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Plaagdierbeheersing - hygiëne in 
de voedselketen sterk in beweging. 
Anticimex heeft de oplossing!
Zie blz. 22 & 23
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De Visie
Voor u ligt de vijfde uitgave van NBT Magazine van 2014 en deze editie staat vol met informatie 
over alle vormen van hygiëne en ontwikkelingen op het gebied van ovens. Thema’s die allebei van 
groot belang zijn voor uw bakkerij, maar om uiteenlopende redenen. De oven is het hart van uw 
zaak, waarmee u de meest mooie producten maakt. Hygiëne is een ‘noodzakelijk kwaad’, maar 
enorm belangrijk binnen uw bedrijfsvoering. Hygiëne is ook enorm breed. Het schoonhouden van 
een productielocatie is een gegeven, net zoals ik aanneem dat niemand zit te wachten op plaag-

dieren, in welke vorm dan ook. Of het nu insecten 
zijn die uw productieproces verstoren, of ratten/
muizen die zich te goed doen aan uw producten. 
Het is echter zeer moeilijk om binnentreden van 
plaagdieren te voorkomen. Muizen en ratten zijn 
verzot op bakkersproducten en dat is natuurlijk 
niet verwonderlijk. De lekkernijen zijn moeilijk te 
weerstaan. Maar zoals in veel gevallen geldt ook 
bij plaagdieren: voorkomen is beter dan genezen. 
Daarom wijs ik u graag op onze Coverstory met 
Anticimex. Zij verzekeren bakkers namelijk voor 
plaagdieren. In een land waar alles al verzekerd 
is, kun je je als bakker nu ook verzekeren tegen 
plaagdieren. Ontzorgen is vooruitzien. 

Veel leesplezier met deze uitgave van 
NBT Magazine!

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

Voor u als bakker staan er wederom veel 
uitdagingen aan te komen. Zo komen de 
Sinterklaas- en Kerstdagen er weer aan, 
een periode waarin de gehele branche 
hoopt een mooie omzet te halen. Om u 
toch ook te wijzen op ontwikkelingen 
in uw vak, wijs ik u even op de thema’s 
in deze uitgave van vaktijdschrift NBT 
Magazine: ovens en hygiëne zijn zeker 
niet onbelangrijk voor de bakkerij. Wat 
mij de laatste tijd opvalt, is dat er een stij-
gende lijn is waar te nemen in het aantal 
investeringen dat gedaan wordt. Bakkers 
investeren in nieuwe ovens en voorzien 
tevens hun winkel van (vloer)ovens. Dat 
zijn positieve ontwikkelingen. Er wordt 
zelfs voorzichtig geroepen dat we uit het 
dal geraken, maar het feit blijft dat de 
banken nog steeds niet erg meegaand zijn.  

Dat brengt mij bij de nieuwe uitgave van 
vaktijdschrift NBT Magazine. Eén van de 
thema’s  uit deze uitgave betreft ovens. 
De belangrijkste ontwikkeling die de laat-
ste tijd waarneembaar is bij de ovenpro-
ducenten is de inhaalslag die gemaakt 
is op gebied van energiebezuiniging en 
milieuvriendelijkheid. Energiebesparing is 
financieel aantrekkelijk, terwijl duurzaam-
heid een hot issue is in de wereld tegen-
woordig. 

Het is dan ook voor veel bakkers het afwe-
gen waard om te kijken of de ovens toe 
zijn aan vervanging. Mijn tip is echter wel 
dat je je in zo’n geval goed laat informe-

ren over de verschillende mogelijkheden 
en een keuze maakt op basis van gezond 
verstand. Het bakkersambacht en authen-
ticiteit staan volop in de schijnwerpers. Om 
de kritischer wordende consument beter 
inzicht te geven in uw bereidingswijze is 
het bakken in de winkel zeker een mooi 
middel.  

Ook wordt er in deze uitgave aandacht 
besteed aan hygiëne binnen de bakke-
rij. Ieder bedrijf dat met levensmidde-
len werkt, dient van de overheid een 
systeem te hebben waarmee voedselvei-
ligheid wordt gegarandeerd. Deze regels 
zijn gebaseerd op Europese wetgeving, 
die stelt dat alle levensmiddelenbedrijven 
volgens HACCP-beginselen moeten wer-
ken. Een ondernemer kan met een eigen 
systeem voor voedselveiligheid werken, 
maar men kan ook gebruik maken van 
een goedgekeurde hygiënecode die voor 
een gehele branche geldig is. Met een 
Hygiënecode-certificaat kunt u aantonen 
dat u een goed werkend voedselveilig-
heidssysteem heeft ingevoerd. 

NBT Magazine verschijnt dit jaar nog één 
keer. Op het moment van die publicatie 
zit u middenin de altijd drukke decem-
bermaand. Zodoende maak ik van deze 
gelegenheid alvast gebruik om u alvast 
een goede eindejaarsverkoop te wensen! 

Peter Eversdijk  
Voorzitter NBT, branchegroep van de 
Koninklijke Metaalunie
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Nieuws Actueel
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Twee aantrekkelijke shopper acties 

bij Waldkorn®

Het is aan de bakker zelf om een spaar-
actie op te zetten met de Waldkorn®-
shopper of bijvoorbeeld een volle 
Waldkorn®-shopper te verlopen voor een 
vaste prijs. Bij bestelling van Waldkorn®-
broodmix krijgt iedere klant gratis een 
Waldkorn®-actiepakket naar keuze. Dit 
bestaat uit een poster, toonbankdisplay, 
een actiebeeld voor een LCD-scherm, een 
spaarkaart (bij de spaaractie) en natuur-
lijk de aantrekkelijke shopper. 

Meer informatie: 
CSM Benelux nv, 
tel. +32 (0)3 6416946, 
www.csmbaking.com/benelux 

De vakantie is voorbij en regelmaat is teruggekeerd in het leven van de consument. 
De perfecte tijd om twee aantrekkelijke Waldkorn®-shopper acties te introduceren, zo 
dachten ze bij CSM. Voor consumenten een handig cadeau en voor bakkers een mooi 
promotiemiddel voor ambachtelijk brood. 

Monique de Deugd 

verlaat Gb Plange/

AB Mauri

Per 1 september heeft Monique de 
Deugd het bedrijf AB Mauri verlaten. 
Zij was Commercieel Manager Benelux 
bij het vroegere Gb Plange. Na de 
overname van Gb Plange door AB 
Mauri wordt een nieuw organisatie-
model uitgerold waarbij haar functie 
is vervallen en de commerciële ver-
antwoordelijkheid per land  is geor-
ganiseerd. 

Jacques Jacquemin is vanaf heden ver-
antwoordelijk voor België, zowel voor 
gist als ook voor bakkerijgrondstof-
fen. Ook in Nederland is de commerci-
ele verantwoordelijkheid voor gist en 
grondstoffen gecombineerd en is Leo 
Nobel verantwoordelijk voor de indu-
striële bakkerijen en Jan Schoester 
voor het ambacht.

Capway en SVO vakopleiding food samen 

onder één dak 

De directies van SVO vakopleiding food en Capway Systems Netherlands hebben beslo-
ten om  een langdurige samenwerking aan te gaan betreffende de huisvesting van SVO. 
De huidige kantoorvleugel in het Capway bedrijfspand, Sleepboot 2 te Houten zal vanaf 
eind 2014, gefaseerd, in gebruik genomen gaan worden door SVO medewerkers. 

Capway gaat voor haar (kantoor)medewerkers nieuwe kantoorruimtes realiseren in een 
ander gedeelte van het bedrijfsgebouw, dat hiervoor nog volop mogelijkheden biedt. 
De directies van SVO en Capway zijn ervan overtuigd dat deze stap een zeer belangrijke 
bijdrage betekent aan de versterking van de activiteiten van beide bedrijven.

Voor aanvullende informatie: 
Capway Systems, 
tel. +31 (0)30 7007810, 
www.capway.nl 

Vanderpol en Den 

Boer overgenomen 

door Markel Bakery 

Group

Recent zijn Van de Pol Waffle Systems 
en Den Boer Baking Systems toegetre-
den tot de Markel Bakery Group. Een 
logische stap die perfect past in de 
groeistrategie van Markel.

Door de overname worden Den Boer 
en Vanderpol ondergebracht bij het 
eerder aan Markel Bakery Group toe-
gevoegde Tromp Bakery Equipment 
om daarmee de Tromp Group BV te 
vormen. “We zijn zeer opgetogen dat 
we Vanderpol en Den Boer bij Tromp 
hebben kunnen voegen”, aldus Ken 
Newton, Executive Officer bij Markel 
Bakery Group. 

Meer informatie: 
Tromp Group BV, 
+31(0)33 299 43 73, 
www.trompgroup.nl 

http://www.csmbaking.com/benelux
http://www.capway.nl/
http://www.trompgroup.nl/
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“Wij willen de standaard 
in hygiëne worden”

Hygiëne is voor Elpress Cleaning Systems gesneden koek

“Onze oorsprong ligt 
in de vleesverwerkings-
industrie waar wij onze 
klanten veelal van totaal-
oplossingen hebben 
voorzien. Wij zijn totaal-
leverancier van hygiëne-
vraagstukken, waarbij 
alles in huis plaatsvindt: 
ontwikkeling, produc-
tie, installatie en onder-
houd”, zegt verkoop-
leider Jannes Voss. De 
jarenlange ervaring van 
Elpress reikt echter ver-
der dan alleen de vlees-
industrie. “Wij denken 
in oplossingen, niet in 
branches. Wij slagen er 
steeds in de marktont-
wikkelingen voor te zijn, 
door op een innovatieve 
en succesvolle wijze de 
meest uiteenlopende 
hygiënevraagstukken te 
lijf te gaan. Met enige 
trots kunnen wij stellen 
dat een aantal van onze 
producten inmiddels als standaard worden 
beschouwd. Wij hebben ook succesvolle 
projecten afgesloten binnen de bakkers-
branche. Hierbij is bijvoorbeeld rekening 
gehouden met het beperkte gebruik van 
water om gisting te voorkomen. Een voor-
beeld daarvan is onze droog borstelende 
zolenreiniger met opvangbak voor bloem, 
meel, etc.”

Eisen van de markt
Elpress biedt gestandaardiseerde produc-
ten aan binnen de productgroepen per-
soonlijke hygiëne, reinigingssystemen en 
industriële wassystemen. Het gaat hier om 
een productlijn die ontwikkeld is met een 
modulair systeem. “Onze standaard pro-
ducten zijn ontworpen naar de eisen van 
de markt”, zo stelt Jannes. “In haar services 
biedt Elpress ook onderhoud, vervanging 
en consulten aan.”

Ambitie
In de toekomst wil het bedrijf zich nog 
meer gaan richten op de internationale 
afzet als mede het blijven innoveren. “Wij 
hebben altijd al voor innovatie gestaan. 
Binnenkort komt een nieuw afnamesta-
tion op de markt met een bloktechniek. 
Revolutionair in techniek en prijs. Dit is een 
klein en robuust afnamestation, waarmee 
de gebruiker schuim en/of desinfectiemid-
del kan opvoeren.” Bij de vraag waar 
de ambities van Elpress liggen klinkt het 
overtuigend: “Wij willen de standaard in 
hygiëne worden.”

Meer informatie: 
Elpress Cleaning Systems, 
tel. +31 (0)485 516969, 
sales@elpress.nl, www.elpress.nl 

De hygiëne-eisen in de bakkerijbranche 
zijn de laatste jaren verder aangescherpt. 
Wanneer bedrijven zich op hygiëne vraag-
stukken richten kunnen zij zich tot Elpress 
Cleaning Systems wenden. Met het hoofd-
kantoor in Boxmeer en een wereldwijde 
afzet richten zij zich op reinigingssyste-
men, industriële wassystemen, persoon-
lijke hygiëne, componenten en service. 
U vraagt naar de ervaring van Elpress 
Cleaning Systems? Het bedrijf is inmiddels 
een totaalleverancier met meer dan 35 
jaar eraring en mag zich dus met recht een 
specialist op het gebied van onder meer 
hygiëne noemen.

mailto:sales@elpress.nl
http://www.elpress.nl/


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

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

Habasit – Solutions in motion

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

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

Habasit Cleanline – een 

waarmee tot 80% bespaard 
kan worden op productafval

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

mailto:netherlands@habasit.com
http://www.habasit.nl/
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Mega-Des: gerenommeerd plaagdierbeheersingsbedrijf 

dat zorgt voor een structurele oplossing

IPM is gericht op een grondige inspectie 
van de omgeving en het in kaart brengen 
en uitvoeren van een maximaal maatrege-
lenpakket om plaagdieren te weren. Een 
volgende stap is een eventuele toepassing 
van alternatieve bestrijdingsmethodes, 
met als laatste toevlucht het (beperkte) 
gebruik van chemische bestrijdingsmid-
delen. IPM is geen korte termijn oplos-
sing, maar de beste manier om plaagdie-
ren buiten de deur te houden. Respect 
voor mens, dier en milieu staan centraal. 
Immers: gif kan zich verspreiden waar het 
niet gewenst is, resistentie wordt tegen-
gegaan en het lijden van dieren kan in 
veel gevallen worden voorkomen door 
de juiste maatregelen te nemen. IPM past 
daarom in een bewuste en duurzame visie 
op dierplagen en in een maatschappelijk 
verantwoord dierplaag bestrijdingsplan.

Kennis en ervaring
Wanneer een bedrijf zich geconfronteerd 
ziet met schade die door plaagdieren 
wordt veroorzaakt, is de wens dit zo snel 
mogelijk op te lossen. Een simpele bestrij-
ding met gif en vallen biedt uitkomst op 
de korte termijn, maar Mega-Des zorgt 
liever voor een structurele oplossing. Elke 
branche heeft natuurlijk te maken met 
formele regelgeving en specifieke eisen 
en omstandigheden. De specialisten van 
Mega-Des hebben de benodigde kennis 
en ervaring op het gebied van plaagdier-
beheersing.

Volgens de huidige landelijke en Europese 
wetgeving zijn bedrijven die onder meer 
voedsel produceren, opslaan en verhande-
len verplicht eventuele risico’s te borgen 
in de vorm van een professioneel plaag-
dierbeheersplan. De handhavende instan-
ties intensiveren de controles de laatste 
tijd hierop. Mega-Des is gespecialiseerd 
in het opstellen en onderhouden van 
plaagdierbeheersplannen in het algemeen 
en in bakkerijen in het bijzonder. Door 
advisering en het zoeken naar ‘gifvrije’ 
oplossingen wordt meestal volstaan met 
een bezoekfrequentie van zes keer per 
jaar (in plaats van de standaard acht keer 
per jaar).  

