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DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossing leverancier voor
de industriële bakkerswereld

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

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

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

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

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

 In-line multikop 
naalddepanner
Eenvoudig in te passen in bestaande 
productielijnen. Makkelijk schoon te 
houden en een laag energie  verbruik.
Uit voeren van een enkelvoudige tot 
aan een 10-delige naaldenkop.

Welkom in onze fabriek en showroom
in Driebergen

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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De verloren trouwring van de Zwolse Stadsbakker Arend Kisteman was begin oktober 
even nationaal nieuws! Elke nieuwssite berichtte over de trouwring van Kisteman, die 
hij tijdens het kneden van het deeg voor de Herfstbroden verloren had. Een dag later 
volgde het nieuws dat de ring terug was. Opluchting op het internet, maar al snel 
bleek het een publiciteitsstunt (alweer) van Kisteman en wat een goede als je het mij 
vraagt. Eventjes was de Stadsbakker uit Zwolle nationaal in het nieuws en daarmee 
kreeg Kisteman precies wat hij wilde: naamsbekendheid erbij en aandacht voor zijn 
winkel. Hoe simpel kan het zijn om jezelf in de picture te zetten. 

Eigenlijk zijn veel bakkers te bescheiden als het om marketing gaat. Bijna alles is aan-
leiding om uw winkel in de picture te zetten, maar degene die de aandacht moet vra-
gen, dat bent u zelf. Facebook, Twitter, Instagram, lokale media, je website: allemaal 
tools om te communiceren met je doelgroep. En dit hoeft echt niet veel tijd te kosten. 
Een berichtje is zo geplaatst of gestuurd en ook al is het effect ervan niet meetbaar,  
als mensen je naam maar weer ergens gezien hebben, is het al goed. Dat ondervinden 
ook Ria en Theo Engelen. Zij kregen dit jaar de titel ‘De Lekkerste Speculaasbakker van 
Nederland’ en daar komt natuurlijk veel publiciteit en aandacht bij kijken. Wij spraken 
met hen over de toch wel onverwachte winst.

Ergens de beste in zijn, is zonder meer aanleiding om jezelf volledig in de spotlight 
te zetten. Of dat nu met de lekkerste speculaas of met de beste oliebol is. Een oliebol 
is geen product meer dat je even simpel ‘erbij verkoopt’. Maandenlange voorberei-
ding is nodig om tot het perfecte resultaat te komen. Maar hoe kom je tot de beste 
oliebol? Ik was één van de vele aanwezigen tijdens de eerste editie van de Oliebollen 
Experience bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen. Ruim twee-
honderd bakkers en oliebollenbakkers kwamen naar het NBC om het geheim van de 
perfecte oliebol te ontdekken. Dat geeft aan dat er serieus wordt gekeken naar de 
oliebol. Belangrijk, want aan het einde van het jaar kan een lekkere oliebol je nog 
een leuke extra omzet opleveren. Maar laat je klanten dan wel weten dat je oliebollen 
weer beschikbaar zijn.

Veel leesplezier met deze uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine
c.dejager@gpmedia.nl     

De Visie

Coen de Jager

‘Aan het einde van het jaar kan een lekkere 

oliebol je nog een leuke extra omzet opleveren’
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P. 20 HTI 
Het bakken van producten in de winkel wordt steeds populairder onder bakkers. De beleving die het creëert in de 
winkel is ongekend en er wordt vanuit klanten nagenoeg altijd positief op gereageerd. Dat zag de redactie van vak-
tijdschrift NBT Magazine met eigen ogen bij Bakkerij Holland in Nijmegen. Daar heeft John Holland samen met zijn 
zoon Niels onlangs de winkel compleet verbouwd volgens het ‘belevingsconcept’. “We wilden graag afbakken in 
de winkel op een stenen vloeroven en dan vooral desembroden, maar niet in een simpel winkeloventje”, zo vertelt 
John Holland onder meer.

P. 31 Oliebollen Experience
Het einde van het jaar is in zicht en veel (banket)bakkers zijn al volop bezig met de receptuur van de beste oliebol. 
Een oliebol is geen product meer dat je even simpel ‘erbij verkoopt’. Maandenlange voorbereiding is nodig om tot 
het perfecte resultaat te komen. Maar hoe kom je tot de beste oliebol? En waar wordt op gelet bij de keuring van 
bijvoorbeeld het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)? Om bakkers zo goed mogelijk van deze kennis te voorzien 
organiseerde Koopmans de Oliebollen Experience 2015 in samenwerking met het NBC in Wageningen.

31

8

P. 14 Spronk 
Deze uitgave van NBT Magazine staat 
onder meer in het teken van ovens. Wat 
de laatste jaren opvalt, is de toenemende 
vraag naar elektrische inschietovens met 
stenen vloer. Aanbieders zijn er genoeg, 
maar als u op zoek bent naar een oven 
in deze categorie neemt u waarschijn-
lijk ruim de tijd om informatie in te 
winnen. Spronk Bakkerijmachines heeft 
met Wachtel een premium merk in haar 
assortiment. 

P. 8 IBA 2015
Afgelopen maand vond IBA 2015 plaats en we kunnen wel zeggen: het lange wachten werd beloond! De 23e editie van IBA trok maar liefst 77.500 bezoekers, wat een 
toename is van 10% ten opzichte van de 2012-editie. In deze uitgave blikken wij terug op IBA 2015 met een uitgebreid verslag.
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P. 36 Tallpack
Automatisering is en blijft een heet hangijzer voor veel producenten. Hoe minder 
handjes aan de productielijn, hoe beter. Aan het einde van de productielijn, waar 
de producten verpakt worden en vervolgens klaar worden gemaakt voor trans-
port, daar heeft Tallpack International zich gespecialiseerd. Dat wil zeggen: voor 
alle specifieke oplossingen op het gebied van intern transport, pallettransport en 
-handling en eindverpakkingssystemen biedt Tallpack uitkomst. Op uitnodiging 
van Tallpack International is de redactie van NBT Magazine op bezoek bij bake-off 
specialist Pandriks in Meppel om met eigen ogen te zien hoe het bedrijf dergelijke 
oplossingen op maat levert.

P. 22 Coverstory Van Asselt & Alferink
Wat fijn zou het zijn als u uw broodassortiment kunt voorbakken en gedurende 
meerdere dagen kunt bewaren. Een utopie is het zeker niet, want Hein heeft recent 
de FlexBaker-UV geïntroduceerd. Dit ingenieuze vochtregelsysteem voorkomt 
uitdroging en de ingebouwde UV-lampen gaan schimmelvorming tegen. Maar Van 
Asselt & Alferink introduceert dit najaar ook de grootste innovatie die werd gepre-
senteerd tijdens IBA 2015 in München: de Hein Ecostone2 rotatieoven.

36

P. 40 Retro Ambachtelijke 
Bakker Theo Engelen
Ambachtelijke Bakker Theo Engelen 
mag zich een jaar lang ‘De Lekkerste 
Speculaasbakker van Nederland’ 
noemen. De speculaasjes zonder 
amandelen van Theo Engelen wer-
den tijdens een vakwedstrijd voor 
ambachtelijke (banket)bakkers op 
21 en 22 september gekeurd door 
een consumentenpanel en vakjury 
en naar aanleiding van hun mening 
uitgeroepen tot de lekkerste speculaas 
van Nederland. Wij spraken met de 
gelukkige winnaars. “We waren totaal 
overdonderd toen we het hoorden”, 
zegt Ria Engelen.

22



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

Terwijl ik dit schrijf bevind ik mij op het Afrikaanse continent. Nkokonjeru in 

Oeganda is de bestemming van mijn reis en het doel mag zich laten raden: Bake 

for Life. De eerste bakkerij die Bake for Life in Oeganda gebouwd heeft staat in 

Nkokonjeru, een plaats vijftig kilometer van de hoofdstad Kampala. Het is en blijft 

enorm indrukwekkend wat Bake for Life bewerkstelligd.

De Stichting Bake for Life zet zich al sinds 1999 actief in voor jonge gehandicapte 
kinderen in Afrika. Bake for Life geeft deze kinderen hoop door bakkerijen te bouwen 
en ze daar op te leiden tot bakker. Wat mij in het bijzonder raakt, is dat we deze 
kinderen een kans op een toekomst geven. Het aantal projecten wat door Bake for 
Life is opgezet stijgt gelukkig nog steeds en ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdra-
gen. Daarbij heb ik twee enthousiaste mensen ontmoet: Christiena de Vries van de 
Hanzehogeschool Groningen die zich inzet voor Bake for Life College en Lukas den 
Admiraal die het KISS project ondersteunt (Keep it Smart en Simple). KISS leert moe-
ders van gehandicapte kinderen het bakkersvak. Vervolgens kunnen ze alle benodigde 
gereedschappen en ingrediënten in de vorm van een microkrediet verkrijgen. Er zijn 
hierdoor al twintig bakkerijtjes kunnen starten! Vanaf deze plek spreek ik ook de hoop 
uit dat meer en meer branchegenoten dit voorbeeld gaan volgen.

Een reis als deze – het is al vaker gezegd – zet het leven weer in een ander perspectief. 
Wij maken ons druk over alles, terwijl ze in Oeganda strijden voor een bestaan. Hier 
bij stil gestaan te hebben moet ik verder met de orde van de dag. De nieuwe uitgave 
van het vaktijdschrift NBT Magazine ligt voor u. Deze uitgave heeft als belangrijkste 
thema de bakkerijovens en ovenaccessoires. De bakker let op zijn portemonnee en 
wil de beste kwaliteit voor de beste prijs. Maar niet alleen de directe kosten, zoals de 
aanschafprijs, spelen een rol. Ook het energieverbruik speelt een grote rol. Daarnaast 
is, in de huidige maatschappij, het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet 
meer weg te denken. De bakker verlangt dan ook een oven die duurzaam en milieu-
vriendelijk is. 

Met de trend, gezond en ambachtelijk brood dat op ieder moment van de dag vers 
gekocht kan worden, wordt er meer op de winkelvloer gebakken. Bakkers willen 
compacte en flexibele ovens voor de winkelvloer. Al met al is de oven die voor u 
geschikt is, afhankelijk van uw bakbehoefte. Kijk ook eens goed naar uw oude oven. 
Misschien bakt deze nog prima maar met de huidige technieken zoals onder meer 
energie hergebruiken en warmteterugwinning zou uw energiegebruik zomaar tiental-
len procenten lager kunnen uitvallen. In deze uitgave wordt u door een aantal leve-
ranciers geïnformeerd. 

Verder wordt in deze uitgave van het NBT magazine ook aandacht besteed aan de 
productie van oliebollen. Bij een aantal bakkers zijn ze alweer rijkelijk uitgestald in 
of op de toonbank. Zelf heb ik ook de eerste oliebol alweer gegeten. Voor velen van 
u een lucratief product dat voor extra winst zorgt op het einde van het jaar. Bij het op 
grote schaal produceren wordt hierin meer geautomatiseerd. Door te produceren in 
geautomatiseerde oliebollenlijnen wordt de werkdruk voor de medewerkers verlicht, 
is er minder ziekteverzuim en een productietoename.

Laat u door deze uitgave van het NBT magazine inspireren en informeren over de 
speciale thema’s. Ik wens u veel leesplezier. Daarnaast hoop ik, voor u allen, op veel 
drukte en een goede verkoop rond de feestdagen. 

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

Voorgebakken

Peter Eversdijk  
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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.

http://www.beko-techniek.nl/
http://www.beko-techniek.nl/
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Desgevraagd bleek dat de meeste bezoekers naar 
München waren getrokken om noviteiten in de 
bakkersbranche te zien. Klaarblijkelijk stelde de 

beurs hierin niet teleur: 95,2% van de bezoekers 
gaf naderhand aan dat de IBA in dit opzicht goed 
of excellent was geweest. De branchevernieu-
wingen die te zien waren op de IBA betrof pro-
ductietechnologie, verpakkingen, logistiek, ruwe 
materialen, energie, hygiëne, winkelinrichting, 
snacks, koffie, marketing en verkoopconcepten. 
Bij elkaar was dit volgens 95% van de onder-
vraagden goed voor een compleet totaaloverzicht 
van de bakkersbranche.

Sfeer
De exposanten gaven aan dat de goede sfeer op 
de beursvloer terug te zien was in de positieve 
resultaten. Ze konden zo goed als de gehele 
doelstelling, die ze zich voorafgaand aan het 
beursbezoek hadden gesteld, behalen. Deze 

doelstelling was vaak in de richting van ‘klanten-
netwerken uitbreiden’ of ‘aandacht geven aan 
bestaande betrekkingen’ Niet alleen de kwaliteit 
van de beurs, maar ook die van de bezoekers 
werd door de ondernemers geroemd. 85% van 
de exposanten gaf de kwaliteit van de bezoekers 
de hoogste beoordeling.

Speciale gebieden
Op de IBA waren een aantal speciale gebieden 
die in 2015 voor het eerst op de beurs aanwezig 
waren, namelijk SnacktrendS, COFFEEWORLD 
en de Packaging Area. Deze onderdelen werden 
door zowel de exposanten als de bezoekers 
hoog gewaardeerd: gezamenlijk gaven ze de drie 

Afgelopen maand vond IBA 2015 plaats en we 
kunnen wel zeggen: het lange wachten werd 
beloond! De 23e editie van IBA trok maar liefst 
77.500 bezoekers, wat een toename is van 10% 
ten opzichte van de 2012-editie. Maar ook de 
1.309 aanwezige exposanten waren succesvol, 
want uit een onderzoek bleek dat de helft van de 
bezoekers ook daadwerkelijk een aankoop heeft 
gedaan tijdens IBA 2015. Hiermee werd er in 
totaal 1,3 miljard euro omgezet tijdens de IBA. 
87,4% van de exposanten noemde de IBA dan 
ook een succes.

