
Tw
ee

m
aa

nd
el

ijk
s 

V
ak

tij
ds

ch
ri

ft 
- 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 (P

70
81

68
) 

V a k b l a d  v o o r  d e  t o t a l e  b a k k e r s b r a n c h e  |  O k t o b e r  2 0 1 6  |  1 7 e  j a a r g a n g  n o . 5  |  P r i j s  €  1 0 , 5 0

Special
OVENS & 

OLIEBOLLEN-
BENODIGDHEDEN

WACHTEL EN SPRONK 
BLIJVEN STREVEN NAAR 

DE HOOGSTE KWALITEIT

nbt magazine



DIVARDY
Betrouwbare en hygiënische bakkerijmachines

DIVARDY de oplossingsleverancier voor 
de industriële bakkerswereld

Info
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

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

Als hygiëne, een eerlijke 
prijs en  flexibileit telt

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

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

mailto:sales@divardy.nl
http://www.divardy.nl/
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Wachtel
streeft naar hoogst 

mogelijke kwaliteit
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De afgelopen tijd was er weer veel ophef als het gaat om eten. Het wordt echt steeds 
gekker als het gaat om zogenaamde ‘foodies’. Heeft u die twee blonde dames gezien? 
Merel von Carlsburg en Tessa Moorman, oprichters van The Green Happiness, komen 
met de meest idiote beweringen. Ze vertellen het alsof het wetenschappelijk bewezen 
is en dus de waarheid. Het meest hilarische van hun beweringen is natuurlijk dat het 
ei de menstruatie van de kip zou zijn en dus ongezond… 

Het vercommercialiseren van voedsel en hoe daar mee om te gaan heeft zijn hoog-
tepunt (of eigenlijk dieptepunt) hiermee hopelijk bereikt. Na meerdere publieke 
optredens en interviews in landelijke kranten en tijdschriften kwamen de ideeën en 
de adviezen van deze twee vrouwen onder vuur te liggen. Een berg kritiek van dië-
tisten en kenners was het gevolg, maar deze twee vrouwen hebben dus wel 200.000 
volgers op social media. 200.000 mensen – overwegend vrouwen – die zich laten 
beïnvloeden door deze nonsens. Zo min mogelijk vlees, vis, gluten en zuivel en maar 
liefst 400 gram rauwe groente en twee stuks fruit. Daar ga je je beter van voelen. Ik 
moet er niet aan denken.

Ik vind het best wel beangstigend dat er van alles geroepen en geschreven kan worden 
alsof het de waarheid is en dat er een grote groep mensen zo makkelijk in mee gaat. 
De onwetendheid over ons voedsel is blijkbaar heel erg groot en er zijn mensen die 
dit commercieel willen uitbuiten. Laten we dan ervoor zorgen dat de experts er van 
profiteren: bakkers, slagers, fruit- en groenteboeren en ga zo maar door. Het is tijd om 
de consumenten echt te gaan informeren over het gevaar van dergelijke zelfbenoemde 
voedselkenners, want juist zij zijn een gevaar voor de gezondheid van ons allemaal. 
Het lijkt er in ieder geval op dat de vrouwen onbewust een hoop losgemaakt hebben, 
want aan alle kanten proberen programma’s en tijdschriften de dwaze beweringen 
van de The Green Happiness te ontkrachten. Laten we hopen dat het beeld op gezond 
eten daardoor ook weer verandert, want een bruine boterham hoort in een goed dieet. 

Veel leesplezier met deze uitgave van NBT Magazine!

Hoofdredacteur NBT Magazine 

De Visie

Coen de Jager
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‘DE ONWETENDHEID OVER ONS 

VOEDSEL IS BLIJKBAAR HEEL ERG GROOT’
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I n h o u d

P. 20 HEIN
Bij De Bökkers Mölle – een oude molen aan de dijk in Olst – bakt men de broden sinds kort in  een splinternieuwe Hein elektrische inschietoven met stenen vloer.