Voor aanvullende informatie: 
Mega-Des, 
tel. + 31 (0)320 286900, 
info@megades.nl, www.megades.nl

Hygiëne, we kunnen er niet genoeg op 

hameren. Na een aantal voedselschanda-

len ligt de gehele voedingsbranche onder 

een vergrootglas. Het laatste wat een 

bakker nu kan gebruiken is een rel rond 

zijn hygiënebeleid. Voorkomen is beter 

dan genezen, zeker in het geval van onge-

diertepreventie. Mega-Des, gevestigd in 

Lelystad maar opererend door het hele 

land, is een gerenommeerd plaagdierbe-

heersingsbedrijf dat als stelregel heeft: 

‘Our nature is to prevent’. Het bedrijf 

werkt volgens het principe van IPM, dat 

staat voor Integrated Pest Management 

en richt zich op het duurzaam voorkomen 

van dierplagen. Dit begint al met bouw-

kundige adviezen, die erop gericht zijn 

dat plaagdieren buiten de deur gehouden 

worden en zich niet kunnen nestelen. Ook 

hygiënemaatregelen en logistiek spelen 

een rol binnen de IPM-aanpak.

en in bakkerijen in het bijzonder. Door
advisering en het zoeken naar ‘gifvrije’
oplossingen wordt meestal volstaan met
een bezoekfrequentie van zes keer per
jaar (in plaats van de standaard acht keer
peperr jajaarar).).

Aanbieding
Bij het afsluiten van minimaal een jaarcontract met Mega-Des krijgt u één muizenbe-
strijding gratis als u voor 30 november 2014 reageert!

‘Our nature is to prevent’
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JBT JANSEN BAKKERIJ TECHNIEK

Onze voorraad gebruikte ovens:

- 1x Probat Active heetwateroven 
 type 5/70/180 capaciteit 120 broden
- 1x Probat Active heetwateroven 
 type 4/70/180 capaciteit 100 broden
- 2x Probat roterende wagenovens type Rothermo,  
 capaciteit 126 broden
- 2x JBT elektrische Junior ovens 
 (platenwagen 60x40  12 etages)
- 1x Probat elektrische inschietoven type Euro 3/125/125
- 1x Probat elektrische inschietoven type Euro 4/150/150
- 1x JBT narijskast met dubbele draaideuren (b= 170 cm)
- 1x JBT narijskast met 3 delige schuifdeur (b= 285 cm)
- 2x Hein rotatie ovens, waarvan de vuurgang met  
 warmtewisselaar verbeterd en gereviseerd zijn.

 
Gaat uw voorkeur toch uit naar nieuw?
Dan hebben wij voor u een actie:

ROTHERMO 2005
en de nieuwste uitvoeringen DOMINO + 

en EURO TOP

JANSEN BAKKERIJ TECHNIEK, Hamerdenstraat 4, 6825 DM Arnhem, T +31 (0)26 8400 460, E info@jbtechniek.com, I www.jbtechniek.com

JANSEN BAKKERIJ TECHNIEK heeft voor u een grote keuze van gebruikte ovens, die optimaal gereviseerd zijn en in staat van nieuw

Van R naar L:

- 1x Probat Active 

- 1x JBT narijskast

- 2x Probat Rotatie

- 2x JBT Junior

- 1x JBT remrijskast

mailto:info@jbtechniek.com
http://www.jbtechniek.com/
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Clean-Machine rekent af met 
vervuilde broodkratten

Specialist in hygiënisch reinigen

Brood is gevoelig voor bacteriën en schim-
mels. Bedorven of beschimmeld brood kan 
tegenwoordig een behoorlijke reputatie-
schade of een boete opleveren. Clean-
Machine rekent op strikte en hygiënische 
wijze af met bacteriën, gisten en schim-
mels. De Clean-Machine reinigt volgens de 
ISO 22.000 norm.

Kennismaking
Clean-Machine heeft onlangs een nieuw 
hypermodern pand betrokken aan de 
Kooihoek 11 in Bunschoten-Spakenburg 
en heeft de beschikking over zes geavan-
ceerde dockshelters voor aan- en afvoer. 
Ondernemers die nieuwsgierig zijn naar de 
werkwijze van het bedrijf kunnen rekenen 
op een gratis proefpartij en een aantrek-
kelijke introductiekorting.

Rendement
Clean-Machine reinigt kratten, bakken, 
emmers en pallets onder zeer hoge druk 
en tot 80°C. Na reiniging droogt, desinfec-
teert en stapelt het onafhankelijke bedrijf 
uit Bunschoten-Spakenburg de kratten. 
Bovendien kunnen klanten gebruikmaken 
van een 24-uurs-service, inclusief ophalen 
en afleveren door eigen transport. Met het 
grondige reinigingsproces draagt Clean-

Machine bij aan een efficiënte en zekere 
bedrijfsvoering van haar klanten en daar-
mee aan een hoger rendement. 

Meer informatie: 
Clean-Machine, 
tel. + 31 (0)33 299 00 10, 
www.clean-machine.nl

Bij vervuilde broodkratten liggen bacte-

riën, schimmels en gisten al snel op de 

loer, met alle gevolgen van dien voor 

leveranciers en consumenten. Niet als het 

aan Clean-Machine ligt. Het bedrijf uit 

Bunschoten-Spakenburg specialiseert zich 

in het hygiënisch reinigen van allerlei soor-

ten fust, zoals kratten, bakken, emmers en 

pallets. Een absolute voorwaarde voor 

bedrijven die te maken hebben met alle 

eisen en wetten rondom het leveren en 

verwerken van voedselproducten.

HYGIËNE
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VAKBEURS

De nationale inspiratiedagen voor het ambachtelijke bakkersvak

www.easyFairs.com/bakkersvak-nl

Autotron, Rosmalen • 8 & 9 maart 2015

Vakbeurs Bakkersvak

Volg ons op Twitter!
@BAKKERSVAKNL
#bakkersvak

Passie voor Hygiëne

Hygiënesluizen Slanghaspels KrattenwassersZolenwassers Schuimunits

www.elpress.nl

Reinigingsinstallaties

Dé toonaangevende specialist op het gebied van industriële hygiëne
Persoonlijke hygiëne, reinigingssystemen, industriële wasssystemen en componenten

Producent sinds 1976

http://www.easyfairs.com/bakkersvak-nl
http://www.elpress.nl/


Vuile transportbanden 
behoren tot verleden tijd 
met EasyLockDrive Systems

‘Bandensmering vervuilt mooie producten’

“Wij hebben een innovatief systeem op de 
markt gebracht waarbij we werken met een 
modulaire kunststofband, in combinatie 
met i-Drive bloks waarbij het smeren van 
de band overbodig is en contaminatie van 
het product wordt voorkomen”, aldus sales 
engineer Roel van Ven van EasyLockDrive 
Systems.

Innovatieve hygiënisch 
aandrijftechnologie
Het ELD-systeem bestaat uit kunststof 
modulaire banden, die worden voortbewo-
gen door een zelf ontwikkeld aandrijfsy-
steem: de zogenaamde i-Drive. Dit systeem 
is gebaseerd op innovatieve aandrijftech-

nologie, die afstapt van het idee dat aan-
drijving door middel van een ketting moet 
plaatsvinden. In plaats daarvan wordt 
gebruik gemaakt van i-Drive bloks, die op 
strategische wijze in het systeem worden 
geplaatst en elektronisch aan elkaar wor-
den gekoppeld. “Elk i-Drive blok is voorzien 
van tandjes die van onder in de schakels van 
de modulaire kunststof transportband grij-
pen”, vertelt Roel van de Ven enthousiast. 
“De i-Drive bloks kunnen op elke gewenste 
positie in het systeem worden aangebracht 
voor een juiste verdeling van de banden-
spanning.”

ELD-Cleaner reiniging systeem
Doordat het om een kunststof product 
gaat, dat niet gesmeerd hoeft te worden, is 
het systeem zeer hygiënisch en schoonma-
ken is eenvoudig. “We hebben onlangs een 
ELD-cleaner op de markt gebracht. Dit rei-
nigingssysteem is speciaal ontwikkeld voor 
de optimale reiniging van kunststofbanden 
in industriële bakkerijen. De ELD-cleaner 
is ideaal in combinatie met ons modulaire 
transportsysteem vanwege het eindeloos 
aangesloten traject. Je kunt hierdoor met 
het plaatsen van één CIP-systeem het com-
plete transportsysteem reinigen. De cleaner 
reinigt met stoom of verwarmd water. Door 

persluchtaansluiting zorgt de cleaner ook 
dat de band mooi droog is, wat van belang 
is voor de voedselveiligheid in de bakkers-
branche. Bakkers maken zulke mooie en 
smakelijke producten. Het is zonde als ze 
dan het laatste stukje hygiëne laten lopen.”

Meer informatie: 
EasyLockDrive Systems, 
tel. +31 (0)413 477 851, 
www.easylockdrivesystems.nl 

Het is een vanouds bekend gezicht in 
grotere, industriële bakkerijen: brood dat 
tijdens de periode van afkoelen over spij-
lenbanden wordt getransporteerd. Dit met 
kettingen aangedreven transport dient 
gesmeerd te worden met olie om het 
systeem soepel te laten draaien. De olie 
loopt vanaf de kettingen de transport-
band op en bereikt uiteindelijk via de 
spijltjes het product. Dit zorgt voor vervui-
ling van de mooie smakelijke producten 
van de bakker. Door de steeds strengere 
regelgeving vanuit de overheid kan zulke 
vervuiling tegenwoordig echt niet meer 
en EasyLockDrive Systems biedt uitkomst.

ELD-cleaner

i-Drive blok

HYGIËNE SPECIALHYGIËNE
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Dankzij Clean Baking Products 
kan bakken voortaan ook 
innovatief en duurzaam

Goed te onderhouden en hygiënische bakvormen 

Omwille van het kunststof zijn de vormen 
zo licht als een veertje. Maar dat betekent 
niet dat ze minder stevig zijn. Het hightech 
composiet materiaal heeft als eigenschap 
dat het zijn vorm behoudt en erg stevig is. 
Bovendien zorgt het materiaal er voor dat 
de bakvormen resistent zijn tegen extreme 
temperaturen. Zo kan je ze gebruiken bij 
het vriezen, maar evengoed voor gebruik 
in verschillende type ovens en dit van – 
40°C tot 250 °C.

Praktisch
Daarnaast heeft het materiaal als eigen-
schap dat je het niet bij elk gebruik hoeft 
in te vetten. Het is vooral belangrijk om bij 
eerste ingebruikname de bakvorm juist te 
gebruiken. Daarna blijft het product elke 
keer vlot uit de vorm komen, ondanks het 
beperktere gebruik van vetstof.  Er wer-
den ook speciale cilindertjes ontworpen 
met groeven zodat bij de bereiding van 
bijvoorbeeld een kaasrolletje, niet alles 
blijft kleven aan de vorm. Kortom, naast 
de moderne look zijn de bakvormen inno-
vatief en enorm praktisch.

Tot slot zijn de vormen erg makkelijk in 
onderhoud. Je kan ze gewoon reinigen 
in de vaatwasser. Juist omdat ze zo goed 
te onderhouden zijn, zijn ze erg hygië-

nisch, maar tevens ook duurzaam. Er is 
geen enkel spoor van oxidatie. Marc Hiel 
is één van de mede-eigenaars. Samen met 
zijn broer en professor Clem Hiel die nog 
hoofdingenieur ruimtevaart bij NASA is 
geweest, gingen ze op zoek naar dé oplos-
sing. Ze verenigden hun kennis en zo 
kwam CBP tot stand.

Voor meer informatie kan u een kijkje 
nemen op www.cbpb.be, of neemt u 
contact op via  tel. +32(0) 495 92 31 28.

CBP of Clean Baking Products brengt inno-
vatieve bakvormen vervaardigd uit high- 
tech kunststof, of ook gekend als compo-
siet. U herkent het vast wel. Een brood of 
taart die niet makkelijk uit de vorm komt 
en blijft kleven, een bakvorm die na veel-
vuldig gebruik zijn afmetingen en vorm 
verliest, bakvormen die beginnen roesten 
en nog moeilijk te reinigen en onderhoud-
baar zijn. Bij CBP hebben ze dat allemaal al 
voor elkaar. De keuze van het materiaal en 
de wijze van productie heeft dan ook zo 
zijn redenen. Want naast de moderne look 
zijn de bakvormen innovatief ,duurzaam 
én vooral enorm praktisch.

http://www.cbpb.be/


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

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

HYPOTHEKEN,  F INANCIËLE  P LANNING EN PENSIOENEN

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

Optimaal verzekerd bij de beste adviseur in bakkerij verzekeringen

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

TempWeb 
Draadloze temperatuurbewaking 
en -registratie via internet.

Conform HACCP

Tijdbesparend, 
automatiseert uw 
temperatuurregistratie

Alarmeringen via e-mail, 
SMS en Voice Call

Flexibel en betrouwbaar

tempweb.nl

mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
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Stop vervuiling en ga 
voor optimale hygiëne 
met SpecTank

“De kans op vervuiling in het productieproces wordt tot 
een minimum beperkt”

“De naam SpecTank zegt het al”, aldus 
Stephan Serano. “Het is een speciale tank 
waarin water op 75°C wordt gehouden 
en in combinatie met het krachtige bio-
logisch afbreekbaar Carbsolve poeder 
wordt gereinigd op een milieuvriende-
lijke manier. Het was voor ons dan ook 
geen verrassing dat de SpecTank in 2013 
werd genomineerd voor de Horecava 
Innovation Award. Omdat de Carbsolve 
poeder ook nog eens niet bijtend, giftig 
of schurend is kan men er een groot 

aantal materialen in schoonmaken. Zoals 
bijvoorbeeld RVS, hard plastic, aluminium 
en linnen.” 