IBA 2015 stelt niet teleur
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gebieden in respectievelijk 87,7%, 86,6% en 
81,7% van de gevallen de hoogste waardering. 
Ook de twee oriëntatie-tools ‘HandwerksGuide’ 
en SnackGuide’ werden positief beoordeeld.

UIBC-CUP
De deelnemers van de UIBC-CUP lieten bak-
kunsten van het hoogste niveau zien. Voor 
Nederland namen de talentvolle bakkers Tim 
Boers en Kris Huysman (beiden werkzaam 
bij Bakkerij Vreugdenhil in Maasdijk) namens 
het BoulangerieTeam deel aan de IBA Cup in 
München. Zowel voor Tim als Kris was hun eerste 
wedstrijd was seniorenniveau. Vorig jaar wisten 
zij beiden al een prijs te veroveren tijdens het EK 
Boulangerie voor junioren in Brussel. Het deel-
nemersveld in München was sterk. Nederland 
nam het op tegen Peru, Frankrijk, Amerika, 
China, Denemarken, Spanje, Kroatië, Rusland, 
Hongarije, Japan en gastland Duitsland. Het lukte 
deze jonge talentvolle bakkers om tijdens de IBA 
Cup in München de tweede plaats te behalen en 
eerste te worden in de productcategorie getoerd 
gerezen.

Industrie
Beurzen worden vaak gezien als graadmeter van 
de economische trend in de betreffende sector. 
Als dit ook opgaat voor de IBA, heeft de bak-

kerssector de komende tijd weinig te vrezen. De 
grote meerderheid van de aanwezigen (82,6%) 
schatten in dat de economische situatie van de 
sector waarin zij opereren goed tot uitstekend is. 
Hiermee is men in 2015 een stuk positiever dan 
drie jaar geleden. Toen geloofde slechts 75,7% 
dan hun sector er economisch goed voorstond.

Reacties
Er waren veel positieve reacties van mensen 
die dit jaar de IBA bezochten. Dieter Dohr, 
CEO en president van GHM (Gesellschaft für 
Handwerksmessen) zei: “De zes expositiedagen 
werden gekenmerkt door een positieve atmosfeer 
bij zowel exposanten als bezoekers. Dit had een 
inspirerend en besmettelijk effect.” De president 
van de associatie van Duitse bakkers, Peter 
Becker, voegde toe: “Voor ons betekenen beur-
zen meer dan een ontmoetingsplek voor (inter)
nationale bakkers en confectioneurs. Dit jaar 
hield de IBA meer in dan slechts een productaan-
bod. Workshops, lezingen en live presentaties 
over de productie van brood, banket, koffie en 
snacks werden goed ontvangen. Velen gebruikten 

deze unieke kans voor gratis training om zichzelf 
en hun bedrijf voor te bereiden op de toekomst.”

Gerhard Schenk, president van de DKB (Duitse 
Confectioneursbond) en vicepresident van de 
UIBC (Internationale bakkers- en confectioneur-
sunie), zei ten slotte: “De IBA is niet alleen voor 

mensen met vele jaren vak-ervaring. De beurs is 
ook ideaal geschikt voor trainee confectioneurs. 
Nergens anders wordt er een vergelijkbaar over-
zicht van de gehele industrie geboden. Iedereen 
ging met honderden ideeën voor het bedrijf en 
het dagelijks leven weer nar huis. Al met al was 
er bij de IBA dit jaar een grotere variatie aan pro-
ducten voor (banket)bakkers.”

Uiteraard zal er over drie jaar (2018) weer 
een IBA plaatsvinden. Deze zal dan weer in de 
beurshal van München worden gehouden, van 
15 tot 20 september. Kijk voor meer informatie 
op www.iba.de.

Peter Becker (President of the 
German Baker Confederation), 
Tim Boers, Kris Huysman en 
Wolfgang Schäfer (vice pre-
sident of the German Bakers 
Confederation)

http://www.iba.de/
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Rijke: “Inmiddels werkt deze depanner al weer 
twee jaar naar volle tevredenheid, en zoals dat 
gaat in de techniek, de uitdaging gaat verder. Een 
buitenlandse klant kreeg lucht van deze tweevou-

dige naaldenkop en als twee kan waarom dan niet 
vijfvoudig? Zoals gebruikelijk bij Divardy werden 
de ervaringen van alle naalddepanners inclusief 
degene met de dubbele kop verzameld. De ser-

vicemonteurs van Divardy 
werden bij elkaar geroe-
pen om te brainstormen 
wat er beter kan, welke 
problemen er bij komen 
en wat zij als oplossing 
zien. Met deze input zijn 
onze ontwikkelaars aan 
de slag gegaan en al na 
enkele weken zagen zij 
mogelijkheden voor een 
Divardy ‘multi’ naalden-
kop. Deze vijfvoudige 
naaldenkop is door de 
Divardy engineers uit-
gewerkt en inmiddels al 
in elkaar gezet door de 
assemblage-engineers. 
Een uitdaging is omgezet 

in een machine die klaar staat om brood te gaan 
depannen.”

Het vermoeden dat het niet bij een vijfvoudige 
naaldenkop zou blijven is inmiddels bevestigd. 
Divardy heeft namelijk al door een aanvraag 
voor een achtvoudige naalddepanner het systeem 
verder uitgebreid! “Zo blijven wij de industriële 

bakkersbranche voorzien van oplossingen. Of het 
nu om groot of klein brood gaat, Divardy blijft de 
depan-specialist. Graag rekenen wij u voor welke 
terugverdientijd er aan een investering in een 
nieuwe depanner zit”, zo besluit Rijke.

Meer informatie: 

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

Divardy heeft de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd in de branche onder meer met de betrouw-
bare naalddepanners. David Rijke is dan ook maar wat trots op de naam die Divardy heeft in de bakkers-
branche, ook buiten de Nederlandse grenzen zoals bleek tijdens IBA 2015. “Het was dan ook mooi voor ons 
dat een Belgische industriële bakker met een ingewikkelde uitdaging bij Divardy terecht kwam”, aldus rijke. 
“Divardy heeft al vele naalddepanners geleverd, allen met een enkelvoudige naaldenkop. Ook bij deze klant 
heeft een  gedeelte van de productie een enkelvoudige bakvorm. Echter produceren ze ook met tweevoudige 
bakvormen, de zo geheten halfjes. Om dat proces goed te stroomlijnen zijn ze bij ons uitgekomen.”

“Wij blijven de industriële bakkersbranche voorzien 
van oplossingen”
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http://www.divardy.nl/
http://www.bvtbs.nl/
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IBA 2015 trok met 77.500 bezoekers maar liefst 
10% meer bezoekers. Ook bij Baktec merkte ze 
dat het drukker was. “Onze stand werd zeker 
beter bezocht in vergelijking tot vorige edities. De 
interesse in onze producten is vooral in Afrika, het 
Midden-Oosten en Azië toegenomen. We heb-
ben gemerkt dat naast de industriële bakkerijen, 
ook bakkerijen van kleinere omvang steeds meer 
vragen om onze modellen aan te sluiten in een 
netwerk en extern te kunnen besturen. Klanten rea-
geren dan ook enthousiast op onze nieuwe func-
tionaliteiten die beschikbaar zijn op onze water 
meng- en meetapparaten en de connectiviteit van 
onze modellen.”

“Vanuit de industrie is enthousiast gereageerd op 
ons nieuw model B6 CERES Pro met een hoge 
doseersnelheid van 200 liter per minuut, die in 
2016 wordt geïntroduceerd. We hopen dan ook 
dat volgend jaar de belangstelling voor de B6 
CERES Pro omgezet wordt in opdrachten. Al met al 

mag je absoluut stellen dat de IBA 2015 succesvol 
is voorlopen voor ons”, vertelt Sabine tot slot.

Meer informatie: Baktec B.V.
Tel. +31 (0)70 511 8005
www.baktec.com 

IBA 2015 was natuurlijk het belangrijkste evene-
ment in de bakkersbranche van dit jaar. Er waren 
ook veel Nederlandse bedrijven aanwezig in 
München die zich van hun beste kant lieten zien, 
zoals Baktec. Wij spraken met Sabine Walbeehm 
over de deelname van Baktec aan de IBA. “IBA 
2015 is voor ons absoluut succesvol verlopen”, 
zegt zij onder meer. 

“IBA 2015 is voor ons absoluut succesvol verlopen”

http://www.baktec.com/
http://www.bvtbs.nl/
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Het complete programma van Skillpack komt tot 
stand door de goede partnerschappen met andere 
bedrijven. Daardoor heeft het bedrijf een ruime 
kennis opgebouwd die vertaald wordt naar klant-
specifieke verpakkingsoplossingen. Ook heeft 
Skillpack regelmatig gereviseerde machines in 
de aanbieding. Het assortiment bestaat onder 
andere uit flowwrap-
pers zowel horizon-
taal als verticaal en 
mechanisch tot vol-
ledig servo.

Door de directe 
marktbenadering en 
het aanwezige ver-

pakkingsspecialisme biedt Skillpack u een juiste 
oplossing voor het verpakken van uw product 
en diverse andere verpakkingsoplossingen. Een 
zeer belangrijk gegeven is dat Skillpack geheel 
wordt ondersteund door een 24/7 servicedienst.  
Skillpack BV heeft tevens de beschikking over 
een eigen onderdelenmagazijn. 

Meer informatie:

Skillpack B.V.
Tel. +31 (0) 78 693 3900
www.skillpack.nl 

Tijdens IBA 2015 was onder meer Skillpack BV aanwezig en daar toonde het bedrijf haar brede 
assortiment verpakkingsoplossingen. Skillpack BV is sinds 2001 actief in de Benelux en mag zich een 
specialist noemen in verpakkingssystemen. Zo biedt Skillpack een totaalpakket op het gebied van flow-
packen, multiheadwegers, traysealen en dieptrekken.

Skillpack: specialist in verpakkingssystemen

“Ook de mixer van Benier (MDD 200) trok net als 
in 2012 veel aandacht”, zo vervolgt Kathy. “Wat 
ook positief door onze klanten werd opgemerkt 
was de uiting van ‘Kaak Spirals’. Hier trokken 
de nieuwe bandwasmachine en de time-lapse 
video over de koeltoren montage veel publiek. 
Het paradepaardje van de Kaak-stand was uiter-
aard de iBakeware Experience, die liet zien hoe 
waanzinnig sterk onze bakeware en coating onlos-

makelijk geïntegreerd 
zijn in ons totale concept 
van verticale comple-
mentaire integratie; Van 
Silo tot Krat, of de uiting 

binnen Kaak Bakeware: 
YOU BAKE, WE CARE ! 
De doelstelling van dui-
zend bezoekers aan deze 
‘Experience’ tijdens de 
IBA werd ruimschoots 

behaald en de teller stond op de laatste dag op 
maar liefst 1.200. We zijn dan ook zeker tevreden 
over het verloop van de beurs.”

Voor aanvullende informatie:

Kaak Groep
Tel. +31 (0)315 339 111
www.kaakgroup.com
www.ibakeware.eu

We blikken in deze uitgave nog even terug op IBA 2015. De Kaak Groep kijkt in ieder geval met volle 
tevredenheid terug op haar optreden op de IBA. De aangepaste, productgeoriënteerde presentatie viel 
in goede aarde, zo hoorden en zagen wij ook zelf. “In de hoek Pizza concepts werd met name de DrieM 
pizza lijn goed ontvangen door onze klanten en zeker ook de nieuwe ‘Xtrueder’ afweger van Benier”, 
aldus Kathy Gaalman, marketing manager bij de Kaak Groep.

Kaak Groep kijkt tevreden terug op IBA 2015

Het paradepaardje van de stand, de iBakeware 

Experience

◀ De stand gezien van-

uit de hoek waar de Kaak 

pizza lijn concepten werden 

gepresenteerd

http://www.skillpack.nl/
http://www.kaakgroup.com/
http://www.ibakeware.eu/
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Spronk is sinds 2008 de trotse verdeler van het 
Duitse Wachtel in Nederland. “Waar we aanvan-
kelijk dachten dat de grootste markt vooral voor de 
rotatie ovens aanwezig was, zien we juist de laat-
ste jaren de vraag naar elektrische etage-ovens met 
stenen vloer heel hard toenemen. Deze vloerovens 
verkochten wij al veel bij scholen en proefbak-
kerijen maar door de ontwikkelingen in de markt 
steeg de verkoop onder de ambachtelijke bakkers 
tot onze verbazing. Met name in de winkels zien 
we steeds vaker producten gebakken worden in 
een vloeroven en in die situaties is bijvoorbeeld 
het type Piccolo van Wachtel een uitstekende 
keus”, aldus Harm.

Internationale speler
Wachtel is al sinds 1923 een vooraanstaande leve-
rancier van ovens en door de jaren heen heeft het 
bedrijf zich gespecialiseerd in elektrische etage-
ovens. “Wachtel is een internationale speler met 
enkele honderden medewerkers en heeft zich al 
lang bewezen. Er is een nieuwe generatie in de 
vorm van Oliver Frey aan de leiding bij Wachtel 
en dat heeft een professionaliseringsslag tot gevolg 
gehad. In Hilden (bij Düsseldorf) en Pulsnitz 
worden de ovens geproduceerd naar de hoge stan-
daard die Wachtel altijd nagestreefd heeft en waar 
Duitse bedrijven om bekend staan.”