14

P. 14 MIWE
Eind dit jaar gaat de eerste Nederlandse bakker aan de slag met de nieuwe MIWE ‘Roll-In e+’ oven. In 
Groningen heeft Jeroen Bakker van Bakker Bart de primeur.

n B T  M a g a z I n e  n r  5  2 0 1 64

20

P. 22 COVERSTORY 
De Duitse fabrikant Wachtel staat 
al jaren bekend om de hoogwaar-
dige kwaliteit van de vele ovens in 
het assortiment en daar profiteert 
Spronk Bakkerijmachines natuur-
lijk indirect ook van als distribu-
teur van Wachtel.

P. 12 BONGARD
De Orion van Bongard is de nieuwe ster in het assortiment van EverBake Ovens & Bakkerijtechniek en Matthijs 
Boon heeft als eerste bakker in Nederland de eer om met de Orion te werken.

12



P. 40 RETRO
In het pittoreske centrum van Nijkerk, gelegen aan het Molenplein heeft Bakkerij Schreuder onlangs een nieuw filiaal geopend. Met filialen in 
Apeldoorn, Putten, Harderwijk en Uddel een mooie toevoeging aan het groeiende bedrijf.

P. 32 BESTE SPECULAAS 
Met maar liefst een 9,85 gemiddeld mag Bakkerij Loeffen uit Cuijk zich dit jaar wederom de beste speculaas-
bakker van Nederland noemen.

n B T  M a g a z I n e  n r  5  2 0 1 6 5
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P. 26 BEKO
Er is de afgelopen jaren nogal wat 
verwarring ontstaan over de veran-
deringen die doorgevoerd zijn bij 
Beko. Daarom vonden wij het tijd 
om Helma Elemans als Manager 
Ledenzaken & Communicatie van 
Beko Coöperatie aan te spreken en te 
vragen of zij opheldering kon geven.



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

Ik haal het nog maar een keer aan voor diegenen die een bezoekje aan de 
Südback te Stuttgart willen maken, die gehouden wordt van 22 tot 25 oktober. 
Ik denk dat een bezoek zeker de moeite waard is. Südback staat bekend als 
één van de meest gewilde en meest belangrijke vakbeurzen voor de bakkerij-
branche en zoetwarenhandel in Duitsland.

In deze uitgave komen ook de ovens aan bod wat het hart van de bakkerij is. 
Het is dan ook voor veel bakkers het afwegen waard om te kijken of de ovens 
toe zijn aan vervanging. Mijn tip is echter wel dat je je in zo’n geval goed laat 
informeren over de verschillende mogelijkheden en een keuze maakt op basis 
van gezond verstand en kijkend wat bij u assortiment past. Het bakkersam-
bacht en authenticiteit staan volop in de schijnwerpers. Om de kritischer wor-
dende consument beter inzicht te geven in uw bereidingswijze is het bakken 
in de winkel zeker een mooi middel.  

Ook oliebollen is een hot item aan het eind van het jaar, maar om de juiste 
kwaliteit te krijgen ben je nooit te vroeg om nu al met oliebollen bezig te 
zijn. De tijd is aangebroken om voorbereiding te gaan treffen zoals de olie-
bollenbak nakijken, beslag maken, proefbakken, etc. Wanneer u overweegt 
om voor het eerst zelf oliebollen te gaan bakken is het goed om u te laten 
informeren bij uw grondstoffenleverancier alsmede de leverancier van olie-
bollenbakken. Het bakken van oliebollen vormt namelijk een specialisatie 
waartegen de industriële bakker weliswaar qua aantallen, maar zeker niet qua 
smaak en kwaliteit tegenaan kan bakken. De consument is nog altijd bereid 
wat meer te betalen voor een overheerlijke oliebol. Speel hier tijdig op in en 
laat (de kans op) dit stukje (essentiële) omzet niet verloren gaan. 

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

Veel leesplezier met deze uitgave van NBT Magazine.