SpecTank Nederland draagt zelf zorg 
voor het verversen van de zeep en het 
reinigen van de roestvrijstalen tank. 
“Hierdoor heeft de klant er geen omkij-
ken meer naar. Een van de markten waar 
de SpecTank een zeer goede uitkomst 
biedt, is de bakkersbranche. Broodkoppels 
en aluminium bakplaten worden weer 
als nieuw na gebruik van de SpecTank. 
Hierdoor wordt de kans op vervuiling in 
het productieproces tot een minimum 
beperkt. Wij gaan uit van ‘zien is gelo-
ven’. Daarom kan iedereen die wil, het 
product voor een bepaalde periode gratis 
en vrijblijvend testen. Wij werken met 
maandelijks opzegbare abonnementen. 
De klant bepaalt dus zelf wanneer en hoe 
lang hij huurt.“

Ervaring 
Voorbeelden van klanten die de toege-
voegde waarde van SpecTank reeds heb-
ben ondervonden zijn Bergbanket BV 
en Echte Bakker Toet. “Bergbanket BV is 
een ambachtelijke producent van onder 
andere beschuiten en crackers en is leve-
rancier van alle Nederlandse retailers. 
Dit internationaal georiënteerd familie 
bedrijf dat BRC, IFS en Skal gecertificeerd 
is gebruikt de SpecTank voor het reinigen 
van de beschuitkoppels en crackerplaten. 
Hierdoor houden zij zelf controle over de 
hygiëne en is er geen kans meer op ver-
vuiling door opgehoopt koolstof. Doordat 
Bergbanket zelf het schoonmaak proces 
beheert en niet meer extern hoeft te 
laten reinigen, houden zij alle koppels en 
bakplaten te allen tijde beschikbaar voor 
productie. Hierdoor kunnen zij het hele 
jaar maximaal produceren. Bergbanket is 
dan ook erg blij met deze oplossing.”

Echte Bakker Toet is een vooruitstrevende 
bakker uit Apeldoorn en heeft in plaats 
van te investeren in nieuwe koppels en 
bakplaten gekozen voor de SpecTank. 
“Bakker Toet was overdonderd door het 
gemak waarmee de SpecTank de kop-
pels reinigt. In vier maanden tijd zijn 
alle broodkoppels en bakplaten weer als 
nieuw en hierdoor kunnen deze weer 
jaren mee. Ook echte bakker Toet heeft 
hierdoor geen koolstof aanslag meer en 
geen kans op vervuiling tijdens het pro-
ductieproces.”

Voor meer informatie:  
SpecTank Nederland, 
tel. +31 (0)570 22 09 29, 
www.spectank.nl, info@spectank.nl

SpecTank is sinds 2012 ook in Nederland 
gevestigd. Het totaalconcept dat SpecTank 
biedt is in combinatie met de Re-Oven 
ovenreiniger/ontvetter in veel landen niet 

meer weg te denken uit keukens en pro-
ductielijnen en krijgt ook hier steeds meer 
voet aan de grond. Hoog tijd dus om nader 
kennis te maken met SpecTank, dus spre-
ken wij met Stephan Serano van SpecTank.

HYGIËNE SPECIAL
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Het jaar van innovaties 
voor Bongard

Orion
Bongard kent de wensen en verwachtingen 
van de ambachtelijk bakker. De succesfacto-
ren uit de voorgaande Omega2 range eta-
geovens zijn doorontwikkeld of behouden. 
Door de 20mm dikke vuurvaste vloerplaat 
en door het plaatsen van de verhittings-
elementen onder en boven is er sprake 
van gelijkmatige warmteverspreiding in de 
vernieuwde Orion. Door deze gelijkma-
tige warmteverdeling binnen de etages 
bereik je een optimale bakkwaliteit en een 
mooie bakaard van het brood. Daarnaast 

is de kracht van het element hoger aan 
de voorkant van de ovenkamer, zodat hit-
teverlies wordt geminimaliseerd bij het 
openen van de etagedeur. De elementen 
worden beschermd, waardoor er makke-
lijker schoongemaakt kan worden, zonder 
dat de elementen beschadigen. Alle Orion 

elektrische inschietovens zijn uitgerust met 
de nieuwe Hexa-stoomgenerator, deze ver-
nieuwde stoomgenerator waarborgt een 
consequente hoeveelheid stoom, geleide-
lijk verdeeld over de gehele diepte van de 
etages, op elk gewenst moment. Zo sluit de 
vernieuwde stoomgenerator perfect aan bij 

De Orion is de opvolger van de alom 
bekende Omega2, een 100% elektrische 
oven voor het bakken van alle soorten 
brood, ontwikkeld met respect voor het 
bakken op basis van traditie. Op dit 
moment is de Orion leverbaar met de 
etagebreedte van 800mm en in dieptes 
variërend van 123 tot 246 cm. Standaard 
leverbaar met drie, vier of vijf etages. 

Orion is de nieuwe ster in het 
EverBake Capway-assortiment

A D V E RT E N T I EVoor eindeloos, voedselveilig, onderhoudsarm intern 
transport in de voedselverwerkende industrie
EasyLockDrive Systems ontwikkeld complete innovatieve interne 
transportoplossingen met de focus op de bakkerij industrie. Hierbij 
maken wij gebruik van bijna 20 jaar ervaring van ons moederbedrijf, 
Marvu foodprocessing equipment BV.

Wij leveren koel-, vries- en standaardsystemen, in de vorm van 
racetracks en spiraaltorens. Naast volledig nieuwe systemen kan ons 
bedrijf ook maatwerk bieden op het gebied van retrofits. 

Wij begrijpen uw belang bij voedselveiligheid transport!

Millenaar Bakkerij
Hoofd TD Jaap Zwart:
”Wij gebruiken het ELD systeem nu 8 jaar, en ik hoef er 
nooit naar om te kijken. Geen storingen, geen onderhoud.”

Advertentie
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de wens van nu; op een moderne manier 
traditioneel bakken. 

Met het Intuitiv touchscreen paneel is de 
nieuwe Orion oven eenvoudig te program-
meren met een USB-stick en daarnaast is 
elke etage afzonderlijk instelbaar. Op deze 
manier ben je in staat flexibel te werken, 
kun je in de daluren bakken met één of 
twee etages en bespaar je op deze wijze 
energie. De Orion is met recht de nieuwe 
ster in het EverBake Capway-assortiment. 
De inschietoven is vervaardigd van RVS, 
terwijl het controlepaneel voorzien is van 
onbreekbaar getemperd glas. Naast het 
elegante design van de Orion is hij ook 
functioneel. 

ROC-bakkamer
Voor bakkers die werken met zwaardere 
broodsoorten bestaat de mogelijkheid om 
één etage uit te voeren met een zoge-
heten ROC-level (Rayonnement Optimisé 
pour la Cuisson). Simpelweg betekent dit: 
de bovenste bakkamer (etage) is aan alle 
zijden van steen voorzien. De inspiratie 
van deze ROC-bakkamer is ontstaan uit de 
vraag naar brood dat bereid is zoals vroeger 
gedaan werd in een traditionele houtoven. 
De werking binnen de ROC-etage is iden-
tiek aan de werking in een houtoven. Zo 
wordt de korst van het brood in de ROC-

etage minder snel gevormd dan in andere 
vloerovens. De warmtestraling is zacht en 
de stoom wordt verdeeld binnen de etage 
als een mist, waardoor de ontwikkeling 
van het fermenteren wordt bevorderd. Het 
resultaat is een explosie aan smaak en geur 
en de korstvorming is goudbruin.

Lifteo
Naast alle hierboven benoemde vernieu-
wingen is er door Bongard onderzoek 
gedaan naar de dagelijkse belasting van 
het aantal kilo’s voor uw rug. Daaruit is de 
Lifteo ontstaan. De belangrijkste voordelen 
voor deze geïntegreerde lift zijn:
• Elektronische assistentie, waardoor 
ergonomisch werken wordt gerealiseerd.
• Minder fysieke inspanning bij het laden 
en lossen. 
• Een snellere laad- en lostijd behalen.
• Aan te passen naar een ieders comforta-
bele werkhoogte.
• Ook later van handmatige bediening 
naar elektrische bediening aan te passen.
• Arbeidsvriendelijk, doordat hij op elke 
gewenste werkhoogte instelbaar is.

12.84 MG 
Het was een druk jaar voor Bongard. De 
ovenspecialist voegt namelijk ook nog een 
multifunctionele productieoven toe aan het 
assortiment die is ontworpen voor het bak-

ken van grotere charges in bakkerijen. Deze 
robuust gebouwde oven is speciaal ont-
worpen om aan de veeleisende condities 
van bakkerijen te voldoen. Bongard heeft 
er alles aan gedaan om een exceptioneel 
bakresultaat te garanderen voor een grote 
range van producten, van schuimgebak 
tot groot brood. De 12.84 rotatieoven is 
geschikt voor één ovenwagen (800mm x 
1000mm of twee ovenwagens van 600m x 
800mm) en je kunt op bijvoorbeeld op basis 
twee ovenwagens (600x800mm) charges 
bakken van 1.500 stuks kleinbrood of 180 
stuks busbroden.  

Het comfortabel werken voor de bakker is 
dus verbeterd. Het hoogteverschil tussen 
oven en bakkerijvloer is verkleind, de oven 
is uitgerust met het geavanceerde ‘trolley 
start en stop systeem’ en de ‘soft flow’-
technologie, allemaal verbeteringen die 
bijdragen aan comfort en multifunctionele 
inzetbaarheid van de oven.

Meer informatie over deze of andere 
Bongard ovens? Neem contact op met 
EverBake Capway, tel. + 31(0)88 73 000 00 
of kijk op www.everbake-capway.nl. Voor 
storingen aan machines en ovens kunt u 
24/7 bellen met Hebaco Bakovenbouw, 
tel. + 31 (0) 548 611010

A D V E RT E N T I E

www.easylockdrivesystems.nl

Advertentie
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Echte Bakker Bram 
kiest voor 
Van Asselt & Alferink

De oven als hart van het bedrijf
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Ze worden bij Van Asselt & Alferink veel 
verkocht, de EcoStone-rotatieovens van 
Hein. Stef verklaart: “Het is een van de 
zuinigste ovens in zijn soort. Het levert de 
bakker dus zonder enige inspanning een 
grote energiebesparing op. De huidige 
afnemers zijn mondig en kijken overal 
rond voor zij tot een aankoop overgaan. 
Dat is logisch. De oven is het hart van hun 
bedrijf.” Ook Bram Kraaijvanger, eigenaar 
van Echte Bakker Bram, ging langs diverse 
fabrikanten voor hij in zee ging met Van 

Asselt & Alferink. “Bij hen had ik het beste 
gevoel. Daarnaast wilde ik graag een 
installatie van Hein in mijn bakkerij.”

Goed contact
Het is nogal een investering, de aanschaf 
van nieuwe ovens. Bram ging dan ook 
niet over één nacht ijs. Maar het goede 
contact met Van Asselt & Alferink hielp 
hem bij zijn keuze. “Er werd alle tijd 
genomen om mijn wensen te bespreken, 
en er bleek veel mogelijk. Zo ben ik samen 
met Stef langs collega-bakkers gegaan die 
al werkten met een Hein rotatieoven. Zo 
kon ik zien hoe dit in de praktijk ging.” 
De Wehlse Bakker bestelde drie EcoStone-
rotatieovens en een narijskast. Hij is erg 
tevreden over zijn nieuwe installatie: “Het 
gebruiksgemak is enorm. Voorheen had 
ik een inschietoven. Het scheppen van de 
blikken was funest voor mijn rug. Nu is 

het een kwestie van de kar erin rijden, het 
juiste bakprogramma kiezen en klaar.”

Rustig bakken
Ook over het eindproduct is Bram, die 
alles vers maakt, erg te spreken. Door de 
dubbele warmtewisselaar en het gebruik 
van steen is het mogelijk om de produc-
ten rustig te bakken. Dat levert de nodige 
voordelen op, zo zegt hij: “De ovens bak-
ken super. Door het rotatiesysteem krij-
gen bijvoorbeeld de broden een mooie, 
krokante korst. Onze klanten zijn erg 
tevreden, en dus ben ik dat ook. Ik had 
geen betere keuze kunnen maken.”

Meer informatie: 
Van Asselt & Alferink, 
tel. +31 (0)345 82 02 04, 
www.vanasseltenalferink.nl 

De Hein EcoStone-rotatieovens zijn een 
begrip in de bakkerswereld, en dat is 
niet voor niets. “De populariteit van 
deze ovens valt te verklaren door hun 
efficiëntie, gebruiksgemak en de hoge 
kwaliteit van het eindproduct,” zo zegt 
Stef Alferink van Van Asselt & Alferink. 
Onlangs plaatste zijn bedrijf drie Hein-
rotatieovens, type LR 86 H EcoStone, 
en een Hein-narijskast bij Echte Bakker 
Bram in Wehl.

De bakkerij in Wehl

Bakker Bram Kraaijvanger

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Anticimex: onderschei-
dend door innovatie 

“Onze doelstelling is dé nummer één specialist 
worden op het gebied van plaagdierbeheersing, 
voedselveiligheid en hygiëne”

Dat de bestrijding en liever nog preventie 
van bijvoorbeeld muizen, ratten, maar 
ook insecten van cruciaal belang is voor 
een bakkerij mag bekend zijn, maar nog 
steeds zijn er bedrijven die zich nog niet 
volledig bewust zijn van de importantie 
van wering van plaagdieren. Daar moet 
snel verandering in komen vinden ze bij 
Anticimex. “Het is een utopie om een 
bedrijf plaagdiervrij te krijgen, maar het 

risico is absoluut te minimaliseren. Daar 
staan wij voor”, zo start Martin van Eerd, 
Manager Sales & Marketing bij Anticimex. 
Wij treden in gesprek met Martin en Anna 
Möller (Voedselveiligheid- en Quality 
Manager bij Anticimex) over de voordelen 
van samenwerken met Anticimex.

Bij Anticimex draait alles om Integrated 
Pest Management (IPM). Dat wil zeggen 
het voorkomen van overlast door plaag-
dieren. Martin: “Plaagdieren worden pas 
plaagdieren als ze binnenkomen. We moe-
ten ze dus buiten houden. Welke maat-
regelen kunnen we treffen om binnen-
treding van dieren te voorkomen? Dat is 
waar wij ons op richten. Wij maken risico-
analyses van een bedrijf en geven op basis 
daarvan advies. Wij adviseren onze klanten 
wat ze bijvoorbeeld moeten plaatsen aan 
weringsmaterialen om binnentreden te 
voorkomen. Vooropgesteld: alles valt of 
staat met hygiëne en dat begint bij het 
gedrag van mensen zelf. Schoonhouden 
van de productieruimte is dus een vereiste. 
Wij maken mensen vooral bekend met 
de gevaren en geven trainingen op het 
gebied van plaagdierbeheersing. Wat kan 
er allemaal gebeuren? Datzelfde doen 
we op het gebied van hygiëne binnen de 
bedrijfsvoering. Het gaat om bewustwor-
ding en dat is een hele belangrijke stap bij 
de preventie van plaagdieren.”