Breed assortiment
Niet alleen de Duitse gründlichkeit is wat Wachtel 
onderscheidend maakt, zo horen wij van Harm. 
“Wachtel is enorm sterk door het uitgebreide aan-
bod. Wij kunnen zodoende klantspecifieke oplos-
singen leveren. Na een kennismakingsgesprek 

brengen wij de wensen en ideeën van de klant in 
kaart en geven we waar nodig advies. Dan kunnen 
we kijken naar wat er gebakken gaat worden en 
welke capaciteit de oven zou moeten hebben. We 
willen zo goed mogelijk meedenken.”  

Werkwijze
Spronk Bakkerijmachines is, net als Wachtel, een 
familiebedrijf met een lange historie in de bak-
kersbranche. Het bedrijf is al bijna vijftig jaar actief 
en heeft enorm veel kennis in huis. “Zoals gezegd 
streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit, maar 
de persoonlijke benadering en kennis van zaken 
zijn ook aanwezig. Daarnaast willen we efficiënt 
werken en er voor onze klanten zijn. Harms broer 
Arno is als projectleider verantwoordelijk voor de 

Deze uitgave van NBT Magazine staat onder meer 

in het teken van ovens. Wat de laatste jaren opvalt, 

is de toenemende vraag naar elektrische inschiet-

ovens met stenen vloer. Aanbieders zijn er genoeg, 

maar als u op zoek bent naar een oven in deze 

categorie neemt u waarschijnlijk ruim de tijd om 

informatie in te winnen. Spronk Bakkerijmachines 

heeft met Wachtel een premium merk in haar 

assortiment. “Waar Spronk Bakkerijmachines en 

Wachtel allebei voor staan, is het streven naar de 

meest hoogwaardige kwaliteit, een persoonlijke 

benadering en advies op maat. Dat kunnen wij 

bieden door een jarenlange ervaring in de branche 

en een zeer uitgebreid portfolio aan hoogwaardige 

ovens”, zo citeren wij Harm Spronk.

“Het is voor ons een genot om de Wachtel ovens 
te mogen verkopen”



uiteindelijke klanttevredenheid. In de afgelopen 
vijftig jaar hebben we een trouwe groep klanten 
opgebouwd middels onze manier van werken, een 
hoge mate van service te bieden en door eerlijk te 
zijn. Vertrouwen is heel belangrijk en dat schaden 
wij niet. We kunnen een totaalpakket leveren, bui-
ten de ovens van Wachtel en dat stelt ons in staat 
om turn key projecten te realiseren.”

Totaalplaatje
Met Wachtel heeft Spronk Bakkerijmachines naar 
eigen zeggen ‘goud in handen’. “Het is voor ons 
een genot om de Wachtel ovens te mogen verko-
pen. De kwaliteit is zo hoog en de mogelijkheden 
zijn legio, dat het voor ons heel makkelijk is om 
onze klanten Wachtel aan te bieden. Daarnaast 
is Wachtel niet duur voor wat je krijgt. Er wordt 
standaard drie jaar garantie op de ovens gegeven 
en Wachtel besteedt ook veel aandacht aan service 
en betaalbare onderdelen. Alles klopt aan Wachtel, 
het totaalplaatje is compleet. Dat zie je ook zeker 
aan de producten als Piccolo en Infra, de elektri-
sche etage-ovens van Wachtel, en de gasgestook-
te Columbus inschietoven en de energiezuinige 
R-Evolution rotatieoven”

Piccolo
Piccolo is de populairste etage-oven van Wachtel. 
Deze compacte oven is ideaal voor gebruik in 
winkels. “Piccolo beschikt over een stenen bak-
vloer, voor een gelijkmatig en zodoende optimaal 
bakresultaat. Vooral in winkels is de Piccolo van 
toegevoegde waarde, want mensen kunnen zien 
dat er ambachtelijk gebakken wordt. Deze trend 
zie je natuurlijk heel erg opkomen. De oven is 
modulair op te bouwen naar wens van de klant. 
Zo is het aantal etages te bepalen dankzij het intel-
ligente modulaire bouwsysteem en er kan later 
dan ook altijd nog uitgebreid worden. De bestu-
ring is links of rechts te plaatsen en hygiënisch 
en duurzaam door het touch screen glaspaneel. 
Ook is de baktemperatuur per etage in te stellen 

door een aparte boven- en onderbesturing, dus 
zowel voor de kruim als de vloer. Daarmee krijg je 
een veel betere bakkwaliteit. Middels een slimme 
elektrische verregeling via het Master Energie 
Managementsysteem kan de elektrische aansluit-
waarde met 70% bespaard worden”, zegt Harm.

“Maar ook de nieuwste Wachtel-innovatie is terug 
te vinden in de Piccolo-ovens”, zo vervolgt Harm. 
“De ovenruit is makkelijk – zonder gereedschap 
– te verwijderen om deze schoon te maken. 
Daarnaast zijn ook de stoomunits uitneembaar en 
zodoende dus makkelijk te onderhouden tijdens 
de servicebeurt. Dit systeem is door Wachtel 
gepatenteerd.  De Piccolo beschikt verder over 
keramische elementen voor rustige en gelijkmatige 
temperatuurovergangen. Om tot slot optimaal te 
voldoen aan de bakwensen van de klant is de 
inschiethoogte naar keuze namelijk 14, 16,5 of 20 
centimeter.”

Hilvers
Bij Bakkerij Hilvers zijn ze overtuigd van de onder-
scheidende aspecten van de Piccolo, want in het 
Arnhemse Rijkerswoerd is een winkel van deze 
bakkerij te vinden waar ze gebruik maken van een 
zogenaamde Piccolo II-4 Premium. “De inrichting 
van deze winkel hebben wij mogen verzorgen. 
Ook bij dit project hebben we goed geluisterd naar 
de wensen en de ideeën van de klant om zo tot 
een goed resultaat te komen. Gelukkig is alles naar 
wens verlopen en mede daardoor mogen we eind 
november nog een filiaal inrichten met een open 
bakkerij. Het komt absoluut niet vanzelf en het is 
hard werken, maar met Wachtel hebben we een 
goed verkoopargument waarmee we het verschil 
kunnen maken”, zegt Harm tot slot.

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

Harm Spronk bij de Wachtel Piccolo 

II-4 Premium bij Bakkerij Hilvers
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NewCap Bakery Services BV 
Vleugelboot 20 
3991 CL Houten 
The Netherlands 
T: +31 (0)30-6361006 
F: +31 (0)30-6361016 
 
E: sales@newcapbs.com 
 I: www.newcapbs.com 

Specialist in designing and 
manufacturing flexible solutions  
for industrial bakeries. 

Our product range 
includes: 

mailto:sales@newcapbs.com
http://www.newcapbs.com/
http://www.newcapbs.com/
http://www.mg-techniek.nl/
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Belangrijke innovaties op de MIWE-stand waren 
de atmosferische oven ‘Roll-In e+’ en de ver-
nieuwde variant van de klassieke ‘Ideal e+’-oven. 
Ook was er groot nieuws met het nieuwe contro-
lesysteem ‘go!’ en de nieuwe snack bereidende 
‘gusto snack’.

Atmosferisch bakken
Door een problematische plaatsing van de schoor-
steen, weersafhankelijke fluctuaties en dergelijke 
variabelen is het vaak lastig om de luchtdruk in de 
bakkamer te controleren. Daardoor is consistent 
bakken lastig of zelfs onmogelijk. De oplossing 
voor dit probleem wordt gevormd door de MIWE 
Roll-In, die atmosferisch bakt wat betekent dat 
de luchtdruk in de bakkamer automatisch gelijk 
gehouden wordt. Hierdoor kan perfect consistent 
gebakken worden ongeacht invloeden van bui-
tenaf, maar is ook het volume hoger. Deze oven 
is ook nog eens energiebesparend, gemakkelijk 
schoon te houden, uitgerust met een tien inch 

touch screen voor gemakkelijke bediening en 
optioneel leverbaar met een stenen muur. Tevens 
is er de optie om een draadloze kernvoeler in te 
zetten in deze oven.

Ideal e+ 3.0
Van de Ideal e+ oven is het schoorsteensy-
steem compleet vernieuwd op basis van met 
de computer uitgevoerde luchtstroomsimulaties. 
Hierdoor is de consistentie van bakprestaties van 
de oven verbeterd en wordt de warmte door het 
vernieuwde pijpsysteem beter verdeeld. Door de 
nieuwe deurconstructie is de gehele hoogte van 
de bakkamer te gebruiken. De flexibiliteit is ver-
der vergroot door het driedelige circuitsysteem.

Go!
Wegens steeds veranderende wensen op gebied 
van bediening van apparatuur heeft MIWE de 
controle-unit Go! vernieuwd. Iedereen, van uit-
zendkracht tot meesterbakker, moet met de ovens 
van MIWE kunnen werken. Daarom zijn de 
bedieningspanelen aangepast op de wensen en 
de expertise van de verschillende gebruikers. De 
menustructuur is simpel en verloopt in zo wei-
nig mogelijk stappen. De interface kan worden 
gepersonaliseerd en de ovens zijn met een smart-
phone aan te sturen. MIWE heeft twee apps geïn-
troduceerd: MIWE mes-
senger en MIWE zoom. De 
eerste geeft alleen statusin-
formatie van de oven door, 
de tweede geeft ook de 
mogelijkheid om de oven 
van afstand te bedienen.

Snacks
MIWE helpt bakkers in het 
steeds belangrijkere seg-
ment van snacks met de 
aero e+. Enkele jaren gele-
den werd deze convec-
tieoven uitgerust met een 
speciale gastro-functie. 
Nu zijn ook stoomtech-
nologie, een meervoudige 
temperatuursensor en de 
Go! interface toegevoegd. 
Bovendien zal de gastro-
functie nu ook op de ovens 
econo en gusto geleverd 
worden. 

De gusto snack is speci-
aal ontwikkeld voor het 
bakken van snacks. Deze 
heeft een grill-functie en 
Go!-bedieningssysteem. 
De gusto en gusto snack 
zijn goed in combinatie te 
gebruiken.

Meer informatie:

MIWE Agency Nederland 
(onderdeel van de Veenhuizen Groep)
Tel. +31 (0)342 465606
www.miwe.nl

Atmosferisch bakken, smartphone-be-
diening en snacks bij MIWE op de IBA
Voor MIWE was IBA 2015 een groot succes. Het 
bedrijf had veel productinnovaties op de stand in 
München en daar werd louter positief op gerea-
geerd. Bovendien was er op de stand de mogelijkheid 
om onder de noemer ‘dialogue points’ MIWE te con-
sulteren over recente thema’s. Uiteraard verzorgde 
MIWE ook het bewijs van de productkwaliteit van 
het bedrijf door zelf allerlei producten te bakken.

De ideal e+ 3.0

Met de MIWE zoom-app zijn bepaalde ovens op 

afstand te bedienen met smartphone of tablet ▼
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http://www.miwe.nl/


N B T  M A G A Z I N E  N R  5  2 0 1 518

S P E C I A L :  O V E N S

Bongard innoveert continu op het gebied van 
desemconcepten, duurzaamheid, details en 
design. Met nieuwe technologieën en veranderen-
de behoeftes van consumenten en de samenleving 
is dit een proces dat niet stilstaat. Het Bongard 
ovenassortiment van EverBake Capway bestaat uit 
rotatie-, vloer- en convectie ovens op basis van gas, 
elektra of olie. 

Bongard Cervap RS vloeroven
• Nu tot 30% energiezuiniger 
• Milieuvriendelijk 
• Uitmuntende stoomcapaciteit 
• Mooie bakaard
• Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel 
 ‘Sensitiv’
• Uitgestelde opstart
• Tien jaar garantie op ringpijpen

De Cervap RS van Bongard is een gasoven die 
gebruik maakt van energie terugwinning uit de 
brander. Zo wordt er onder meer energie gewon-
nen tijdens de afvoer van de verbrandingsgassen. 
De energie die vrijkomt, door het verhitten van 
de buizen tijdens dit proces, wordt weer gebruikt 
voor het opwarmen van de oven. De CO2 uitstoot 
is verlaagd waardoor de Cervap een milieubewuste 
keuze is en daarnaast is het energieverbruik bedui-
dend lager.

Bongard 8.64 MG rotatieoven
• RVS bakkamer 
• Dubbele Stoom capaciteit 
• Nu 19% energiezuinig 
• Gebruiksvriendelijke touchscreen 
 besturing ‘INTUITIV’ 
• Soft flow technologie voor geleidelijke, 
 effectieve luchtcirculatie
• Verruimde capaciteit & productiviteit

De rotatieoven van Bongard is makkelijk in 
gebruik, alles kan op wagens afgebakken worden. 
De voordelen van een rotatieoven zijn onder meer 
dat de oven flexibel is, snel opwarmt en afkoelt en 
er is weinig vloeroppervlak nodig. De rotatieoven 
van Bongard heeft de laagste omloopsnelheid in de 
baktunnel waardoor er een rustigere bakaard ont-
staat (slechts negen meter per seconde!). Hierdoor 
is het bakproces minder agressief (Gently Baking) 
en is er een geleidelijke effectieve luchtcirculatie. 
Dit zorgt voor een mooie gelijkmatige kleuring 
van de producten en zorgt ervoor dat producten 
niet uitdrogen.

Soleo 
Voor de bereiding van ambachtelijke broden 
heeft EverBake Capway een compleet aanbod 
aan machines en ovens. De ideale oven om een 
desemconcept op te starten of te integreren in uw 
bestaande bakkerij is de Bongard Soleo stenen 

vloeroven. Deze elektrische modulaire vloeroven 
wordt ontdekt door steeds meer bakkers, mede 
door zijn multifunctionele inzetbaarheid en modu-
laire samenstelling. Hij is leverbaar in drie breed-
tes; de M2, de M4 en de M6. Daarnaast is deze 
oven prima geschikt als vloeroven voor uw bakke-
rij of als bak/winkeloven in de winkel. De kwaliteit 
van het bakresultaat van de Soleo is vergelijkbaar 
met zijn grote broers de Omega2 of Orion. Het 
grootste voordeel van de Soleo is het modulair 
samenstellen. Bepaal zelf of u een verrijdbare of 
vaste oven wenst, met rijskast onderstel of platen 
opslag, één, twee, drie of vier etages. Zelfs de eta-
gehoogte is leverbaar in twee varianten, 180mm 
en 240mm hoog. 

