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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossingsleverancier voor 
de industriële bakkerswereld

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

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

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

 Hoge capaciteit naald- of 
zuigdepanner
Geen geluidsoverlast en een laag energieverbruik. 
Eventueel te combineren met een ontdekselaar. 
Leverbaar als losse machine of als onderdeel van de 
D-Twinproductielijn.

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

 In-line multikop 
naalddepanner
Uitvoeringen mogelijk met een enkel-
voudige naaldenkop voor een single 
grootbroodlijn tot aan een tienvoudige 
naaldenkop voor een kleinbrood produc-
tielijn met meervoudige plaatbezetting.

Voor een enkele machine tot aan een 
volledige hoge capaciteit productielijn

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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De komende periode is er voor ondernemers weer genoeg inspiratie op te doen en 
dan doel ik niet alleen op deze uitgave van NBT Magazine. De Beko Najaarsdagen 
staan voor de deur, BakePlus organiseerde in samenwerking met een groot aantal 
leveranciers op maandag 12 september voor het eerst een eigen event, Südback vindt 
volgende maand (22 tot en met 25 oktober) plaats en dan hebben we ook nog van 8 
tot en met 11 oktober de IBIE in Las Vegas. Zo zie je maar dat je gedurende het jaar 
meer dan genoeg evenementen hebt waar je als bakker de laatste ontwikkelingen in 
onze branche kunt zien, ruiken, proeven en beleven.

Ik schrijf dit stuk als we in Nederland optimaal mogen genieten van zomerse tem-
peraturen, maar toch wil ik het alvast even hebben over Nederlands favoriete snack 
die vooral aan het einde van het jaar veel gegeten wordt: de oliebol. Ik weet dat een 
groot aantal oliebollenbakkers al ruimschoots voor de zomer bezig zijn met het opti-
maliseren van het perfecte recept. Een goede zaak, maar er zijn ook genoeg bakkers 
die zich wellicht voor het eerst gaan wagen aan het maken van oliebollen. Speciaal 
voor hen en natuurlijk ook voor andere belangstellenden wordt binnenkort (27 en 28 
september) door het Nederlands Bakkerij Centrum en Koopmans Meel de Oliebollen 
Experience georganiseerd en hebben Zeelandia en Everbake de handen ineen gesla-
gen om u te inspireren met de ‘Frituur Inspiratie Sessies’. Vorig jaar ben ik een kijkje 
gaan nemen bij de eerste Oliebollen Experience en de informatie die daar verstrekt 
werd was zeker van toegevoegde waarde.

Laten we eerlijk zijn: een oliebol is geen product dat je even simpel ‘erbij maakt 
en verkoopt’. Maandenlange voorbereiding is nodig om tot het perfecte resultaat te 
komen. Maar hoe kom je tot de beste oliebol? En waar wordt op gelet bij de keuring 
van bijvoorbeeld het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)? De antwoorden op deze 
vragen worden gegeven tijdens de Oliebollen Experience. 

Nog een aandachtspunt voor oliebollenbakkers: de AD oliebollentest. Als oliebol-
lenbakker ben je aan het einde van het jaar overgeleverd aan een anonieme jury die 
je kan maken of breken. Hoe hoger in de lijst, hoe beter uiteraard. Dan is het goed 
om te weten waar op wordt gelet! AD journalist Paul Hovius (tevens bedenker van de 
AD oliebollentest) is aanwezig tijdens de Oliebollen Experience en geeft uitleg. Wel 
zo handig om wat tips mee te krijgen en zo uw oliebol nog verder te perfectioneren. 

Zeker als je in gedachte houdt 
dat een goede notering in de AD 
oliebollentest voor een welkome 
extra omzet kan zorgen. Goed 
nieuws is in ieder geval dat wij 
in onze volgende uitgave volop 
aandacht besteden aan de olie-
bol – ook mijn favoriete snack 
overigens – en alles wat er komt 
kijken bij het creëren van het 
perfecte eindresultaat.

Veel leesplezier met deze uitgave 
van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl     

De Visie

Coen de Jager
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EEN OLIEBOL IS GEEN 

PRODUCT DAT JE EVEN SIMPEL 

‘ERBIJ MAAKT EN VERKOOPT’

mailto:info@gpmedia.nl
http://www.gpmedia.nl/
http://www.nbtmagazine.biz/
mailto:c.dejager@gpmedia.nl
mailto:g.peppel@gpmedia.nl
mailto:b.devries@gpmedia.nl
mailto:e.bruning@gpmedia.nl
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P. 15 BIOCLIMATIC
Veel industriële bakkerijen gebruiken UVC-licht in hun rijskasten, maar zijn 
vaak helaas beperkt bekend met de werking van het blauwe licht. Bioclimatic 
is UVC-specialist en helpt industriële bakkerijen met het toepassen van UVC-
desinfectie om schimmels te voorkomen.

22

P. 22 COVERSTORY 
“Danvo Bakeries is klaar voor de toekomst.” Dit zijn de woorden van 
Commercieel Directeur van Danvo Bakeries, Bernhard Vis. Aanleiding voor 
deze uitspraak is de recente realisering van een splinternieuwe en hypermo-
derne productielijn die ervoor zorgt dat de productiecapaciteit van de bake-off 
specialist enorm verhoogd is.
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P. 19 SÜDBACK
Dit jaar vindt Südback van 22 tot en met 25 oktober plaats waar 650 
exposanten aanwezig zijn en meer dan 33.000 bezoekers verwacht 
worden.

P. 12 VAN DER POL
Op het gebied van degen 
kun je eigenlijk niet om D. 
van der Pol & Zonen heen. 
De Nederlandse specialist is 
meer dan alleen een voor-
aanstaande leverancier, het 
bedrijf ziet voor zichzelf ook 
een belangrijke rol weggelegd 
bij productontwikkeling. Wij 
spraken met Rien Kos over de 
ontwikkelingen bij de deeg-
specialist.



P. 31 
BEKO NAJAARSDAGEN
De Beko Najaarsdagen zijn een 
begrip in de branche. De vak-
beurs biedt een groot aantal 
partners van Beko de mogelijk-
heid de laatste ontwikkelingen 
te tonen, waar de Beko bedrij-
ven natuurlijk ook aanwezig 
zijn. Er zijn op maandag 19 en 
dinsdag 20 september meer dan 
90 stands met bakkerijleveran-
ciers, de Beko bedrijven en een 
aantal dienstverleners.

P. 36 PCDATA
Dankzij het Performance Dashboard van Pcdata is de rust in de verdeelstraten van 
Borgesius teruggekeerd én tevens zijn de kosten enorm verlaagd. Wij spraken met 
Willy Boneschansker van Borgesius over de implementering van het Performance 
Dashboard.
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P. 40 RETRO
Op de stationsstraat 36 in Veghel is Bakkerij van Leur te vinden en 
de redactie van NBT Magazine spreekt daar met Jan van Leur, de 
jongste generatie die aan het roer staat van de onderneming. Zijn 
doel is om zijn klanten zo goed mogelijk te bedienen, het liefst 24 
uur per dag, zeven dagen per week. Daarom heeft hij onlangs een 
webshop geopend.



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

Südback staat bekend als één van de meest populaire en meest belangrijke 
vakbeurzen voor de bakkerijbranche en zoetwarenhandel in Duitsland. Het is 
de plaats voor de uitwisseling van ideeën en presentatie van trends, ontwik-
kelingen en technische innovaties. Niet alleen qua nieuwe technieken, maar 
vooral ook om te ontdekken welke trends er in opkomst zijn op het gebied 
van nieuwe brood-, banket- of snackproducten. Laat u daar dan ook inspi-
reren! Daarnaast is er ook genoeg inspiratie op te doen in eigen land op het 
gebied van oliebollendemo’s en najaar opendeurdagen.

Ook wordt er in deze editie aandacht besteed aan automatisering. Vooraf 
wil ik stellen dat automatisering niet altijd met kostenbesparing in het ach-
terhoofd houdend doorgevoerd wordt. Wat te denken van het verlichten van 
arbeidsomstandigheden. Naast efficiëntieverhoging kan automatisering ook 
ziekteverzuim terugdringen. Werknemers die minder belast worden tijdens 
het werk zijn minder snel geneigd zich ziek te melden. Elke onderneming 
moet echter wel voor zichzelf de afweging maken of automatisering gewenst 
is. Goed kijken dus hoe te handelen om met kleine ingrepen het werk te ver-
lichten. 

Het lijkt wat vroeg in het jaar om nu al met oliebollen bezig te zijn. Toch is 
de tijd aangebroken om voorbereiding te gaan treffen zoals de oliebollenbak 
nakijken, beslag maken, proefbakken, etc. Wanneer u overweegt om voor het 
eerst zelf oliebollen te gaan bakken is het goed om u te laten informeren bij 
uw grondstoffenleverancier alsmede de leverancier van de oliebollenbakken. 
Het bakken van oliebollen vormt namelijk een specialisatie waar de bak-
ker zijn voordeel mee kan halen. De consument is altijd bereid wat meer te 
betalen voor een overheerlijke oliebol! Speel hier tijdig op in en laat (de kans 
op) dit stukje (essentiële) omzet niet verloren gaan. Goed nieuws is dat in de 
volgende uitgave van NBT Magazine veel informatie terug te vinden is over 
oliebollen en alle benodigdheden. 

Veel leesplezier met deze uitgave van NBT Magazine.

 

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

NA EEN MOOIE NAZOMER IS INMIDDELS 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 SÜDBACK TE STUTTGART, DAT GEHOUDEN WORDT VAN 22 TOT 25 OKTOBER. WAT MIJ BETREFT 

ZEKER DE MOEITE WAARD, NET ZOALS DE VELE INFORMATIE IN DEZE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE, WAAR HET ONDER MEER GAAT OVER 

AUTOMATISERING EN VERPAKKINGEN.

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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Om deze toppers meer tijd te geven om het showstuk te bedenken en te 
maken heeft het bestuur van de BakkersVakWedstrijden het thema al bekend 
gemaakt. Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Techniek’! Een zeer breed 
thema in de lijn met de sponsor van deze klasse TenBa. Of het nu gemaakt 
wordt met chocolade, brooddeeg of suikerwerk dat maakt niet uit. Maar het 
sierstuk moet uit 90% eetbare producten bestaan, oneetbare onderdelen 
mogen alleen ter ondersteuning worden gebruikt. 

Wie het mooiste sierstuk heeft, wordt de winnaar van deze klasse en ontvangt 
deze tijdens de uitreiking op woensdag 9 november 2016, de trofee. Maar 
zoals gebruikelijk worden ook dit jaar alle sierstukken op de foto gezet. Elke 
deelnemer ontvangt een certificaat inclusief foto. 

Wilt u de prachtige sierstukken van de vorige edities bekijken? Ga dan naar 
www.bakkersvakwedstrijden.nl

De kritische consument wil alles weten over uw producten en staat tegelijkertijd open 
voor nieuwe ideeën. Hier liggen grote kansen om de consument aan uw bedrijf te bin-
den. Zorg dat uw personeel de basiskennis beheerst. NBC Fresh Up stelt uw medewerkers 
in staat om in eigen tempo en desgewenst in eigen tijd kennis op te doen over producten 
die ze verkopen. Het online platform van NBC Fresh Up werkt gebruikersvriendelijk en 
motiveert uw personeel om te professionaliseren. Uiteindelijk draait het erom dat uw 
medewerkers het vertrouwen krijgen om vol enthousiasme over een product te vertellen 
en zo de klant te kunnen overtuigen van de meerwaarde die uw onderneming biedt.

Meer informatie:

NBC
Tel. +31 (0)317 471247
www.nbc.nl 

WIE MAAKT EEN TECHNISCH HOOGSTANDJE?

INSPELEN OP DE KRITISCHE CONSUMENT

SINDS JAAR EN DAG WORDEN DE MOOISTE SIERSTUKKEN INGE-

LEVERD BIJ DE BAKKERSVAKWEDSTRIJDEN. MISSCHIEN HERINNERT 

U ZICH NOG WEL HET FASHIONSTATEMENT OF DE BRUIDSTAAR-

TEN VAN VOORGAANDE EDITIES. DE MOOISTE EN CREATIEFSTE 

SIERSTUKKEN WORDEN GEMAAKT. ER ZIJN ZELFS DEELNEMERS DIE 

TIJDENS HET INLEVEREN, OP DE SHOWTAFELS, DE LAATSTE ITEMS 

VASTMAKEN MET VEEL ZORGVULDIGHEID. 

HET IS TEGENWOORDIG NIET MEER VOLDOENDE OM EEN KWALITATIEF GOED 

PRODUCT TE VERKOPEN. U ZULT UW KLANT NOG BETER MOETEN OVERTUIGEN 

VAN UW MEERWAARDE EN DAAR HEBBEN UW WINKELMEDEWERKERS EEN 

GROOT AANDEEL IN. ZIJ VERTEGENWOORDIGEN IMMERS UW BEDRIJF, ELKE 

DAG WEER. DAAROM IS HET NBC EEN NIEUW INITIATIEF GESTART: FRESH UP.

http://www.bakkersvakwedstrijden.nl/
http://www.nbc.nl/


Heel de klas bakt is een vervolg op de 
Sinterklaas-campagne die Bakeplus samen 
met partners Dobla Royal Steensma, 
Koekjesbakkerij Veldt en FrieslandCampina in 
ruim twaalf jaar succesvol hebben gevoerd. 
Maar door deze vorm van campagne komen 
er bij de deelnemende bakkers geen nieuwe 
klanten in de winkel. Wil de bakker nieuwe 
klanten trekken, dan moet het roer om. Heel 
de klas bakt is die koerswijziging.