Prevent and Protect
Zoals gezegd; voorkomen is beter dan 
genezen. Niet voor niets is de slogan van 
Anticimex ‘to prevent and protect’. “Geen 
enkele klant wil iets met plaagdieren te 
maken hebben. Wij hebben daarom een 
garantieconcept ontwikkeld: het zoge-
naamde ‘Prevent and Protect Contract’. 
Wij maken een risicoanalyse bij een klant. 

Mocht alles in orde zijn, dus bouwkun-
dig en op het gebied van hygiëne, dan 
plaatsen wij monitoringssystemen op de 
plekken waar het risico ligt dat plaagdie-
ren het pand zouden binnendringen. We 
spreken een bezoekfrequentie af met de 
klant welke is afgestemd op zijn persoon-
lijke situatie en risico’s. Deze kan liggen 
tussen zes tot 52 keer per jaar, dat doen 
wij tegen een vast overeengekomen jaar-
bedrag. Maar mocht de klant onverhoopt 
toch last krijgen van plaagdieren, dan zijn 
de kosten voor ons. Wij nemen dus – mits 
men voldoet aan onze adviezen – alle 
risico’s op ons.”

“Degenen die voldaan hebben aan de 
adviezen op het gebied van bouwkundige 
zaken en hygiëne krijgen de kleurstatus 

COVERSTORY:  ANT IC IMEX

Niemand zit er op te wachten: plaagdieren 
in een omgeving waar voedsel geprodu-
ceerd wordt. Binnen de bakkersbranche 
is plaagdierenbestrijding een heikel punt, 
want onherstelbare imagoschade ligt op 
de loer. In het geval van plaagdieren is 
voorkomen altijd beter dan genezen. Op 
dat gebied heeft Anticimex de laatste 
jaren grote stappen gemaakt. Anticimex 
heeft het hoofdkantoor in Zweden, waar 
het oorspronkelijk (1934)  begonnen is 
met een garantieconcept in de preventie 
en bestrijding van bedwantsen. Daarnaast 
weet Anticimex ook heel goed raad met 
de aanpak van allerlei andere plaagdieren. 

Anna Möller en 

Martin van Eerd

Het PRM systeem
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‘groen’. De klanten die advies hebben 
gekregen om iets aan te passen, dienen 
dat binnen respectievelijk zes weken voor 
bouwkundige en drie weken voor hygiëne 
opgevolgd te hebben en in die tussentijd 
krijgen ze de kleurstatus ‘oranje’. Dat bete-
kent dat iemand openstaande adviezen 
heeft uitstaan en dus ook verhoogd risico 
op binnentreding en ontwikkeling van 
plaagdieren. Op het moment dat deze 
genoemde termijnen worden overschreden 
komt de garantie zoals omschreven in de 
Prevent & Protect-overeenkomst te verval-
len. Bij actieve besmetting spreken wij van 
een kleurcode rood. Plaagdierbeheersing 
is een samenwerking tussen opdrachtge-
ver en bestrijdingstechnicus. Als we dan 
moeten komen om een plaagdierprobleem 
op te lossen, dan komen we uiteraard, 
maar dan sturen we wel een factuur. Het 
unieke van Anticimex is dus deze garan-
tieconstructie. Wij lopen het risico, want 
we staan achter onze adviezen. Volg die 
op en wij vinden dat iemand alles doet om 
het binnentreden van plaagdieren te voor-
komen. Mocht het dan toch gebeuren dat 
er overlast komt, dan lossen wij het op. Al 
moeten we honderd keer komen.”

Nieuwe bestrijdingsmethoden
De klant van Anticimex wordt dus ontzorgd 
en kan zich richten op zijn core business. 
Inspectie, preventie, advies en eventueel 
bestrijding. In die volgorde heeft een klant 
te maken met Anticimex. Mocht het onver-
hoopt toch gebeuren dat iemand last heeft 
van plaagdieren, dan grijpt Anticimex in. 
Zoals eerder gememoreerd: een plaagdier-
vrij bedrijf is een utopie. “Er is de laatste 
tijd ook veel veranderd op het gebied van 
bestrijding van plaagdieren. Vanaf 1 juli 
van dit jaar is het in Nederland niet meer 
toegestaan om buiten biociden te gebrui-
ken, vanwege het hoge risico die de mid-
delen met zich meebrengen. De wetgeving 
gaat dus hand in hand met de denk- en 
werkwijze van Anticimex om zo min moge-
lijk biociden toe te passen. Nu dienen 
wij ook de markt te overtuigen. Klanten 
zijn ‘het traditionele bestrijden’ gewend. 
Specifiek voor Anticimex betekent dit dat 
wij geen gif meer gebruiken bij het bestrij-
den van plaagdieren buiten én binnen. 
Dat houdt in dat we een andere manier 

van bestrijden moesten vinden. Innoveren 
dus. Nu geldt het verbod op gifgebruik 
nog alleen voor buiten, maar het zal straks 
ook binnen niet meer mogen en laten we 
eerlijk zijn; in een open voedselketen is het 
ook niet goed om gif te gebruiken. Dus 
wij hebben een oplossing voorhanden met 
onze Non-Tox box en daarnaast bieden wij 
ons Permanent Rodent Monitoring (PRM) 
systeem aan.”

“De Non-Tox box is een uiterst doeltref-
fende, milieu- en diervriendelijke oplossing 
voor ratten- of muizenoverlast. De Non-
Tox box speelt in op het natuurlijke gedrag 
van muizen en ratten om holletjes en 
openingen te zoeken. Het is een staande 
val die zowel binnen als buiten kan wor-
den geplaatst, daar waar de knaagdieren 
lopen. Eenmaal in de Non-Tox box acti-
veert de rat of muis een sensor, waardoor 
de val sluit en de rat of muis snel en effi-
ciënt wordt opgeruimd. De Non-Tox box 
geeft na elke vangst via een sms of e-mail 
een signaal aan de afdeling planning van 
Anticimex. Na de vangst reset de box zich 
volledig automatisch. Daarbij werken we 
dus volledig gifvrij.”

“Daarnaast hebben we het PRM systeem. 
PRM is een professioneel draadloos moni-
toring systeem dat wordt ingezet voor 
het monitoren van zowel muizen als rat-
ten. Het systeem registreert permanent 
de aanwezigheid van de plaagdieren aan 
de hand van beweging en warmtestraling. 
Activiteiten worden online geregistreerd, 
waardoor er op het juiste moment actie 
ondernomen kan worden. We weten waar 
de plaagdieren zich bevinden en kun-
nen daar op inspelen. We gebruiken dus 
wederom geen gif. Met PRM is de klant 
24 uur per dag, zeven dagen per week 
op de hoogte van mogelijke activiteit van 
muizen en/of ratten binnen zijn bedrijf. 
Je wordt ook ontzorgd, want meldingen 
komen binnen bij Anticimex en worden 
pas doorgegeven als er actie moet worden 
ondernomen. Door deze manier van wer-
ken vinden er geen onnodige controles 
meer plaats. Er wordt gecontroleerd op 
basis van een melding.”

Ketenaanpak
Het is niet alleen belangrijk dat een bak-
ker zich bezighoudt met de risico’s van 
het binnentreden van plaagdieren. “Een 
ketenaanpak is noodzakelijk. Je hebt een 
toeleverancier, een productieruimte, het 
product moet vervoerd worden, er is mis-
schien een tussenhandel, het product 
wordt verkocht bij de retailer en uitein-
delijk komt het terecht bij de consument. 
Overal zijn risico’s en het is onze taak 
mensen bewust te maken van de risico’s en 
deze te minimaliseren.”

Doelstelling
Kwaliteitsbeheersing is zeer belangrijk in 
dit verhaal, zo vernemen wij van Anna 
Möller - Voedselveiligheid- en Quality 
Manager bij Anticimex. “Het is voor ons 
heel belangrijk om kwaliteit te garande-
ren. We doen kwaliteitsonderzoek naar 
onze eigen diensten, dus intern, maar 
ook extern. Mochten mensen twijfelen 
aan onze integriteit, dan laten wij een 
onafhankelijk deskundige een 0-meting 
uitvoeren en dan maken wij aan de hand 
daarvan een risicoanalyse. We doen er alles 
aan om een langdurige samenwerking aan 
te gaan. Snel zaken doen is voor ons niet 
de insteek. Onze doelstelling is dé nummer 
één specialist in de food branche worden 
op het gebied van plaagdierbeheersing, 
voedselveiligheid en hygiëne.”

Meer informatie: 
Anticimex, 
tel. +31 (0)800 662 662 6, 
www.anticimex.nl

http://www.anticimex.nl/
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Succesvolle introductie 
compleet nieuwe 
Beko-ovenlijn

Bekostone- en Bekorotatie-ovens maken naam

Bekostone
De Bekostone is een stenenvloeroven 
met zes stenen vloeren die worden ver-
hit door een ononderbroken heetwater-
systeem. Uniek is dat de etages zwevend 
zijn gemonteerd; het laden en lossen van 
de Bekostone bestaat enkel uit het in- en 
uitrijden van een ovenwagen, voorzien van 
platen en/of koppels. Er is plaats voor twee 
ovenwagens per charge, een totaalcapaci-
teit van 120 broden (2 x 60 broden). Het 
sluiten van de ovendeur zorgt er voor dat 
de bodemplaat zakt en de ovenwagens zo 
ver dalen dat de koppels en platen direct 
op de stenen vloer komen te liggen. Ook 
is het met de Bekostone mogelijk direct 
op de vloer te bakken, zonder gebruik te 
maken van koppels en platen. Voor het 
gemakkelijk en snel laden en lossen van 
de broden is er een speciale inschietwa-
gen ontwikkeld. Deze kan in combinatie 
met een speciale deegrijswagen gebruikt 
worden. 

Bekorotatie
Kwalitatief en visueel geheel in lijn met 
de Bekostone is de Bekorotatie-oven. 
Wanneer deze gecombineerd worden 
ontstaat een prachtig geheel. Door een 
constante luchtstroom en automatische 
stroomvoorziening zorgt de rotatieoven 
voor uitstekende gelijkmatige bakresul-
taten. Deze is leverbaar in verschillende 
capaciteiten. De oven is energiezuinig 
door een speciale, met vergroot oppervlak 
uitgevoerde, brandkamer. Net zoals de 
Bekostone is de Bekoratie voorzien van 
een Low-Nox brander die bij de Bekoratie 
desgewenst boven, achter of aan de zij-
kant geplaatst kan worden.

Beko-narijskast
De Beko-narijskast zorgt voor optimaal 
gerezen deegstukken door een uitgekien-

de combinatie van temperatuur, vocht-
dosering en luchtverdeling- en circulatie. 
RVS-drukwanden en het drukplafond zor-
gen ervoor dat de luchtcirculatie laag is en 
niet direct op de deegstukken komt. De 
ventilatie heeft een automatische naloop 
van 30 tot 60 minuten waardoor de narijs-
kast altijd zelfstandig droogt na gebruik. 
Hierdoor wordt vochtvervuiling voorko-
men.

Beko-wasemkap
De Beko-wasemkap zorgt ervoor dat damp/
wasem meteen wordt afgezogen zodra de 
ovendeur open gaat. Een temperatuur-
sensor (optioneel) neemt een verhoging 
in temperatuur waar en start binnen vier 
seconden de afzuigmotor. Deze gaat naar 
100% vermogen om de bakkerij zo snel 
mogelijk te zuiveren van hete en vochtige 
dampen. De frequentie-gestuurde afzuig-
regeling is uiteraard energiezuinig. Deze 
slaat aan wanneer dat nodig is en daar-
mee wordt voorkomen dat tijdens het 
bakproces niet alle lucht/zuurstof uit de 
ruimte wordt gezogen. Na temperatuurda-
ling gaat de afzuigunit automatisch weer 
terug naar minder vermogen en draait 
deze uiteindelijk rustig op de eco-stand. 

Meer informatie: 
Beko Bakkerij Techniek, 
tel. +31 (0)24 6486288, 
www.beko-techniek.nl 

Tijdens Bakkersvak 2014 introduceerde 
Beko Bakkerij Techniek een complete 
ovenlijn. Inmiddels mag geconcludeerd 
worden dat deze introductie bijzonder 
succesvol is geweest. De Bekostone- 
en Bekorotatie-ovens zijn bijvoor-
beeld geplaatst bij Bakkerij Boekweit 
(Maarssen), Echte Bakker Boonstra 
(De Knipe), Patisserie Cornelissen 
(Amsterdam) en Bakkerij Voordijk 
(Ridderkerk): tevreden klanten die inmid-
dels een Bekostone, een Bekorotatie of 
allebei in hun bakkerij hebben staan.

Uniek aan de stenenvloeroven ‘Bekostone’ 
is dat de etages zwevend zijn gemonteerd
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http://www.beko-techniek.nl/


Clean

De producten mogen
gereinigd worden in de
vaatwasser.

Dankzij het composiet
materiaal gaat de vorm niet
roesten na frequent gebruik

CBPB Clean Baking Products Belgium

info@cbpb.be
www.cbpb.be

cbpb.annelies@gmail.com
0032 3.669.51.44

0032.495.92.31.28

Baking

Bakken op temperaturen van
-40 tot +250 zonder roest.
Dat maakt ze net zo duur-
zaam.

Beperkt gebruik van boter
voor het invetten van de
vorm. Dit zorgt voor een veel
gezonder resultaat.

Products

We bieden een gevarieerd
gamma waar elke profes-
sionalevenals hobby bakker
zijn ding in vindt.