Voorzitter NBT, branchegroep van de Koninklijke Metaalunie

VOOR U ALS BAKKER STAAN ER WEDEROM VEEL UITDAGINGEN AAN TE KOMEN. ZO KOMEN DE SINTERKLAAS- EN KERSTDAGEN ER WEER 

AAN, EEN PERIODE WAARIN DE GEHELE BRANCHE HOOPT EEN MOOIE OMZET TE HALEN. OM U TOCH OOK TE WIJZEN OP ONTWIKKELINGEN 

IN UW VAK, WIJS IK U EVEN OP DE THEMA’S IN DEZE UITGAVE VAN VAKTIJDSCHRIFT NBT MAGAZINE: OVENS EN OLIEBOLLENBENODIGDHEDEN 

ZIJN ZEKER NIET ONBELANGRIJK VOOR DE BAKKERIJ. WAT MIJ DE LAATSTE TIJD OPVALT, IS DAT ER EEN STIJGENDE LIJN IS WAAR TE NEMEN IN 

HET AANTAL INVESTERINGEN DAT GEDAAN WORDT. BAKKERS INVESTEREN IN NIEUWE OVENS EN VOORZIEN TEVENS HUN WINKEL VAN 

(VLOER)OVENS. DAT ZIJN POSITIEVE ONTWIKKELINGEN.

Peter Eversdijk 

Voorgebakken
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Voorgebakken

WWW.TROMPGROUP.NL

Meet us at:

Turn Key 
projects for 
the Bakery 

Industry

Cake & Pie Lines

Pastry Lines
Pizza Lines

Sheeted Bread Lines

http://www.trompgroup.nl/
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Sinds 2009 is Bakker met Ster een succesvolle spiegel voor ondernemende bakkers, die 
door feedback van professionals en publiek meer leren over hun sterke punten en verbe-
terpunten. Bij elke editie heeft de organisatie de methode van beoordeling vakkundig en 
uitvoerig aangescherpt in overleg met eerdere deelnemers. Deelnemers van alle edities en 
hun teams gaven aan veel baat te hebben bij de rapportages en adviezen. Sterwinnaars 
die hun titel goed uitdroegen, zagen dat beloond in hun omzet en de waardering van hun 
klanten.

BUIGEN OVER VERVOLGSTAPPEN 
Ondanks deze successen heeft het bestuur van Bakker met Ster op basis van het aantal 
inschrijvingen moeten besluiten de editie 2016-2017 niet door te laten gaan. Als reden om 
niet deel te nemen noemen oud deelnemers bijvoorbeeld ‘we hebben de rapportage van 
afgelopen jaar nog niet voldoende kunnen implementeren’. Ook speelt mee dat er een te 
korte tijd ligt voor de aanvang van de editie 2016-2017. Voor het vervolg van Bakker met 
Ster gaat het bestuur samen met de verschillende partners in overleg over de te nemen 
stappen.

Sinds 1982 is Ronald Pijl werkzaam binnen de Beko-organisatie, vanaf 1994 als commer-
cieel manager bij Beko Verpakkingen. Beko Verpakkingen is in de afgelopen jaren sterk 
gegroeid waardoor het bedrijf als verpakkingsspecialist voor de bakkerij in de markt steeds 
meer bekendheid heeft gekregen. Dit betekent dat het bedrijf aan aanpassing onderhevig 
is. Met de aansturing van het team van Beko Verpakkingen door Ronald Pijl verwacht het 
bestuur van Coöperatieve Vereniging Beko u.a. nog beter invulling te kunnen geven aan 
de positie van Beko Verpakkingen in de markt, waardoor Beko zich nog meer kan mani-
festeren als totaalpartner in business voor de bakkerijbranche.

BAKKER MET STER SLAAT EDITIE OVER

RONALD PIJL BUSINESS UNIT MANAGER 
                            BEKO VERPAKKINGEN BV

DE EDITIE 2016-2017 VAN BAKKER MET STER, DE ONAFHANKELIJKE VERKIEZING 

DIE DE KWALITEIT EN HET IMAGO VAN AMBACHTELIJKE BAKKERS EN PATISSIERS 

BEVORDERT, VINDT GEEN DOORGANG. ONDANKS HET ENTHOUSIASME IN DE 

BRANCHE EN DE INSPANNINGEN VAN DE ORGANISATIE HAALT HET AANTAL 

INSCHRIJVINGEN DIT JAAR NIET DE KRITISCHE DREMPEL DIE NODIG IS OM DE 

VERKIEZING GOED TE ORGANISEREN.