In de nieuwe samenwerking  – Royal Steensma 
stapte uit; CSM, Meneba en Sonneveld stapten 
in – van dit project is de boodschap kinderen 
en hun ouders de bakker weer meer te laten 
waarderen, via educatie. Naast waardering 
en binding, is de activiteit ook gericht op nieuwe klanten. Cijfers wijzen uit 
dat de omzet van speciaalzaken tussen 2005 en 2015 met bijna twee miljard 
is gedaald tot 7,4 miljard euro. En als er niets verandert, zitten we in 2025 op 
6,5 miljard.

EDUCATIEF
Heel de klas bakt is een educatieve campagne 
waarbij de bakker eerst de basisschool bena-
dert met de vraag of de school wil meewerken. 
Bakeplus en haar partners trainen de bakker in 
hoe de school op de juiste manier uit te nodi-
gen. Dit is één van de onderdelen van de cam-
pagne. Die training vindt plaats bij één van de 
partners: door de spreiding over het hele land, 
is er voor iedere deelnemende bakker een 
trainingsplek in de buurt. Toont de school zich 
bereidwillig en is een geschikte klas; (groep 4, 
5 of 6 is het meest ideaal qua leeftijd)  – en 
datum gevonden, dan kan de groep zich op 
het bakkersbezoek voorbereiden. De bakker 
komt op school een spreekbeurt geven over 

brood, banket en vertelt wat ze in de bakkerij gaan doen: broodjes bakken en/
of een taart maken. Ook geeft hij de kinderen een uitnodigingskaart mee voor 
thuis. In de les of thuis kunnen de leerlingen zich vast voorbereiden. Wil de 
basisschool het thema meer uitlichten in de klas dan kan men meer informatie 
vinden op de site www.broodaandebasis.nl een onderdeel van brood.net. 
 
BAKWORKSHOP
De volgende stap is het bezoek van de klas aan de bakker. Sommige bakkers 
geven wel vaker bakworkshops of kinderfeestjes in de bakkerij. Wie dat nooit 
doet, kan door de werkgroep getraind worden. Een goede voorbereiding is het 
halve werk. Een voorbeeld bakworkshop is samengesteld en kan de leidraad 
zijn voor een succesvolle workshop. Geef de leerlingen één van de gemaakte 
producten direct mee naar huis en bewaar het andere – bij voorkeur het taartje 
– en geef daarvoor het Afhaalticket mee: een VIP-kaart. Daarmee kunnen ze 
samen met hun ouders het zelfgemaakte taartje afhalen. 

TERUGKOMMOMENT
Wanneer de leerling met de ouder(s) op de eerste zaterdag na de workshop 
zijn taartje komt halen heb je nieuwe klanten in je winkel. Dat moment moet 
optimaal worden benut! Daarom ontwikkelden de partners een waardebon-
nenboekje, waarbij de ouders tegen inlevering van de bon iets extra’s krijgen bij 
een gekocht product: gratis. De kinderen krijgen een bakdiploma met trots uit-
gereikt door de bakker. Daarnaast worden hiervoor een aantal tips aangereikt.

SELECTIE
Er zijn de afgelopen tijd gericht een aantal bakkers benaderd door Bakeplus en 
de partners. Met hen wordt het eerste ‘Heel de klas bakt-traject’ doorlopen. De 
deelname is gratis, inclusief al het les- en promotiemateriaal, van handleiding 
voor de bakker tot een leerplan en van de presentatie in de klas tot de posters 
en bakdiploma’s. 

KINDEREN MEER LEREN OVER HET BAKKERSVAK: DAAR GAAT HET OM IN DE NIEUWE CAMPAGNE ‘HEEL DE KLAS BAKT’. DE BAKKER NODIGT 

SCHOOLKLASSEN UIT IN DE BAKKERIJ, KINDEREN MAKEN KENNIS MET HET BAKKERSVAK EN OUDERS HERONTDEKKEN DE AMBACHTELIJKE BAKKER.

BAKEPLUS EN ZES PARTNERS 
LANCEREN EEN BIJZONDER 

SCHOOLPROJECT 

N I E U W S
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AANBIEDING 3

GRATIS 

ambachtelijke 

ontbijtkoek 

bij aankoop van 

12 broodjes 

Gratis

http://www.broodaandebasis.nl/
http://brood.net/
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Old Amsterdam swirl 
  VAN LANTMÄNNEN UNIBAKE WINT
         SUPERIOR TASTE AWARD

EEN ZEER MOOIE ERKENNING VOOR LANTMÄNNEN UNIBAKE. 

DE OLD AMSTERDAM SWIRL VAN HET BEDRIJF HEEFT DE 

SUPERIOR TASTE AWARD IN ONTVANGST MOGEN NEMEN. DE 

SUPERIOR TASTE AWARD IS EEN INTERNATIONALE ERKENNING, 

OOK WEL DE ‘MICHELIN GUIDE OF FOOD’ GENOEMD. DE 

AWARD IS HET RESULTAAT VAN OBJECTIEVE BLINDE TESTS DIE 

UITGEVOERD WORDEN DOOR GERENOMMEERDE CHEFS EN 

SOMMELIERS DIE OPINIELEIDERS ZIJN OP VLAK VAN SMAAK. 

De Superior Taste Award is een erkend prestigieus kwaliteitslabel dat in 
het leven geroepen is door het International Taste & Quality Institute – 
iTQi* - een toonaangevende organisatie gewijd aan het testen en promo-
ten van superieure voedingsmiddelen en dranken. Aan de award nemen 
meer dan 120 landen deel. De licentie geldt drie jaar.

De Old Amsterdam swirl van Lantmännen Unibake heeft de maximum 
score van drie sterren verworven. Een drie sterren award wordt enkel 
uitgereikt aan exceptionele producten met een totale score van 90% of 
meer. De geteste producten worden beoordeeld op vijf criteria: smaak, 
textuur, geur, uitzicht en eerste indruk.

SNACK VOOR ONDERWEG
De Old Amsterdam swirl is gemaakt van briochedeeg met een knap-
perige en luchtige textuur. De perfecte match tussen Old Amsterdam en 
een hartig broodje. Deze originele snack is zowel gevuld en afgewerkt 
met Old Amsterdam en bekoort iedereen die van hartig houdt. Wist u 
trouwens dat de hartige categorie de snelste groeier is van alle brood-
categorieën? 58% van de Europese consumenten koopt al ‘on the go’ 
snacks en dit aantal blijft jaarlijks groeien. Een assortiment hartige snacks 
voor onderweg past perfect bij de drukke levensstijl van de veeleisende 
consument. Ideaal dus om de gehaaste klant te bekoren die verrast wil 
worden door de unieke smaak van een briochebroodje met karaktervolle 
Old Amsterdam kaas.

Meer informatie:

Lantmännen Unibake Nederland
Tel. + 31 (0)416 56 00 88
www.lantmannen-unibake.nl

OVER LANTMÄNNEN 
UNIBAKE
Lantmännen Unibake is de tweede grootste bakkerij-
groep van Europa, met 35 industriële bakkerijen in 
achttien landen en authentieke Zweedse roots. De 
merken Pastridor & Schulstad zijn echte kwaliteitsre-
ferenties. Elke dag laten de 5.800 medewerkers van 
Lantmännen Unibake de hele wereld genieten van Better 
Bread (Brood), Easy-to-Eat (Fastfood & Hartig) en Sweet 
Moments (Zoet).

http://www.lantmannen-unibake.nl/


Bekostone: innovatieve stenenvloeroven�

ENERGIEZUINIG,  KOSTENBESPAREND ÉN GEBRUIKSVRIENDELI JK

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

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

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

 * Zeer gelijkmatige hitteverdeling door ononderbroken 
heetwatersysteem.

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

 * Inschietwagen te combineren met speciale deegrijswagen 
voor extra tijdwinst.

 * Enorme warmteopslag door traditioneel met 
vuurvaste stenen gemetselde branderkamer.

 * Onderhoud brander kan gelijktijdig plaatsvinden 
met regulier onderhoud.

 * Lage onderhoudskosten en energiezuinig.

 * Uitermate concurrerende prijsstelling.

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

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheid

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

Deegrijswagen met inschietwagen

http://www.beko-techniek.nl/
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De afgelopen tijd heeft Van der Pol zich nadrukkelijk geprofileerd op meerdere vakevenementen. IBA 2015 en Bakkersvak 2016 zijn daar een 
voorbeeld van. “Dergelijke beurzen zijn voor Van der Pol de ideale gelegenheid om zich te presenteren en te laten zien wat we allemaal voor 
bakkers kunnen betekenen”, aldus Rien Kos. “Met onze deelname aan IBA 2015 hebben we ons verzekerd van een geweldige exposure, nieuwe 
klanten en we kregen de mogelijkheid onze nieuwe producten te tonen.”

FONCEERDEEG
“Hetzelfde gold in grote mate voor Bakkersvak in Rosmalen begin dit jaar”, zo vervolgt Rien. “We staan natuurlijk van oudsher vooral bekend om 
onze bladerdegen, koekdegen en croissantdegen, maar we richten ons meer en meer op nieuwe producten. Zo hebben we tijdens Bakkersvak 
fonceerdeeg geïntroduceerd. Fonceerdeeg is een gelamineerd deeg met een zeer rustige werking. Het fonceerdeeg is speciaal ontwikkeld voor 
het bekleden van vormen en afwerken van quiche of taart. Daarnaast is het deeg geschikt voor zoete en hartige producten. Voor ons is dit een 
nieuwe productgroep, maar ook voor bakkers is dit natuurlijk helemaal nieuw. Dan moet je drempels over om ze te overtuigen van de meer-
waarde. Dat hebben we gedaan door ze producten te laten proeven en inspiratie te geven. Ik moet zeggen dat we heel veel positieve reacties 
hebben gehad op het fonceerdeeg. Het is weer wat nieuws en dat is ook onderdeel van het ‘moderne’ Van der Pol.”

NIEUWE DEGEN
Met het moderne Van der Pol doelt Rien op een specialist op het gebied van gelamineerde degen, die zich continu blijft ontwikkelen. “We rich-
ten ons steeds meer op andere productgroepen, zonder onze focus te verliezen op onze specialiteiten. We kijken wel goed naar waar onze kan-
sen liggen. Met de gelamineerde degen, samengestelde degen, kookdegen en beslagen hebben we een mooi assortiment en we zoeken binnen 

“ONS MOTTO IS: 
BAKKERS CREATIEF LATEN ZIJN 

MET ONZE BASISDEGEN”
OP HET GEBIED VAN DEGEN KUN JE EIGENLIJK NIET OM D. VAN DER POL & ZONEN HEEN. DE NEDERLANDSE SPECIALIST IS 

MEER DAN ALLEEN EEN VOORAANSTAANDE LEVERANCIER, HET BEDRIJF ZIET VOOR ZICHZELF OOK EEN BELANGRIJKE ROL 

WEGGELEGD BIJ PRODUCTONTWIKKELING. DAT BLIJKT ALS WE KIJKEN NAAR DE PRODUCTINNOVATIE BIJ VAN DER POL HET 

AFGELOPEN JAAR. RIEN KOS IS ALS SALESMANAGER VOOR DE AFDELING DEEG DE UITGELEZEN PERSOON OM AAN DE TAND 

TE VOELEN. WAAR LIGT BIJVOORBEELD DE FOCUS VAN VAN DER POL EN HOE WORDT ER OP TRENDS INGESPEELD?
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INSPIRATIE
Om niet alleen maar halffabrikaten aan te bieden, maar ook zich op 
te werpen als specialist, heeft Van der Pol regelmatig inspiratieboek-
jes. “Die worden doorgaans goed doorgenomen. We laten in deze 
inspiratieboekjes zien wat er allemaal met bijvoorbeeld croissantdeeg 
kan gemaakt worden. Met croissantdeeg kunnen de meest bijzondere 
producten gemaakt worden, maar dat gebeurt veel te weinig. Ons 
motto is: bakkers creatief laten zijn met onze basisdegen. Wij moeten 
dan ervoor zorgen dat de creativiteit van de bakker opgewekt wordt. 
Dat kan dus middels inspiratieboekjes, maar ook met onze nieuwe 
producten.”

Meer informatie:

D. van der Pol & Zonen
Tel. +31 (0)416 692785
www.vdpol.nl 

deze productgroepen naar uitbreiding en vernieuwing. Vooral voor de Nederlandse 
markt is het belangrijk dat we met nieuwe degen blijven komen om in te spelen op 
trends, zoals we vorig jaar al de spelt blader- en croissantdeeg introduceerde en dit 
jaar het fonceerdeeg hebben ontwikkeld. We hebben een vrij groot marktaandeel in 
Nederland en dat willen we graag nog verder vergroten waar het kan. Daarbij zien 
we voor Van der Pol ook enorm veel mogelijkheden in het buitenland.”

TAILOR MADE
Om het marktaandeel in Nederland te vergroten wordt dus ingezet op ontwikke-
ling, maar ook op tailor made producten, zo horen wij van Rien. “Er is binnen het 
assortiment van Van der Pol al een grote verscheidenheid aan producten, maar je 
hebt ook te maken met specifieke wensen van klanten. Daarom bieden wij steeds 
meer Nederlandse bakkers tailor made producten van een zeer hoge en constante 
kwaliteitsbasis aan om zich mee te onderscheiden. Door onze kennis en knowhow 
kunnen we ook gemakkelijker inspelen op wensen van klanten. De producten op 
maat zijn voor ons een steeds belangrijkere markt aan het worden in Nederland en 
het brengt ons op plekken waar we een paar jaar geleden niet dachten te komen. 
Kijk bijvoorbeeld naar ons speciaal ontwikkelde CookieDough. Met de ervaring in 
het maken van verschillende degen en Koekjes van de Rol hebben we daarmee ook 
een product geïntroduceerd voor de ambachtelijke ijsbereider. Dat is weer heel iets 
anders, maar niet minder interessant voor ons. De markt geeft uiteindelijk aan waar 
de behoefte ligt en waar wij als bedrijf naartoe gaan.”

