vlissingen”,
vervolgt Tom. “Mijn oom had ook heel veel humor,
maar hij werkte echt heel hard en stond voor de
kwaliteit van zijn producten. Zo werden er geen
concessies gedaan aan het deeg. Zoals gezegd wilde
ik altijd bakker worden en toen ik zeventien werd
ben ik naar de Vakschool in Wageningen gegaan.
Ik was een beetje een buitenbeentje, want ik wist
niet eens hoe een sloof aan moest doen. Maar ik
bleek wel gevoel voor deeg te hebben. Ik ben uit het
vertrouwde Limburg vertrokken om de Vakschool te
volgen en had het geluk dat ik tijdens mijn opleiding
Ad Stolk leerde kennen. Ik kon bij hem in de bakkerij werken, weliswaar voor niets, maar ik wilde het
vak graag leren. Daar heb ik in de praktijk ondervonden wat het inhoudt om bakker te zijn. Op een
harde manier heb ik daar heel veel geleerd. In 1981
ben ik uiteindelijk afgestudeerd en een zwerftocht
langs een aantal bakkerijen begonnen.”
Na een aantal ervaringen in de branche kwam Tom
in 1986 in het ‘Arnhemse’ terecht. “Ik heb bij een
biologische bakker in Arnhem gewerkt. Leuk om te
doen, veel geleerd, maar de zaak was niet rendabel.
Vervolgens ben ik bij de V&D als banketbakker aan
de slag gegaan. Daar moest ik heel efficiënt werken
en veel productie draaien. Ik kon mijn creativiteit
niet helemaal kwijt, maar ook daar heb ik weer
veel geleerd. Mijn volgende uitdaging was als versmanager brood en banket bij een supermarktketen,

Tom van Otterloo

48

Tom is opgegroeid in het zuiden van Limburg. In de
provincie van de overheerlijke vlaaien zou je verwachten dat zijn interesse voor de bakkersbranche
ook daar ontstaan is, maar niets is minder waar.
“Mijn oom had in Vlissingen een bakkerij. In de
zomer waren wij daar vaak te vinden en zo is mijn
eerste indruk van de branche ook gevormd. Ik was
meteen enthousiast en dat komt door hem. Hij was
vooruitstrevend, spraakmakend en iemand met een
eigen visie. Ik wilde dan ook al van jongs af aan zijn
voorbeeld volgen en bakker worden.”
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waar ik verantwoordelijk werd voor een elftal filialen. Daar heb ik het onderdeel managen ervaren.
Jaarplannen schrijven, winkelinrichting, routing en
ga zo maar door. Bij alle bedrijven waar ik gewerkt
heb door de jaren heen, heb ik dingen geleerd die
mij later zeker hebben geholpen, vooral toen ik in
Nunspeet voor mezelf begon.”
Toch vond Tom in Nunspeet niet het geluk dat hij
zocht. “Het was niet helemaal mijn eigen bakkerij,
want we betrokken het brood van Schipper. Ik moest
veel deegstukken afbakken en kon dus weer niet
mijn creativiteit kwijt en ik werd ook niet echt opgenomen in de streng gereformeerde gemeenschap.
Het liep niet. Destijds heb ik dus na bijna drie jaar
de keuze gemaakt om de zaak te verkopen en op

zoek te gaan naar iets anders. In De Steeg bleek een
kleine buurtbakkerij te koop te staan, waarbij ook
een winkel in Arnhem hoorde. We zijn er ingedoken, zonder dat we wisten hoe slecht het eigenlijk
met de bakkerij ging. Dat was in 1996. De eerste
acht jaar zijn gewoon heel zwaar geweest. Er waren
bijvoorbeeld veel verborgen gebreken in de panden.
De bank overtuigde ons om door te gaan. Achteraf
wilde zij ook gewoon dat hun geld niet verloren
ging. We gingen door, maar het was met vallen en
opstaan dat we ons hoofd boven water konden houden. We hebben op een gegeven moment zelfs een
derde winkel erbij genomen, ook in Arnhem, maar
dat hielp ook niet. Niet rendabel door te weinig
loop. Toen hebben we onszelf de vraag gesteld; wat
doen we? Destijds wilde zelfs de bank ermee stoppen. Maar wij gingen door. We hebben in die jaren
echt op de harde manier geleerd wat ondernemen