PER 1 OKTOBER 2016 IS VOOR BEKO-DOCHTERONDERNEMING BEKO 

VERPAKKINGEN BV RONALD PIJL (52) BENOEMD TOT BUSINESS UNIT 

MANAGER. RONALD PIJL HEEFT RUIME ERVARING OPGEDAAN IN DE BEKO-

ORGANISATIE EN DIVERSE PROJECT- EN MANAGEMENT POSITIES BEKLEED BIJ 

BEKO VERPAKKINGEN. 



BAKKER MET STER SLAAT EDITIE OVER
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Vanaf nu kunnen bakkers hun producten laten keuren om de titel 
‘Bekroond met Goud’ te verdienen. Deze bekroning die per product ver-
diend kan worden, laat de klant zien dat het product aan hoge kwaliteits-
eisen voldoet. Op bekroondmetgoud.nl vindt de consument alle bekroonde 
bakkers terug. Ook ontvangen bakkers het gedrukte Gouden certificaat voor 
in de winkel. 

Ingezonden producten worden op diverse onderdelen gekeurd door de keurmeesters 
van het NBC. De score wordt uitgedrukt in maximaal vijf gouden medailles per onderdeel. 
Wanneer een product op alle onderdelen niet lager scoort dan een vier en op tenminste drie onder-
delen de maximale score haalt, verdient het de titel Bekroond met Goud. 

NIEUWE KIJK OP NBC PRODUCTBEOORDELING 
Door de consumentgerichte benadering is ‘Bekroond met Goud’ een waardevolle aanvulling op de vertrouwde 
NBC Productkeuringen. “In een tijd waarin de branche meer inzet op storytelling en communicatie past 
deze consumentenbenadering van onze productkeuring uitstekend”, aldus Petra Kuiper, manager Product & 
Procesadvies. 

WAARUIT BESTAAT DE DIENST 'BEKROOND MET GOUD'? 
De dienst bestaat uit het bemonsteren/de voorrijkosten, de beoordeling van het product, het beoordelingsrap-
port, het Gouden certificaat en de vermelding op de website bekroondmetgoud.nl. Tegen een kleine vergoe-
ding kunnen extra promotie materialen aangeschaft worden. Bijvoorbeeld posters, stickers, online banners en 
een digitaal persbericht voor de lokale pers. 

Geïnteresseerde bakkers kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden via www.bekroondmetgoud.nl of 
www.nbc.nl/bekroondmetgoud 

‘Bekroond met Goud’ 
      NIEUWE KWALITEITSTANDAARD 
BAKKERIJPRODUCTEN VOOR CONSUMENT

ONDER DE NAAM ‘BEKROOND MET GOUD’ LANCEERT HET NEDERLANDS BAKKERIJ CENTRUM 

EEN NIEUWE DIENST VOOR AMBACHTELIJKE BAKKERS. DEZE DIENST HELPT BAKKERS OM 

HUN KWALITEITSPRODUCTEN NOG BETER TE PROMOTEN BIJ DE KLANT. EEN 

BEKENDMAKING OP EEN SPECIALE CONSUMENTENWEBSITE EN WIN-

KELPROMOTIEMATERIAAL ZETTEN BEKROONDE PRODUCTEN OP EEN 

VOETSTUK. BEKROOND MET GOUD IS DE NIEUWE KWALITEITSSTAN-

DAARD VOOR BAKKERIJPRODUCTEN IN NEDERLAND VOOR DE 

CONSUMENT. 

http://bekroondmetgoud.nl/
http://bekroondmetgoud.nl/
http://www.bekroondmetgoud.nl/
http://www.nbc.nl/bekroondmetgoud
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Bakkerij Vooges zweert 
          bij Hein ovens
IN AALSMEER HEEFT BAKKERIJ VOOGES SINDS AFGELOPEN ZOMER EEN HELE NIEUWE BAKKERIJ GEREALISEERD, VAN WAARUIT 