Meer informatie:

EverBake Capway
Tel. + 31 (0)88 73 000 00 
www.everbake-capway.nl

Sinds 2011 is EverBake Capway importeur/leve-

rancier van Bongard ovens en bakkerijmachines. 

Bongard is gevestigd in Frankrijk, waar nog veel 

met traditionele en natuurlijke deegbereidingspro-

cessen zoals autolyse, poolish en desem wordt 

gewerkt. Lekker brood maken is hier de grootste 

vanzelfsprekendheid. Bongard weet dus als geen 

ander aan welke eisen machines en ovens moeten 

voldoen. Voor de productie van desem en busbrood 

heeft Bongard de Cervap RS vloeroven en de 8.64 

MG rotatieoven in het assortiment. Daarnaast heeft 

Bongard voor desembakkerijen de Soleo stenen 

vloeroven welke onder meer als winkeloven gebruikt 

kan worden. Hieronder meer over deze ovens.

Bongard oven mix voor desem en busbrood
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E  info@vanweeswaalwijk.nl
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•  Speciaal machinebouw

•  Productieautomatisering

•  Robotisering

•  Onderhoud, revisie en reparatie

•  Machineonderdelen en constructiewerk

&•  Van ontwerp t/m realisatie (W E)

Kortom, uw full-service partner

Voor innovatieve oplossingen 
     in uw productieomgeving
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De nationale inspiratiedagen voor het 
ambachtelijke bakkersvak
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In de winkel van Bakkerij Holland is het op vrij-
dagochtend druk als wij op bezoek komen. Klanten 
komen en gaan en John Holland is druk aan het 
bakken in de net nieuwe Pavailler stenen vloeroven. 
“We wilden eigenlijk eerder al verbouwen volgens 
dit concept”, zegt John Holland. “Maar door onder 
meer de recessie zijn we wat terughoudend geweest. 
Nu was het moment toch daar om de winkel vol-

ledig te verbouwen. We hebben ook contact gehad 
met andere leveranciers die dit ‘belevingsconcept’ 
leveren, maar met Fons hebben we al vaker zaken 
gedaan en we wiste dat hij met een juiste oplossing 
zou komen voor ons.”

Juiste uitstraling
En dus mocht Fons op zoek naar een robuuste win-
keloven met stenen vloer. “Via mijn netwerk ben ik 
op zoek gegaan naar een passende oplossing voor 
Bakkerij Holland”, aldus Fons. “Ik kwam al gauw uit 
bij Pavailler. Ik ken het moederbedrijf – dat zich ook 
gespecialiseerd heeft in bakkerijmachines en koelin-
gen – en dus ben ik op bezoek geweest in Frankrijk. 
Het hele verhaal van deze oven klopt. Het is een 
robuuste stenen vloeroven met de juiste uitstraling 
en een hele goed bakkwaliteit. Daarnaast hebben 
we met een kleine ruimte te maken en door gebruik 
te maken van het vaste inschietapparaat kan er mak-
kelijker gewerkt worden.”

Fier!
John en Niels Holland waren snel overtuigd van de 
kwaliteiten van de oven. “We hebben veel vertrou-
wen in Fons en dat heeft hij weer niet beschaamd. 
De Pavailler-oven werkt perfect, beter dan verwacht 
eigenlijk. We hebben met het vernieuwen van onze 
winkel ook een nieuwe productlijn geintroduceerd 
onder de naam Fier! Desembrood. Het unieke rijs-
proces en de toevoeging van desem zorgen voor 
een intenser aroma, volle smaak, rustieke kruim en 
een lekkere krokante korst. Deze pure, eerlijke en 
authentieke broden worden nu vers gebakken in de 
winkel op vrijdag, zaterdag en zondag, natuurlijk 
in de vloeroven. Ik moet zeggen dat het heel goed 
bevalt allemaal.”

Bakresultaten
Dit is de eerste Pavailler-oven die HTI in Nederland 
levert, zo horen wij van Fons. “Het is echt een hele 
professionele oven met een externe stoomvoorzie-

ning. Door de stenen vloer is er sprake van boven- en 
ondertemperatuur wat de bakresultaten alleen maar 
ten goede komt. Zeker voor de desembroden is het 
bakken op de stenen vloer cruciaal”, vertelt Fons. 
“Het bakt wel heel anders, maar het resultaat is 
geweldig”, zo vult John aan. “Het ging ook meteen 
goed. De korst is lekker door het bakken op de stenen 
vloer en de structuur is prachtig. We merken dat het 
aanslaat bij onze klanten. Mensen die normaal alleen 
maar busbroden eten, proberen het toch uit en willen 
niks anders meer. We verkopen gewoon heel goed en 
daarom zijn wij ook zo tevreden”, besluit John. 

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

HTI installeert eerste Pavailler stenen vloeroven 
bij Bakkerij Holland 
Het bakken van producten in de winkel wordt steeds 
populairder onder bakkers. De beleving die het 
creëert in de winkel is ongekend en er wordt vanuit 
klanten nagenoeg altijd positief op gereageerd. Dat 
zag de redactie van vaktijdschrift NBT Magazine 
met eigen ogen bij Bakkerij Holland in Nijmegen. 
Daar heeft John Holland samen met zijn zoon Niels 
onlangs de winkel compleet verbouwd volgens het 
‘belevingsconcept’. “We wilden graag afbakken in 
de winkel op een stenen vloeroven en dan vooral 
desembroden, maar niet in een simpel winkeloven-
tje. We hebben onze wens bij Fons van den Heuvel 
van HTI neergelegd, want hij heeft ons eigenlijk met 
alles in onze bakkerij altijd al goed geholpen. Ook nu 
zijn we weer enorm tevreden met hetgeen hij heeft 
geleverd”, zo is John Holland stellig.

John Holland haalt het prachtig gebakken brood uit 

de Pavailler vloeroven
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Het hele proces van de FlexBaker-UV wordt 
gecontroleerd door een innoverend besturings-
programma met tweehonderd verschillende ven-
tilatorsnelheden, PID-regelsysteem (Proportional, 
Integral, Differential), nauwkeurige en regelma-
tige afstelling afhankelijk van de vereiste relatieve 
vochtigheid van de lucht en temperatuur, en verti-
cale en horizontale lichtdistributieleidingen. Het 
geheel garandeert optimale klimaatomstandighe-
den, waardoor uitdroging tegen wordt gegaan, 

er versteviging van de structuur van het brood 
optreedt en hetgeen de aroma’s en de smaak ten 
goede komt. “Heel sec gezegd zorg je met de 
FlexBaker ervoor dat je afgebakken brood beter 
wordt bewaard en niet beschimmelt, waardoor je 
snel kunt inspelen op vraag in je winkel. Je hoeft 
dus geen nee meer te verkopen, want binnen 
vijftien minuten heb je vers afgebakken brood 
voorhanden, waar je voorheen twee tot drie uur 
nodig had. Dit is voor ons de ideale oplossing.” 
 
Bart is bijna een jaar later zeer enthousiast in 
zijn commentaar over de FlexBaker-UV. “Wij 
kunnen ons twee fasen brood meer dan een 
week bewaren in de FlexBaker, alvorens we het 
afbakken. Het hele proces verloopt optimaal. Het 
brood komt er beter uit en komt qua gewicht zelfs 

zwaarder uit de FlexBaker dan dat het erin gaat 
door het bevochtigingssysteem. Dat is toch wel 
heel mooi.”

Vertrouwen
De voordelen van de FlexBaker zijn onder meer 
minder derving en geen nee-verkoop, flexibiliteit, 
een betere smaak- en aromaontwikkeling, een 
hoger rendement en de hele dag door versgebak-
ken producten. “Wij hebben een biologische 

bakkerij, waarvoor de FlexBaker uiterst geschikt 
is. Als je alles verpakt moet invriezen, ben je veel 
meer tijd kwijt. Met de FlexBaker werk je veel 
efficiënter en je brood is van een betere kwaliteit. 
Daarbij is Hein een betrouwbaar en gerenom-
meerd bedrijf. Ze roepen niet in het wilde weg 
dat ze een geweldig nieuw systeem hebben ont-
wikkeld, ze maken het ook in de praktijk waar. 
Dat geeft ook vertrouwen.”

Volgens Stef Alferink is het absoluut niet nodig 
om ook maar iets te veranderen aan je recepten. 
“Alles is precies hetzelfde als voorheen”, zegt hij. 
“Alleen verloopt de productie meer gestroomlijnd. 
Daardoor kan het aantal uren nachtwerk gevoelig 
worden verminderd. Tegelijk neemt de druk af in 
de productie, omdat je altijd genoeg producten 

Wat fijn zou het zijn als u uw broodassortiment 

kunt voorbakken en gedurende meerdere dagen 

kunt bewaren. Een utopie is het zeker niet, want 

Hein heeft recent de FlexBaker-UV geïntrodu-

ceerd. Dit ingenieuze vochtregelsysteem voor-

komt uitdroging en de ingebouwde UV-lampen 

gaan schimmelvorming tegen. Bakkerij Vedder uit 

Deurne heeft inmiddels geruime ervaring met de 

FlexBaker-UV. Een half jaar geleden spraken wij al 

met Bart Vedder over de FlexBaker-UV en destijds 

was hij al zeer te spreken over de nieuwste inno-

vatie van Hein. Bijna een jaar later is dat gevoel 

alleen maar versterkt. Hij gebruikt de revolutio-

naire opslagcel om twee fasen brood onverpakt op 

te slaan en meer dan een week te kunnen bewaren. 

“Door de FlexBaker-UV zijn we heel erg flexibel, 

want doordat je het brood niet meer invriest, heb 

je binnen vijftien minuten een heerlijk afgebakken 

brood, dat kort nadien al gesneden kan worden. 

Daardoor hebben we meer rust in de bakkerij en 

meer service in de winkel”, vertelt Bart Vedder.

Hein FlexBaker-UV: meer rust in de bakkerij, 
meer service in de winkel
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in huis hebt. Het belangrijkste voordeel dat uit 
het gebruik van de FlexBaker-UV voortvloeit, is 
het hogere niveau van de service aan de klant. 
Logisch: je hoeft niemand meer weg te sturen 
omdat het brood op is. Tot net voor sluitingstijd 

kan men vers gebakken brood aan de klant aan-
bieden. De FlexBaker kasten kunnen geleverd 
worden vanaf één wagen of rek van 60x80cm  tot 
grote cellen van circa veertig wagens.”

Ecostone2

Stef had nog nieuws te melden naar aanleiding van 
de IBA-deelname van Hein. De grootste innovatie 
die werd gepresenteerd in München was de Hein 
Ecostone2 rotatieoven. Stef: “Deze rotatieoven 
levert circa 20% energiebesparing op. Hein heeft 
speciaal voor de Ecostone2 een nieuw besturingssy-
steem ontwikkeld. Deze nieuwe touchscreen – in 
zeven of tien inch – heeft het besturingsgemak van 
een tablet en geeft ruimte voor ruim tweehonderd 
bakprogramma’s. Verdere voordelen zijn de geïn-
tegreerde warmteterugwinning die geen stroom 
verbruikt en 100% mechanisch is, de warmtete-
rugwinning is volledig onderhoudsvrij, verbeterde 
bakresultaten, continu doorbakken en tot slot de 
teruggewonnen warmte wordt direct in de oven 
gebruikt. De oven is leverbaar van één wagen tot 
vier wagens, met standaard Hein-ophangsysteem 
of met draaiplateau. Bijna alle ovenwagens zijn te 
integreren in de nieuwe Ecostone2 rotatieovens.”

Universal Woodstone
Ook gooide Hein hoge ogen met de Universal 
Woodstone. De Universal Woodstone is een ring-
tube-oven die probleemloos zowel op hout, gas of 
olie gestookt kan worden. Niet alleen houtblok-
ken, maar ook gedrukt hout en houtbriketten kun-
nen worden gebruikt als brandstof. Met deze oven 
kan traditioneel gebakken worden: met hout, op 

steen. Een aantal bakkers die de IBA bezochten, 
hebben deze oven al in werking kunnen aanschou-
wen bij Bakkerij Aumuller in München. 

Shopstone
Tot slot vraagt Stef nog aandacht voor de Hein 
Shopstone. Dit is een elektrisch verwarmde heet-
wateroven en op dit systeem is patent aange-
vraagd. “Het grote voordeel van deze oven is dat je 
het traditionele bakkarakter van een heetwateroven 
behoudt. De aansluitwaarde van deze oven is 
ten aanzien van de traditionele elektrische ovens 
ongeveer de helft. Door deze lage aansluitwaarde 
hoeft in veel gevallen de elektrische infrastructuur 
niet aangepast te worden. De oven heeft een aan-
sluitwaarde van 19,5 kW bij vijf bakruimtes van 
120x80 centimeter. Het bakoppervlakte van de 
Shopstone bedraagt twee tot vijf vierkante meter 
met afmetingen van 80x60 of 120x80 centimeter. 
Er is keuze uit vier of vijf bakhaarden. De oven is 
ook in retro zwart verkrijgbaar. Tevens kan deze 
oven met lift master geleverd worden.”