inhield. Je moet veel doorzettingsvermogen hebben in ieder geval. Uiteindelijk hebben ik en mijn
partner Franske besloten het over een andere boeg
te gooien.”
Er werden duidelijke keuzes gemaakt. Geen gebak
meer zelf maken en specialisatie in brood, met
eerlijke en pure grondstoffen die gedeeltelijk biologisch zijn. “Bij brood ligt mijn passie ook. Ik vind
het veel leuker om met brood te werken. We zijn
teruggegaan naar de basis. Uiteindelijk bleek dit
een goed besluit, want we werden rendabeler en we
konden weer investeren in de bakkerij. De winkels
draaiden steeds beter. In 2007 hebben we de ovens
vervangen, waardoor de energiekosten drastisch
omlaag gingen. Weer een meevaller dus. Eén van de
belangrijkste ontwikkelingen kwam in 2008. Franske
heeft voor haar afstuderen een communicatieplan

geschreven voor de onderneming. Daarin werd onze
identiteit duidelijk. Wat is de missie, wat is de visie,
waar staan we voor, wie zijn we? Ook ik ben meer
naar de voorgrond getreden als Tom van Otterloo,
de bakker. Mensen vinden het blijkbaar leuk om het
gezicht achter het brood te kennen. Ik ben dan ook
regelmatig in de winkel in De Steeg of in Arnhem
te vinden.”
Na het duidelijker profileren van de winkel en de
persoon achter de winkel, was het tijd om de uitstraling van de winkel in Arnhem rigoureus te veranderen. “We hebben de winkel aangepakt, maar wel
volgens onze visie. De eenvoud moest terug in het
product, maar ook in de winkel en bijvoorbeeld in
de bediening. Dus daarop hebben we duidelijk ingespeeld. Het product moet altijd goed zijn, maar het
verhaal dat je wilt vertellen ook. Hoe je dat vertelt
is wel eens lastig, maar daar zijn we blijkbaar wel
in geslaagd, want deze overgang heeft ons heel veel
goed gedaan. Gewoon door duidelijk te laten zien
wie we zijn hebben we de laatste jaren een mooie
omzetstijging gerealiseerd.”

Met brood als specialisme, kreeg Tom twee jaar
geleden een prachtige bevestiging dat hij de goede
weg was ingeslagen. Zijn Halls desem volkoren
(een erkend streekproduct) werd uitgeroepen tot
het Beste Brood van Nederland. “Eigenlijk doe ik
nooit mee aan wedstrijden, maar ik wilde toch een
keer mijn verhaal vertellen. Deze wedstrijd gaf mij
die mogelijkheid, omdat het niet alleen ging over
de kwaliteit van het product, maar ook het verhaal
achter het brood en de bakkerij. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen vind ik heel belangrijk.
De keten van boer, molenaar en bakker is er om
elkaar te versterken. De verdeling moet eerlijk zijn
en daar zet ik dan ook op in. Maar uiteindelijk heeft
toch de smaak van ons brood de doorslag gegeven.
Het Halls desem volkoren bleek het meest toegankelijk en zodoende wonnen we de titel Beste Brood
van Nederland. Een geweldig resultaat en we heb-

ben ook veel profijt gehad van deze prijs. Nationaal
was er veel aandacht en we hebben een goede naam
opgebouwd. We hebben vanuit de regio ook veel
bezoekers, maar we zijn nog steeds normaal. We
hebben geen gekke dingen gedaan doordat we die
titel destijds hebben gewonnen.”
In De Steeg is de winkel nog eenvoudig ingericht,
maar er hangt ontegenzeggelijk sfeer. Die sfeer
schrijft Tom toe aan het feit dat zijn personeel dat
creëert. “Ik heb hele goede mensen om mij heen die
sfeer brengen. Mensen voelen dat en op zaterdag
staan ze letterlijk buiten te wachten om de winkel
in te kunnen. Dat doen ze omdat ze dat ervoor over
hebben. Dat is de bevestiging die je zoekt. Als je mij
acht jaar geleden had gevraagd alles over te doen,
had ik nee gezegd. Nu zeg ik volmondig ja, ook met
alle ellende die we hebben gehad. Ondernemen
zonder ellende bestaat niet. Je moet doorzetten
en de moed erin houden. Vertrouw op jezelf en
je mensen. De persoonlijke benadering is daarin
heel belangrijk. Wij zijn allemaal bakker Tom van
Otterloo.”
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Wat zijn de risico’s bij een overname?
Blijf ondernemen! Onze economie begint eindelijk
uit een diep dal te kruipen en de bakkerij branche
is flink geraakt door de crisis in de afgelopen jaren.
Een diepe, lange recessie en een veranderende
markt hebben in veel gevallen de reserves doen
verdampen waardoor meerdere bakkers tot de conclusie zijn gekomen om hun bakkerij te verkopen.
Elke crisis biedt echter ook kansen. Maar kansen
brengen weer risico's met zich mee. En dat is nu
net wat ondernemen zo aardig maakt.
Indien u overweegt om een bakkerij over te nemen
is het zeer wijs dat u zich laat begeleiden door
iemand die vaker met dit bijltje gehakt heeft. Een
accountant en advocaat worden in een vroeg stadium bij een dergelijk traject geraadpleegd en dat
is meer dan terecht. Zij kunnen u begeleiden in een
groot aantal zaken en zullen veelal een zogenoemd
‘due diligence’ onderzoek uitvoeren. De doelstelling van zo'n onderzoek is dat eventuele lijken uit
de kast komen alvorens u uw handtekening onder
het koopcontract zet. Toch wordt er nog wel eens
lichtvoetig omgegaan met meerdere risico’s die
voor de overnemende partij van grote invloed kunnen zijn op de succesfactor van de overname.