NAGENOEG ALLE PRODUCTEN VOOR DE DRIE WINKELS EN HET DERDE KANAAL GEPRODUCEERD WORDEN. NAGENOEG ALLE, 

WANT IN DE WINKEL IN AALSMEER HEEFT BAKKERIJ VOOGES NOG EENS TWEE STENEN VLOEROVENS STAAN VOOR HET BAKKEN 

VAN DE DESEMPRODUCTEN. ALLE OVENS DIE TERUG TE VINDEN ZIJN IN ZOWEL DE NIEUWE BAKKERIJ ALS IN DE WINKEL ZIJN 

VAN HEIN. WIJ SPRAKEN MET JASPER ENGEL OVER DE KEUZE VOOR HEIN.

In de winkel in Aalsmeer heeft Jasper twee jaar geleden een Condilux 
Classic oven van Hein geplaatst. “We waren op zoek naar een stenenvloer 
etage-oven waarmee we in de winkel een nieuw assortiment desempro-
ducten zouden kunnen afbakken. We zijn ons gaan oriënteren en op een 
gegeven moment zag ik ergens een afbeelding van de Hein Condilux 
Classic. Ik was meteen verkocht door de retrolook van de oven. We zijn 
met Van Asselt & Alferink in gesprek gegaan en de rest was zo geregeld. 
Het bleek een goede keus, want vorig jaar hebben we een tweede oven in 
de winkel moeten plaatsen om aan de vraag van desemproducten te kun-
nen voldoen.”

Het bleek het begin van een vruchtbare samenwerking. “Na twee jaar 
kunnen we wel stellen dat Hein Condilux zijn werk uitstekend doet in 
de winkel. De keus voor Hein was makkelijk. Hein staat bekend als de 
Mercedes onder de ovens en het contact met Van Asselt & Alferink was 
ook meteen goed. Zo goed zelfs, dat ze onze eerste gesprekspartner waren 
toen we besloten een nieuwe bakkerij te bouwen.”

NIEUWE BAKKERIJ
In februari werd besloten dat er een nieuwe productielocatie voor Bakkerij 
Vooges zou komen. Jasper: “We bestaan al honderd jaar en de bakkerij 
was altijd achter de winkel gesitueerd. Door de jaren heen zijn we natuur-
lijk gegroeid, maar de bakkerij was niet logisch qua routing. We groeiden 
ook uit ons jasje, dus was een nieuwe bakkerij op een andere locatie 
gewenst. De keuze voor de ovens is uiteindelijk gevallen op wederom 
Hein. We hebben meerdere partijen gesproken, maar na proefbakken met 

de Hein Ecostone2 rotatieoven waren we om. De kwaliteit van de 
oven heeft voor ons echt de doorslag gegeven.”

SUBSIDIE
In totaal heeft Bakkerij Vooges vier Hein Ecostone2 rotatieovens 
geplaatst in de nieuwe bakkerij. “We waren in het begin wat 
sceptisch over het bakken van kleinbrood in de rotatieovens, maar 
die scepsis bleken ongegrond. We zijn echt dik tevreden tot nog 
toe. De werkwijze hebben we her en der wat aangepast, maar 
het werken met de ovens is echt heel simpel en de ovens bakken 
geweldig, om nog maar te zwijgen over de energiebesparing. De 
grote touchscreen heeft het besturingsgemak van een tablet en 
iedereen kan  er mee werken. Van mijn kant dan ook alleen maar 
positieve woorden.”

Ook de samenwerking met Van Asselt & Alferink is volledig naar 
tevredenheid verlopen. “Stef Alferink is betrokken geweest bij het 
project en heeft ons heel goed geholpen. Zo wees hij ons erop dat 
we in aanmerking kwamen voor een deel subsidie, volgens mij 
52 % van de aanschafwaarde. Dat maakt het natuurlijk helemaal 
interessant. Buiten dat ik Hein bij iedereen kan aanraden, kan ik 
ook met een gerust hart Van Asselt & Alferink aanbevelen”, vertelt 
Jasper tot slot.