KOEKJES
Inspelen op trends is dus het devies momenteel voor Van der Pol. Dat zien we dit 
najaar in ieder geval al terug in het koekjesassortiment, waarover u elders in het blad 
nog meer leest. “We zijn dit najaar weer te vinden op de verschillende open dagen 
van onze leveranciers, zoals de Beko Najaarsdagen. Daar tonen we ons vernieuwde 
bake-off koekjesassortiment. Naast de vertrouwde bake-off mozaïek roomboter koek-
jes en chocolade hazelnoot mix zijn nu ook de smaken Gember, American Cookie 
én Groene thee-Matcha verkrijgbaar. Het vertrouwde assortiment is reeds verkrijgbaar 
in rollen diepgevroren deeg met drie verschillende soorten in één doos. Het volledige 
assortiment smaken is nu ook verkrijgbaar in één soort per doos, voorgesneden en los 
ingevroren voor het gemak. Je haalt de koekjes uit de doos, legt deze op de bakplaat 
en bakt ze af. Hiermee spelen we ook weer in op een behoefte uit de markt.”

http://www.vdpol.nl/
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MISSIE
“Onze ultieme droom is om iedereen in Nederland – jong en oud – 
bewuster te maken van de kracht van hygiëne en gezonde voeding”, zo 
vertelt Jeroen van Hassel van Hygiënecode Online. “Allebei kunnen ze 
niet zonder elkaar. Alle taken en metingen hebben als doel het bereiden 
van gezond voedsel.”

PAPIER VERSUS ONLINE
Het komt iedereen wel eens de neus uit: alle papieren rompslomp in 

een eigen onderneming. “Het papiertje bijvoorbeeld wat er hangt en 
verder niets toevoegt! Naar aanleiding van die ergernissen is het idee 
ontstaan van het papiervrije HACCP. Door dit stap voor stap te plaatsen 
in een systeem, en er meer mee te gaan doen dan alleen maar kruisjes 
te zetten, is er een totaaloplossing ontstaan voor alle ondernemers die 
voeding verkopen of produceren. Het online delen van informatie heeft 
zoveel meer toegevoegde waarde voor een bedrijf. En het maakt zeker 
geen verschil of je nu een grote of kleine bakkerij hebt, om maar een 
voorbeeld te geven. Bewuste ondernemers gaan steeds meer digitaal 
werken en wij voorzien in een duidelijke behoefte aan minder papieren 
rompslomp.”

Jeroen vervolgt: “Bij Hygiënecode Online zijn we mensen die uit 
eigen ervaring een systeem ontwikkeld hebben dat voorziet in het 
gemakkelijk bijhouden van alle HACCP administratie. Wij weten dat 
er met alleen invullen van lijsten, nog niet is schoongemaakt. We doen 
daarom meer dan alleen computerprogramma’s maken. We zijn ook 
partner van de ondernemers en als die een vraag stellen of een oplos-
sing zoeken, dan helpen we de ondernemer tot de oplossing er is. En 
dit kan digitaal zijn, maar ook praktisch. Wij leggen de mogelijkheden 
graag aan u uit.”

Kijk voor meer informatie op: www.hygienecodeonline.nl   

HYGIËNECODE ONLINE
Hygiënecode online is de ideale online oplossing voor het registre-
ren, bijhouden en handhaven van de HACCP regels in uw bedrijf, 
zonder papieren rompslomp. Met Hygiënecode online kunt u zich 
volledig concentreren op het produceren en verkopen van verse 
voedingsmiddelen, terwijl u moeiteloos alle verplichte verslagen 
op orde houdt. Hygiënecode online werkt net zo makkelijk op uw 
computer als op uw laptop, tablet of smartphone. 

A D V E R T E N T I E

          HYGIËNECODE ONLINE: 
                 SIMPEL BIJHOUDEN 
                     VAN HACCP

HYGIËNECODE ONLINE IS HET SYSTEEM DAT OP SIMPELE WIJZE DE TECHNIEK VAN DEZE TIJD GEBRUIKT OM DE COMPLETE VERPLICHTING 

AAN TAKEN EN METINGEN EN ALLE ROMPSLOMP DAAROMHEEN IN EEN WERKZAAM SYSTEEM OM TE ZETTEN. HIERDOOR WORDEN ALLE 

TAKEN, WERKWIJZE EN METINGEN VOOR IEDEREEN IN HET BEDRIJF DUIDELIJK, ZODAT OOK DIT EEN ONDERDEEL IS VAN UW KWALITEIT.

http://www.hygienecodeonline.nl/
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VEEL INDUSTRIËLE BAKKERIJEN GEBRUIKEN UVC-LICHT IN HUN RIJSKASTEN, MAAR ZIJN VAAK HELAAS BEPERKT BEKEND MET DE WERKING 

VAN HET BLAUWE LICHT. BIOCLIMATIC IS UVC-SPECIALIST EN HELPT INDUSTRIËLE BAKKERIJEN MET HET TOEPASSEN VAN UVC-DESINFECTIE 

OM SCHIMMELS TE VOORKOMEN. EEN METHODE DIE ZOWEL KWALITEIT VERHOGEND, DUURZAAM ALS KOSTENBESPAREND IS.

Hoewel Bioclimatic meestal installaties op maat ontwerpt, hebben ze een 
standaard methode ontwikkeld om deegcups te desinfecteren. Een RVS rail 
met daarin een dubbele rij UVC-lampen met hoge output kan in vrijwel alle 
gevallen schimmel in een rijskast effectief bestrijden. Eenvoudig te installe-
ren in een bestaande rijskast inclusief veiligheidsregeling en schakelkast met 
storingsmelding en urenteller.

DE VOORDELEN:
• Eenvoudige installatie en onderhoud,
• UVC-licht is een duurzame manier van desinfecteren,
• Bespaar (tien)duizenden euro’s per jaar op vervanging deegcups,
• Veiligheid gewaarborgd met standaard veiligheidsschakeling,
• UVC-lampen standaard voorzien van goede HACCP-coating 
 tegen glasbreuk.

VRAGEN OVER UW BESTAANDE UVC INSTALLATIE? 
Bij bakkerijen die al werken met UVC-licht blijkt in veel gevallen dat 
de geïnstalleerde hoeveelheid UVC-capaciteit te laag is om voldoende 
schimmels af te doden. Bioclimatic meet op verzoek kosteloos de UVC-
output van uw huidige installatie en geeft advies over de techniek. Hoewel 
Bioclimatic voor de meeste installaties interessant geprijsde vervangingslam-
pen kan leveren, loont het om een rekensom te maken; Bioclimatic lampen 
gaan tot anderhalf keer langer mee (12.000 uur tegenover 8.000 uur) en 
leveren tot zes keer hogere UVC-output dan standaard rijskast lampen.

Neem contact op voor een afspraak:

Bioclimatic B.V.
info@bioclimatic.nl 
Tel. + 31(0) 252 62 69 62
Luzernestraat 6
2153 GN Nieuw-Vennep

BIOCLIMATIC
PRESENTEERT STANDAARD OPLOSSING
         VOOR DEEGCUP-DESINFECTIE

TOP DRIE VALKUILEN BIJ HET GEBRUIK VAN UVC IN RIJSKASTEN:

1: Onvoldoende capaciteit om schimmels af te doden.
2: Verkeerde HACCP sleeves; standaard TL sleeves laten geen UVC-licht door. 
 Resultaat is een blauwe lamp in de kast die geen schimmeldodende werking heeft.
3: Lamp niet vervangen na levensduur; het blauwe licht is slechts een bijproduct en 
 zegt niets over de werking van de lamp.

mailto:info@bioclimatic.nl
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STIMULEREN LEREN IN DE PRAKTIJK
De verkiezing onderstreept het belang van goede 
leerbedrijven voor de bakkerij. De waarde van 
leerbedrijven wordt op deze manier extra onder 
de aandacht gebracht. Praktijkbegeleiders en 
ondernemers van leerbedrijven uit het hele land 
kunnen met de verkiezing Leerbedrijf van het Jaar 
2017 Bakkerij hun talent tonen. 

De commissie Leerbedrijf van het Jaar Bakkerij: 
“Erkende leerbedrijven zijn een voorbeeld voor 
goede praktijkopleiding en helpen jonge vak-
mensen op weg in de bakkerijbranche. Ieder 
leerbedrijf in de bakkerij, zowel grote als kleine 
bedrijven, kan zich kandidaat stellen voor de verkiezing. Belangrijke 
criteria zijn of het leerbedrijf een duidelijk en stimulerend opleidings-
beleid kent en een goed arbeidsklimaat heeft. Het gaat om de inzet en 

kwaliteit van het leerbedrijf. Met deze verkiezing 
kan een leerbedrijf laten zien wat het waard is.” 

AANMELDEN
Ondernemers, medewerkers en/of leerlingen 
van leerbedrijven kunnen zich aanmelden tot 1 
november 2016. Na aanmelding is het aan de 
leerbedrijven om de verkiezingscommissie (ver-
tegenwoordigers van de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, ROC’s, SBB) te overtuigen van 
hun opleidingskwaliteiten. Van alle inzendingen 
krijgen de acht beste bedrijven een audit. Hiervan 
gaan drie genomineerde leerbedrijven door naar 
de laatste ronde. Tijdens deze laatste ronde krij-

gen de leerbedrijven de mogelijkheid zichzelf te presenteren aan de 
commissie tijdens een presentatieronde. De winnaar wordt bekend 
gemaakt tijdens de MBO Kampioenendag in 2017.

WORDT U DE OPVOLGER VAN BAKKERIJ OONK?

DE CAMPAGNE VOOR DE VERKIEZING LEERBEDRIJF VAN HET JAAR 2017 BAKKERIJ IS WEER 

GESTART. DE VERKIEZING IS EEN INITIATIEF VAN DE SOCIALE PARTNERS EN WORDT UITGEVOERD 

DOOR DE NATIONALE BAKKERIJ ACADEMIE.  ALLE ERKENDE LEERBEDRIJVEN WORDEN OPGEROE-

PEN ZICH VOOR DEZE VERKIEZING AAN TE MELDEN EN DAARMEE HET BELANG VAN LEREN IN 

DE BEROEPSPRAKTIJK TE BENADRUKKEN.

A D V E R T E N T I E
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De normen voor een gewasbestrijdingsmiddel (chloorpyrifos) op druiven zijn door de Europese Commissie aange-
scherpt. Het residugehalte van deze stof op druiven mag sinds 10 augustus 2016 niet hoger zijn dan 0,01 mg/kg. 
Dit is opgenomen in Verordening (EU) 2016/60.

1 JANUARI 2017
De verhandelaars van krenten en rozijnen krijgen hier derhalve ook mee te maken. Omdat er nog veel krenten 
en rozijnen in de handel zijn die niet aan de nieuwe norm voldoen, aangezien ze nog van oude partijen druiven 
afkomstig zijn, is tot 1 januari 2017 een overgangstermijn ingesteld voor krenten en rozijnen. Tot deze datum 
mogen in Nederland krenten en rozijnen verhandeld worden waarin een residugehalte chloorpyrifos tot 0,2 mg/kg 
aanwezig is; vanaf 1 januari 2017 mag dit residugehalte maximaal 0,05 mg/kg bedragen.

NVWA
Wordt in een partij krenten of rozijnen na 10 augustus 2016 een gehalte van meer dan 0,05 mg/kg vastgesteld, dan 
dient dit gemeld te worden aan de NVWA. Bedrijven moeten hun leveranciers dan informeren over het feit dat de 
krenten en rozijnen met ingang van 1 januari 2017 aan de nieuwe norm moeten voldoen. Is het gehalte meer dan 
0,2 mg/kg, dan gaat de NVWA handhaven (middels een schriftelijke waarschuwing of boete). De overgangstermijn 
geldt voor de Nederlandse markt. In andere EU lidstaten kan sinds 10 augustus 2016 al de nieuwe norm gelden 
van 0,05 mg/kg.

NORM GEWASBESTRIJDINGSMIDDEL 
KRENTEN EN ROZIJNEN AANGEPAST

PER 10 AUGUSTUS 2016 ZIJN DE NORMEN VOOR EEN GEWASBESTRIJDINGSMIDDEL (CHLOORPYRI-

FOS) OP DRUIVEN AANGESCHERPT DOOR DE EUROPESE COMMISSIE. DIT KAN VAN INVLOED ZIJN 

OP DE KRENTEN EN ROZIJNEN DIE U GEBRUIKT. DE NVWA KAN HIEROP CONTROLEREN. 

A D V E R T E N T I E



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

Wij zijn Lantmännen Unibake, de tweede grootste 
bakkerijgroep van Europa. Met 35 industriële bakkerijen 
in 18 landen en authentieke Zweedse roots. Onze merken 
Pastridor & Schulstad zijn echte kwaliteitsreferenties. 

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

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

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

CONTACT
LANTMÄNNEN UNIBAKE
NEDERLAND

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

W: lantmannen-unibake.nl

mailto:info-nl@lantmannen.com
http://lantmannen-unibake.nl/
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Het belang van het bezoeken van vakbeurzen hoeven we u niet meer uit te leggen. De Südback heeft een zeer 
goede reputatie opgebouwd. Grote Duitse aanbieders weten Südback al sinds 1978 te vinden en de afgelopen 
decennia is het aantal bezoekers uit onder meer Nederland zienderogen gegroeid. Dat heeft alles te maken met 
de internationale aandacht en de aanwezigheid van buitenlandse exposanten. Dit jaar verwacht de organisatie 
dat iets minder dan 20% van alle exposanten uit andere landen dan Duitsland komen. 

Los van de internationale exposanten draagt de hoge mate van innovatie in de Duitse branche bij aan het grote 
aantal bezoekers. De ontwikkelingen op technisch gebied volgen elkaar in rap tempo op en het aanbod zorgt 
voor een grotere vraag. Het zien van de laatste trends moet alleen al een reden zijn om Südback te bezoeken.