Sh
op

st
on

e

W
oo

ds
to

ne

Sh
op

st
on

e

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

http://www.vanasseltenalferink.nl/
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De kwalitatief hoogwaardige private label range 
van Beko Bakkerij Techniek bestaat uit een rota-
tieoven met diverse capaciteiten tot 288 broden 
en de unieke oven Bekostone, een innovatieve 
heet water stenen vloeroven, met een capaciteit 
tot 120 broden. Arthur: “Het is een ongekend 
succes geworden; de Bekostone blijkt uitstekend 
te voorzien in de behoefte om bakaard van een 
inschietoven en het gemak van een rotatieoven te 
combineren. De range wordt gecompleteerd met 
narijskasten in verschillende maatvoeringen en 
energiezuinige tailormade wasemkappen.”

Bekostone
De Bekostone is een stenen vloeroven met zes ste-
nen vloeren die door een ononderbroken heetwa-
tersysteem verhit worden. “Uniek is dat de etages 
zwevend zijn gemonteerd; het laden en lossen van 
de Bekostone bestaat enkel uit het in- en uitrijden 
van een ovenkar, voorzien van platen en/of kop-
pels. Er is plaats voor twee ovenkarren per charge, 
een totaalcapaciteit van 120 broden. Bij het sluiten 
van de ovendeur zakt de bodemplaat automatisch 
en de ovenwagens dalen zo ver dat de koppels en 
platen direct op de stenen vloer komen te liggen. 
De directe hitteoverdracht van de stenen vloer op 
de broden zorgt voor het beste bakresultaat. Voor 
het direct op de stenen vloer bakken met koppels 
en platen is dus geen speciale ovenkar nodig. Ook 
direct op de vloer bakken is mogelijk, zonder 
gebruik te maken van koppels en platen. Voor het 
gemakkelijk en snel laden en lossen van de broden 
is er een speciale inschietwagen leverbaar. Het 
heetwatersysteem van de Bekostone bestaat uit een 
ononderbroken ringleiding die ervoor zorgt dat 
het hete water constant in beweging is. Dit zorgt 
voor een statische hitte, overal gelijkmatig, zonder 
gebruik te maken van een circulatieventilator”, 
aldus Arthur.

Energiezuinig 
“De branderkamer wordt op een traditionele wijze 
met vuurvaste stenen gemetseld”, vervolgt Arthur. 
“De op deze wijze vervaardigde branderkamer 
heeft een enorme warmteopslag en daarom laat de 
Bekostone slechts een minimale temperatuurdaling 
zien bij het wisselen van charges. De Low-Nox 
brander heeft een hoog rendement en is zuinig in 
verbruik. Deze kan gelijktijdig met de Beko-oven 
onderhouden worden; hier hoeft niet apart een 
gespecialiseerd bedrijf voor ingeschakeld te wor-
den. Elke etage is afzonderlijk voorzien van stoom. 
De producten in dezelfde charge op diverse etages 
krijgen dan altijd de juiste verdeling en de juiste 
hoeveelheid stoom. De prijs van de Bekostone 
is zeer concurrerend en is een ideale vervanging 
voor ovens met een vergelijkbare bakaard, zoals 
inschietovens, heetwaterovens en thermische olie-
ovens. De Bekostone beslaat maar een klein vloer-
oppervlak, is gemakkelijk op locatie op te bouwen 
en is zeer onderhoudsvriendelijk uitgevoerd. Geen 

pompen, kleppen, ventielen, ventilatoren, elek-
trische circuits in de bakruimte, expansievaten of 
olie verversen.”

Bekorotatie
Ook de Bekorotatie heeft inmiddels bewezen voor 
uitstekende gelijkmatige bakresultaten te zorgen 
op een zeer energiezuinige manier, zo horen wij 
van Arthur. “Een speciale, met vergroot oppervlak 
uitgevoerde, branderkamer zorgt voor maximale 
warmteafgifte. De warmte wordt tijdens het wis-
selen van charges maximaal vastgehouden door 
een extra groot uitgelegde stoomunit, die tevens 
zorgt voor een optimale stoomvoorziening. Ook de 
Bekorotatie is voorzien van een Low-Nox brander 
die desgewenst boven, achter of aan de zijkant 
geplaatst kan worden. Al naar gelang wensen en 
beschikbare ruimte. De Bekorotatie is leverbaar 
met een capaciteit van 80, 96, 120, 144, 192 en 
288 broden.”

Bekonarijskast
De geheel in lijn geleverde Bekonarijskast zorgt 
voor een optimaal gerezen deegproduct door 
een perfecte temperatuurregeling in combinatie 
met juiste vochtdosering en -verdeling. Een RVS 
drukwand en -plafond zorgen voor een lage 
luchtcirculatie die, heel belangrijk, niet direct in 
contact komt met de deegproducten. Het rijspro-
ces verloopt boven en onder in de kast daardoor 
zeer gelijkmatig en uitdroging (huidvorming) van 
de deegstukken wordt voorkomen. De ventilatie 
heeft een automatische naloop van 30 tot 60 
minuten, waardoor de narijskast altijd droogt na 

Twee jaar geleden is het alweer dat Beko 

Bakkerij Techniek haar geheel nieuwe ovenlijn 

introduceerde. Het samenwerkingsverband dat 

is aangegaan met Lute Brouwer Oventechniek 

uit Nijverdal blijkt een schot in de roos. “De 

combinatie van productinnovatie, -ontwikkeling 

en verregaande ovenkennis van Lute Brouwer 

Oventechniek en de servicegerichtheid en com-

merciële kracht van Beko Bakkerij Techniek heeft 

geresulteerd in een succesvolle samenwerking. 

Inmiddels zijn er tientallen Bekorotatie- en 

Bekostone-ovens in Nederland verkocht”, zo 

vertelt Arthur Vos van Beko Bakkerij Techniek 

onder meer.

Private label ovens Beko Bakkerij Techniek 
zijn ‘ongekend succes’

Ovenwagen zakt bij sluiten van ovendeur zodat kop-

pels direct in contact komen met bakvloer

Wiesheu Dibas in nostalgie-uitvoering
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gebruik. Vervuiling door vocht wordt voorkomen. 
Bekonarijskasten zijn in elke gewenste afmeting 
verkrijgbaar, met draaideuren of schuifdeuren, wit 
of RVS. 

Bekowasemkap
“Zodra de ovendeur open gaat neemt een tempe-
ratuursensor een temperatuurstijging waar en start 
binnen vier seconden de afzuigunit”, vertelt Arthur 
over de Bekowasemkap. “Deze gaat onmiddellijk 
naar 100% vermogen om de warme en vochtige 
dampen zo snel mogelijk uit de bakkerij af te zui-
gen. De temperatuurstijging en de verhoging van 
het vochtgehalte in de bakkerij wordt minimaal 
gehouden en dit resulteert in een beter klimaat 
voor deegverwerking en minder tot geen vervuiling 
op plafonds, muren en verlichting. De frequentie 
gestuurde afzuiging is zeer energiezuinig omdat 
deze enkel geactiveerd wordt wanneer dit noodza-
kelijk is. Bovendien wordt voorkomen dat tijdens 
het bakproces niet alle zuurstof uit de ruimte wordt 
weggezogen. Na de temperatuurdaling gaat de 
afzuigunit weer terug naar minder vermogen en 
draait uiteindelijk rustig op de eco-stand. Bij hand-
matig bediende afzuigkappen wordt deze dikwijls 
tijdens het bakproces op 100% worden gezet en 
pas na het bakken uitgezet. Onzuinig dus en onno-
dig. Het vet dat met de damp mee komt wordt via 
filters teruggevoerd in een vet opvangbak. Zowel 

de filters als vet opvangbak zijn 
gemakkelijk uitneembaar en 
passen in een standaard bak-
kerijvaatwasser. De afzuigunit 
heeft geen draaiende ventila-
tor in de kap, maar een echte 
afzuiging vanaf 6500 m3. Deze 
kan als binnen-unit geplaatst 
worden door middel van een 
buisventilator of als buiten-unit. 
Buiten-units zijn ook leverbaar 
met geluid reducerende omkas-
ting en geurfilters.”

Wiesheu
Ambachtelijke en traditionele 
producten zijn van cruciaal 
belang voor een succesvolle 
exploitatie van een bakkerswin-
kel (en bakkerij). Daarom heeft 
Beko Bakkerij Techniek ook 
Wiesheu in het assortiment. 

“Naast de hete lucht winkeloven Wiesheu Dibas, 
wordt tegenwoordig voor het bakken in de win-
kel steeds meer gekozen voor de Wiesheu Ebo. 
Versbeleving, onderscheiden vermogen en bak- en 
geurbeleving worden door de etage vloeroven Ebo 
met de modernste techniek en uitstekende bakre-

sultaten gecombineerd. Verkrijgbaar in moderne of 
nostalgische uitvoering, in diverse afmetingen en 
types. Kwalitatief uitstekend, veelzijdig en ener-
giebesparend.”

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

Zo heeft de vernieuwde Monsun een bredere 
ovenruimte, waardoor ook 600 mm brede platen 
gebruikt kunnen worden. De Monsun vloeroven 
moest altijd gebruikt worden met maximaal 580 
mm brede platen, maar dankzij deze aanpassing 
zijn dus ook de in Nederland zeer gangbare 600 
mm x 800 mm platen te gebruiken. Daarnaast 
heeft men gebruik gemaakt van een dikkere isola-
tie, waardoor de oven nog energiezuiniger is. De 
Monsun-ovens staan al decennia lang bekend om 
de zuinigheid en nu is dat nog verder verbeterd. 

Met een brander van nog geen 40 kW kunnen 
120 busbroden of 12 bakplanten tegelijk gebruikt 
worden.

De besturing van de Monsun is verbeterd en 
zodoende is er een eenvoudige, intuïtieve bedie-
ning met volledig Nederlandstalig menu. Dit biedt 
de gebruiker de mogelijkheid om zowel handmatig 
als met programma’s te werken. Deze besturing 
werkt door middel van een display en elektrome-
chanische toetsen. Alle ovenfuncties zijn via een 
overzichtelijk Nederlandstalig menu te bedienen. 
Een andere vernieuwing is de implementering van 
een sterkere afzuigkap met twee snelheden. De 
sterkere kap zorgt ervoor dat er minder damp in de 
bakkerij terecht komt.

Voor meer informatie:

Baas Food Equipement
Tel. +31 (0)70 3209152
www.baasfood.nl

Met Debag heeft Baas Food Equipement een 
kwalitatief hoogwaardig ovenmerk in haar 
assortiment. De Monsun 573 vloeroven is al 
meer dan zeventig jaar een belangrijk onderdeel 
van het assortiment van Debag en deze oven is 
nu in een nieuwe uitvoering op de markt geko-
men. Vooral voor Nederlandse bakkers heeft 
deze uitvoering een aantal interessante nieuwe 
kenmerken.

Debag vernieuwt de Monsun 573 oven

Inschietwagen voor direct op de vloer bakken bij Bekostone, zonder kop-

pels en platen

mailto:info@beko-techniek.nl
http://www.baasfood.nl/
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Voorheen was een vloeroven met een flinke capaciteit (vijf etages) not done in een bakkerswinkel, een-
voudigweg omdat er niet voldoende stroom beschikbaar was. Door de pulserende werking gebruikt een 
Fringand vijf-etage oven met stenen vloeren van 120 x 80 cm slechts 3 x 35 Ampère. Iets meer dan een 
hete lucht bake off oven. De ovens zijn op iedere laag voorzien van een eigen bediening met nachtstart-
klok en 99 programma’s. Deze programma’s zijn zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het 
inschietapparaat te starten.

Opstart-activeringspuls
Een andere energiebesparende voorziening is dat iedere bakruimte voor een volgende dag een handma-
tige opstart-activeringspuls moet krijgen. Heeft men aan het begin van de week slechts drie bakruimtes 
nodig, activeert men er drie. De andere twee blijven dan koud. Als een bakruimte drie uur (instelbaar) 
geen bedieningsactie heeft, schakelt deze ook volledig uit.

Inschietapparaat
Voor de oven bevindt zich een geïntegreerd inschietapparaat met een doek van 120 cm breed en 80 cm 
diep. Het inschietapparaat is voorzien van een contragewicht zodat deze nagenoeg gewichtsloos voor 
de gewenste bakruimte gebracht kan worden. Na gebruik kan dit inschietapparaat volledig opgeborgen 
worden in een vak onder de onderste bakruimte. Door het volledig opbergen blijft het doek schoner en 
langer heel doordat het niet continue in aanraking komt met vocht dat uit de oven ontsnapt. Veel andere 
merken brengen het inschietapparaat na gebruik hoog boven de bakruimtes en deze wordt hier wel door 
beïnvloed. Inmiddels zijn er in Nederland al een aantal van deze ovens geplaatst onder andere op de 
Bakkersvakschool in Wageningen.

Meer informatie:
Hogervorst Bakkerijservice 
Tel: +31 (0)15 3697583    
www.bakkerijovens.com

Veel bakkers staan altijd enigszins sceptisch tegen-

over een nieuw ovenmerk totdat dit merk zich op 

de Nederlandse markt heeft bewezen. Het Franse 

Fringand  is zo’n merk. De enige compacte vloer-

oven producent op de Nederlandse markt met een 

in het front geïntegreerd compact inschietapparaat 

wordt steeds populairder in ons land. Fringand is 

zeer ervaren en bouwt al ovens sinds 1928. Het 

assortiment bestaat uit vloerovens, zowel gasge-

stookt als elektrisch. De elektrische vloerovens zijn 

voorzien van een zogenaamde ‘puls’ besturing welke 

schakelt tussen boven- en onderwarmte.