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

http://www.vanasseltenalferink.nl/


Bekostone: innovatieve stenenvloeroven�

ENERGIEZUINIG,  KOSTENBESPAREND ÉN GEBRUIKSVRIENDELI JK

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

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

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

 * Zeer gelijkmatige hitteverdeling door ononderbroken 
heetwatersysteem.

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

 * Inschietwagen te combineren met speciale deegrijswagen 
voor extra tijdwinst.

 * Enorme warmteopslag door traditioneel met 
vuurvaste stenen gemetselde branderkamer.

 * Onderhoud brander kan gelijktijdig plaatsvinden 
met regulier onderhoud.

 * Lage onderhoudskosten en energiezuinig.

 * Uitermate concurrerende prijsstelling.

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

Beko Techniek, de weg naar bedrijfszekerheid

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

Deegrijswagen met inschietwagen

http://www.beko-techniek.nl/
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In hartje Hilversum, aan de achterzijde van het station, heeft Matthijs Boon op 11 oktober zijn 
nieuwe bakkerij, bakkerswinkel en koffiebar geopend. In de splinternieuw ingerichte bakkerij c.q. 
koffiebar heeft Matthijs een plek waar hij zijn passie kan uitvoeren. Op volledig ambachtelijke wijze 
worden de meest hoogwaardige en pure producten gemaakt en dat alles wordt afgebakken op een 
Orion stenen vloer oven van Bongard, die eveneens prominent in de winkel aanwezig is. Het mooie 
van het winkelconcept van Matthijs is namelijk dat iedereen kan zien waar de bakker mee bezig 
is, of dat nu het maken van het deeg of het afbakken van de broden is. En dat is waar het ambacht 
tegenwoordig om draait: laten zien wat je als vakman doet. 

Matthijs is van jongs af aan geïnfecteerd met het bakkersvirus. De eerste acht jaar van zijn leven liep 
hij heel veel rond in de bakkerij van zijn opa en oma die toen Brood en Banketbakkerij Vreeburg 
runden. Hij wilde dan ook graag het bakkersvak in, maar na het afronden van zijn havo en dus 
nog zonder bakkersopleiding was het moeilijk om aan de slag te gaan in de bakkerij. Gelukkig gaf 
Bakkerij Lucas Kruimer hem de kans om kennis te maken met het vak en bood hem een stageplek 
aan zodat hij zijn vierjarige bakkersopleiding in Amsterdam kon starten.

EERSTE BONGARD ORION BIJ                    

DE ORION VAN BONGARD IS DE NIEUWE STER IN HET ASSORTIMENT VAN 

EVERBAKE OVENS & BAKKERIJTECHNIEK EN MATTHIJS BOON HEEFT ALS EERSTE BAK-

KER IN NEDERLAND DE EER OM MET DE ORION TE WERKEN. WIJ SPRAKEN MET 

COMMERCIEEL TECHNISCH ADVISEUR VAN EVERBAKE OVENS & BAKKERIJTECHNIEK 

SANDER VAN GASTEL EN MATTHIJS BOON OVER DE ORION EN DE SAMENWERKING 

TUSSEN BEIDE PARTIJEN. 

BAKKERIJ MATTHIJS BOON
IN HILVERSUM 
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UNIEKE LOCATIE
Al snel begon het ondernemersbloed bij Matthijs harder te stromen en 
samen met zijn moeder begon hij een winkel in Hilversum waar hij zijn 
eigengemaakte brood, dat gebakken werd bij Kruimer, verkocht. Deze 
manier van ondernemen zorgde ervoor dat hij zijn investering klein kon 
houden, totdat de mogelijkheid zich voordeed om op eigen benen te staan. 
“Het oude media pand in Hilversum was op zoek naar ondernemers om er 
een creatieve plek op te zetten”, vertelt Matthijs. “Het leek mij een mooie 
kans en het ondernemersplan was dan ook snel geschreven. Voor mij was 
het duidelijk dat hier een bakkerij in moest komen waar mensen iets kunnen 
eten, drinken of kunnen werken, maar ook een lekker brood kunnen kopen. 
Deze locatie is uniek en het pand is gelegen tegenover het station, wat zorgt 
voor een goede stroom aan mensen.”