NEDERLAND
Ook vanuit Nederland zijn er exposanten die Südback als 
vakbeurs hoog inschatten. Onder meer BVT Bakery Service uit 
Oss, Bakon Food Equipement, Jasca Bakery Technology, de Kaak 
Group, Kalmeijer, NewCap Bakery Services, Niverplast, Pcdata 
en Royal Steensma zijn terug te vinden van 22 tot en met 25 
oktober in Stuttgart.

Meer informatie: 
www.messe-stuttgart.de

B E U R S A A N K O N D I G I N G

SÜDBACK 2016: 
22 TOT EN MET 25 OKTOBER

WE KENNEN ALLEMAAL DE VAKBEURZEN IBA EN BAKKERSVAK, MAAR VOOR VEEL BAKKERS KAN 

EEN REISJE NAAR STUTTGART OM DE SÜDBACK TE BEZOEKEN ZEKER DE MOEITE WAARD ZIJN. 

VOORAL IN EEN JAAR ALS 2016 – WAAR IBA NIET PLAATSVINDT EN BAKKERSVAK ALWEER EEN 

HALF JAAR GELEDEN WERD GEORGANISEERD – IS SÜDBACK EEN MOOI ALTERNATIEF OM OP DE 

HOOGTE TE BLIJVEN VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN. DIT JAAR VINDT SÜDBACK VAN 22 TOT 

EN MET 25 OKTOBER PLAATS WAAR 650 EXPOSANTEN AANWEZIG ZIJN EN MEER DAN 33.000 

BEZOEKERS VERWACHT WORDEN.

PRAKTISCHE INFORMATIE SÜDBACK 2016

Waar:  Messe Stuttgart, L-Bank Forum (Hal 1), 
  hallen 3, 5 en 7
Datum:  22 tot en met 25 oktober 2016
Openingstijden: 09.00 tot18.00 uur (elke dag)
Prijzen dagticket: €30,-
Twee dagen: €38,- (online €31,-)

http://www.messe-stuttgart.de/
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Voor het bestellen van deze kwaliteitsproducten hebben veel bakkers aanslui-
ting gevonden bij de digitalisering van de samenleving en bieden hun klanten 
de mogelijkheid om online te bestellen. De online service is nu ook voor klan-
ten van Dobla beschikbaar. 

NIEUWE DOBLA WEBSHOP 
SLUIT AAN OP VERDERE 
AUTOMATISERING

DOBLA IS SINDS JAAR EN DAG UW BETROUWBARE PARTNER OP 

HET GEBIED VAN INNOVATIEVE DECORATIES DIE AANSLUITEN OP 

DE BEHOEFTES UIT DE MARKT. VOOR HET KOMEND NAJAAR HEEFT 

DOBLA WEER EEN UITGEBREID ASSORTIMENT DECORATIES WAARMEE 

U UW KLANTEN KAN VERLEIDEN OVERHEERLIJKE PRODUCTEN TE 

KOPEN DIE PASSEN BIJ DE SFEER VAN HET SEIZOEN EN DAT KAN HEEL 

GEMAKKELIJK VIA DE NIEUWE WEBSHOP.

VERBETERING
Door te luisteren naar de behoeftes uit de branche heeft Dobla een verbetering 
aangebracht in het bestelproces en introduceert het bedrijf een complete web-
shop. De webshop biedt alle functionaliteit om een keuze te maken voor een 
passende decoratie bij uw taart, gebak of petit fours. U kunt daardoor sneller, 
overzichtelijk en makkelijker een bestelling plaatsen.  

UP-TO-DATE
De webshop is compatible gemaakt voor smartphones. Daarmee kunt u niet 
alleen op het meest geschikte tijdstip, maar ook op een plek of afdeling naar 
keuze een bestelling plaatsen. De webshop wordt continu up-to-date gehou-
den met actuele informatie zodat u niet meer afhankelijk bent van het verschij-
nen van een (meestal één keer per jaar) assortimentsboek. Eenmaal besteld zal 
levering via de vertrouwde weg plaatsvinden.

BESTELLEN
Het complete najaarsassortiment van Dobla is met een paar muisklikken over-
zichtelijk te bestellen. In tegenstelling tot wat u al jaren gewend bent, hoeft u 
niet meer te wachten op een vertegenwoordiger om een bestelling te plaatsen. 
U bepaalt uw eigen tijdstip en bent ook niet meer afhankelijk of een najaars-
flyer naar de juiste persoon of locatie wordt gestuurd. Het invullen, losknippen, 
scannen en mailen van een bestelformulier wordt u ook bespaard. Naast alle 
productinformatie (prijs, stuksprijs, inhoud ect.) krijgt u ook nog receptsug-
gesties bij de decoraties. Het najaarsseizoen kan niet makkelijker beginnen. 

Meer informatie: 

Dobla b.v.
Tel. +31 (0)72 576 32 65
www.dobla.com

http://www.dobla.com/
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A U T O M A T I S E R I N G

KRONOS
De Kronos is inzetbaar voor deegcapaciteiten van 120 kg tot 240 
kg deeg en is uitgevoerd met alle belangrijke opties voor het pro-
bleemloos mengen en kneden van alle soorten degen. Standaard 
wordt de Kronos geleverd in gelakte uitvoering met kunststof 
stofkap, inclusief één kuip en toebehoren. Typen: Kronos 120, 
160, 200 en 240.

KRONOS PRO
De Kronos Pro is inzetbaar voor deegcapaciteiten van 120 kg 
tot 400 kg deeg. Natuurlijk is de Pro ook uitgevoerd met alle 
belangrijke opties voor het probleemloos mengen en kneden 
van alle soorten degen, maar biedt aanvullend opties om 
volgens specifieke wensen te kunnen werken, als standalone 
machine of geïntegreerd in kneedsysteem. De Pro is leverbaar 
met touchpanel programmabesturing (monochroom) inclusief 
PT100, speciaal kneedgereedschap en in rvs-uitvoering. Typen: 
Kronos 120, 160, 200, 240, 400.

Meer informatie

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

BEKO TECHNIEK 
INTRODUCEERT KEMPER KRONOS

BEKO TECHNIEK INTRODUCEERT DE NIEUWSTE GENERATIE SPIRAALKNEDER VAN KEMPER MET DE KRONOS. EEN ROBUUSTE, ZEER BETROUW-

BARE KNEDER MET UITRIJDBARE KUIP DIE MENGT EN KNEEDT VOLGENS HET BEKENDE 3-ZONES-KNEEDPRINCIPE VAN KEMPER. SNELLE, GELIJK-

MATIGE EN INTENSIEVE MENGING VAN GRONDSTOFFEN ZORGT VOOR EEN OPTIMAAL KNEEDRESULTAAT, DAT MOEITELOOS TELKENS WEER 

REPRODUCEERBAAR IS. DE KRONOS IS LEVERBAAR IN TWEE VERSCHILLENDE TYPEN: DE KRONOS EN DE KRONOS PRO.

DE VOORDELEN: 

Zowel de Kronos als de Kronos Pro biedt veel voordelen:
- Uitermate onderhoudsvriendelijke kneder,
- Optimale resultaten, óók bij kleine deegvolumes,
- Zeer gelijkmatige draaisnelheid van de kuip,
- Hydraulische tangvergrendeling kuip,
- Tangvergrendeling en poten vervaardigd uit rvs,
- Gemakkelijke reiniging door gladde oppervlakken en 
 grote ruimte tussen de vloer en Kronos,
- Temperatuurkneding en -afslag PT100 en schraper als 
 optie leverbaar,
- Zowel kuipen van Kemper President als Kemper Titan zijn 
 te gebruiken bij Kronos,
- Drie jaar garantie (uitgezonderd slijtagedelen) bij 
 servicecontract Beko Techniek.

Kronos Pro 200

Kronos 240

http://www.beko-techniek.nl/
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C O V E R S T O R Y  D A N V O  B A K E R I E S

Danvo Bakeries: BETER 
BROOD BLIJFT VERBAZEN

“DANVO BAKERIES IS KLAAR VOOR DE 

TOEKOMST.” DIT ZIJN DE WOORDEN VAN 

COMMERCIEEL DIRECTEUR VAN DANVO 

BAKERIES, BERNHARD VIS. AANLEIDING 

VOOR DEZE UITSPRAAK IS DE RECENTE REA-

LISERING VAN EEN SPLINTERNIEUWE EN 

HYPERMODERNE PRODUCTIELIJN DIE ERVOOR 

ZORGT DAT DE PRODUCTIECAPACITEIT VAN 

DE BAKE-OFF SPECIALIST ENORM VERHOOGD 

IS. DAARDOOR HEEFT DANVO BAKERIES NU 

MEER EN MEER DE ROL VAN TRENDSETTER OP 

ZICH GENOMEN EN ROLLEN DE MEEST COM-

PLETE BROODCONCEPTEN UIT DE BAKKERIJ 

IN HET BRABANTSE RIEL. DIEPGEVROREN EN 

VOORGEBAKKEN WELTEVERSTAAN, WANT 

ALLE DANVO-PRODUCTEN WORDEN OP DIE 

MANIER GEPRODUCEERD.

Het verhaal van Danvo Bakeries is waarschijnlijk bekend. Vanaf 1992 is Joep van Iersel betrokken 
bij het bedrijf en de afgelopen 24 jaar heeft hij het bedrijf laten uitgroeien tot een vooraanstaande 
aanbieder in de internationale markt als het gaat om bake-off producten. Zijn zoon Ralph is inmid-
dels Algemeen Directeur bij Danvo Bakeries, waar Joep als Technisch Directeur nog steeds de leiding 
heeft over alle technische ontwikkelingen binnen het bedrijf. Zij hebben de afgelopen tijd zich vol-
ledig gestort op de nieuwe productielijn, waar wij ze vorig jaar al over spraken. 

“Door deze uitbreiding kunnen wij prima inspelen op de veranderingen in de markt, waarbij er 
steeds meer vraag is naar authentieke broodproducten vanuit  zowel de nationale- als internationale 
markt. De focus zal vooral liggen op nieuwe deegproducten waarbij het ambacht teruggebracht 
wordt naar de winkelvloer of naar de keuken van het restaurant. Door deze vraag voelen wij ons 
genoodzaakt te innoveren. Daarom zullen er diverse nieuwe producten op de markt gebracht gaan 
worden die zich onderscheiden qua smaak, samenstelling en uitstraling. Van groot belang bij de 
ontwikkeling van nieuwe producten is dat we vooral kijken naar nieuwe ingrediënten en grondstof-
fen of vergeten grondstoffen die weinig gebruikt worden binnen de bestaande broodmarkt. Wij zien 
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een grote vraag naar nieuwe producten met toegevoegde waarde op basis 
van originele grondstoffen en verrassende smaken”, zo vertelden Ralph en 
Joep van Iersel vorig jaar dus al.

VOORGEBAKKEN EN DIEPGEVROREN
De nieuwe productielijn is een volledig geautomatiseerde, hoge capaci-
teit productielijn voor voorgebakken en diepgevroren broodproducten. 
“Deze lijn is uniek in de wereld”, zo vertelt Bernhard Vis. “We hebben 
een Italiaanse deegmakerij van Sancassiano, een ‘stress free’ lijn van het 
Duitse Fritsch, we gebruiken de ovens van het Franse Mecatherm en tot 
slot worden de producten verpakt op een verpakkingslijn van Hartmann. 
Dit alles is met Nederlands vernuft gecombineerd om tot een nieuwe 
productielijn te komen die voldoet aan alle eisen die wij vooraf hadden.”

DANVO 2.0
Met de ingebruikname van de nieuwe productielijn is er ook een andere 
manier van werken geïntroduceerd bij Danvo Bakeries. “We wilden graag 
meer nieuwe en vooral innovatieve producten maken, waarmee we pro-
actief de markt kunnen bedienen”, aldus Bernhard Vis. “Onze focus ligt 
meer op deeg, omdat we verwachten dat klanten veel meer met deegpro-
ducten gaan werken om een hoger ambachtelijk karakter in de winkel te 
creëren. Daarnaast richten we ons ook op hoge potentie producten, echte 
trendproducten, zoals quinoa-brood. Maar we willen ook het biologische 
brood populariseren. Onze bakkerij heeft alle certificaten ontvangen om 
biologisch brood in grote getalen te produceren en met de nieuwe pro-
ductielijn hebben we de capaciteit drastisch verhoogd. We kunnen nu 
vijfduizend kilogram deeg per uur meer produceren, wat neerkomt op een 
volle trailer per uur.”

INTERNATIONAAL
Het is duidelijk dat Danvo Bakeries met de enorme investering die gedaan 
is ook de omzetmogelijkheden heeft verbreed. Niet alleen op productge-
bied toont het bedrijf zich vooruitstrevend, ook globalisering behoort tot 
de te realiseren ambities. “We bieden kant-en-klare retailconcepten die 
we breed kunnen vermarkten, ook richting het buitenland. We hebben al 

een breed netwerk aan distributeurs opgebouwd, waardoor we onze producten 
onder meer in China, Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Dubai verkopen. 
De wens is om dat nog verder uit te bouwen.”

AMBACHT
De internationale ambities van Danvo Bakeries zorgen er zeker niet voor dat de 
Nederlandse markt vergeten wordt. De nieuwe concepten volgen elkaar in rap 
tempo op en Danvo wil haar positie in de markt nog verder verstevigen. “De bak-
kersbranche is nog steeds heel belangrijk voor ons. We zien grote mogelijkheden 
om het ambachtelijke karakter op de winkelvloer terug te brengen en daarop 
inspelend introduceren wij deegplakken in 2,8 en 4,8 kilogram die makkelijk te 
bewerken zijn. Diverse broden kunnen in een Paneotrad gevormd worden en het 
grote voordeel is natuurlijk een lagere investering, minder ruimte-inname in de 
winkel en dat je niet hoeft te beschikken over personeel met een enorme praktijk-
ervaring. Iedereen kan hiermee werken.”