Stenen vloerovens Franse Fringand 
veroveren Nederland
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Bakeware De beste techniek voor ambachtelijk brood

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

8.64 MG rotatieoven • Bijzonder compact
• Perfecte, constante bakkwaliteit
• Energiebesparend  
• Milieuvriendelijk
• Multifunctionele combinatie 
 voor desem en busbrood
• Verhoogde stoomcapaciteit

EverBake Capway is erkend importeur/leverancier van 
Bongard ovens en bakkerijmachines. Het ovenassortiment 
van Bongard bestaat uit rotatie-, vloer- en convectie ovens 
op basis van gas, elektra of olie. 

CERVAP RS vloeroven

10% korting op vloer- en rotatieovens
* Wanneer u voor 16 november 2015 een offerte aanvraagt.

     M.u.v. bestaande offertes

VDM0095 wt AdvNTB 214x148_Oliebol_LC.ai   1   15-08-14   11:24

mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/
http://lc.ai/
http://www.vandemoortele.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
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Bij het bakken van oliebollen wordt de olie lang-
durig verhit. In dat geval raadt Levo het gebruik 
van arachideolie olie of de speciaal ontwikkel-

de Grenada Gold frituurolie aan. Arachideolie 
heeft een relatief hoog percentage enkelvoudig 
onverzadigde vetzuren waardoor deze olie uiter-
mate geschikt is voor het bakken van oliebollen. 
Arachideolie olie geeft een bepalende geur en 
smaak wat in combinatie met oliebollen erg lekker 
is, is de overtuiging bij Levo. 

Grenada Gold frituurolie is technisch gezien een 
nog betere oliesoort om oliebollen in te bakken, 

zo stellen ze bij Levo, want Grenada Gold frituur-
olie heeft een nog hoger enkelvoudig onverzadigd 
vetzuur percentage en is daardoor stabieler om in 
te bakken. Bovendien is Grenada Gold frituurolie 
qua geur en smaak neutraler dan arachideolie. 

Meer informatie:
Levo
Tel. +31 (0) 517 397178
www.levo.nl

Kwalitatief  frituren wordt door de bakkerij-
branche steeds meer erkend als vakmanschap: 
kennis over het bakproces en de grondstoffen 
is essentieel voor een constant bakresultaat. Er 
moet zorgvuldig omgegaan worden met deeg en 
olie om de beste oliebollen te kunnen bakken. 
Factoren in de omgeving, zoals tocht en licht, 
hebben veel meer invloed op de vetopname 
en kwaliteit van een oliebol dan er vaak wordt 
gedacht. “Door deze factoren te minimalise-
ren, krijg je grip op het bakproces en wordt de 
kwaliteit van de oliebollen constant. Hoe je die 
factoren kunt minimaliseren, dát is het geheim 
van de Chef en dát is wat we dit jaar delen met 
onze bakkers.”

Risso Chef Frituurwijzer 
De Risso Chef Frituurwijzer geeft functionele 
handvatten om kwalitatief beter te frituren en 
is voor bakkers een overzichtelijke opfriscur-
sus frituren. De meest belangrijke frituurgehei-
men zijn samengevat in deze grote frituurwij-
zer. Samengesteld door de frituurexperts van 
Vandemoortele, geeft de wijzer praktische aan-
wijzingen én diepgaande achtergrondinforma-
tie. Naast de Risso Chef Frituurwijzer, wordt 
Risso Chef dit jaar ondersteund met handige 
premiums en promotiemateriaal.

Meer informatie:

Vandemoortele Nederland B.V.
Tel. +31 (0)36 5229763
www.vandemoortele.com

De perfecte oliebol is een totaalconcept waarbij 
alles van A tot Z moet kloppen. Uiteraard is 
kwaliteit hierbij het belangrijkst. Verschillende 
aspecten zijn van belang om de perfecte oliebol 
te kunnen bakken. Voorbeelden hiervan zijn: de 
juiste apparatuur, de juiste baktemperatuur, de 
juiste baktijd en uiteraard de beste olie. Levo kan 
u bij dat laatste helpen.

Risso Chef, de professionele partner voor  het 
frituren van oliebollen, deelt de best bewaar-
de geheimen voor het perfecte bakresultaat. 
Tijdens de oliebollencampagne, die 28 septem-
ber van start is gegaan, deelt marktleider Risso 
Chef vertrouwelijke informatie met bakkers. 
Deze informatie is exclusief beschikbaar voor 
oliebollenbakkers en betreft het verlengen van 
de levensduur van olie en het verbeteren van 
bakresultaten. 

De beste olie van Levo

Risso Chef deelt geheimen met bakkers
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Projects
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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.

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

    

  
  

  

Bel ons voor advies of 
snelle levering: 0594 - 514144
www.abobroodsnijmachines.nl

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

LET OP:  
Nog een aantal jong 

gebruikte machines op 
voorraad met volledige 

garantie. 60% van 
de nieuwprijs.

http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.abobroodsnijmachines.nl/
http://www.rittershaus.eu/
http://www.ulmapackaging.nl/
http://www.h2auto.nl/


De Oliebollen Experience stond dus in het teken van 
‘de perfecte oliebol’ en hoe die te maken. Speciaal 
voor de aanwezigen werden korte ‘workshops’ gege-
ven over bijvoorbeeld wat de beste ingrediënten zijn 
voor de oliebol, hoe je tot het beste beslag komt en 
hoe je de oliebol het beste bakt. Maar eerst kwam 
Paul Hovius (journalist van het AD en bedenker 
van de AD oliebollentest) aan het woord om uit te 
leggen hoe zij te werk gaan bij het bepalen van de 

lekkerste oliebol. Op uitnodiging van de organi-
satoren beantwoordde Hovius vragen over de AD 
Oliebollentest. Zowel vermaard als verguisd kan de 
jaarlijks terugkerende AD Oliebollentest (oliebollen)
bakkers maken of kraken. Elk inzicht en elke tip van 
de man die al 20 jaar oliebollen recenseert is dus 
welkom. “Luister naar je klant, vergelijk jezelf met 
een ander en durf jezelf te verbeteren”, zo luidde het 
advies van Hovius.

Ingrediënten
De Oliebollen Experience ging vooral om het 
bieden van handvatten. Hoe men tot de beste 
oliebol komt valt niet voor te doen of te zeggen, 
dat moet ieder voor zich bepalen, maar kennis is 
macht. Zo toonde Cees de Haan (Senior Bakkerij & 
Procestechnoloog bij Koopmans) welke ingrediënten 
je het beste kunt gebruiken om je beslag te opti-
maliseren. Meester Boulanger Wietse Schiere was 
aanwezig. Hij maakt net als tachtig procent van de 
bakkers waaronder verschillende winnaars van de 
AD oliebollentest, gebruik van Super Patent Kristal 

van Koopmans. Speciaal voor Koopmans Meel liet 
hij zien welke beslagen je kunt gebruiken voor het 
creëren van een perfecte oliebol. Even verderop was 
Ivo Vliegendehond volop bezig de oliebollenbesla-
gen om te vormen tot prachtig gebakken oliebollen. 

NBC 
Ook het NBC liet zich van haar beste kant zien wat 
betreft de inlichting over oliebollen. Kees Holtzer 
liet zijn licht schijnen op de theoretische kant van 
het maken van oliebollen. De keurmeesters van het 
NBC zorgen voor een deskundig oordeel wat betreft 
de oliebollen en daar waar nodig geven ze een 
persoonlijk verbeteradvies. De beoordeling vindt 
plaats aan de hand van vaste punten, procedures en 
criteria. Daarover gaf Henri Elders verdere uitleg.

Meer informatie:
Koopmans Meel
Tel. +31 (0)58 2948494 
www.koopmansmeel.nl 

Het einde van het jaar is in zicht en veel (banket)

bakkers zijn al volop bezig met de receptuur 

van de beste oliebol. Een oliebol is geen pro-

duct meer dat je even simpel ‘erbij verkoopt’. 

Maandenlange voorbereiding is nodig om tot 

het perfecte resultaat te komen. Maar hoe kom 

je tot de beste oliebol? En waar wordt op gelet 

bij de keuring van bijvoorbeeld het Nederlands 

Bakkerij Centrum (NBC)? Om bakkers zo goed 

mogelijk van deze kennis te voorzien organiseer-

de Koopmans de Oliebollen Experience 2015 in 

samenwerking met het NBC in Wageningen. 

Koopmans en NBC leggen focus op oliebollen tijdens 
Oliebollen Experience 
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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. 

pakkracht
V a k t i j d s c h r i f t  v o o r  d e  v e r p a k k i n g s i n d u s t r i e  i n 

f o o d ,  n o n - f o o d ,  h a n d e l  e n  i n d u s t r i e

www.pakkracht.biz
www.facebook.com/vaktijdschriftpakkracht

www.twitter.com/Pakkracht

mailto:INFO@eskespartners.nl
http://www.eskespartners.nl/
http://www.pakkracht.biz/
http://www.facebook.com/vaktijdschriftpakkracht
http://www.twitter.com/Pakkracht
http://www.baasfood.nl/
http://www.eskespartners.nl/
https://www.facebook.com/vaktijdschriftpakkracht
https://twitter.com/pakkracht
http://www.unispray.nl/
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“Onze CREARE® oliebollenlijnen leveren toppresta-
ties in de jaarlijkse AD Oliebollentest”, zo vervolgt 
Eversdijk. “In de top-10 van 2014 bakken zeven van 
deze bakkers oliebollen in de CREARE®. Hier zijn we 
natuurlijk erg trots op. Dat voelt als een stukje erken-
ning voor de kwaliteit en prestaties van de CREARE®. 
De grootste lof gaat natuurlijk uit naar de bakkers zelf.”
 
Minder personeelskosten
Door te werken met de geautomatiseerde CREARE® 
oliebollenlijn van EverBake Capway heeft de bakker 
minder personeel nodig. Naast minder personeels-
kosten zorgt het automatisch doorschuifsysteem voor 

een hogere productie en een oliebol van constante 
kwaliteit.

Mobiele oliebollenkraam
Eversdijk: “Voor braderieën en evenementen hebben 
wij nu de speciale CREARE® mobiele oliebollen-

kraam. Deze kraam bevestigt u, zoals een aanhangwa-
gen, aan uw trekhaak. Ter plaatse haalt u de kap van 
de aanhangwagen. Hieronder vindt u een complete 
uitrusting om uw oliebollenkraam op te bouwen. Dit 
kraam bevat onder andere een warmte element, fri-
tuurmanden en uitlektafel. De kap is tevens het dak 
van uw kraam.”

CREARE® oliebollenlijn
De CREARE® oliebollenlijn is uitgevoerd in hoogwaar-
dig RVS. In de lijn zorgen de elementen voor een con-
stante warmte overdracht. “Het eerste warmte element 
in de bak heeft een krachtiger vermogen waardoor, 

wanneer het koude deeg in aanraking komt met de 
olie, dit nagenoeg geen invloed heeft op de olietem-
peratuur. Hierdoor blijft de olie constant op dezelfde 
temperatuur, ook tijdens het bakproces. Met een afdek-
plaat kan de oliebollenlijn als werktafel worden inge-
zet. Groot voordeel van de CREARE® is dat hij lever-
baar is met het automatisch doorschuifsysteem, welke 
zelfs later op uw bestaande lijn kan worden gebouwd. 
Met behulp van het automatische doorschuifsysteem 
waarborgt u door de vaste baktijd een constante hoge 
kwaliteit van uw oliebol. De Unidos doseermachine, 
speciaal voor oliebollenbeslag, regelt de grootte, de 
doseersnelheid en het aantal oliebollen per minuut.”

Begeleiding en terugverdientijd 
EverBake Capway adviseert en begeleidt bakkers 
in het traject om de stap te zetten, van inkopen bij 
derden, naar het zelf bakken. “Ook bakkers die zelf 
bakken adviseren wij regelmatig met vernieuwing of 
uitbreiding van hun capaciteit. Het is een investering 
die zichzelf eenvoudig terugverdiend en er uiteindelijk 
aan bijdraagt dat u een goede marge realiseert op 
uw oliebollen en appelbeignets. Een mooie eindejaar 
bonus”, zo stelt Eversdijk tot slot.  

Wilt u informatie over de CREARE® oliebollenlijn van 
EverBake Capway ga dan naar www.everbake-capway.
nl of bel met tel. 088-73 000. 

EverBake Capway, producent van de CREARE® 

oliebollenlijn, is één van de grootste fabrikanten van 

oliebollenlijnen. In 2011 werd het automatisch door-

schuifsysteem voor de manden in de Nederlandse 

markt geïntroduceerd. Dit zorgt, samen met het 

eerder geïntroduceerde manden-retoursysteem, voor 

een compleet geautomatiseerde oliebollenlijn. De 

nieuwste innovatie is de mobiele CREARE® voor 

braderieën en evenementen. Peter Eversdijk, direc-

teur EverBake Capway: “Er is een enorme toename 

in de vraag naar onze CREARE® oliebollenlijnen. 

We hebben een geweldige CREARE® oliebollenlijn 

die alle kenmerken heeft van een echte kampioen en 

gelukkig ziet de bakker dit ook.” 

Steeds meer vraag naar CREARE® oliebollenlijn 

Opties CREARE® oliebollenlijn

•    Keuze uit één meter, twee meter, 
 drie meter en vier meter oliebollenlijn 
•    Capaciteit van 750 t/m 2.500 
 oliebollen per uur 
•    Automatisch doorschuifsysteem (optie) 
•    Manden-retoursysteem (optie) 
•    Dompelrekken (optie) 
•    Digitale vooruitlezing (optie)
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In het assortiment van Beko Bakkerij Techniek zien 
we onder meer de Oliematic BO 100, Oliematic 
BO 200, Oliematic BO 300 en Oliematic BO 400 
terug. Deze oliebollenlijnen hebben een geheel 
in RVS uitgevoerd onderstel en zijn stuk voor stuk 
voorzien van alle gemakken zodat u zich kan rich-
ten op het allerbelangrijkste: het bakken van de 
perfecte oliebol.