We gebruiken en testen onze
vormen elke dag in onze
eigen bakkerij.

mailto:info@cbpb.be
http://www.cbpb.be/
mailto:cbpb.annelies@gmail.com
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‘De Veenhuizen Groep zet in op 
lange termijn relatie met MIWE’

De Veenhuizen Groep bestaat uit het 
installatie- en servicebedrijf Veenhuizen 
Koeltechniek BV, leverancier van groot-
keukenequipment Culitech BV en onder-
houdsspecialist van grootkeukens Les Amis 
dienstverlening BV. De samenwerking met 
Mibatech betekent een uitbreiding van de 
specialismen, waarmee de organisatie zich 
meer dan ooit profileert als totaalleveran-
cier van professionele technische installa-
ties, service en onderhoud voor de foodsec-
tor. “In 1985 zijn mijn ouders gestart met 
Veenhuizen Koeltechniek”, zo geeft Patrick 
aan. “Een jaar later ben ik mee gaan wer-
ken in het bedrijf. We focussen ons sinds 
het begin al op de aftersales en dat heeft 
geleid tot een intensieve samenwerking op 
dat gebied met bijvoorbeeld Coca Cola. In 
1999 zijn we ook in contact gekomen met 
La Place, waar wij sinds die tijd de complete 
reparatie van alle koelequipment verzor-
gen. Alle andere apparatuur voor food ser-
vice wordt gerepareerd door Les Amis, de 
firma die wij hebben overgenomen in 2010. 
Zo is er een synergie ontstaan op het gebied 
van koude en warme service. Daardoor 
kwamen wij steeds vaker in contact met de 
apparatuur van MIWE.” 

Overname
Het contact tussen MIWE Agency Nederland 
en de Veenhuizen Groep is op voorspraak 
van Hans Waterreus (de voormalig eige-
naar van Mibatech/MIWE Nederland) tot 
stand gekomen. “Aangezien MIWE Agency 
Nederland in Barneveld gevestigd zat en 
wij vanuit Voorthuizen opereren, nam Hans 
Waterreus contact met ons op in december 
2012. Hij wilde graag een nauwe samen-
werking met ons opzetten. Wij dachten dat 
we de service en onderhoud wellicht voor 
MIWE konden verzorgen. De vraag kwam 
echter of wij MIWE Agency Nederland en 
de daarbij behorende servicetak Mibatech 
wilden opnemen binnen de Veenhuizen 
Groep. Dat had te maken met het feit dat 
Hans Waterreus de pensioengerechtigde 
leeftijd had bereikt en er geen opvolging 
was, maar hij wilde wel naar eer en gewe-
ten zijn bedrijf goed achterlaten voor zijn 
personeel. Zijn medewerkers moesten in 
de buurt kunnen blijven werken, maar 
ook toekomstperspectief hebben. Dat is 
het verhaal hoe wij met MIWE Agency en 
Mibatech in zee zijn gegaan. Wij waren niet 
op zoek om in deze tak uit te breiden, maar 
als het op je pad komt en het past binnen 
je bedrijfsfilosofie, dan moet je het doen.”

Met een nieuwe partij komt een andere 
manier van werken. Iedereen heeft zijn 
eigen beleid. “Wij hebben een andere filo-

Vorig jaar was het groot nieuws, maar 
dat werd eigenlijk niet heel groot naar 
buiten gebracht. Het was eigenlijk een 
geruisloze overgang: de stap van MIWE 
en daarbij aansluitend Mibatech naar de 
Veenhuizen Groep op 1 januari van dit 
jaar. Er werd een persbericht verstuurd 
en dat was het. Nieuwsgierig als wij zijn 
willen we toch graag alles weten over 
de overgang – ook al is het alweer bijna 
een jaar geleden – en treden dan ook in 
gesprek met Patrick Veenhuizen, CEO van 
de Veenhuizen Groep. Daarnaast willen 
wij natuurlijk alles weten van de nieuwe 
werkwijze, want dat er iets veranderd 
is, dat blijkt wel. Zo is de servicegraad 
flink  opgeschroefd. “Onze filosofie is 
heel anders. In het leven is het geven en 
af en toe nemen en zo werken wij ook. 
Het afgelopen jaar hebben we de markt 
afgetast en nu is het tijd om langzaam 
maar zeker weer te gaan bouwen aan 
de groei van het prachtige Duitse merk 
MIWE”, aldus Patrick Veenhuizen.

Totaalconcept voor de bakkerij: van koeloplossingen 
tot remrijskasten en van ovens tot onderhoud

Gerard Wermelink (links) en Patrick Veenhuizen
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sofie. Zoals gezegd richten wij ons op ser-
vice verlenen en een goede aftersales. Dat 
is altijd ons uitgangspunt, daarmee niet 
zeggende dat voorheen de service slecht 
geregeld was. Het is nu gewoon anders 
en wij zijn ook beter in staat om passende 
service te verlenen, omdat de Veenhuizen 
Groep al 27 monteurs in dienst heeft, met 
daarnaast de drie Mibatech-monteurs. In 
2013 hebben wij Mibatech overgenomen, 
maar na een aantal gesprekken met MIWE 
Michael Wenz GmbH zijn we sinds 1 januari 
van dit jaar ook verantwoordelijk voor de 
verkoop van MIWE.”

Gerard Wermelink
Verantwoordelijk voor de verkoop van 
MIWE koelinstallaties en ovens is Gerard 
Wermelink. “Gerard was al in dienst bij 
de Veenhuizen Groep aan de horecakant, 
maar heeft een bakkersachtergrond en was 
zodoende in onze ogen uitermate geschikt 
om sales manager van MIWE Nederland 
te worden. Met zijn ruime ervaring heeft 
hij een breed netwerk en hij kent de bak-
kersbranche goed”, aldus Patrick. Gerard is 
intussen ook aangeschoven en vult aan: “Ik 
ben werkzaam geweest in kleine bakkerij-
en, supermarkten en industriële bakkerijen. 
Ik ben dus bekend met het handwerk, maar 
weet ook hoe het er in een volledig geau-
tomatiseerd bakkersbedrijf aan toe gaat.”

Vorig jaar is Gerard samen met Hans 
Waterreus op ‘tournee’ gegaan. “Gerard 
weet veel van de bakkers en wat er gebeurt, 
maar productkennis vanuit MIWE, welke 
klanten werken met MIWE en welke afspra-
ken er lagen, natuurlijk niet. Zodoende 
heeft Hans Gerard geintroduceerd bij de 
MIWE-klanten en bekend gemaakt met 
de producten. Sinds 1 januari is de gehe-
le verkoopverantwoordelijkheid bij de 
Veenhuizen Groep komen te liggen en 
is Hans Waterreus met pensioen gegaan. 
Gelukkig staat Hans altijd klaar mochten we 
vragen hebben en is Gerard dus naar voren 
getreden als het nieuwe gezicht van MIWE 
in Nederland. Daar zijn we heel blij mee”, 
aldus Patrick.

Totaalconcept
Het grote voordeel van het toevoegen 
van Mibatech en MIWE Agency aan het 
portfolio van de Veenhuizen Groep is dat 
de bakker voor al zijn vraagstukken bij 
één partij terecht kan. Gerard: “Door de 
synergie tussen de zusterbedrijven binnen 
de Veenhuizen Groep kan ik bakkerijen een 

technisch totaalconcept bieden: van koel-
oplossingen tot remrijskasten en van ovens 
tot onderhoud.” “Het hele traject verzor-
gen, dat is onze kracht”, voegt Patrick toe. 
“We zijn van origine een servicebedrijf, 
maar daar waar we de kans krijgen kun-
nen wij ook verkoop genereren. We zijn 
geen agressieve verkooporganisatie. We 
repareren en geven aan de hand van onze 
expertise een advies. Mocht ons advies zijn 
om over te gaan tot nieuwe aanschaf, dan 
vragen wij of we misschien een offerte 
mogen uitbrengen op dat gebied, want dat 
kunnen we ook. En MIWE is natuurlijk een 
heel sterk merk.”

De kracht van MIWE komt ter sprake. 
“MIWE richt zich volledig op de bakkerij-
industrie. Er is specifieke kennis en kunde 
aanwezig. Zodoende kunnen ze inspelen 
op vragen vanuit de markt. De kracht van 
Gerard is dat hij ook weet wat de wensen 
vanuit Nederland zijn en daar speelt MIWE 
Michael Wenz GmbH op in met het pro-
ductaanbod. We zien ook dat we worden 
betrokken bij de deegopslag en de rijskas-
ten en remrijskasten, waar we natuurlijk 
veel kennis hebben. We ontwikkelen niks 
zelf”, vertelt Patrick

MIWE 2.0
Dat de Veenhuizen Groep zich in een andere 
tak van de branche begeeft is duidelijk. “Dit 
is heel wat anders. Gelukkig is MIWE blij 
met ons en de manier waarop we werken. 

Dit is MIWE 2.0 voor Nederland. We hebben 
een eigen werkwijze. Het is een traag pro-
ces, geen snelle verkoop. We bouwen het 
rustig op en we willen een duurzame relatie 
met onze klanten. Dat heeft MIWE Michael 
Wenz GmbH geaccepteerd. Dit jaar staat in 
het teken van het aftasten van de markt. 
We maken stappen en dat vind ik belang-
rijk. We hebben een eigen proefbakkerij – 
de zogenaamde MIWE Academy – waar we 
klanten ontvangen. We maken het allemaal 
wat persoonlijker. Zo raken onze klanten en 
zijn of haar personeel gewend en bekend 
met de apparatuur en zo proberen wij ze 
overtuigen van de meerwaarde.”

De Veenhuizen Groep wordt steeds beken-
der als MIWE-agent voor de Nederlandse 
branche. “We worden steeds vaker bena-
derd. De producten van MIWE zijn gewoon 
fantastisch en dat wordt onderkend. Dit is 
voor ons bedrijf een hele goede stap. We 
willen met MIWE in de Nederlandse markt 
in de top drie van ovenleveranciers staan 
en het liefst natuurlijk nummer één. Die 
lat durven we hoog te leggen. We moe-
ten Nederland overtuigen van het feit dat 
MIWE 2.0 een hele andere organisatie is 
dan voorheen. Dan komt de rest vanzelf 
wel”, zegt Patrick tot slot.

Meer informatie: 
de Veenhuizen Groep, 
tel. +31 (0)342 472 410, 
www.veenhuizen.nl 

Van links naar rechts: Hans Waterreus (oud-eigenaar Mibatech/MIWE Nederland), K. P. Burk 
(Commercieel Directeur MIWE GmbH) en Patrick Veenhuizen (CEO Veenhuizen Groep)

http://www.veenhuizen.nl/
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Sveba Dahlen: 
marktleider op het 
gebied van deckovens

Helios deckovens bij uitstek geschikt voor kleinere, 
ambachtelijke bakkerijen

Baas Food Equipment viert dit jaar het 
veertigjarig bestaan en is een toonaan-
gevende leverancier op het gebied van 
deckovens. Het model ‘Classic’ van Sveba 
Dahlen wordt door het Haagse bedrijf 
omschreven als ‘waarschijnlijk de beste 
deckoven ter wereld’ en voor kleinere 
winkels die graag ambachtelijk willen 
bakken voorziet Baas Food Equipment in 
specifieke oplossingen, zoals de Helios 
deckovens van Debag.

De fraaie Helios deckoven van Debag

Sveba Dahlen Classic
De Classic van het Zweedse bedrijf Sveba 
Dahlen is een aantrekkelijke deckoven 
voor wie met de modernste technieken 
op een traditionele manier wil bakken. 

Het flexibele modulaire systeem bestaat 
uit zes verschillende ovenformaten en een 
uitgebreid gamma aan accessoires. Dit stelt 
iedere gebruiker in staat om een oven 
te creëren die aan alle eisen en wensen 
voldoet. 

Bij de Classic kunnen tot vijf ovendecks op 
elkaar worden geplaatst. Per deck kunnen 
de instellingen voor bijvoorbeeld tempera-
tuur en verdeling van het onder-, boven- 
en voorvermogen apart worden ingesteld. 
Verder is de Classic een zeer betrouwbare 
en veilige oven. Hij heeft een speciaal ont-
worpen onderframe dat extreme spannin-
gen kan weerstaan. De goed geïsoleerde 
ovenkamers garanderen een eerste klas 
hittedistributie terwijl de buitenkant koel 
blijft. 

Bijzondere ovendeuren
De ovendeuren zijn de enige bewegende 
onderdelen in de oven. Om ervoor te zor-
gen dat deze zo lang mogelijk meegaan, 
wordt bij de fabricage gebruikgemaakt 
van lasertechnologie. Hiermee worden de 
deuren exact uitgesneden, waarna deze 
gemonteerd worden op een torsiebesten-
dige fitting. De grote ruiten bieden perfect 
zicht op het product en het dempings-
mechanisme met veer zorgt dat de deur 
gemakkelijk te openen is.

Betrouwbare elementen
De hitte-elementen van de Classic zijn spe-
ciaal geselecteerd voor hun betrouwbaar-
heid en snelle reactievermogen. De voorste 
hitte wordt gegenereerd door speciale 
keramische elementen. Deze geven snel 
hitte, zorgen voor een optimale distributie 
van de hitte over de hele breedte van de 
oven en geven een uniforme overgave van 
de hitte aan de producten. 

Vele accessoires
De Classic heeft vele accessoires zoals een 
ingebouwde stoomgenerator, onderge-
bouwde rijskast, stenen vloeren, vlonder, 
programmeerbaar paneel, hogere bakka-
mers en meer. 

Helios deckovens
Ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld bak-
kerijfilialen, supermarkten, natuurvoe-
dingswinkels en lunchrooms zijn de Helios 
deckovens van Debag. Deze zijn compact, 
eenvoudig te bedienen (analoog of met 
‘pro’-bediening) en voorzien van een ste-
nen vloer en ingebouwde stoomgenera-
tor. Er zijn verschillende uitvoeringen, die 
respectievelijk één, twee of vier bakplaten 
van 60 bij 40 centimeter herbergen. Verder 
is het belangrijk te weten dat het Helios-
systeem volledig modulair is opgebouwd 
en de oven dus voorzien kan worden van 
een automatische rijskast, een afzuigkap 
en zelfs een Dila-convectieoven. 

Meer informatie: 
Baas Food Equipment, 
tel. +31 (0)70 3209152, www.baasfood.nl 

Ieder deck kan apart worden ingesteld bij 
de Classic van Sveba Dahlen

http://www.baasfood.nl/


‘Gewoon goed’

Rainer Knoll beoordeelt DAUB Backtechnik
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Rainer Knoll van de Bremense ‘Backstube’ 
kent de DAUB thermo-olietechniek al van 
zijn DAUB Backmeister, waarmee hij sinds 
1989 dag in, dag uit betrouwbaar en pro-
bleemloos hoogwaardige en ambachtelijk 
vervaardigde kwaliteitsproducten bakt.