TRENDSETTER
Een ander concept dat interessant kan zijn voor bakkers is het sportbrood. “Binnen 
anderhalf uur na het eten van dit zorgvuldig samengestelde brood, optimaliseer 
je je sportprestaties. De Nederlandse sportploegen en sporters gebruiken al sport-
brood en dat wordt nu beschikbaar voor consumenten. Sportbrood wordt op lan-
delijke schaal uitgerold als totaalconcept, met speciale verpakkingen. Iets anders 
dat we aanbieden bij ambachtelijke bakkers zijn onze Joepies: een hommage aan 
Joep van Iersel. Joepies zijn een vervanger van snacks, lekker op alle momenten 
van de dag en een perfecte aanvulling voor het huidige assortiment van de bakker.”

Met het ontwikkelen van concepten denkt Danvo Bakeries mee met de retailer en 
speelt het bedrijf in op de vraag vanuit de consument. “Consumenten willen graag 
wat te kiezen hebben en dus bieden we een breed assortiment aan. Daarbij wil-
len we niet een zogenaamde ‘dozenschuiver’ zijn, maar een sterke partner voor 
onze klanten, waarop ze terug kunnen vallen met vragen. Zoals gezegd zijn we 
meer en meer trendsettend geworden de afgelopen jaren en we hebben veel geld 
geïnvesteerd om ons te blijven ontwikkelen. We hebben een proefbakkerij waar 
we klanten kunnen ontvangen en het bedrijf is geweldig gegroeid de afgelopen 
jaren. We hebben grootse plannen voor de toekomst en zijn klaar om deze uit te 
voeren”, besluit Bernhard Vis.  

Meer informatie:

Danvo Bakeries
Tel.: +31 (0)13 518 2302
www.danvo.nl 

Een nieuwe product van Danvo Bakeries: quinoa-brood 

http://www.danvo.nl/


P. 10   BIOCLIMATIC
Bioclimatic is gespecialiseerd in het tegengaan van bacteriën, virussen, schim-
mels en gisten op een effectieve en milieuvriendelijke manier. Wij waren 
op bezoek bij Bakkerij Veenhuis om te zien hoe Bioclimatic haar UVC-
lichtsysteem geïntegreerd heeft in het productieproces. 13

P. 13   REPORTAGE TREIF
In de vorige uitgave schreven wij al dat we bij TREIF, de Duitse producent van 
broodsnijmachines, op bezoek gingen en halverwege juni was het zover. In het 
Duitse Oberlahr werden wij hartelijk onthaald en kregen we een uitgebreide 
rondleiding door de fabriek.

10

P. 22   COVERSTORY
Vallei Techniek staat te boek als vooraanstaand automatiseerder van het 
product-handlingproces, en dan met name in specifieke oplossingen voor 
de industriële bakkerijen. Onlangs heeft het bedrijf in samenwerking met 
onder meer Fanuc bij Bakkerij Visser in Alphen aan den Rijn klantspeci-
fiek een oplossing gevonden voor het automatiseren van de kratbelading 
van kleinbrood.

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

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communicatie 

bureau van GPmedia – uitgever van NBT Magazine. Studio 

Intensive staat voor INdrukwekkende publicaties, INtense 

creativiteit en INventieve communicatiemiddelen, zowel  

online als o   ine en B2B als B2C. 

T +31 (0)24 3 246140

W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  I N  c o n t a c t . . .

      

      

      

      

      

   

Wij zijn ’’uw leverancier’’ voor zeer efficiënte
en flexibele geautomatiseerde productielijnen voor:

NewCap Bakery Services BV

www.newcapbs.com

Uw product is onze focus!

INDUSTRIAL BREADLINE SPECIALIST

http://www.newcapbs.com/
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TROMP GROUP MAAKT ZICH 
OP VOOR DE IBIE 2016 
LAS VEGAS

VAN 8 TOT EN MET 11 OKTOBER VINDT DE IBIE IN LAS VEGAS PLAATS. 

DEZE TOONAANGEVENDE BEURS IN DE USA IS BELANGRIJK 

VOOR TROMP GROUP OM DE HERKENBAARHEID VAN 

DE TURNKEY SUPPLIER VOOR DE BAKKERIJ-INDU-

STRIE OP INTERNATIONAAL VLAK NOG MEER 

GESTALTE TE GEVEN.

Wereldwijd werkt de Tromp Group organisatie binnen vele markten. Tromp Group Americas is 
actief in het gehele USA en Canada gedeelte. Tijdens de IBIE wordt zichtbaar wat de samenwer-
king met andere bedrijven binnen de Markel Food Group werkelijk voor kansen kan bieden. 
De Markel food Group is present tijdens IBIE naast Tromp Group met AMF Bakery Systems en 
Reading Bakery Systems.

UNISON
Een mooi staaltje van integratie en samenwerking is de presentatie van een complete AMF 
Unisontm lijn voor de productie van onder andere Swirl Bread, baguette, ciabatta etc. Deze 
lijn is gebouwd in de productiefaciliteiten van Tromp Group in Gorinchem en gecompleteerd 
in de USA met AMF-onderdelen.

PIZZA
Tromp Group zal tijdens de IBIE bezoekers informeren over de toegevoegde waarde als turnkey 
supplier binnen de marktsegmenten Sheeted Bread, Waffle & Funcake, Pastry, Pizza en Cake & 
Pie. Specifiek op het gebied van pizza productielijnen is Tromp Group toonaangevend doordat 
alle soorten geleverd kunnen worden: Italian, American, Deep dish en Pizza snacks. Turnkey 
kan Tromp Group het hele gamma leveren: mixen, sheeting, doseren, rijzen, bakken, koelen 
en vriezen. Productie met bewezen succes, aldus tevreden cliënten.

Tromp Group is alert op trends in de pizza-industrie en is dagelijks bezig met de doorontwikke-
ling van haar producten. Dit geldt overigens voor alle productsegmenten. Met een enthousiast 
verkoopteam begint Tromp Group aan de IBIE om alle bezoekers deelgenoot te laten maken 
van de kracht en passie binnen de organisatie en vooral kennis te laten maken met de uitste-
kende producten.

Een maand later overigens zal Tromp Group zich ook presenteren tijdens Gulfood in Dubai 
en voor begin volgend jaar staat Modern Bakery in Moskou, Bakery China in Shanghai en 
Interpack in Düsseldorf op het programma.

Meer informatie:

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

http://www.trompgroup.nl/


V E R P A K K I N G E N

De verpakkingsmachines van AVT bieden een brede range aan mogelijkheden. “Dit 
gaat van een eenvoudige zakkenblaastafel tot en met industriële verpakkingsmachines. 
Daarnaast zijn er verschillende clipsluitmachines voor zowel ‘clips’ als bandclips, en voor 
beide type sluitingen is er een ‘hotfoil’ datumprinter. Om de (on)gesneden en (on)verpakte 
producten te transporteren worden er transportbanen, zowel met geweven band als met 
modulaire banden, ontwikkeld. Dit is eigenlijk altijd custom made naar de wens van onze 
klanten. Tevens worden flowpack-machines gemaakt voor het verpakken van food en non-
food producten.”

SIGMA BASIC COMPACT
“De Sigma Basic Compact is één van onze beste oplossingen die er voor de ambachtelijke 
bakker is”, vervolgt Mischa. “Zoals de naam al aangeeft is deze kleine en zeer compacte 
machine een eerste stap naar automatisering in de bakkerij. Veel bakkerijen beschikken al 
over een snijmachine en een ‘inpakbaan’ met sluitkop. Hier wordt het gesneden grootbrood 
en kleinbrood verpakt. Er zijn dus minimaal twee mensen nodig om hiermee te kunnen 
werken en daarnaast is de hoeveelheid van verpakte producten sterk afhankelijk van de 
snelheid van de mensen die aan deze machine staan. Verder zijn verpakkingsmachines vrij 
duur, nemen veel ruimte in beslag en zijn de andere aanwezige machines niet bruikbaar in 
deze machine-opstelling. Wij ontwikkelden hiervoor de Sigma Basic. Deze machine kent 
inmiddels een derde generatie. Bij al de doorgevoerde verbeteringen is goed geluisterd naar 
de gebruiker en dat heeft geresulteerd in de Sigma Basic Compact mk3.”

KOSTENBESPARING
De Sigma Basic Compact mk3 is geschikt om de leegte tussen de snijmachine en de 
inpakbaan op te vullen. Mischa: “De doelstelling is dat er met één medewerker gesneden 
en ongesneden brood kan worden verpakt. Ook is het mogelijk om aan elkaar gebakken 

    VERPAKKINGSMACHINES 
     VAN AVT 
BIEDEN EEN BREDE RANGE AAN MOGELIJKHEDEN

AVT B.V. BESTAAT INMIDDELS ALWEER VIJF JAAR. IN HET AFGELOPEN LUSTRUM IS HET MACHINEASSORTIMENT VAN SNIJ- EN VERPAKKINGS-

MACHINES FLINK UITGEBREID. MISCHA WATERLANDER VAN AVT GEEFT UITLEG: “RECENTELIJK IS ER EEN NIEUWE LIJN CLIPSLUITMACHINES 

BIJGEKOMEN, MAAR OOK DATUMPRINTERS OM OP EEN CLIP EEN DATUM, PRIJS OF LOTCODE AAN TE GEVEN ZIJN TOEGEVOEGD AAN ONS 

PORTFOLIO. HET PROGRAMMA IS OPGEBOUWD UIT EEN LIJN BROODSNIJMACHINES, ZOWEL RAAMSNIJMACHINES ALS BANDSNIJMACHINES, 

EN DAARNAAST BIEDEN WIJ EEN VOLLEDIGE LIJN VERPAKKINGSMACHINES.” 

kleinbrood op deze machine te verpakken. De Sigma Basic 
Compact is voorzien van een servogestuurde productpusher 
en beschikt over een intelligente besturing. Er is een uitvoering 
om zelfs vrij gebakken en gesneden grootbrood te verpakken 
in papieren zakken. De capaciteit van de Sigma Basic Compact 
is, afhankelijk van het te verpakken product, 25 verpakkingen 
per minuut. De machine is opgebouwd uit een roestvrijstalen 
frame, roestvrij plaatwerk en heeft een stofdicht gesloten scha-
kelkast. Onder de machine is ruimte om enkele dozen met 
bijvoorbeeld de benodigde broodzakken te plaatsen. Een draai-
baar bedieningspaneel met een duidelijk kleurenscherm geeft 
alle benodigde informatie aan. De machine is zeer eenvoudig 
te bedienen en heeft een absoluut minimum aan instelmoge-
lijkheden. Hierdoor zijn de onderhoudskosten vrijwel nihil. De 
grote rechte vlakken zorgen ervoor dat de machine goed is te 
reinigen. De Sigma Basic Compact is verkrijgbaar in een linker- 
en rechter uitvoering. Inmiddels zijn er in Nederland, België en 
Luxemburg al enkele van deze machines in gebruik genomen 
en die draaien naar volle tevredenheid”, vertelt Mischa tot slot.

Meer informatie: 

AVT b.v.
Tel. +31 (0)76 541 52 60
www.avt.nu    
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http://www.avt.nu/
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DE SPECIALISTISCHE OPLEIDER VOOR DE VOE-

DINGSINDUSTRIE LSBL HEEFT HAAR WEBSITE VER-

NIEUWD VOOR DE START VAN HET NIEUWE 

OPLEIDINGSSEIZOEN. HIERDOOR KAN EEN PLANT 

MANAGER OF HR MANAGER, WERKZAAM IN DE 

VOEDINGSINDUSTRIE, SNELLER INFORMATIE VIN-

DEN OF AANVRAGEN. OOK IS HET MOGELIJK 

OM DEELNEMERS VIA DE WEBSITE IN TE SCHRIJ-

VEN VOOR DE OPEN INSCHRIJVINGSOPLEIDIN-

GEN. MET DEZE VERANDERING IS DE SITE VAN 

LSBL TOEGANKELIJKER GEWORDEN VOOR MEDE-

WERKERS IN DE VOEDINGSINDUSTRIE.

“Voor zowel plant managers als HR managers is LSBL een belangrijke sparringpartner”, vertelt Gerrit 
de Jonge, directeur van LSBL. “Zij signaleren vaak de behoefte aan scholing bij bijvoorbeeld ope-
rators en kwaliteitsmedewerkers en ander medewerkers die met of rondom het productieproces te 
maken hebben.” 

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING
Na de zomerperiode is het vaak een goed moment om te kijken op welke kennis en vaardigheden in 
het komende opleidingsseizoen bijgeschoold moet worden. LSBL is een partij waarmee productie-
bedrijven hun operators vakinhoudelijk kunnen ontwikkelen. Dit kan door specifieke onderwerpen 
klassikaal te bespreken of medewerkers persoonlijk te begeleiden, wanneer het makkelijk is om 
mensen uit te plannen voor een opleiding. Hiermee krijgen medewerkers snel de boost die ze nodig 
hebben. 

BEDRIJFSOPLEIDING
Wil een productiebedrijf liever bouwen aan de duurzame inzetbaarheid van operators, kwaliteits-
medewerkers, laboranten en technologen, dan is een bedrijfsopleiding zeer geschikt. Hierbij wor-
den de productieprocessen in kaart gebracht. Onderwerpen als producttechnologie, procestech-
niek, verpakkingstechniek en voedselveiligheid worden op eenvoudige wijze visueel uitgelegd. Zo 
bouwt het voedingsmiddelenbedrijf ook aan een opleidingscultuur met en voor de medewerker.
 