TOTAAL CONCEPT
Met de opgedane ervaring en kennis van de afgelopen jaren heeft Matthijs 
gekozen voor een concept waar hij voor de ogen van de consument brood 
en banket maakt en meerdere malen per dag brood kan bakken zodat het 
echt vers is. “De keuze van bakkerijmachines was niet eenvoudig. Iedere 
leverancier kan wel iets bieden, een oven of een mixer, maar er zijn weinig 
leveranciers die een totaal ambachtelijk concept kunnen aanbieden. Dat 
was voor mij een reden om met Everbake Ovens en Bakkerijtechniek in zee 
te gaan.”

“Everbake Ovens en Bakkerijtechniek kan bakkers voorzien van een com-
plete bakkerij-inrichting”, zo vult Sander van Gastel aan. “Wij hebben 
in Dronten een productiebedrijf in staal waar werkbanken, bakplaten en 
broodkoppels worden gemaakt en een ovendivisie in Pijnacker van waar-
uit we onderhoud plegen aan bakkerij-ovens en de verkoop doen van het 
Franse ovenmerk Bongard. Bongard is gevestigd in Frankrijk waar lekker 
brood bakken de grootste vanzelfsprekendheid is. Bongard weet als geen 
ander aan welke eisen een machine en een oven moeten voldoen om een 
ambachtelijke, kwalitatief hoogwaardig brood te maken.”

ORION
Daarbij kwam dat Bongard en zodoende dus ook Everbake Ovens & 
Bakkerijtechniek de beschikking hebben over de Orion. “De Orion is de 
opvolger van de alom bekende Omega2, een 100% elektrische oven voor 
het bakken van alle soorten brood, ontwikkeld met respect voor het bakken 
op basis van traditie. Dat is ook precies wat Matthijs doet met zijn productie. 
Hij verstaat zijn vak en weet wat de klant wil”, vertelt Sander.

OPTIMALE BAKKWALITEIT
Bongard kent de wensen en verwachtingen van de ambachtelijk bakker en heeft 
zodoende aan de wensen van Matthijs kunnen voldoen met Orion. Sander: “De 
succesfactoren uit de voorgaande Omega2 etageovens zijn doorontwikkeld of 
behouden. Door de 20mm dikke vuurvaste vloerplaat en door het plaatsen van 
de verhittingselementen onder en boven is er sprake van gelijkmatige warmte-
verspreiding in de vernieuwde Orion. Door deze gelijkmatige warmteverdeling 
binnen de etages bereik je een optimale bakkwaliteit en een mooie bakaard 
van het brood. Daarnaast is de kracht van het element hoger aan de voorkant 
van de ovenkamer, zodat hitteverlies wordt geminimaliseerd bij het openen 
van de etagedeur. De elementen worden beschermd, waardoor er makkelij-
ker schoongemaakt kan worden, zonder dat de elementen beschadigen. Alle 
Orion elektrische inschietovens zijn daarnaast uitgerust met de nieuwe Hexa-
stoomgenerator. Deze vernieuwde stoomgenerator waarborgt een consequente 
hoeveelheid stoom, geleidelijk verdeeld over de gehele diepte van de etages, 
op elk gewenst moment. Zo sluit de vernieuwde stoomgenerator perfect aan bij 
de wens van nu; op een moderne manier traditioneel bakken.”

ROC-BAKKAMER
Voor bakkers die werken met zwaardere broodsoorten bestaat de mogelijk-
heid om één etage uit te voeren met een zogeheten ROC-level (Rayonnement 
Optimisé pour la Cuisson). Simpelweg betekent dit: de bovenste bakkamer is 
aan alle zijden van steen voorzien. “De inspiratie van deze ROC-bakkamer is 
ontstaan uit de vraag naar brood dat bereid is zoals vroeger gedaan werd in 
een traditionele houtoven. De werking binnen de ROC-etage is identiek aan 
de werking in een houtoven. Zo wordt de korst van het brood in de ROC-etage 
minder snel gevormd dan in andere vloerovens. De warmtestraling is zacht en 
de stoom wordt verdeeld binnen de etage als een mist, waardoor de ontwik-
keling van het fermenteren wordt bevorderd. Het resultaat is een explosie aan 
smaak en geur en de korstvorming is goudbruin.”