De door Knoll nieuw aangeschafte DAUB 
Thermo-Roll wagenovens met SX12 control-
ler kunnen communiceren met de SX 12-con-
troller van de DAUB Backmeister en op die 
manier onder andere snel recepten uitwis-
selen. Naast de gemakkelijke bediening, het 
grote display en de geïntegreerde ketel-
aansturing blijkt juist uit dit soort details 
de ‘echte DAUB-knowhow’. Bovendien kan 
het receptbeheer heel eenvoudig op de pc 
plaatsvinden en gemakkelijk naar de con-
trollers worden doorgegeven.

Om in de toekomst nog beter aan de ver-
schillende eisen ten aanzien van de baktem-
peratuur voor de producten tegemoet te 
kunnen komen, heeft de heer Knoll beslo-
ten tot de aanschaf van de nieuwe etage-
bakoven met twee temperatuurzones. “Nu 
kunnen we tegelijk brood en gebak bakken, 
waardoor onze productie nog flexibeler 
wordt”, aldus Knoll. “De nieuwe DAUB 
Backmeister voldoet gewoon perfect aan 
onze hoge kwaliteitseisen.”

Dankzij zijn goede ervaringen met DAUB 
stond het voor Rainer Knoll al bij voorbaat 
vast dat hij ook voor de geplande nieuw-
bouw van zijn bakkerij thermo-olieovens 
van de Hamburgse fabrikant zou gaan 
gebruiken. “En dat niet alleen vanwege 
de ongeëvenaarde bakeigenschappen, maar 
vooral ook om de energiebesparing”, vult 
Knoll aan.

Verstandige beslissing
Toen dochter Lene Siemer (geboren Knoll) 4 
jaar geleden besloot dat ze op termijn het 
familiebedrijf wilde voortzetten, werd de 
knoop doorgehakt voor de nieuwbouw van 
de bakkerij. Na lang zoeken deed de moge-
lijkheid zich voor om vlakbij de oude locatie 
(tweehonderd meter verderop in dezelfde 
straat) een geschikt object te kopen en dit te 
verbouwen. Zo konden ze meerdere vliegen 
in één klap slaan.

Hart voor de zaak
Rainer Knoll hecht er veel waarde aan dat 
de productiefaciliteit zich dicht bij de oude 
plek bevindt. Daardoor wordt de weg naar 
het werk voor de medewerkers niet langer. 
Het zou vast veel eenvoudiger zijn geweest 
om ergens op het industrieterrein van 
Bremen een nieuwe bakkerij te bouwen, 
maar dan hadden de medewerkers wel-
licht niet achter de verhuizing gestaan en 
ontslag genomen. Om hoogwaardige pro-
ducten te vervaardigen, heb je echter een 
betrouwbaar team van betrokken mede-
werkers nodig, die met plezier werken. Voor 
de familie Knoll zijn de medewerkers van 
oudsher het belangrijkste bedrijfskapitaal.
“We bakken uit overtuiging en voelen ons 
verantwoordelijk voor mens en natuur. 
Dat is onze filosofie. We maken ecolo-
gisch brood en gebak. Met ons team van 
gekwalificeerde medewerkers vervaardi-

gen we hoogwaardige kwaliteitsproducten. 
Onze jarenlange ervaring vormt elke dag 
opnieuw een belangrijk ingrediënt bij de 
productie van brood en gebak, zodat we 
de kwaliteit van onze producten voortdu-
rend verbeteren. Alleen producten die aan 
onze eisen voldoen en door onze strenge 
kwaliteitscontrole komen, gaan verder naar 
onze wederverkopers, de natuurvoedings-
winkels, en onze eigen winkels. Op die 
manier staan we met onze naam persoonlijk 
garant voor de kwaliteit van onze bakkerij-
producten. Het resultaat is dat onze consu-
menten hoogwaardig ecologisch brood en 
gebak kunnen kopen. Het gebruik van de 
modernste apparatuur en de verwerking 
van grondstoffen uit biologisch-dynamische 
(Demeter) en andere gecontroleerde ecolo-
gische teelt, leidt ertoe dat we verantwoord 
met de natuur omgaan. We bakken met 
passie - dat is onze dagelijkse stimulans bij 
het werk”, zo vat Rainer Knoll zijn onderne-
mingsfilosofie samen.

Een goede nasmaak
Wat betreft het thema kwaliteit voegt hij 
er het volgende aan toe: “We gebruiken 
bewust geen kunstmatige toevoegingen en 
hulpmiddelen zoals broodverbeteraars. Bij 
het samenstellen van onze eigen receptu-
ren houden we rekening met de nieuw-
ste inzichten afkomstig uit onderzoek en 
levensmiddelentechnologie. Ook mensen 

Het antwoord van Rainer Knoll is kort en 
bondig, wanneer hem gevraagd wordt 
de oven van DAUB Backtechnik GmbH in 
Hamburg te beoordelen. De directeur van 
de ‘Backstube - Backen mit Leidenschaft’ 
(bakkerij ‘Bakken met passie’) in Bremen is 
niet alleen te spreken over de uitstekende 
bakresultaten van DAUB, maar ook over 
het uitgebreide advies, het projectmanage-
ment en de montage door de ovenspecia-
list op het gebied van thermo-olietechniek.

Rainer Knoll
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met een allergie of chronische ziekte vin-
den in ons assortiment brood en gebak 
een ruime keus aan kwaliteitsproducten 
om dagelijks van te genieten. Deeg krijgt 
van ons de benodigde tijd om in alle rust te 
rijzen. Soms kan het wel zestig uur duren 
voor de geheel eigen smaak van de verschil-
lende granen en deegsoorten zich volledig 
ontplooit! Maar daarna worden we voor 
dat wachten beloond met een uitstekend 
resultaat: heerlijk, smakelijk brood.”

Ook als het gaat om ecologisch verant-
woord energieverbruik heeft Rainer Knoll 
duidelijke principes: 100% groene stroom 
uit hernieuwbare bronnen, het meest effec-
tieve gebruik van alle primaire energie. 
Zo worden het volledige gebouw en het 
industriële water verwarmd met behulp van 
warmteterugwinning uit rookgassen, damp 
en koeltechniek. De pompen die daarvoor 
nodig zijn, zijn uiteraard ook zeer efficiënt 
en modulair regelbaar. Naast de inzet op het 
gebied van ecologische belangen en duur-
zaamheid binnen het eigen bedrijf, werkt 
de ‘Backstube - Backen mit Leidenschaft’ 
als contractpartner van Demeter volgens de 
richtlijnen van de Demeter Bund, en is het 
bedrijf lid van de ‘Arbeitskreis Gutes Brot’ 
(werkgroep Goed brood), het Partnerschaft 
Umwelt Unternehmen Bremen (partner-
schap van milieubewuste ondernemingen) 
en de CSR Hanse (vereniging voor maat-
schappij verantwoord ondernemen).

En hoe komen de producten bij de klant? 
“Ook bij de verkoop hebben we milieube-
scherming hoog in het vaandel staan. Ons 
wagenpark bestaat uitsluitend uit voertui-
gen die op aardgas rijden. Tot dusver heb-

ben onze zeven aardgasvoertuigen in totaal 
450.000 kilometer afgelegd. Op die manier 
vervangen wij per jaar zo’n 48.000 liter die-
sel door aardgas. Dat wil zeggen: minder 
uitlaatgassen en minder dieselroetdeeltjes 
plus een investering in de toekomst. Als een 
van de 13 bedrijven met een voorbeeldfunc-
tie hebben we een onderscheiding gekre-
gen voor arbeids- en gezondheidsbescher-
ming in ambachtelijke bedrijven. In 2010 
werd de Backstube door de Wirtschaftsrat 
Bremen-Nord (raad voor het bedrijfsleven) 
verkozen tot Onderneming van het Jaar.

Bent u tevreden met uw nieuwe bedrijfslo-
catie? “Al met al is de nieuwbouw goed 
verlopen, maar het coördineren en mana-
gen van alle werkzaamheden was een hele 
opgave. De ondersteuning door DAUB 
was voor ons dan ook erg belangrijk. We 
hebben bewust voor een aanzienlijk gro-
ter koeloppervlak gekozen dan we op dit 
moment nodig hebben. De reden hiervoor 
is, dat de oppervlakte nu al is voorbereid op 

de toekomst en het gedeelte in de tussen-
tijd kan worden gebruikt als gist- en tem-
peratuurkamer voor zuurdesem. De tem-
peratuurkamer wordt ook gebruikt voor 
het verlengen van de gaartijd, waaruit zeer 
aromatische producten voortkomen, die 
erg lang vers blijven.”

Optimale service van DAUB
Vanwege de goede ervaringen van Rainer 
Knoll werden ook voor de nieuwbouw 
ovens van DAUB ingepland. De heer Knoll 
vond vooral de alleszins redelijke offerte 
en de snelle beantwoording van vragen 
die opkwamen, zeer prettig. Het duidelijke 
concept en de oplossingsgerichte voorstel-
len waren eveneens doorslaggevend voor 
het aankoopbesluit. “Het kant-en-klare 
ovenpakket met ketel, montage, isolatie 
van de ringleiding en containers, plus de 
verhuizing van de oude ketelinstallatie en 
de integratie van de producten van een 
andere ovenfabrikant in de nieuwe DAUB-
bakoveninstallatie vormden voor mij de 
bevestiging dat onze beslissing volko-
men juist was”, benadrukt Rainer Knoll. 
“Bovendien werden we niet verrast door 
verborgen kosten of “kleine lettertjes”, 
kortom, het was allemaal ‘gewoon goed’.”

Alles wijst erop dat Rainer Knoll en zijn bak-
kerij ‘Backstube - Backen mit Leidenschaft’ 
op de nieuwe locatie een nieuw hoofdstuk 
aan de succesvolle bedrijfsgeschiedenis gaat 
toevoegen. Met de ovens en de ervaring 
van DAUB heeft hij wat dat betreft ook 
vanuit technisch oogpunt optimale voor-
uitzichten.

Meer informatie: 
Kaak Nederland, 
tel. +31 (0)315 339 111, 
www.kaakgroep.nl

http://www.kaakgroep.nl/
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Clean Machine  |  De Kooihoek 11  |  3751 LZ  Spakenburg  |  Postbus 137  |  3750 GC  Spakenburg 
 T  (033) 299 00 10  |   M   06 53 265 609  |  M  06 53 506 001  |  info@clean-machine.nl  |  www.clean-machine.nl

uw broodkratten weer als nieuw!
Wilt u het brood in uw broodkratten volledig schoon vervoeren om 
zo een uitbraak van bacteriën te voorkomen? Kies dan voor een 
broodkrat dat vakkundig en verantwoord is gereinigd. Zoals Clean 
Machine kratten reinigt.

ONTDEK HET CLEAN MACHINE effect VOOR UW broodkratten. 
NEEM NU CONTACT OP EN ONTVANG 10% KORTING! 

Meer weten? kijk op Clean-Machine.nl

Cervap RS
de meest milieuvriendelijke en energie-zuinige ring tube oven in zijn soort

Cervap RS ring tube oven:

• Bijzonder compact
• Perfecte, constante bakkwaliteit
• Energie besparend & 
 Milieuvriendelijk
• Multifunctioneel
• Verhoogde stoomcapaciteit
• Leverbaar met geïntegreerde lift

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

Meer informatie? 
Tel. 088 - 73 000 00

EverBake Capway 

is producent van 

broodkoppels, 

bakplaten, wagens, 

oliebollijnen en 

RVS specials en 

importeur van 

Bongard ovens & 

bakkerijmachines.

mailto:info@clean-machine.nl
http://www.clean-machine.nl/
mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/


NBTmagazineNBTmagazine 33

Snippack: in- en verkoop van 
nieuwe en gebruikte bakkerij- 
machines en gereedschappen

“We maken het niet moeilijker dan het 
is en werken op een eerlijke manier”

Het hobbyen begon allemaal met de aan-
schaf van een nieuwe bakkerij ruim 25 
jaar geleden. “De oude apparatuur wilde 
ik graag verkopen en dat vond ik toch 
wel heel leuk om te doen. Zo is Snippack 
ontstaan. Wij importeren met name stand 
alone machines. Stekker erin en draaien 
maar. We doen alles zelf en heel klein-
schalig. Er is geen technische dienst, maar 

op verzoek kunnen we het wel verzorgen. 
Soms kopen we iets op en dan verkopen 
we het meteen weer door. Snippack is dus 
een echte handelsonderneming.”

Advies
Met de apparatuur richt Snippack zich op 
de bakkersindustrie. “We kopen en verko-
pen alles wat we tegenkomen. Het aanbod 
is heel breed. Wie de schoen past, trekt 
hem aan, zeggen we altijd. Wij leveren 
nieuw onder andere ovens, kneders, pla-
neetmengers, uitrolmachines, snijmachines, 
werkbanken, bakplaten, koel- en vrieskas-
ten en ga zo maar door. Verder bieden 
we occasions in bakkerijapparatuur - ook 
defect ten behoeve van de export. We 
beschikken over een groot netwerk ook 
omdat ik zelf uit de bakkersbranche kom. 
We spreken de taal van de bakker. We kun-
nen onze klanten dus ook goed adviseren.”

Kwaliteit
Het verhaal is simpel: tijden veranderen 
en vragen soms om een andere aanpak. 
Mocht er behoefte zijn aan nieuwe machi-
nes of gereedschap, is aanschaf van nieuw 
producten van een gerenommeerd merk 
niet altijd mogelijk. Dan komt Snippack 
in beeld. “Ik vergelijk het altijd met een 
auto”, aldus Jan. “Bij de aanschaf van 
een Mercedes betaal je een derde van de 
prijs voor de naam en twee derde voor de 
kwaliteit. Met bakkerijmachines is dat ook 
zo. Wat de meeste bakkers echter niet in 
de gaten hebben, is dat de kwaliteit van 
de kleinere merken ook goed is, maar de 
naam is niet bekend. Je betaalt dus minder 
voor een soortgelijk product. Dat maakt 
het interessant. Dat hebben we zelf ook 
ervaren in onze eigen bakkerij.”

Flexibel
De reden dat Snippack zich nu profileert 

in bijvoorbeeld NBT Magazine heeft te 
maken met het vergroten van de naams-
bekendheid. “We zijn een inhaalslag aan 
het maken en moderner als bedrijf aan het 
worden. We zijn actief op social media en 
laten zien waar we mee bezig zijn. We wil-
len graag aantonen dat het ook anders kan 
voor bakkers. Ga niet automatisch uit van 
de bekende weg, want er zijn veel meer 
mogelijkheden als het gaat om de aanschaf 
van bakkerijmachines en –gereedschap. In 
dat opzicht zijn wij zo flexibel als water. 
We maken het niet moeilijker dan het is en 
werken op een eerlijke manier. What you 
see is what you get’, zo klinkt het tot slot.