Meer informatie: LSBL Services, tel. +31 (0)318 696999, www.lsbl.nl 

Langezand 5, 3891 ZM Zeewolde T 065-3191136 I www.Patentschaar.nl

A D V E R T E N T I E

VERNIEUWDE WEBSITE

LSBL ONLINE

http://www.lsbl.nl/
http://www.patentschaar.nl/


Vloer-, Rotatie- en Olieovens
De beste technologie voor het beste brood

•    RVS bakkamer
•    Dubbele Stoom capaciteit
•    Energiezuinig
•    Gebruiksvriendelijke touchscreen besturing ‘INTUITIV’
•    Soft fl ow technologie voor geleidelijke, effectieve 
    luchtcirculatie
•    Verruimde capaciteit & productiviteit

Rotatieovens

•    Stenenvloer 20 mm dik
•    Zeer energiezuinig
•    Degelijk design met mooie details
•    Houd warmte lang vast
•    Krachtige stoomgenerator (op iedere etage)
•    Geïntegreerde lift (voor ergonomische werken)
•    Mooie ovenwerking en aroma
•    Eenvoudig te reinigen

Vloerovens

Meer voordelen en 
informatie over deze ovens?
www.everbake.nl
T. +31(0)88 - 73 000 10

• Gelijkmatig bakken dankzij luchtcirculatiesysteem
• Stoomgenerator automatisch regelbaar
• Grote energiebesparing (horizont. warmtegenerator)
• Betere kwaliteit van korst en bodem
• Gebruiksvriendelijke bediening en tot 99 programma’s 
• Uitstekende isolatie en temperatuur stabiliteit
• Instandhouding van vochtigheid en aroma

Olieovens

Broodkoppels | Bakplaten | Coating

EverBake Capway | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300000 | info@everbake-capway.nl | www.everbake-capway.nl

Speciaal ontworpen voor automatische systemen

• Zware kwaliteit diepgetrokken en gevouwen broodpannen
• Geschikt voor automatische opslag, laad- en lossystemen 
 en stapelaars 
• Materiaal alusteel 0.75 en 0.9 mm dik
• Standaard maatvoeringen en op maat gemaakt
• Behandeld met of zonder duurzame EC-4 tefl oncoating
• Behandeld met of zonder duurzame EC-1 zwart aan de 
 onderzijde 

Broodkoppels

• Uitgebreid assortiment dichte, geperforeerde bakplaten en 
 stokbroodplaten 
• Allerlei maten en varianten mogelijk 
• Bakplaat van gealuminiseerde plaat, roestvrijstaal of 
 aluminium 
• Maatwerk maar ook een standaard assortiment
• Bakplaat kan voorzien worden van onze non-stick coating

Bakplaten (ook voor stokbrood, hamburgers en hot dogs)

Broodkoppels storingsvrij 
door automatische lijnen 
www.everbake-capway.nl

• Uitstekende lossingscapaciteiten
• Insmeren meestal overbodig
• Hoge hittebestendigheid 
• Zeer goede slijtvastheid 
• Langere levensduur

(Her)coaten

& BakkerijtechniekOvens

Bakeware & CoatingsCapway

http://www.everbake.nl/
mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
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OLIEBOLLEN EXPERIENCE LUIDT 
OLIEBOLLENSEIZOEN 2016 IN

DE TEMPERATUUR MAG DAN TROPISCH ZIJN BUITEN (OP HET MOMENT DAT WIJ DIT SCHRIJVEN IS HET MAAR LIEFST 33 GRADEN IN NEDERLAND), 

MAAR WE MOETEN ALWEER AAN OLIEBOLLEN DENKEN. NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR ORGANISEREN NBC EN KOOPMANS MEEL 

WEDEROM DE OLIEBOLLEN EXPERIENCE. MET PRAKTISCHE WORKSHOPS EN  EEN MASTERCLASS VAN MEESTER BOULANGER WIETSE SCHIERE, 

IVO VLIEGENDEHOND, DORIS DE BOECK EN ANITA BOOTSMA GAAN BAKKERS EN OLIEBOLLENBAKKERS OP ZOEK NAAR DE BESTE OLIEBOL.

De Oliebollen Experience is in het leven geroepen om de 
oliebol in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Alle 
ingrediënten hiervoor zijn aanwezig, van grondstof tot eind-
product inclusief de benodigde vakkennis.  De tweede editie 
van de Oliebollen Experience vindt plaats op dinsdag 27 en 
woensdag 28 september bij het NBC in Wageningen.  

AD OLIEBOLLENTEST
Welke olie kunt u het best gebruiken? Hoe maakt u het lek-
kerste beslag? En wat is nu dat ene geheime ingrediënt dat 
het verschil maakt? Het antwoord op deze vragen én het 
recept voor de perfecte oliebol, krijgt u tijdens de Oliebollen 
Experience. De jaarlijks terugkerende AD Oliebollentest kan 
(oliebollen)bakkers maken of kraken. Waar wordt specifiek op 
gelet? AD journalist Paul Hovius neemt u mee in de wereld 
achter de AD Oliebollentest.

PROGRAMMA
• Vraaggesprek met Paul Hovius van de AD Oliebollentest
• Masterclass Oliebollen bakken voor de Bakker
• Masterclass Oliebollen bakken voor de kraamhouder
• Consumentenkeuring Oliebollen uitvoeren en ervaren
• Drie workshops over grondstoffen, olie en over verkoop

DATUM: KEUZE UIT: DINSDAG 27 OF 

  WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016

DAGDEEL: OCHTEND- OF MIDDAGPROGRAMMA (DRIE UUR)

LOCATIE: NEDERLANDS BAKKERIJ CENTRUM, 

  WAGENINGEN

KOSTEN: € 85,- PER DEELNEMER (EXCL. BTW)

SCHRIJF JE DIRECT IN OP WWW.NBC.NL

http://www.nbc.nl/


MEER-
GRANEN-
CROISSANT 
RECHT
21630001

Een bron van 
vezels voor een 
energierijke start 
van jouw dag.

Rijk aan laagjes,
Rijk aan granen.

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

Goede Bakkers, Goede Machines:

www.rittershaus.eu
info@technischburo.com
T +31 (0) 30 23 12 3 92 
M +31 (0) 6 53 32 45 60

 RVS hefkiepers, 
 deegtrechters, 
 invet-units en 
 deegtransportbanden.

 Belader en ontlader 
 van ovenwagens.

 Kleinbroodinstallaties 
 van 3000 t/m 15000 st/u.

 Silo’s, Grondstoffen- en
 Fermentatietanks. 
 Automatisering.

nbt magazine
HTTPS://TWITTER.COM/NBTMAGAZINE_BIZ

WWW.FACEBOOK.COM/VAKTIJDSCHRIFTNBTMAGAZINE
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Special
AUTOMATISERING  

& VERPAKKINGEN

DANVO BAKERIES
IS KLAAR VOOR

DE TOEKOMST

nbt magazine

www.lsbl.nl
info@lsbl.nl
0318-696999

OPLEIDING IN DE BAKKERIJBRANCHE
Specialis  sche opleidingen voor de industriële bakkerij en leveranciers van bakkerijgrondsto  en.

• Uw eigen bedrijfsacademie 
• Applica  e levensmiddelentechnologie (ingeschaald op NLQF niveau 4)
• Applica  e brood

Professional in bakkerij oplossingen projecttechniek.nl

•  Plantontwikkeling •  Technische bakkerij audit •  Bakkerijadvies

•  Engineering & aanbesteding •  Energie advies •  Taxaties  

•  Realisatie •  CAD tekenwerk •  Procesinnovatiein
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mailto:info-nl@lantmannen.com
http://lantmannen-unibake.nl/
http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
https://twitter.com/NBTMAGAZINE_BIZ
http://www.facebook.com/VAKTIJDSCHRIFTNBTMAGAZINE
http://www.lsbl.nl/
mailto:info@lsbl.nl
http://projecttechniek.nl/
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V A K B E U R S

Helma Elemans (manager Ledenzaken & Communicatie Beko 
Coöperatie) licht toe: “We hebben de acties, de activiteiten 
en innovaties van leveranciers in kaart gebracht. Bakkers die 
de beurs bezoeken kunnen forse (inkoop)voordelen behalen 
en worden  geïnspireerd door demonstraties, met nieuwe 
producten en verkoopconcepten. Op 9 september versturen 
we per post een mailing met alle relevante informatie, zodat 
bezoekers zich kunnen voorbereiden en vooraf kunnen bepalen 
welke stands zij zeker willen bezoeken en van welke acties zij 
gebruik willen maken tijdens de Najaarsdagen. En we gaan tot 
de Najaarsdagen digitale nieuwsbrieven versturen met allerlei 
weetjes.’

SPECULAASKEURING
Elemans vertelt over de speculaaskeuringen, een belangrijk 
onderdeel van de Najaarsdagen: “Het doel van Beko met de 
speculaaskeuringen is bakkers bewust te maken van de kwaliteit 
van hun speculaas. De vak- en consumentenjury zien jaarlijks 
het niveau van de ingezonden speculaasproducten beter wor-
den. Elke deelnemer ontvangt bij een voldoende of meer een 
certificaat, een puntenlijst en een posterpakket, en daarmee 
kan hij zich profileren in zijn eigen marktgebied. Er worden per 
categorie (speculaas, amandelspeculaas en gevulde speculaas) 

provinciewinnaars gekozen en één landelijke winnaar. 
Onze keuringen en de wedstrijd hebben tot gevolg dat 
de speculaasverkoop bij ambachtelijke bakkers elk jaar 
opnieuw een boost krijgt, en daar is het Beko om te 
doen: het ambacht meer op de kaart zetten!”

Meer informatie: 

Coöperatieve Vereniging Beko u.a.
Tel. +31 (0)413 316800
www.cooperatie-beko.nl 

VINDEN DIT JAAR OP 19 EN 20 SEPTEMBER PLAATS

DE BEKO NAJAARSDAGEN ZIJN EEN BEGRIP IN DE BRANCHE. DE VAKBEURS BIEDT 

EEN GROOT AANTAL PARTNERS VAN BEKO DE MOGELIJKHEID DE LAATSTE ONT-

WIKKELINGEN TE TONEN, WAAR DE BEKO BEDRIJVEN NATUURLIJK OOK AANWE-

ZIG ZIJN. ER ZIJN MEER DAN 90 STANDS MET BAKKERIJLEVERANCIERS, DE BEKO 

BEDRIJVEN EN EEN AANTAL DIENSTVERLENERS. OP MAANDAG 19 EN DINSDAG 

20 SEPTEMBER STAAN VOOR DE BEKO-ORGANISATIE IN HET TEKEN VAN DE BEKO 

NAJAARSDAGEN EN OOK DIT JAAR GEHOUDEN WORDEN DE NAJAARSDAGEN 

BIJ HET NBCONGRESCENTRUM IN NIEUWEGEIN GEORGANISEERD.

BEKO NAJAARSDAGEN

http://www.cooperatie-beko.nl/
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“Nee”, antwoordt John van Berlo vriendelijk op 
de vraag of de deur van de interviewruimte in 
het Brabantse bedrijfspand gesloten moet wor-
den. “Zo werken we hier. Laagdrempelig zijn, 
vinden we belangrijk.”

Dus blijft de kamerdeur in Oirschot open en 
zien we tijdens het gesprek zo nu en dan enkele 
van de vijftien werknemers voorbij wandelen. 
Geen geheimen. Dat is wat het online veilingbu-
reau naar klanten en opdrachtgevers wil uitstra-
len. “We zeggen waar het op staat”, legt mar-
ketingmedewerker Van Berlo uit. “Is een klant 
geïnteresseerd in een veiling van een machine 
waarvan wij weten dat die niet helemaal in orde 
is, dan draaien we daar niet omheen. Zo bouw 
je wederzijds vertrouwen op.”

Dat legde het bedrijf geen windeieren. Vanuit 
een kantoortje bij zijn huis bouwde eigenaar-directeur Ad van Kollenburg 
Industrial Auctions sinds de start in 2010 uit tot bedrijf met een ruime uitvals-
basis op industrieterrein De Stad. Het online veilinghuis mag intussen grote 
bedrijven als FrieslandCampina, Nestlé en Koninklijke Peijnenburg tot zijn 
opdrachtgevers rekenen. “Er waren vorig jaar maar drie landen in de wereld 
waar onze website niet bekeken was”, vult Van Berlo aan, “Een waar geen 
internet was, een in de Noordelijke IJszee en een in de Cariben.”

Veel mensen hebben al kennis gemaakt met het bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het business-to-business veilen van machines, inventaris en goederen in de 
voedings- en drankenindustrie. “Door het internet is een barrière weggeno-
men. Mensen van over de hele wereld kunnen meebieden met een veiling”, 
verklaart Van Berlo. “Oudere generaties moesten daar aan wennen. Maar bel-
len kan altijd, wij vinden het leuk om uitleg te geven.”

Hoe zo’n online veiling werkt? “Je gaat naar de 
website; registreert je; zoekt de machine van je 
keuze; plaatst een bod en hoeft ‘m – als je wint 
– alleen nog maar te betalen en op te halen. 
In vijf stappen koop je een machine. Allemaal 
vanachter je computer.”    

,,Wat  Industrial Auctions onderscheidt van 
andere online veilingbedrijven?”, herhaalt Van 
Berlo de vraag. “Onze specialisatie. Mensen 
weten: voor machines in de voedingsindustrie 
moet je dáár zijn. Daarnaast ontzorgen wij 
klanten en opdrachtgevers en dat wordt zeer 
gewaardeerd.”

Na de vliegende start in de eerste zes jaar blijft Industrial Auctions dromen. 
Van Berlo: “We willen de nummer één worden voor veilingen in de voedings-
industrie. Wereldwijd.”

Meer informatie:
Industrial Auctions
Tel. 0499-872510
www.industrial-auctions.com

◀ Marketingmedewerker John van Berlo in een 

opslaghal van het bedrijf

INDUSTRIAL AUCTIONS 
ONTZORGT MET ONLINE VEILINGEN
MACHINES KOPEN OF VERKOPEN? VROEGER GEBEURDE HET TER PLEKKE IN EEN ZAAL MET EEN VEILINGHAMER. NU KAN ALLES GEREGELD 

WORDEN MET EEN PAAR TIKKEN OP HET TOETSENBORD EN IN DE TOEKOMST ZELFS VIA EEN SMARTPHONE-APP. “ONTZORGEN VAN KLANT EN 

OPDRACHTGEVER”, NOEMT ONLINE VEILINGBEDRIJF INDUSTRIAL AUCTIONS DAT. “EEN VAN ONZE BELANGRIJKSTE DOELEN.”