Opties
Optioneel zijn de Oliematic oliebollenlijnen uit 
te voeren met een mandenretour, een dompelrek 
en RVS afdek- en werkbladen. Daarnaast levert 
Beko Bakkerij Techniek de welbekende UNIDOS 
doseermachine die gespecialiseerd is in het dose-
ren van vrijwel alle oliebolbeslagen. De grootte 
oliebol, doseersnelheid en aantal oliebollen is 
instelbaar. Capaciteit tot plusminus 120 oliebol-
len per minuut, doseervolume maximaal 140 cc, 
trechter 36 liter. Beko Bakkerij Techniek biedt 
tevens voor het maken van oliebolbeslagen een 
breed assortiment BEAR mixers (planeetmengers) 
aan van vijf tot tweehonderd liter in een oplopende 
range van 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200 

liter. Sommige versies zijn ook in ergonomische 
uitvoering leverbaar. 

Handgereeschap
De afdeling bakkerijgereedschap van Beko Bakkerij 
Techniek biedt een uitgebreid assortiment handge-
reedschap om het maken van oliebollen te verge-
makkelijken of handmatig te doen. Een greep uit 
het assortiment: appelschilmachines, emmers met 
maatindeling, gardes, handdoeken, ijslepels, krab-
bers, broodkrat BROBAN, frituurolietesters, schep-
pen, uitlekkratten, thermometers, weegschalen, 
poedersuikerzeven, vergieten, etc. Ook te bestel-

len via de webshop (www.bakkerijgereedschap.nl) 
via gemakkelijke button ‘oliebollen’.

Meer informatie:

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

Beko Bakkerij Techniek heeft alle benodigdheden 
voor het creëren van de perfecte oliebol
Al jarenlang levert Beko Bakkerij Techniek onder 
private label een complete range oliebollenbakap-
paraten in diverse capaciteiten, naar wens uit te 
breiden met bijbehorende doseer- en mixmachi-
nes. De oliebollenbakapparaten zijn te voorzien 
van diverse opties die het gebruiksgemak nog 
verder verhogen. Ook het benodigde handge-
reedschap heeft Beko Bakkerij Techniek in haar 
assortiment.

Oliematic BO 100
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Dompelrek

Oliematic BO 400 met UNIDOS doseermachine

http://www.bakkerijgereedschap.nl/
mailto:info@beko-techniek.nl


bakkerijtechniek

Bakeware
CREARE® vanaf € 2.450,- ex. BTW

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

De meest complete lijn voor uw eindejaarsassortiment

Frituurmanden van 
hoogwaardig RVS

Afvoer - Ruime en handige 
aftapkraan voor het snel en 
veilig legen van de olie

Olietemperatuur uitleesbaar 
d.m.v. digitale temperatuur-
regelaar met PT100 voeler

Automatisch 
doorschuifsysteem

EverBake Capway is één van de grootste 
fabrikanten van oliebollenbakken en -lijnen.

CREARE® oliebollenbak:
• Capaciteit: 750 tot 2.500 oliebollen/uur
• Keuze uit: 1, 2, 3 of 4 meter oliebollenbak
• Begeleiding & advies van productie tot verkoop

Opties:
• Automatisch doorschuifsysteem
• Manden retoursysteem
• Digitale vooruitlezing
• Dompelrekken

NIEUW!
            CREARE® Mobiele oliebollenkraam. 

Bel ons voor meer informatie en advies.

Minder personeel(skosten) 
Hogere productie 
Constante kwaliteit van de oliebol

mailto:info@everbake-capway.nl
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.everbake-capway.nl/
http://www.treif.com/
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Om de huidige productielijn verder te optimalise-
ren besloot Pandriks het laatste gedeelte van de lijn 
te automatiseren door het implementeren van een 
palletiseersystemeen en een  palletwikkelmachine. 
Zodoende werd onder meer Tallpack International 
geraadpleegd en dus kreeg Jan Hagen als sales-
verantwoordelijke van Tallpack de kans om de 
mogelijkheden van de eindverpakkingsspecialist 
uiteen te zetten.

Uitdaging
“Het werd mij als snel duidelijk dat ze bij Pandriks 
weten wat ze willen”, zo begint Jan Hagen. “Er 
moest een oplossing komen in de huidige situatie 
voor het eindverpakkingsvraagstuk, dat nog hand-
matig plaatsvond. Door dat te automatiseren wordt 
er veel ergonomischer en natuurlijk efficiënter 
gewerkt. De uitdaging was wel om in de beschik-
bare ‘beperkte’ ruimte een oplossing aan te dragen, 
maar uitdagingen gaan wij niet uit de weg”, zo 
klinkt Jan overtuigend.

Tallmotion
Het vertrouwen vanuit Pandriks was in ieder geval 
aanwezig, want Tallpack kreeg de opdracht om het 
eindverpakkingssysteem te realiseren. “We hebben 
er voor gekozen om onze nieuwste ontwikkeling – 
de Tallmotion – te integreren. Dit is een intelligente 
en compacte robot. De Tallmotion is een ontwik-
keling die wij in samenwerking met de Italiaanse 
robotfabrikant Comau hebben gerealiseerd en 
deze partij heeft een geschiedenis die ruim veertig 
jaar terug gaat. Comau is een toonaangevende 
producent van industriële robots, robotprocessen 
en geïntegreerde robotoplossingen. De Tallmotion 
is leverbaar in een grote range van innovatieve 
robotuitvoeringen, vier of zes multi-assige robots 
en diverse handlingsgewichten tot 650 kilogram. 
De toepassingen voor het gebruik van robots gaan 
van materiaalhandling, las-applicaties, beladen 
en ontladen en zo nog vele andere bedenkbare 
toepassingen. Kenmerkend voor de diverse uitvoe-
ringen van de Tallmotion is de 168-urige werkweek 
door de toepassing van geavanceerde technologie 
waardoor de Tallmotion betrouwbaar, flexibel en 
een constante hoge repeteerbaarheid waarborgt. 
De Tallmotion kan geheel naar klantenwens wor-
den ingezet.”

Proces
Dat laatste is precies waarom Pandriks heeft 
gekozen voor de diensten van Tallpack. “De vol-
ledige lijn omvat het volgende: Niverplast verpakt 
de bake-off producten in dozen. Zodra deze 
dozen zijn gesloten en gelabeld neemt Tallpack 
het over. De rollenbaan zorgt voor transport naar 
de Tallmotion, die boven de transportbaan is 
geplaatst. Het pallettransport vindt plaats over een 
automatische palletrollenbaan op een hoogte van 
9 cm. De Tallmotion pakt de doos op en plaatst 
deze in een voorgeprogrammeerd patroon op een 

pallet die middels een automatische palletdispen-
ser is klaargezet. Wanneer de pallet is volgesta-
peld, wordt de pallet automatisch vervoerd naar 
de Tallwrapper 2201 AE. Deze volautomatische 
armwikkelaar wikkelt de pallet in en snijdt de folie 
af met een knip- en seal-unit in de rollenbaan. De 
pallet is meteen transportklaar en wordt middels 
de aangedreven rollenbaan naar de afpakpositie 
geleid.”

Tallwrapper
Naast de Tallmotion heeft Tallpack dus ook de 
Tallwrapper 2201 AE geïntegreerd in het einver-
pakkingssysteem. Jan: “De Tallwrapper 2201 AE 
is een volautomatische armwikkelaar. Deze wik-
kelaar is ook in een RVS uitvoering beschikbaar 
– deze hebben we bijvoorbeeld geleverd aan de 
Specialiteiten Bakkerij in Tiel. De wikkelaar kan 

Tallmotion van Tallpack International 
voor het eerst in gebruik genomen 
Automatisering is en blijft een heet hangijzer 
voor veel producenten. Hoe minder handjes aan 
de productielijn, hoe beter. Aan het einde van de 
productielijn, waar de producten verpakt worden 
en vervolgens klaar worden gemaakt voor trans-
port, daar heeft Tallpack International zich gespe-
cialiseerd. Dat wil zeggen: voor alle specifieke 
oplossingen op het gebied van intern transport, 
pallettransport en -handling en eindverpakkings-
systemen biedt Tallpack uitkomst. Op uitnodiging 
van Tallpack International is de redactie van 
NBT Magazine op bezoek bij bake-off specialist 
Pandriks in Meppel om met eigen ogen te zien hoe 
het bedrijf dergelijke oplossingen op maat levert. 
Daar zien wij hoe Tallpack haar laatste ontwik-
keling heeft geïmplementeerd in de bestaande 
productielijn van de bakkerij: de Tallmotion.

Fotografie: Rob Melchior



voorgeprogrammeerd worden met diverse pro-
gramma’s en volledig naar de wens van het produ-
cent. De Tallwrapper 2201 AE is in een uitvoering 
op de grond of verwerkt in een transportbaan te 
leveren.”
 
Flexibel
In de praktijk werkt alles ook goed, zo zien 
wij met eigen ogen. Via de verpakkingslijn van 
Niverplast komen de verpakte broden in dozen bij 
de Tallmotion, die de dozen op zijn beurt keurig 
op de klaarstaande pallet stapelt. De volle pallets 
worden vervolgens ingepakt door de Tallwrapper 
en staan klaar voor verder vervoer in de bakkerij. 
“We zijn trots dat het allemaal zo goed verlopen 
is. We hebben het Pandriks-personeel opgeleid 
in het werken met de Tallmotion. Het besturings-
systeem is zeer innovatief. Het stapelprogramma, 
Smartpack genaamd, is een geavanceerd program-
ma dat de aangevoerde producten scant en aan 
de hand van die gegevens het stapelprogramma 
bepaalt. De Tallmotion is heel flexibel inzetbaar. 
Dat maakt het ook zo interessant.”

De Tallmotion wordt – net zoals de andere syste-
men van Tallpack – volledig in eigen beheer ont-
wikkeld. Van ontwerp tot realisatie heeft Tallpack 

de touwtjes in handen. “Dat zorgt ervoor dat we 
klantspecifiek kunnen werken en snel kunnen 
schakelen. Ook bij Pandriks was dit het geval 
en door de vele mogelijkheden van Tallmotion 
kunnen we voldoen aan nagenoeg alle vragen. 
Zodoende ontzorgen we de klant en kan deze zich 
richten op hetgeen dat belangrijk is: de productie 
van de meest hoogwaardige producten.  Daarnaast 
verzorgen we natuurlijk ook het onderhoud en de 
service. We staan dag en nacht klaar voor onze 
klanten om ze te helpen waar nodig.”

Bij Pandriks zijn ze in ieder geval zeer tevreden 
over de samenwerking met Tallpack. “We hebben 
voor Tallpack gekozen, omdat we vertrouwen had-
den in hun oplossing en dat vertrouwen hebben ze 
waar gemaakt”, vertelt Robert Heins van Pandriks. 
“Alles is naar wens verlopen en de eerste maanden 
dat we nu gebruik maken van de Tallmotion heb-
ben we de meerwaarde ervan al ondervonden. Het 
scheelt ons personeel aan de lijn, dus dat billijkt 
de investering. Niets dan tevredenheid van onze 
kant dus.”

Meer informatie:
Tallpack International
Tel. +31 (0)345 800800
www.tallpack.nl

Tallpack

Als producent wordt het steeds belangrijker een kwalitatief hoogwaardig product af te leveren of 
snel en bovenal efficiënt kunnen werken om uw concurrenten voor te blijven. Vaak bereikt u het 
beste resultaat door op een heel andere manier te kijken naar uw goederenstroom of de afhan-
deling van uw verpakking. Door het ontwikkelen van technieken en het in de markt durven te 
zetten van nieuwe oplossingen creëert Tallpack International een omgeving waarin de klant geen 
omkijken meer heeft naar de verpakkingsinstallaties en het eigen product de volledige aandacht 
kan geven. Van handomsnoeringsmachines (handapparaten) tot het ontwikkelen en implemente-
ren van volledige verpakkingslijnen, inclusief verpakkingsmaterialen, service en opleiding, Tallpack 
International heeft voor elk verpakkingsvraagstuk een oplossing.
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Ville is gespecialiseerd in de productie van rei-
nigingsinstallaties door haar brede ervaring in de 
metaalbewerking. Viscon Group heeft al meer 
dan 45 jaar ervaring op het gebied van material 
handling systemen binnen de food- en non-food 
industrie. Deze samenwerking maakt Unifortes 
uniek doordat het naast het produceren van rei-
nigingsinstallaties tevens beschikt over een grote 
hoeveelheid kennis en ervaring op het gebied van 
logistieke processen rondom reinigingsinstallaties. 
Je kunt hierbij denken aan het (ont)stapelen en (de-)
palletiseren van kratten en het beladen van dolleys.

Sterke groei binnen bakkersbranche
De afgelopen jaren heeft Unifortes een breed 
productenpakket aan reinigings- en handlingsy-
stemen voor industriële bakkerijen ontwikkeld. 
Deze installaties worden wereldwijd ingezet 
voor het wassen en drogen van kratten, pal-
lets, koppels en bakplaten. De laatst geleverde 
machine betreft een reinigingsinstallatie voor 
bakplaten. De twee meter brede bakplaten wor-
den volledig gereinigd en 100% gedroogd waar-
door deze weer direct in het bakproces gebruikt 
kunnen worden. 