Meer informatie: 
Snippack B.V., 
tel. + 31 (0)318 646404, 
www.machinewereld.com

SNIPPACK

De markt voor occasions of goedkopere 
alternatieven op het gebied van bakke-
rijmachines is nog steeds groeiende. Het 
aantal bedrijven dat er – al dan niet 
noodgedwongen – voor kiest om een 
gereviseerde of tweedehands snijmachine, 
kneder, rijskast, of wat dan ook, aan te 
schaffen moet niet worden onderschat. 
Dat horen wij van Jan van Snippenberg, 
eigenaar van Snippack. De voormalig bak-
ker heeft in de afgelopen 25 jaar een 
enorme ervaring opgebouwd met het in- 
en verkopen van nieuwe en gebruikte 
bakkerijmachines en gereedschappen. 
“Wat is begonnen als hobby is toch een 
beetje uit de hand gelopen”, zegt Jan van 
Snippenberg.  

http://www.machinewereld.com/


Mega-Des Plaagdierbeheersing verzorgt
landelijk de beheersing van plaagdieren

 bij velerlei bedrijven en instellingen.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen 
en onderhouden van beheersplannen om 

plaagdieren buiten uw deur te houden.
 

Wilt u problemen met bv. ratten, muizen
of kakkerlakken voorkomen?

Bel dan snel met één van onze adviseurs
voor het maken van een vrijblijvende afspraak!

MEGA-DES PLAAGDIERBEHEERSING
Artemisweg 105d, Lelystad
Telefoon: 0320 - 286 900
E-mail: info@megades.nl
www.megades.nl

TE KOOP
Bakplaten gecoat, zo goed als nieuw!

Plaatmaat: 600x800, 3 zijde dubbel omgezet. Tel: 0653214279

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.

Specialist in 
spuitapparatuur van 

lossingsmiddel

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

mailto:info@megades.nl
http://www.megades.nl/
http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
http://www.unispray.nl/
mailto:info@unispray.nl


RBK Group vraagt aandacht 
voor FOBIS®-lijnbeheer met 
geïntegreerde etikettering

Foutloos verpakken & etiketteren met FOBIS®

“FOBIS®, het logistieke beheersysteem van 
RBK Group, biedt de mogelijkheid om het eti-
ketteringsproces en de hieruit voortkomende 
informatie te integreren in de centrale inrich-
ting, aansturing en beheersing van alle lijnpro-
cessen, zoals verpakken en etiketteren. Alle 
uit deze processen voortvloeiende gegevens 
kunnen centraal én op locatie real time wor-
den ontsloten. Het systeem biedt niet alleen 
de mogelijkheid om achteraf cijfers en rappor-
tages uit te draaien en rendementen in beeld 
te brengen, maar juist ook om tussentijds 
aan de lijn te sturen op deelprocessen, zoals 
aanvoer, give-away en e-gewichten. Centraal 
lijnbeheer zorgt voor veel meer snelheid en 
efficiency in een correcte gegevensregistratie 
dan de vaak gehanteerde deeloplossingen en 
leidt uiteindelijk tot minder foutkansen bij de 
etikettering van producten.”

“Het lijnbeheer met FOBIS® behelst zowel de 

beheersing van de goederenstroom als de lijn-
processen. Het systeem biedt mogelijkheden 
tot een volledige goederenstroomregistratie, 
een real time aansturing van alle subsyste-
men, kwaliteitsborging, Overall Equipment 
Effectiveness (OEE red.) en voortgangscon-
trole. Dit kan bakkerijen legio voordelen 
opleveren, zoals de verbetering van processen 
dankzij een betere aansturing en opvolging, 
een real time inzicht in rendementen en in de 
voortgang per productiestap, een volledige 
registratie van procesgegevens en een opti-
male borging van de proceskwaliteit. Vaak 
hoor je operators binnen bedrijven zeggen 
dat ze niet beschikken over de juiste, infor-
matie om tussentijds te kunnen sturen op 
deelprocessen. Het FOBIS®-lijnbeheer vormt 
in feite een ‘cockpit’ voor hen. Op hun ter-
minal aan de lijn hebben zij direct inzicht in 
hun deelproces dankzij overzichtelijke proces- 
en machinevisualisaties en dashboardfunc-
ties. In het systeem kunnen signaalfuncties 
worden ingebouwd, zoals een signaallamp 
die gaat knipperen als afwijkingen worden 
geconstateerd. In het systeem kunnen ook de 
juiste machine-instellingen en de stappen die 
een operator qua productie moet doorlopen, 
worden vastgelegd. Ook is het mogelijk om 
kwaliteitshandboeken digitaal aan FOBIS® te 
koppelen.”

“Daarnaast is FOBIS® in staat om machines 
en apparatuur van diverse partijen aan te 
sturen. Zo ondersteunt het systeem standaard 
meerdere etiketteringsmachines van onder 
andere Espera, Digi, Delford en Leich & Mail. 
Ook heeft FOBIS® een standaardkoppeling 
beschikbaar waarop leveranciers eenvoudig 
kunnen aansluiten. Aan de hand van cijfers en 
grafieken biedt FOBIS® een totaaloverzicht van 
alle lijnen met daarbij de geplande productie 
versus de daadwerkelijk behaalde productie. 
Het management kan ook doorklikken naar 
productiematige trends om te zien hoe lijn-
processen zich in de loop der tijd hebben ont-
wikkeld qua aantallen en rendementen. Ook 
kan het management snel terughalen onder 
welke specifieke omstandigheden een product 

is geproduceerd en welke productiestappen 
zijn doorlopen.”

“Het implementeren van bovenstaande oplos-
sing is gemakkelijk omdat deze oplossing zon-
der al te veel noodzakelijk in te voeren data 
en inrichtingsactiviteiten te gebruiken is. Het 
FOBIS®-lijnbeheer is schaalbaar en volledig 
modulair op te bouwen naar de specifieke 
wensen van bedrijven. Van goederenontvangst 
en grondstofbeheer tot productie, verpakken 
en etiketteren, het beheer van gereed product 
en expeditie. Zo kan een bedrijf er ook voor 
kiezen om alleen het etiketteringsproces met 
FOBIS® te automatiseren of om bij het etiket-
teren een stuk kwaliteitsborging te integreren. 
Omdat een goede etikettering van voedings-
producten de laatste jaren steeds belangrijker 
is geworden is het verstandig om nu te kiezen 
voor het FOBIS®-lijnbeheer. De volledigheid 
en de kwaliteit van de op het etiket vermelde 
productinformatie zijn, met het oog op een 
goede informatievoorziening aan de consu-
ment, tegenwoordig een must. Door voedse-
lincidenten is er sprake van een toenemende 
druk op etikettering. De beheersbaarheid van 
de uit het productieproces voortkomende eti-
ketteringsinformatie is echter lastig, omdat 
voor de etikettering en de overige processen, 
zoals wegen, uitprijzen en verpakken, vaak 
wordt gewerkt met verschillende machines en 
systemen van meerdere partijen. Het afbreuk-
risico door fouten is hierdoor groot. De nieuwe 
etiketteringswetgeving die eraan zit te komen, 
verplicht bedrijven bovendien tot een nog 
specifiekere en uitgebreidere informatiever-
strekking op het etiket. Door hun etikettering 
te integreren in het FOBIS®-lijnbeheer, kunnen 
bedrijven alle hiervoor relevante informatie op 
één plek vastleggen en zo zorgen voor correcte 
productdeclaraties op het etiket, die aan alle 
etiketteringseisen voldoen. Dit minimaliseert 
het afbreukrisico door fouten.”

Voor meer informatie: 
RBK Group, tel. +31 (0) 57 06 80 100, 
Erik van Erk, evanerk@rbk.nl 

RBK GROUP

Voor het verpakken en etiketteren van 
producten werken bakkerijen vaak met 
machines en systemen van meerdere par-
tijen. De beheersbaarheid van de voor 
deze processen benodigde informatie is 
hierdoor lastig en het afbreukrisico door 
fouten groot. Om ervoor te zorgen dat er 
zo min mogelijk fouten gemaakt worden 
heeft RBK de oplossing: FOBIS®-lijnbeheer 
met geïntegreerde etikettering. In een 
monoloog spreekt Erik van Erk – Manager 
Masterplanning & Sales bij RBK Group over 
de mogelijkheden voor de bakkersbranche.
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Noord- en Oost- en West-Nederland
Stef Alferink
M 06 - 53 32 56 49

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

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

OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

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


“Het is tijd om het kenbaar te maken 
dat BVT nu ook gespecialiseerd is in 
vacuüm koeling”

BVT Vacuum Cooling: capaciteit, efficiëntie, houdbaarheid 

en kwaliteit van producten verhogen, tijdens het gehele koelingsproces!

Zoals gezegd; vacuüm koelen is niet iets 
nieuws, maar waar techniek constant ver-
andert, zijn de mogelijkheden ook altijd 
aan veranderingen onderhevig. Er komen 
nieuwe oplossing voor problemen en voor 
BVT was de tijd rijp om de lastige techniek 
zelf te implementeren in hun machines. 
“Vacuüm koelen bestaat al sinds de mid-
deleeuwen, maar de toepasbaarheid voor 
de bakkerij is lastig. De technologie is nu 
zo ver dat het in onze ogen marktrijp is. 
We hebben de insteek gemaakt om het te 
ontwikkelen voor het industriële segment. 
Het moet dus toepasbaar zijn in onze lijn-
filosofie. Dat heeft even geduurd, maar op 
1 januari hebben we een prototype gere-
aliseerd. Het is dus tijd om het kenbaar te 
maken dat BVT nu ook gespecialiseerd is 
in vacuüm koeling. Daarmee kunnen we 
totale invulling geven in het proces bij een 
bakkerij. Klanten kunnen dus voor alle 
toepassingen bij ons terecht.”

Garen en koelen in drie minuten
Er zijn natuurlijk een aantal voordelen 
verbonden aan het vacuüm koelingspro-
ces. “De kern van het verhaal is simpel. 
Water kookt bij 7°C bij vacuüm gekoeld 
wordt op circa 5 millibar. Door het koken 
op 7°C gaar je het product terwijl je het 
afkoelt. Bij koelen met vacuüm moet de 
baktijd verkort worden tussen de 20 en 
30%. Dat is al een groot voordeel, want je 
krijgt meer capaciteit. Doordat je de bak-
tijd terugbrengt, zorg je er natuurlijk ook 
voor dat de zetmelen niet verstijfseld zijn. 
Het product is door de reducering van de 
baktijd eigenlijk nog niet gaar. Het verder 
garen moet zodoende plaatsvinden met 
vacuüm koeling. Het resultaat is een kwali-
tatief hoogwaardig product waarbij al het 
zetmeel volledig verstijfseld is.”

Houdbaarheid en mooiere vorm
Niet alleen de baktijd wordt verminderd 
met vacuüm koelen, ook de afkoeltijd 

BVT  VACUUM COOLING

BVT Bakery Services is als specialist in 

‘Total Dough Handling’ altijd op zoek naar 

vernieuwing. Innovatie is een doel op zich, 

want stilstand is achteruitgang. Dat blijkt 

eens te meer als de redactie van NBT 

Magazine het bedrijf bezoekt in Oss, want 

BVT heeft een nieuwe koeloplossing voor 

bakkerijen. Vacuüm koeling is niet een 

nieuw fenomeen, maar BVT Bakery Services 

heeft zich de laatste jaren verdiept in 

de techniek en dat heeft geresulteerd in 

de implementering van een nieuwe range 

machines die het gemakkelijker maken om 

te koelen, met een veel beter resultaat. Dat 

is in ieder geval wat director Marketing 

& Organisation Maarten van der Coer ons 

vertelt. “Na lang ontwikkelen is BVT erin 

geslaagd om vacuüm koeling onderdeel te 

maken van ons aanbod. Het lijkt makkelijk, 

maar dat is het absoluut niet. Na een inten-

sieve aanloopfase is onze machinerange 

die gebruik maakt van vacuüm koeling 

eindelijk marktrijp en dus laten we poten-

tiele klanten graag kennis maken met ons 

aanbod via BVT Vacuum Cooling.”
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wordt drastisch teruggebracht. “Waar een 
normaal afkoelingstraject tussen de zestig 
en negentig minuten duurt, koelen wij 
de producten af in drie minuten door 
gebruik te maken van vacuüm koeling. De 
kritische koeltijd is dus veel korter, maar 
daardoor wordt de levensduur van het 
product langer. Daarnaast koelen wij door 
deze manier van werken, van binnen naar 
buiten. De krimp van het product wordt zo 
tegen gegaan. Bij bijvoorbeeld croissants 
constateren wij een uiteindelijke volume-
vergroting van 15 tot 20 %. Het skelet van 
het product wordt gefixeerd doordat je 
gaart en koelt tegelijk. Dat geeft het pro-
duct in feite een mooiere vorm. Het vocht 
blijft in het product zitten, waardoor het 
tevens langer houdbaar is.” 

Batch-oplossing
Het klinkt allemaal ingewikkeld en het 
heeft dan ook veel tijd en geld gekost om 
tot een voor BVT zijnde passende oplossing 
te komen. “We hebben nu kant-en-klare 
oplossingen voor onze klanten ontwikkeld, 
waardoor ze vacuüm koeling kunnen toe-
passen binnen hun productieproces. Het 
proces kan geheel automatisch verlopen. 
Ook batch-oplossingen bieden wij aan. Het 
is dus niet zo dat wij ons met BVT Vacuum 
Cooling alleen maar richten op de industri-
ele bakker, we hebben ook standaardop-
lossingen voor de middenbedrijven.”

Toegevoegde waarde
Naast deze voordelen zijn er ook prakti-
sche pluspunten op te noemen. “Zo heb 
je minder ruimte nodig om af te koelen, 
want je koelt het product makkelijker af 
in drie minuten. Veel minder oppervlakte 
als conventioneel koelen en geen karren 
dus meer. De broden komen uit de oven 
en een aantal minuten later is het brood 
klaar om gesneden te worden. Het is ech-
ter geen goedkope oplossing. Normaal 
is koelen gratis, want je wacht gewoon. 
Maar als je een grote productie hebt, werk 
je waarschijnlijk al met koelsystemen. Dan 
kan vacuüm koelen een goede oplossing 
zijn. Je moet de toegevoegde waarde van 
vacuüm koelen echter wel zien, zoals de 
kwalitatieve verhoging van je product. Dat 
is een afweging van iedere ondernemer 
zelf. Maar hiermee bieden wij onze klan-
ten wel een keuze.”