Het ruime pand van Industrial 

Auctions in Oirschot

B E D R I J F S P R O F I E L

http://www.industrial-auctions.com/
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O L I E B O L L E N

ZEELANDIA EN EVERBAKE GAAN DIT NAJAAR SAMEN DOOR 

HET LAND MET FRITUUR INSPIRATIE SESSIES. DE GRONDSTOF-

SPECIALIST EN DE OLIEBOLLENLIJNSPECIALIST BIEDEN EEN COM-

PLEET VERHAAL OVER HET FRITUREN VAN PRODUCTEN MET EEN 

HOOG RENDEMENT. OLIEBOLLEN, MAAR OOK BERLINERBOLLEN, 

QUARKINI’S, DONUTS EN APPELBEIGNETS. DIVERSE PRAKTIJK-

VOORBEELDEN VAN OLIEBOLLENBAKKERS KOMEN VOORBIJ.

De sessies vinden plaats op de volgende locaties:
• wo 28 september: Zeelandia, Zierikzee 
• di 4 oktober: EverBake Capway, Dronten 
• wo 5 oktober: Bakkerij Broekmans, Panningen
• di 11 oktober:  EverBake Ovens & Bakkerijtechniek, Pijnacker
• wo 12 oktober: NBC, Wageningen.

Bakkers kunnen kiezen uit een ochtendsessie vanaf 10.00 uur of een 
middagsessie vanaf 13.30 uur. 

Aanmelding kan bij www.zeelandia.nl of bel +31 (0)800 0367

FRITUUR 
INSPIRATIE 
SESSIES

A D V E R T E N T I E

http://www.zeelandia.nl/
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V E R S L A G

“De intensiteit van de tour heeft ervoor gezorgd dat ze de gehele Nederlandse bak-
kerij-industrie hebben kunnen ervaren in slechts drie dagen”, zo vertelt Frans over de 
VIP Bakery Inspiration Tour die Bakery Initiatives verzorgt voor klanten om strategisch 
relevante ideeën op te doen voor eigen bakkerij. “Ze bezochten de beste retailconcep-
ten die ons land te bieden heeft en mochten een kijkje nemen achter de schermen bij 
een aantal grote spelers binnen de industriële bakkersbranche in Nederland. Ik wilde 
alle deelnemers de gerenommeerde bedrijven in de bakkerijbranche laten zien, zodat 
zij kunnen leren van de enorme bakkerijkennis die wij hier in Nederland hebben en 
hoe dit ons op het hoogst mogelijke niveau laat opereren. En het belangrijkste: de 
deelnemers laten zien hoe ze hun eigen bakkerij structuur kunnen geven om zelf op 
het hoogste niveau te kunnen produceren met behulp van de beste bakkerij-processen 
en technieken.”

Bakery Initiatives 
ORGANISEERT 

VIP BAKERY INSPIRATION TOUR 
DIT JAAR HEEFT BAKERY INITIATIVES VOOR DE TWEEDE KEER DE SPECIALE 

VIP BAKERY INSPIRATION TOUR GEORGANISEERD IN NEDERLAND. “WE HEB-

BEN DAARBIJ GASTEN MOGEN VERWELKOMEN VANUIT DE HELE WERELD: 

UIT SAOEDI ARABIË, NIGERIA, JAPAN, KOEWEIT, ABU DHABI EN LIBANON. 

ONZE GASTEN ZIJN NIET ALLEEN GEÏNSPIREERD GERAAKT VOOR DE TOE-

KOMSTIGE INVESTERINGEN IN HUN EIGEN BEDRIJF, MAAR ZIEN HET OOK 

ALS DE GROOTSTE INVESTERING IN ZICHZELF”, ZO HOREN WIJ VAN FRANS 

VAN DER SCHOOT, MANAGING PARTNER VAN BAKERY INITIATIVES. 

WAT EEN ENERGIE!
Één van de highlights was de ontbijttour door Amsterdam. 
“Wat een energie”, aldus Frans. “De deelnemers ontdek-
ten de quality-minded markt hier in Nederland. Ook 
hebben ze de productportfolio’s onder de loep kunnen 
nemen van Nederlandse ambachtelijke bakkers om 
geïnspireerd te worden met nieuwe ideeën en voor het 
ontwikkelen van nieuwe producten in hun eigen bakke-
rij. Het meest indrukwekkend was de grote variëteit die 
ze zagen in producten. Ze ontdekten een ontwikkeling 
naar meer gezonde en natuurlijke bakkerijproducten. 
De complete ervaring van brood wat vers gebakken 
wordt in de bakkerijwinkel is een duidelijke trend die 
bij diverse bakkerijconcepten door heel Nederland te 
zien is.”

ENTHOUSIASME 
Ware inspiratie kwam van de bakkerij-eigenaren zelf. 
Een gedeeld gevoel bij alle deelnemers: “We raak-
ten geïnspireerd door de liefde voor het vak en het 
enthousiasme dat we voelden bij alle eigenaren die we 
ontmoet hebben”. Zoals één van de deelnemers zei: 
“Uiteindelijk is de bakkerij-industrie niet slechts een 
industrie die de buik voedt, maar juist voeding biedt aan 
samenhorigheid en de gemeenschap.”

Meer informatie: 

Bakery Initiatives
Tel. +31 (0)73 5340850
www.bakery-initiatives.com 

http://www.bakery-initiatives.com/
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Elke dag voorziet Borgesius128 Jumbo-supermarkten in Noord-Nederland van dagverse broodproducten. Zowel het gesneden als ongesneden brood komt 
uit de eigen bakkerij in Veenoord, maar daarnaast levert Borgesius via de zusterbedrijven uit de Bake Five-groep een groot aantal andere producten. “Die 
worden gepickt op bakkerij-niveau, via crossdocking aangevoerd bij ons en vervolgens samen met onze eigen dagverse producten naar de winkels ver-
voerd. Bij elkaar opgeteld bieden we een assortiment van tweehonderd producten aan”, vertelt Willy Boneschansker, locatiemanager van de bakkerij uit 
Noordoost-Nederland. 

De negentien vrachtauto’s van Borgesius gaan voor het krieken van de dag op weg om de winkels uiterlijk half acht ’s ochtends van brood te voorzien. 
“Dan hebben ze in de winkels nog een half uur tot openingstijd om het brood in de schappen te leggen. Dat strakke schema halen we echter alleen als 
onze chauffeurs om half twee ’s nachts starten met het laden van de vrachtauto’s. Dan moet het verdeelproces dus klaar zijn”, verklaart Boneschansker. 

STIPT OM HALF TWEE ’S NACHTS STARTEN DE CHAUFFEURS VAN BAKKERIJ BORGESIUS MET HET LADEN VAN HUN VRACHTAUTO’S. AF 

EN TOE ZORGDE DAT STRAKKE TIJDSCHEMA VOOR WERKDRUK ONDER DE EINDVERDELERS. DANKZIJ HET PERFORMANCE DASHBOARD 

VAN PCDATA, IS DE RUST IN DE VERDEELSTRATEN TERUGGEKEERD ÉN TEVENS ZIJN DE KOSTEN ENORM VERLAAGD. WIJ SPRAKEN MET 

WILLY BONESCHANSKER VAN BORGESIUS OVER DE IMPLEMENTERING VAN HET PERFORMANCE DASHBOARD. “WE KUNNEN NU VEEL 

STRAKKER PLANNEN DAN VOORHEEN.” 

A U T O M A T I S E R I N G

VERBETERDE PLANNINGSMOGELIJKHEDEN 
   EN DALENDE KOSTEN DOOR 
      PERFORMANCE DASHBOARD 
             BIJ BORGESIUS
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GROEN OF ROOD SCHERM 
Borgesius was begin jaren negentig één van de eerste bakkerijen in 
Nederland die Pcdata inschakelde voor aansturing van het verdeelpro-
ces. Het warehouse management systeem Distrib vertelt de voorverdeler 
hoe hij de kratten brood uit de bakkerij over de vier verdeelstraten moet 
verdelen. Vervolgens geeft Distrib per verdeelstraat middels put-to-light 
aan hoeveel stuks elke winkel dient te ontvangen. 

Sinds kort gebruikt Borgesius nu ook het Performance Dashboard van 
Pcdata. Twee grote schermen boven de verdeelstraten geven de eindver-
delers inzicht in de voortgang van de operatie. Als de straat groen kleurt, 
lopen de eindverdelers op schema. Is de straat rood, dan is er sprake 
van een achterstand. “Ze kunnen exact zien wanneer ze gereed moeten 
zijn en of ze die deadline ook gaan halen. Met name als bij acties of 
rond de feestdagen de volumes groot zijn, is deze informatie cruciaal”, 
vertelt Boneschansker. 

Het Performance Dashboard heeft voor rust op de werkvloer gezorgd, 
merkt de locatiemanager in Veenoord. “Als ze bij start van het werk een 
groot aantal stapels zien staan, raken ze niet meer van de wijs. Nu zien 
ze op de schermen snel hoe druk het daadwerkelijk is en of ze nog even 
tijd hebben voor koffie. De werkdruk is volledig verdwenen.” 

VEEL STRAKKER PLANNEN 
Het Performance Dashboard verschaft niet alleen de eindverdelers, 
maar ook hun leidinggevende inzicht in de voortgang. Als het scherm 
voor één verdeelstraat structureel op rood staat, kunnen zij een extra 
medewerker inschakelen of eventueel zelf bijspringen totdat het rood 
heeft plaatsgemaakt voor groen. Boneschansker: “Die mogelijkheid is 
essentieel. In deze business moeten we zes dagen per week op tijd zijn. 
Ons afleverschema biedt geen speling. Om half twee ’s nachts moet 
alles echt klaar staan.” 

Niet alleen de werkdruk is verdwenen, maar ook de kosten dalen 
dankzij het Performance Dashboard. Dat heeft niet zozeer te maken 
met de beeldschermen die boven de verdeelstraten hangen, maar met 
de verbeterde mogelijkheden op het gebied van planning. “We kunnen 
nu veel strakker plannen dan voorheen. Toen lieten we de vier eindver-
delers elke dag op een vast tijdstip starten, maar dat blijkt nu niet meer 
nodig te zijn. Op feestdagen planden we een extra eindverdeler in, maar 
het werd nooit exact duidelijk of die daadwerkelijk efficiënt bezig was. 
Nu kunnen we precies uitrekenen hoeveel manuren we daadwerkelijk 
nodig hebben om de verwachte hoeveelheden te verwerken. Op basis 
daarvan laten we de eindverdelers eerder of juist later beginnen, afhan-
kelijk van de voorspelde werklast.

ZONDER STRESS
De twee beeldschermen zijn zo geplaatst dat de eindverdelers altijd op 
het Performance Dashboard kunnen kijken, welke kant ze ook oplopen. 
Het dashboard telt vier schermen die afwisselend worden getoond. 
Het eerste scherm laat bijvoorbeeld de productiviteit per verdeelstraat 
zien in het aantal verwerkte kratten per uur. Het vierde scherm toont 
de orderpicker hoeveel kratten hij in totaal moet verdelen en hoeveel 
kratten hij al heeft gedaan. “Dat laatste scherm biedt de belangrijkste 
informatie en tonen we het langst. Je kunt echter volledig zelf bepalen 
wat je laat zien en hoe lang.”

Een cruciale factor in het Performance Dashboard zijn de normtijden: de 
tijd die een eindverdeler gemiddeld nodig heeft om een stapel kratten te 
verdelen (de normtijden worden gespecificeerd per product). “De norm-
tijd die we hanteren, zijn gebaseerd op historische landelijke data, inge-
bouwd door Pcdata. Dat is een normtijd die eindverdelers in staat stelt 
zonder stress hun werk te doen”, verzekert Boneschansker, die aangeeft 
dat de medewerkers wel hebben moeten wennen aan het Performance 
Dashboard. “Ze hebben moeten leren vertrouwen op het systeem.”

KENNIS VAN TIENTALLEN BAKKERIJEN
Op de vraag of de investering in het Performance Dashboard zich terug-
verdient, knikt Boneschansker instemmend. “De belangrijkste factor is 
de kostenverlaging als resultaat van de efficiëntere planning, maar ook 
de toegenomen rust op vloer en de grotere grip op het verdeelproces 
betalen zich terug”, aldus Boneschansker, die zich gelukkig prijst met 
een partner als Pcdata. “Zij denken intensief mee, bijvoorbeeld over de 
informatie die we wel of niet op de beeldschermen laten zien. Zij bren-
gen kennis mee van tientallen bakkerijen over de hele wereld, en die 
delen ze graag. Over de service zijn we eveneens tevreden. Als ’s nachts 
een storing optreedt, is dat in een mum van tijd verholpen. Het lijkt alsof 
de mensen van Pcdata slapen met een laptop onder hun kussen.”

Meer informatie:
Pcdata BV
Tel. +31 (0)45 544 2343
www.pcdata.nl 

http://www.pcdata.nl/


VAN DER POL
uw specialist in basisdegen

www.vdpol.nl      info@vdpol.nl      T. 0416692785

Op zoek naar meer unieke producten 

gemaakt met Van der Pol basisdegen? 

Check de website www.vdpol.nl/recepten.

WWW.AVT.nu | Info@AVT.nu | AVT b.v. +31 76 54 15 260 | Breda, Nederland

Broodsnijmachines

Verpakkingsmachines

Intern transport

Taartsnijmachines

Broodsnijmessen

mailto:info@vdpol.nl
http://www.vdpol.nl/
http://www.vdpol.nl/recepten
mailto:Info@avt.nu
http://www.avt.nu/
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N I E U W S

Zeelandia is voornemens ZTS te verkopen vanwege haar strategische keuze om 
de toonaangevende kwaliteitsleverancier te zijn van bakkerij-ingrediënten. Hier 
past de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud van bakkerijmachines 
niet bij. Peter Eversdijk, directeur Everbake Group: “Voor ons zou de overname 
van ZTS een versterking betekenen van onze positie in de bakkerijmachine-
branche in binnen- en buitenland en een belangrijke basis voor verdere groei.” 