Uniek testcentrum
Unifortes beschikt ook over een uniek testcen-
trum om de klant van een goed advies te kunnen 
voorzien. Reinigen is een vak; door de jaren 
heen heeft Unifortes een groot aantal gegevens 
verzameld over het reinigen van verschillende 
productdragers in een groot aantal branches. In 
het testcentrum worden het was- en droogre-
sultaat van vervuilde productdragers getest. Dit 

resulteert in de meest efficiënte machine met een 
optimaal was- en droogresultaat voor ieder type 
productdrager.

Door een goede samenwerking tussen de afde-
lingen verkoop, engineering, productie en ser-
vice biedt Unifortes haar klanten een garantie op 
tevredenheid. Eén van de belangrijkste aspecten 
hierin is service. De storingsdienst van Unifortes 
is er zo op ingericht dat er in geval van storingen 
en defecten de stilstand van onze klant zo kort 
mogelijk is! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Bezoek de website www.unifortes.eu of neem 
contact op met Unifortes Nederland via tele-
foonnummer +31 (0)78 629 12 62 of Unifortes 
België via +32 (0)51 780018 

Unifortes: industriële reinigings- en handlingsystemen
Unifortes is het Latijnse woord voor samen sterk. 
En dat blijkt. Onder de vleugels van Ville en Viscon 
Group is Unifortes uitgegroeid tot een succesvol 
internationaal opererend bedrijf op het gebied van 
industriële reinigingsinstallaties. 
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Traditionnally innovative www.jac-machines.com

Roestvrij staal gamma…
                 …wordt standaard!

Hydraulische verdelers
Vormverdelers

Vormgevers

Voor een perfecte hygiëne...

Professional in bakkerij oplossingen projecttechniek.nl

•  Plantontwikkeling •  Technische bakkerij audit •  Bakkerijadvies

•  Engineering & aanbesteding •  Energie advies •  Taxaties  

•  Realisatie •  CAD tekenwerk •  Procesinnovatiein
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W i j  k o m e n  g r a a g  m e t  u  i n  c o n t a c t . . .

Kijk eens op de website en ontdek de mogelijkheden. Graag tot snel, want inderdaad wij komen graag met u in contact!

www.studio-intensive.com

http://www.jac-machines.com/
http://projecttechniek.nl/
http://www.studio-intensive.com/
http://www.jac-machines.com/
http://www.studio-intensive.com/
http://www.projecttechniek.nl/
http://www.vemag.nl/
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R E T R O  A M B A C H T E L I J K E  B A K K E R  T H E O  E N G E L E N

Elk jaar organiseert Coöperatieve Vereniging Beko 
de landelijke speculaaskeuring tijdens de Beko 
Najaarsdagen en steeds meer bakkers doen mee 
aan de prestigieuze wedstrijd. Dit jaar waren er 
maar liefst 309 deelnemers, maar er kan er maar 
één de winnaar zijn. Dat werd dus Ambachtelijke 
Bakker Theo Engelen uit Bemmel en Huissen. In het 
Congrescentrum Nieuwegein werden de ambachte-
lijke speculaasproducten gekeurd door een vakjury 
en een consumentenpanel. Deze kozen per provin-

cie een winnaar in de categorieën gevuld specu-
laas, amandelspeculaasjes en speculaasjes zonder 
amandelen. De speculaasjes zonder amandelen 
van Ambachtelijke Bakker Theo Engelen werden 
als beste van de provincie Gelderland beoordeeld. 
Daarmee behaalde hij ook het hoogste cijfer van alle 
categorieën en dus mag hij zich het komend jaar ‘De 
Lekkerste Speculaasbakker van Nederland’ noemen.

Winnen
Ze zijn er nog steeds een beetje beduusd van als de 
redactie van NBT Magazine op bezoek is in Bemmel. 
“Er is een hele boel gebeurd sinds we gehoord heb-
ben dat we ‘De Lekkerste Speculaasbakker van 
Nederland’ zijn geworden. Natuurlijk doe je altijd 
mee om te winnen, maar we hadden het gewoon 
echt niet verwacht. Het is voor ons meer een graad-
meter. Waar staan we? Dat willen we weten. Theo 
wilde graag zijn punt van vorig jaar overtreffen en 
een 8,5 was het doel. Dat dat dan een 8.98 wordt 
en je daardoor de beste van Nederland wordt is 
prachtig. Maar inderdaad, het overviel ons com-
pleet”, zegt Ria.

Nieuwe aanpak
Het was de derde keer dat Theo en Ria hun specu-
laas lieten keuren. “Je probeert het gewoon elk jaar 
beter te doen. Ik heb een vast recept dat ik dit jaar 
besloot op eigen inzicht wat te veranderen. Ik heb 
gekozen om terug te gaan naar de basis en met hele 
goed ingrediënten te werken. Verder geen poespas. 
Dat loont blijkbaar. Ook hebben we een nieuwe 
hersluitbare verpakking waar vooral het consu-
mentenpanel goed op reageerde. Sowieso was het 
consumentenpanel heel lovend en dat vinden we 
eigenlijk het belangrijkste, want daar doe je het voor. 
Dat geeft veel genoegdoening.”

Totaal verrast, overrompeld eigenlijk. Dat waren 

Theo en Ria Engelen toen ze hoorden dat ze 

‘De Lekkerste Speculaasbakker van Nederland’ 

waren geworden. De speculaasjes zonder aman-

delen van Theo Engelen werden tijdens een 

vakwedstrijd voor ambachtelijke (banket)bak-

kers op 21 en 22 september gekeurd door een 

consumentenpanel en vakjury en naar aanleiding 

van hun mening uitgeroepen tot de lekkerste 

speculaas van Nederland. Wij spraken met de 

gelukkige winnaars. “We waren totaal overdon-

derd toen we het hoorden”, zegt Ria Engelen. 

“We hadden niet eens speciaal gebakken voor 

de keuring, maar op het laatste moment een 

zakje speculaas meegenomen uit de winkel. Dat 

je dan ook daadwerkelijk wint maakt het alleen 

maar mooier.” 

‘De Lekkerste Speculaasbakker van Nederland’ 
is trots op winst 
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Marketing
Nu ze ook daadwerkelijk gewonnen hebben, komt 
er veel op Ria en Theo af. “Het is een leuke ver-
rassing, maar je moet van alles regelen. Eigenlijk 
kwam het ook niet zo goed uit, dus we hebben 
het eerst een weekje stil gehouden alvorens we 
ruchtbaarheid hebben gegeven aan onze winst. 
Daarna hebben we de lokale media ingelicht en 
promotiemateriaal laten maken. We moesten onze 

voorraad ook goed op peil brengen, want die was 
gewoon bijna op. Nu sta ik elke dag speculaas te 
bakken, maar dat is zeker niet erg. Het is gewoon 

ook een mooie kans, want dit is voor ons een extra 
omzetmogelijkheid”, vertelt Theo.

Lastige jaren
Na een aantal moeilijke jaren komt deze winst als 
een mooie beloning, zo horen we. “In 2010 zijn 
we met onze bakkerij verhuisd vanuit Huissen 
naar Bemmel. Ons bedrijf stagneerde op de andere 
locatie in Huissen en dus zijn we helemaal 
opnieuw begonnen. Het zijn lastige jaren geweest, 
mede door de crisis, maar voor ons gevoel hebben 
we alles weer goed op de rit. We zitten weer in een 
opwaartse spiraal en daar draagt dit alleen maar 
aan bij. We zijn heel trots op wat we bereikt heb-
ben, maar dit is een bevestiging dat we het goed 
doen”, aldus Ria.

Snel schakelen
Nu ze zichzelf ‘De Lekkerste Speculaasbakker van 

Nederland’ mogen noemen, komen de verzoe-
ken om hun product te verkopen al binnen. Ria: 
“Grotere lokale afnemers hebben al aangeklopt 
om ons speculaas te verkopen. Dat is nieuw voor 
ons en dus moeten we snel schakelen om dat 
mogelijk te maken. Sowieso komt er heel veel op 
ons af momenteel waar we voorheen niet over na 
hoefden te denken. Maar als je iets wil, moet je 
mee gaan. Al doende leert men. We moeten al het 
werk ‘extra’ naast onze andere werkzaamheden 
doen. Dus ik zit zelf ook wel eens ’s avonds thuis 
speculaas te verpakken, maar dat is zeker niet erg. 
Het moet gewoon gedaan worden, anders moet 
je straks zeggen dat je de lekkerste speculaas van 
Nederland niet hebt. Dat kan niet.”

Reacties
De omzet in speculaas is natuurlijk wel toege-
nomen. “Je verwacht in eerste instantie niet dat 
mensen echt naar je toekomen, omdat je ‘De 
Lekkerste Speculaasbakker van Nederland’ bent 
geworden. Maar het is toch echt zo. Mensen 
rijden ervoor om. En we krijgen ook heel veel 
leuke reacties. Op Facebook zijn we natuurlijk 
een actie gestart en daar komen dan reacties op 
als ‘ik vond ze altijd al de lekkerste’ en derge-
lijke. Dat is bijzonder en maakt ons nog trotser 
op hetgeen we bereikt hebben.”

Verbetering
Theo ziet zichzelf na het winnen van de prestigi-
euze prijs niet veranderen. “We zijn geen wed-
strijdbakker, maar af en toe doen we wel mee 
aan wedstrijden. Het is mooi dat we een keer 
gewonnen hebben, maar we gaan nu niet gek 
doen ofzo. We blijven onszelf. Het is natuurlijk 
wel een mooi persoonlijk succes en dat geeft 
voldoening. Volgend jaar doen we natuurlijk 
weer mee, want dat zijn we wel aan onze adel 
verplicht vind ik. Dan probeer ik gewoon weer 
een hoger punt te halen als dat mogelijk is. Er 
is altijd ruimte voor verbetering”, zo klinkt het 
tot slot.
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C O L U M N :  M A R I U S  E S K E S

Marius Eskes van Eskes & Partners Assurantie 

Adviseurs gaat dieper in op prangende onderwer-

pen op het gebied van verzekeringen en thema’s 

die hemzelf en de bakkersindustrie bezighouden. 

Dit keer komt onder meer het belangrijke thema 

klantvriendelijk ter sprake…

Marius Eskes

Succes
Het streven naar geluk is de zin van ons bestaan. 
Maar wat is geluk nu eigenlijk en kan je dit 
afdwingen of zit pech tussen je oren? Het blad 
‘Quest’ stelt dat je geluk voor 60% kunt afdwin-
gen en dat is een hoog percentage. Natuurlijk 
bestaat domme pech, maar uit onderzoek blijkt 
dat de persoonlijkheid van iemand met geluk 
anders is dan die van de pechvogel. Een geluks-
vogel is optimistischer, extraverter en opener voor 
nieuwe ervaringen. Geluk komt niet vanzelf; het 
is op te zoeken en te trainen. En wanneer iemand 
met geluk door pech wordt overvallen dan is 
hij eerder en beter in staat om te relativeren en 
hetgeen hem overkomen is om te draaien. Is het 
pech wanneer je auto total loss raakt door een 
omgevallen boom of is het geluk dat je er niet 
in zat?

Geluk is niet te verwarren met genot of met suc-
ces. Maar er zijn wel raakvlakken. 
Succes en nu doel ik op het ondernemerschap 
heeft veel te maken met je persoonlijkheid en 
wanneer je een optimistisch, extravert en open 
figuur bent, dan is de kans op succes vele malen 
groter. Ook deze eigenschappen zijn deels te 
trainen. Wat mij zo langzamerhand stoort in 
ons Nederland, en ik besef nu te generaliseren, 
is dat wij een hufterig volkje aan het worden 
zijn. En dan niet alleen in het verkeer, maar ook 
in winkels, horeca en bakkerijen. De ‘ik’ is zo 
belangrijk geworden dat wij niet meer in staat 
zijn om een dienst te verlenen of een product te 
verkopen. Want iets aan de man of vrouw bren-
gen begint nog altijd met vriendelijkheid en het 
doorgeven van enthousiasme. 

Te vaak word ik geconfronteerd met onvriende-
lijk personeel. Ik zal u ter illustratie een niet ver-
zonnen voorbeeld geven. Ik ben liefhebber van 
het racefietsen en regelmatig bezoek ik een terras 
om even uit te blazen met een goeie kop koffie 
en een appeltaartje. De appeltaart is vaak niet te 
pruimen en de koffie van zeer matige kwaliteit, 
maar dat even terzijde. Ik fietste onlangs richting 
Bergen (L) en bezocht aldaar een plaatselijk ter-
ras. De uitbater zag mij naderen, kwam op mij 
af en zijn eerste zin in plaats van goedemorgen 
was: “Geen fiets op mijn terras”. De terrasstoe-
len waren nog vastgeketend met een ketting en 
ik vroeg de ober (zeer ouderwets woord) of hij 
misschien een kopje koffie met een appeltaartje 
heeft. Zijn antwoord was kort en onduidelijk. 
“Heb ik niet.”  Wat heeft u niet? De appeltaart of 
de koffie? “De appeltaart!”. 

Zo anders ging het afgelopen zomer in Italië. 
Daar komt eveneens de uitbater op mij af en ik 
dacht bij mijzelf ‘daar gaan we weer’. Maar nee 
hoor hij vroeg aan mij of ik misschien mijn race-
fiets binnen wilde zetten aan de bar en de koffie 
was van uitstekende kwaliteit. Wat een wereld 
van verschil. U zult misschien nu denken dat ik 
overdrijf en iedereen over één kam scheer. Het 
laatste is waar. Natuurlijk zijn er nog vriendelijke 
en enthousiaste medewerkers in de horeca en 

bakkerijen, maar ze worden schaarser en het is 
aan de werkgever om te waken over dit feno-
meen, omdat het een o zo belangrijk onderdeel 
uitmaakt van succes.

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

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