Mogelijkheden
Met vacuüm koelen kan een bakkerij dus 
de capaciteit, efficiëntie en de kwaliteit 
van het gehele koelingsproces verhogen. 
Daarbij wordt duurzamer geproduceerd 
door een verlaging van de bak- en afkoel-
tijd en worden de operationele kosten ver-
laagd. Daarom stellen wij de vraag: waar-
om investeren niet alle bedrijven actief in 
oplossingen op het gebied van vacuüm 
koelen? “Natuurlijk zijn er meer partijen 
die de kennis hebben en vacuüm koelen 
als oplossingen bieden, maar dat zijn er 
niet zo veel. Het kost veel geld en tijd om 
tot een goede oplossing te komen en de 
techniek maakt het nu voor ons mogelijk 
om vacuüm koelen aan te bieden. Dat 
heeft er mede te maken dat wij een eigen 
engineering hebben en over een moderne 
productielocatie beschikken. De mogelijk-
heden zijn er, dus spelen we er op in. We 
hebben ruim veertig jaar ervaring met het 
ontwikkelen van custom-build oplossingen 
voor de industriële bakker. Die ervaring en 
kennis die is opgebouwd heeft ook enorm 
geholpen bij deze innovatie. We zien hier 
in ieder geval heel veel mogelijkheden in 
voor de gehele branche.”

Voor meer informatie: 
BVT Vacuum Cooling, 
tel. + 31 (0)412 699008, 
www.bvtvc.com

Meneba introduceert Skane Havermix 

Meneba Skane Havermix is een 40%-meel 
bestaande uit overwegend havermeel, 
havervlokken en haverzemelen. In combi-
natie met een volkorenmeel en de gebrui-
kelijke overige toevoegingen ontstaat een 
bijzonder smakelijk en mals brood met 
een stevige bite.  Haver bevat natuurlijke 
voedingsvezels, waaronder de oplosbare 
betaglucaan. Hiervan is bekend dat dit 
helpt de hoeveelheid cholesterol in het 

bloed te verlagen en de glucosespiegel in 
het bloed stabiel te houden. Haver zorgt 
voor een verzadigd gevoel bij consumptie, 
wat helpt in de strijd tegen overgewicht. 
Meneba Skane Havermix wordt geleverd in 
een zak van twintig kilogram.

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

Meneba heeft een meergranenmeel ontwikkeld op basis van haver. Producten met haver 
staan momenteel erg in de belangstelling. Naast de gezondheidsaspecten van haver zijn 
producten met haver vooral ook lekker. De licht zoete smaak wordt door veel consumenten 
gewaardeerd. 

Smakelijk en mals brood 

BVT  VACUUM COOLING &  MENEBA

http://www.bvtvc.com/
http://www.meneba.com/


DEEGRIJSWAGEN MET INSCHIETWAGEN BEKOSTONE

BEKO’S PRIVATE LABEL OVENLIJN. ECHT UNIEK!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met 024 6486288 of met uw verkoopadviseur

van Beko Bakkerij Techniek. Bezoek Facebook en www.beko-techniek.nl voor referenties.

Zwevend gemonteerde etagevloeren voor
het gemakkelijk in- en uitrijden van oven-
wagens 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 plaats-
vinden met regulier ovenonderhoud.

Lage onderhoudskosten en energiezuinig.
Goede concurrerende prijsstelling.

http://www.beko-techniek.nl/


Brood & Ko - Reeuwijk

De reden voor ons bezoek is dus de ver-
nieuwde winkel in Reeuwijk. Het pittoreske 
dorp heeft namelijk sinds kort een geheel 
vernieuwd winkelcentrum, waar ook 
Brood & Ko is gevestigd. Winkelcentrum 
Miereakker werd begin september officieel 
geopend en daarmee ook de nieuwe winkel 
van Ko van Daalen. Echte Bakker Ko van 
Daalen werd zo in Reeuwijk ook Brood & 
Ko. “We waren toe aan verandering van 
ons concept. Al meer dan 25 jaar lang ben 
ik verbonden aan het Echte Bakkersgilde, 
maar ik voelde me beklemd in het concept. 
Zodoende hebben we het reclamebureau 
Hart Voor De Zaak uit Leiden in de arm 
genomen om onze huisstijl te herzien, maar 
de wensen van het gilde moesten wel in 
ogenschouw worden genomen. We hebben 
in samenspraak gekeken wat wenselijk was 
vanuit ons oogpunt en vanuit het oogpunt 
van het gilde. We hebben een mooie mid-
denweg gevonden en het is ook vastgelegd 
voor andere leden. Er zijn nu dus richtlijnen 
waar Echte Bakkers zich aan moeten hou-
den, willen ze hun winkel veranderen.”

Uniformiteit 
De reden om over te stappen van Echte 
Bakker Ko van Daalen naar Brood & Ko 
heeft dus te maken met het kwijt kunnen 
van een eigen stijl. “Ik wilde meer met 
mijn eigen gezicht naar buiten treden. We 

zijn nog steeds gewoon lid van het Echte 
Bakkers Gilde, maar minder opvallend. We 
hebben ook geen schokkende reacties van 
klanten daarop gehad. Ze vinden het eigen-
lijk leuker dat we ons meer profileren als 
winkel van bakker Ko van Daalen, net zoals 
het personeel. Het is leuk om te zien dat 
mensen zo goed reageren op de nieuwe 
huisstijl. Op deze manier hebben we ook 
uniformiteit gerealiseerd in onze winkels. 
Het assortiment komt ook beter tot zijn 
recht door de manier van presenteren.”

Broodspecialist
Over het assortiment gesproken: drie jaar 
geleden spraken wij met Ko naar aanleiding 

Drie jaar geleden sprak de redactie van 
NBT Magazine al met hem over zijn ver-
nieuwde bakkerij en nu treden wij weer 
in gesprek met Ko van Daalen. Onlangs 
opende hij zijn vernieuwde winkel in 
Reeuwijk en het afgelopen jaar heeft 
daarnaast in het teken gestaan van het 
implementeren van een nieuwe huis-
stijl. Onder de naam Brood & Ko zijn nu 
reeds vijf winkels van Ko van Daalen 
omgeturnd in de nieuwe stijl, te weten 
in Bodegraven (twee winkels), Alphen 
a/d Rijn, Gouda en dus ook in Reeuwijk. 
“Ik wilde graag meer mijn eigen stijl 
kwijt in mijn winkels. Dat ging voorheen 
niet doordat ik aangesloten ben bij Echte 
Bakkers, maar na overleg hebben we de 
boel toch om kunnen gooien. Tijden ver-
anderen dus moet je als ondernemer ook 
veranderen. We zijn blij met deze move”, 
zo vertelt Ko van Daalen.

“We waren toe aan verandering van ons concept”
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van de vernieuwing van zijn bakkerij. Door 
de aanschaf een stenen vloeroven ging Ko 
van Daalen weer vloerbrood maken. Het 
assortiment vloerbroden heeft de afgelo-
pen jaren gezorgd voor een mooie groei. 
“De vloerbroden zijn zeer goed ontvangen 
door onze klanten en hebben ons een 
beetje het stempel van ‘broodspecialist’ 
gegeven. Daarom zijn we ook meer die 
weg ingeslagen en met de naam Brood & 
Ko schep je een bepaalde verwachting. Mijn 
passie ligt eerlijk gezegd ook meer bij het 
bakken van brood. We hebben uiteraard 

wel banket en dergelijke, maar de nadruk 
ligt meer op brood. We hebben nu een 
assortiment bestaande uit negen steen-
ovenbroden. We proberen de accenten in 
het assortiment wat te verleggen, maar 
daarin zijn we nog een beetje zoekende. 
Uiteraard is de klant altijd leidend, want 
wat zij willen, dat hebben we.” 

Trend 
Daarom ook gewoon witte bolletjes en 
krentenbroodjes bij Brood & Ko, net zoals 
spelt- en desembrood. Er is dan ook gewoon 
oog voor de trends. “Ontwikkelingen zijn er 
volop. Spelt staat in de belangstelling, maar 
de vraag is gekomen vanuit de consument. 
Dat is een gezonde manier. Nu hoor ik 
overal dat haver het helemaal gaat worden 
en is het aanbod vanuit de leverancier ook 
groot. De consument in mijn winkels heb ik 
er nog niet over gehoord, dus ik wacht het 
nog even af.” 

Eén van de onderdelen van het nieuwe 
concept is dat er in de winkel afgebakken 
wordt. Beleving is een belangrijk aspect van 
de Brood & Ko en dus worden kleinbrood-
producten en dergelijke in de winkeloven 
bereid. “Daarvoor hebben wij gekozen om 
samen te werken met Baas Food Equipment 
en zodoende hebben we in drie winkels 
een Helios deckoven staan. De oven zelf 
heeft een mooie uitstraling die aansluit bij 
de rest van de winkel, maar de oven moet 
natuurlijk ook functioneel zijn. De bakaard 
is prachtig van de stenen vloeroven, dus dat 
was reden om voor Helios te kiezen. Het 
zijn gewoon hele fijne ovens.”

Investeren
Het is een hectische periode geweest voor 
Ko. In een jaar tijd heeft hij een winkel erbij 
gekregen in Alphen a/d Rijn, een winkel 
gekocht in Gouda, drie winkels verbouwd 
(Bodegraven twee en Reeuwijk). Ook is 
er afscheid genomen van één winkel in 
Harmelen. “Het is druk geweest, maar het 
gaat zoals het gaat. Nu was de tijd om te 
veranderen, dus dan doe je dat. Alleen in 
Woerden is de winkel nog in de oude stijl, 
maar het staat ook op de planning om de 
nieuwe huisstijl daar volgend jaar te imple-
menteren. Nu nog niet, want de portemon-
nee is even leeg. We hebben zoals gezegd 
drie jaar geleden de bakkerij al helemaal 

vernieuwd en nu deze investeringen. Het 
houdt een keer op en ik merk dat het 
andere tijden zijn. Ook wij moeten knok-
ken om de boel draaiende te houden. Het 
kost veel energie, maar deze veranderingen 
geven ook energie. Je word geprikkeld 
door een nieuwe omgeving. Dit geeft zeker 
een boost.”

Kijkend naar de toekomst is Ko stellig. “We 
willen ons blijven ontwikkelen en meer 
als specialist laten zien op zowel brood en 
banket gebied. We moeten onderscheidend 
zijn en blijven en dat doe je door in bewe-
ging te blijven. Je moet iets doen wat een 
ander niet doet. Het complete verhaal moet 
kloppen, van je product tot aan je winkel-
personeel. We willen ook nog specifieker 
worden in ons aanbod. Vernieuwing is geen 
doel op zich in ieder geval, net zoals groei. 
Zeg nooit nooit maar we moeten het ook 
zelf kunnen behappen. We willen graag 
zelf controle hebben op de winkels en dat 
kan bijna niet met meer winkels. Voorlopig 
is het goed zo dus.”
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COLUMN MARIUS  ESKES

Ongedierte in 
de bakkerij

Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie Adviseurs gaat dieper in op prangende 
onderwerpen op het gebied van verzekeringen en thema’s die de bakkersindustrie bezig-
houden. Dit keer gaat Marius dieper in op een zeer actueel onderwerp: ongedierte in de 
bakkerij.

Enige weken geleden ontspon zich een 
discussie op LinkedIn over ongedierte in 
bakkerijen en wat deze beestjes voor een 
ellende kunnen veroorzaken. Als adviseur 
in verzekeringen heb ik geen verstand van 
het verdelgen van ongedierte. Daarvoor 
moet u bij Marianne Thieme zijn, die u 
geheel in groen gewaad zal uitleggen 
hoe je een muis of rat moet benaderen 
en koesteren. Het zijn namelijk hele nut-
tige en lieve beestjes, aldus Marianne; 
de schat. De vraag die sommigen zich 
stellen is of brand in een bakkerij veroor-
zaakt door ongedierte gedekt is via een 
brandverzekering. Het geruststellende 
antwoord is ja.

Stel een muis of rat vreet aan een stroom-
kabel waardoor kortsluiting ontstaat en 
waardoor brand ontstaat. De schade aan 
de bekabeling is niet verzekerd. Brand 
als gevolg van kortsluiting is zondermeer 
verzekerd; ook al is dit indirect het gevolg 
van ongedierte.

Zelfs brand door schuld is verzekerd. 
Brand door merkelijke schuld of opzet 
is niet verzekerd, maar daar kan in het 
geval van ongedierte niet over gesproken 
worden. Welke schadevergoeding u na 

een brand ontvangt is afhankelijk van uw 
polisvoorwaarden. Meestal is een bakkerij 
verzekerd tegen nieuwwaarde of op basis 
van vaste taxatie (Artikel 7:960BW).

Bij een verzekering op basis van nieuw-
waarde zit er een kleine adder onder 
het gras. Wanneer namelijk bijvoorbeeld 
een zeer bruikbare, maar oude oven een 
waarde heeft van minder dan  40% van 
de nieuwwaarde, dan zal de schadever-
goeding plaatsvinden op basis van dag-
waarde. Wanneer u overgaat op het ver-
zekeren via vaste taxatie, dan wordt de 
getaxeerde waarde, zijnde in de regel de 
nieuwwaarde, uitgekeerd. Wij zijn groot 
voorstander van het verzekeren via vaste 
taxatie. Voordat er schade valt is namelijk 
al bekend wat u uitgekeerd krijgt. Het 
nadeel van vaste taxatie zijn de kosten, 
maar die vallen mee. Uiteraard is het ook 
hier van belang dat u deskundig verge-
lijkt of dit aan vakmensen overlaat. Er zit 
namelijk verschil in de wijze van taxeren 
en de prijs, die men daarvoor vraagt.

Meer informatie: 
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs, 
tel. + 31 (0)24 397 38 37, 
www.eskespartners.nl

http://www.eskespartners.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

Maakt deel uit van de Veenhuizen Groep

 Miwe Agency Nederland     Verbindingsweg 9     3781 LR Voorthuizen

http://www.miwe.com/
http://www.miwe.com


Y O U  B A K E ,  W E  C A R E

Member of the

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

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

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

 www.kaakgroup.com 

http://www.kaakgroup.com/
http://www.kaakgroup.com