PLANNEN
Everbake en Zeelandia werken al geruime tijd samen op het gebied van 
totaaloplossingen voor de bakkerijmarkt in binnen- en buitenland. Everbake 
wil alle bedrijfsactiviteiten van ZTS overnemen en het huidige team van mede-
werkers intact houden. De Ondernemingsraad van Zeelandia is om advies 
gevraagd. Everbake en Zeelandia zijn van plan om hun samenwerking in de 
toekomst voort te zetten om elkaars activiteiten in de markt te versterken. In de 
komende uitgave van NBT Magazine gaan we uitgebreider in op de plannen 
van Everbake en ZTS.

Meer informatie: 

EverBake Capway B.V. 
Tel. +31 (0)88 7300000
www.everbake-capway.nl

EVERBAKE GROUP (EVERBAKE) EN KONINKLIJKE ZEELANDIA GROEP B.V. (ZEELANDIA) HEBBEN EEN INTENTIEOVEREENKOMST GETE-

KEND VOOR DE OVERNAME VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS (ZTS) DOOR EVERBAKE PER 16 

SEPTEMBER 2016. ZTS MAAKT DEEL UIT VAN ZEELANDIA EN ONTWIKKELT, PRODUCEERT, VERKOOPT EN ONDERHOUDT BAKKERIJ-

MACHINES. DE BAKKERIJMACHINES VAN ZTS ZIJN WERELDWIJD BEKEND ONDER DE MERKNAMEN ‘ZELA’ EN ‘ZELAMATIC’. VOOR 

EVERBAKE BETEKENT DEZE OVERNAME EEN UITBREIDING VAN DE ACTIVITEITEN IN DE BAKKERIJMACHINEBRANCHE.

EVERBAKE EN ZEELANDIA

OVER EVERBAKE

De EverBake Group heeft tal van bedrijven waaronder EverBake 
Capway en Capway Spare-parts te Dronten die zich manifesteren in 
de Nederlandse en de internationale markt. In Dronten bevindt zich 
de productie waar broodkoppels, bakplaten, wagens, oliebollijnen 
en RVS specials worden vervaardigd. Met een eigen engineeringsaf-
deling is het mogelijk om klantspecifieke bakkerijproducten, perfect 
afgestemd op de wensen van de klant(en) te produceren. Het zuster-
bedrijf EverBake Ovens & Bakkerijtechniek te Pijnacker is importeur 
en erkend leverancier van Bongard ovens & bakkerijmachines met 
een eigen serviceafdeling. 

BEREIKEN PRINCIPEAKKOORD OVERNAME 
           ZEELANDIA TECHNICAL SOLUTIONS B.V.

http://www.everbake-capway.nl/
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De opa en oma van Jan zijn de oprichters van Bakkerij van Leur. “Daarna hebben twee ooms en mijn vader de bakkerij overgeno-
men. Ikzelf heb alles in de praktijk geleerd. Het bakkersvak is mij dus met de paplepel ingegoten. Ik heb een opleiding Marketing & 
Communicatie gevolgd, maar zijdelings ben ik altijd met de bakkerij bezig geweest. Dat ik het familiebedrijf zou overnemen heeft wel 
door mijn hoofd gespookt door de jaren heen, maar het is niet een gedwongen keuze geweest. Ik ben er eigenlijk ingerold.”

MARKETING & COMMUNICATIE
Sinds 2013 is Jan verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bakkerij, de drie winkels (twee in Veghel, één in Vorstenbosch) en de 
21 medewerkers van Bakkerij van Leur. “Mijn vader is drie jaar geleden gestopt en ik heb het stokje overgenomen. Ik ben zelf eigenlijk 
nooit in de bakkerij te vinden, houd mij meer bezig met alle randzaken. We zijn een bedrijf dat te klein is voor het tafellaken, maar te 
groot voor het servet. Dat wil zeggen dat we geen aparte inkoop- of marketingafdeling hebben, maar dat we veel zelf doen. Dat is leuk, 
want dat houdt in dat je van veel facetten verstand moet hebben.”

WEBSHOP 
Het meest recente project waar Jan veel tijd aan besteed heeft, was het opzetten van een webshop. “Ik kijk af en toe toch wel jaloers 
naar supermarkten”, bekent Jan. “Zij zijn zeven dagen per week open en dat zou ik ook wel willen. Om voorlopig aan de wensen van 
klanten tegemoet te komen, is onlangs onze webshop geopend. Een medewerkster die op zaterdag in de winkel staat moest voor haar 
opleiding Multimedia Design een marketingproject realiseren en ze heeft ervoor gekozen om voor de bakkerij een webshop te ontwer-
pen”, zo licht Jan toen.
 

BAKKER VAN LEUR IS MET 
    NIEUWE WEBSHOP 24/7 
             BEREIKBAAR
HET BRABANTSE VEGHEL IS NIET ALLEEN DE PLEK WAAR JUMBO HAAR HOOFDKANTOOR EN ROOTS HEEFT LIGGEN, OOK VOOR 

BAKKERIJ VAN LEUR IS VEGHEL ALWEER DRIE GENERATIES LANG DE STAMPLAATS. OP DE STATIONSSTRAAT 36 IS DE BAKKERIJ VAN 

HET FAMILIEBEDRIJF TE VINDEN EN DE REDACTIE VAN NBT MAGAZINE HEEFT EEN AFSPRAAK DAAR MET JAN VAN LEUR, DE JONGSTE 

GENERATIE DIE AAN HET ROER STAAT VAN DE ONDERNEMING. ZIJN DOEL IS OM ZIJN KLANTEN ZO GOED MOGELIJK TE BEDIENEN, 

HET LIEFST 24 UUR PER DAG, ZEVEN DAGEN PER WEEK. DAAROM HEEFT HIJ ONLANGS EEN WEBSHOP GEOPEND. “DE WEBSHOP IS 

VOOR ONS EEN EXTRA VESTIGING EN ZO MOET JE ER OOK MEE OMGAAN”, ZEGT JAN VAN LEUR.

R E T R O
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“We gebruiken in onze winkels al het Marti Orbak softwaresysteem Bake-it en in het verlengde daarvan is de webshop gebouwd. 
Dat was heel veel werk. Je moet foto’s van de producten maken en de grondstoffenspecificaties bij de producten vermelden, maar 
dat hoort erbij. Het resultaat is dat we in feite een extra vestiging hebben gekregen met de webshop.”

24/7
De reden om met de webshop te starten is onder 
meer de veeleisende consument. “Klanten ver-
wachten toch dat je altijd bereikbaar bent en 
ze bestellen sowieso steeds meer online. Dan 
moet je ook als ambachtelijke bakker mee. Bij 
ons is het zo dat als ze voor 23.00 uur bestel-
len het de volgende dag om 08.00 uur is op te 
halen. Klanten zijn heel erg te spreken over de 
webshop, maar zijn tegelijkertijd een beetje 
verbaasd dat een ambachtelijke bakker via 
internet verkoopt. Wij gaan gewoon mee met 
de tijd en zijn we in principe 24 uur per dag 
geopend. Nu de zondag nog!”

ZONDAG
“Ik zou dus ook graag op zondag open gaan, maar dat is door de cao gewoon nog niet mogelijk. Die passen ze wat mij betreft zo 
snel mogelijk aan. Tijden veranderen en als je ziet dat het hele centrum hier in Veghel koopzondagen heeft , dan is het eigenlijk 
te gek voor woorden dat we daar niet aan mee kunnen doen. Het kán wel, maar dat is één keer per maand. Dan kan ik het niet 
verkopen dat ik de rest van de zondagen niet open ben. Zondag lijkt nog een heilige dag in de bakkersbranche, maar dat geldt niet 
voor mij. Ik zie juist heel veel mogelijkheden op verkoopgebied, maar dan wel met een aangepast assortiment.”

TOENAME OMZET
Tot die tijd ligt de focus dus op de dagen dat de winkels wel open zijn én de webshop beter onder de aandacht brengen. “Anke 
(medewerkster die de webshop heeft opgezet red.) heeft voor het in de lucht gaan van de webshop veel aandacht besteed aan het 
promoten van de ‘extra vestiging’. De lokale krant heeft een redactioneel stuk geplaatst, er is een folder verspreid en op Facebook 

kondigden we de opening van onze nieuwe winkel aan. Dat riep 
natuurlijk vragen op en gaf veel reuring. Toen we uiteindelijk vier 
weken geleden online gingen, hebben we meteen een aantal 
acties via de webshop opgezet waar heel goed op gereageerd is. 
De webshop werkt ook als een trein en is de investering meer 
dan waard. We kregen vandaag een man uit Handel – hier vijf-
tien kilometer vandaan – die vijf vlaaien had besteld. Die omzet 
hadden we anders nooit gehad en zo zijn er nog veel meer voor-
beelden te noemen.”

Met de ‘extra’ omzet kijkt Jan als ondernemer natuurlijk ook 
verder om zijn onderneming nog gezonder te maken. Zo wil hij 
binnenkort een kritische blik werpen op zijn inkoopbeleid. “Als 
alles steeds beter staat, heb je meer tijd om te gaan kijken naar je 
organisatie. Ik denk dat er aan de inkoopkant voor ons nog veel 
te halen is. We zijn altijd heel loyaal geweest naar leveranciers, 
maar eigenlijk moeten we zakelijker gaan kijken. Dan heb ik het 
zeker niet alleen over de inkoop van grondstoffen, maar ook voor 
de stroom, afvalverwerking en noem het allemaal maar op. De 
omzet is de afgelopen jaren gestaag gestegen, maar daar valt nog 
een inhaalslag te maken.”

TROTS
We vragen wat Jan zo leuk vindt aan het ondernemerschap. “Ik 
vind de branche geweldig. Het enige jammerlijke vind ik dat de 
bakkerij zo gesloten is. Ons vak is zo mooi! Dat mogen we wel 
meer laten zien. Consumenten reageren altijd enorm enthousiast 
als ze zien hoe we werken en hoe de producten tot stand komen. 
Daar mogen we trots op zijn en wat meer uitdragen.” 

“KLANTEN VERWACHTEN TOCH DAT JE 

ALTIJD BEREIKBAAR BENT EN ZE BESTELLEN 

SOWIESO STEEDS MEER ONLINE. DAN MOET 

JE OOK ALS AMBACHTELIJKE BAKKER MEE”
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VERSWINKELS SAMEN KRACHTIGER
Shopforce zet lokale verswinkels landelijk op de kaart via 
het moederportaal www.versbesteld.nl en productgroep-
portals als bijvoorbeeld broodbesteld.nl en banketbesteld.
nl. Elke verswinkel ontvangt een professionele webshop 
voor eigen gebruik. Een bakker die lokaal of regionaal 
meer traffic naar zijn online winkel wil realiseren kan zijn 
assortiment in de webshops van bijvoorbeeld de slager of 
groentespecialist aanbieden. De consument kan bij meer-
dere verswinkels tegelijk bestellen en in één keer betalen, 
afhalen of bezorgd krijgen. 

Matthijs de Graaf van Shopforce: “Onze missie is een pro-
fessionele e-commerce oplossing toegankelijk en betaal-
baar te maken voor kleine lokale leveranciers, zodat 
ook zij een goede online service kunnen bieden aan de 
online consument. Door de opzet van de portalen zorgen 
we er in feite voor dat een leverancier met één kraam op 
meerdere online markten tegelijk te vinden is. Zo wordt 
de kans vergroot dat lokale leveranciers en consumenten 
elkaar treffen.”
 
VOLLEDIGE ONTZORGING 
Shopforce ontzorgt de lokale leverancier en levert op basis van een prijslijst een kant-en-klare webshop op. De lokale leverancier heeft er 
verder geen omkijken meer naar. Een standaard website behoort tot de mogelijkheden. Ook het beheer verzorgt Shopforce. Matthijs de 
Graaf: “Ontzorgen is ons doel, zodat versspecialisten zich als moderne ambachtslieden kunnen blijven focussen op het maken en leveren 
van de beste lokale verse producten.”

SPECIFIEKE FOODFUNCTIONALITEIT
De module Food binnen het Shopforce platform kent specifieke functionaliteit om vers eten online aan te bieden, bijvoorbeeld op het 
gebied van verpakkingsopties en bereidingstijden per artikel. Hiermee is Shopforce goed uitgerust om bedrijven uit de foodsector te onder-
steunen die in willen spelen op het online bestellen van eten.

INTERNATIONALISATIE
Shopforce wil internationaal een belangrijke speler worden. De architectuur van het platform is generiek en gericht op internationale uitrol 
om (groepen) lokale leveranciers via webshops, shop-in-shops en portals te ontzorgen. De doelgroep blijft dus niet beperkt tot verswinkels 
en Nederland.

Meer informatie: www.shopforce.nl 

ZET VERSWINKELS ONLINE OP DE KAART

SHOPFORCE, STARTUP EN AANBIEDER VAN LOCAL E-COMMERCE SOFTWARE, GROEIT SNEL IN DE 

MARKT VAN ONLINE ETEN BESTELLEN. IN KORTE TIJD HEBBEN VIERHONDERD AMBACHTELIJKE BAKKERS, 

SLAGERS, VISWINKELS EN ANDERE VERSSPECIAALZAKEN ZICH AANGEMELD. DIT AANTAL GROEIT MET 

GEMIDDELD DERTIG PER MAAND.

SHOPFORCE

http://www.versbesteld.nl/
http://broodbesteld.nl/
http://www.shopforce.nl/


Goed nieuws voor het milieu én uw portemonnee.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Kaak Groep wenst 
de lezers van 

NBT Magazine prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 201 !
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Bezoek ons op de 
IBIE en de Südback!

http://www.kaakgroup.com/