Bent u eigen risicodrager voor de WGA-vast? Het
is zeer belangrijk dat u de verzuimhistorie van het
door u over te nemen bedrijf goed in kaart brengt.
Indien u eigen risicodrager bent en de door u
overgenomen zieke werknemer komt in de WGA
terecht dan krijgt u de komende tien jaar een rekening van het UWV voor de door hen gemaakte
kosten. Normaliter vergoedt uw verzekeraar deze
kosten; echter uw huidige verzekering zal geen
dekking bieden voor de door u overgenomen werknemer, zodat u tien jaar lang voor de kosten mag
opdraaien. Dit geldt overigens ook indien er bij het
door u overgenomen bedrijf reeds werknemers in
de WGA zitten. Wederom geldt ook hier dat elke
patiënt eerst goed onderzocht moet worden voordat een operatie plaatsvindt.
Het is zaak om in een veranderde markt kansen
te pakken en laat u vooral niet demotiveren door
bedreigingen. Schakel echter wel de juiste deskundigen in en blijf ondernemen!

Marius Eskes

Hieronder een paar van dat soort risico's:

Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie
Adviseurs gaat dieper in op prangende onderwerpen op het gebied van verzekeringen en thema’s
die hemzelf en de bakkersindustrie bezighouden.
Dit keer gaat hij dieper in op de risico’s bij een
overname.

Zijn er ten tijde van de overname zieke werknemers
bij het bedrijf dat u overneemt? Veelal neemt u
de lusten en de lasten over, dus ook de eventuele zieke (ex)werknemers. Het is absoluut niet
gebruikelijk dat uw huidige verzuimverzekeraar
uw loondoorbetalingsverplichting afdekt voor deze
groep werknemers. Verzekeraars verzekeren geen
brandende huizen. Wanneer dit niet goed wordt
geregeld, dan loopt u een groot financieel risico
dat voorkomen kan worden door specialisten te
raadplegen. Doordat wij meerdere overnames van
bakkerijen hebben begeleid weten wij welke grote
risico's er zijn, het indammen van deze risico’s is
niet eenvoudig maar zeker niet onmogelijk. Laat dit
geen beletsel zijn om te blijven ondernemen!
Wordt u door een overname een ‘middelgrote’
of ‘grote’ werkgever? In Nederland kennen wij
momenteel drie groepen werkgevers: kleine-, middelgrote- en grote werkgevers. Indien u een kleine
werkgever bent en blijft dan zijn de risico’s ten
behoeve van de WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet
beperkt. In de andere gevallen kunt u voor vervelende verrassingen komen te staan. Er is dan
immers een gewogen- en/of individuele premie
van toepassing. U ontvangt ieder jaar een beschikking van de belastingdienst waarop uw schadelast
alsmede het voor u berekende premiepercentage vermeld wordt. Indien uw overgenomen zieke
werknemer in de ziektewet of de WGA terecht
komt, dan wordt de schadelast bij u in rekening
gebracht; hetgeen inhoudt dat u de komende jaren
een flinke nota kunt krijgen van het UWV. Dit risico
moet vooraf goed onderzocht worden.
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Meer informatie:
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs
Tel. + 31 (0)24 397 38 37
www.eskespartners.nl

TEAM
NEDERLAND
ALLE DAGEN
AANWEZIG!

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

A2.311
A2.511
B3.350

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

Benieuwd hoe intelligent bakken
leidt tot kostenreductie?
Volledige procescontrole:
utopie of realiteit?
Bezoek ons tijdens de IBA 2015 en ervaar de bakkerij
van de toekomst! Een voorproefje op: ibakeware.eu

Kaak FPS | Kaak Bakeware | Benier | DrieM | Daub | MCS | LhotellierR 2A | Multipar ts