Terug naar het verhaal van Matthijs Boon. “Everbake Oven en Bakkerijtechniek 
heeft vanaf het allereerste begin goed geadviseerd en ons ondersteund met de 
invulling van de ideeën. We hebben een inspiratie tour langs verschillende 
bakkers in het land gedaan en daarnaast hebben we gekeken naar hoe ik wilde 
gaan bakken en hoe de oven daarop aangepast kon worden. Ze hebben echt 
goed meegedacht. Het is een fijne samenwerking en het hele traject is helemaal 
naar wens verlopen”, zegt Matthijs tot slot. 

Meer informatie: 
EverBake Ovens & Bakkerijtechniek
Tel. + 31(0)88 73 000 10 
www.everbake.nl 

http://www.everbake.nl/
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Met de Roll-In e+ oven heeft MIWE een sterke troef in handen. “Door een problematische plaat-
sing van de schoorsteen, 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 atmos-
ferisch bakt. Dat betekent dat de luchtdruk in de bakkamer automatisch gelijk gehouden wordt. 
Hierdoor kan perfect consistent gebakken worden ongeacht invloeden van buitenaf, maar is ook 
het volume hoger”, aldus Gerard Wermelink, commercieel adviseur/sales adviseur van MIWE 
Agency Nederland.

HYGIËNE 
De nieuwe Roll-In e+ heeft vele nieuwe eigenschappen, zo horen wij van Gerard: “De bakkamer-
deur is vernieuwd met een beter geïsoleerde ruit die nog eenvoudiger te reinigen is en de deur is 
optioneel te bestellen met een soft close functie. Deze functie zorgt ervoor dat de deur automa-
tisch sluit als deze een bepaald punt voorbij is. Middels een knop op de bediening kan men de 
deur openen. De roterende vloer rust op een basis uit één stuk die ook nog eens verzwaard is. 
Hierdoor is ook de hygiëne verder verhoogd en kan de vloer nog meer gewicht aan. Verder is er 
een nieuwe statusverlichting. Deze led lamp is van ver te zien en deze geeft in verschillende kleu-
ren aan wat er in de oven gebeurt. Optioneel is deze verlichting ook nog eens te verkrijgen in de 
onderkant van de wasemkap.”

ENERGIEZUINIG
“Naast het gepatenteerde air control (luchtcirculatie-systeem), zorgen de warmte opslagwand voor 
schot op schot bakken, MIWE flexbake (het slimme systeem voor gedeeltelijke belading) én MIWE 

BAKKER BART IN GRONINGEN KRIJGT ALS EERSTE 
DE BESCHIKKING OVER MIWE ROLL-IN E+ 
MET ATMOSFERISCH BAKKEN

DIT VOORJAAR INTRODUCEERDE MIWE AGENCY 

NEDERLAND (ONDERDEEL VAN DE VEENHUIZEN 

GROEP) DE NIEUWE ‘ROLL-IN E+’ OVEN TIJDENS 

BAKKERSVAK EN EIND DIT JAAR GAAT DE EERSTE 

NEDERLANDSE BAKKER AAN DE SLAG MET DEZE 

INNOVATIEVE OVEN. IN GRONINGEN HEEFT 

JEROEN BAKKER VAN BAKKER BART DE PRIMEUR 

OM ALS EERSTE TE BAKKEN MET DE ROLL-IN E+ 

MET ATMOSFERISCHE EIGENSCHAPPEN. WIJ 

SPRAKEN MET HEM OVER DE KEUZE VOOR 

MIWE EN MET GERARD WERMELINK VAN MIWE 

AGENCY NEDERLAND OVER DE EIGENSCHAP-

PEN VAN DE ROLL-IN E+.
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Delta bakken (nauwkeurige temperatuur- en  brandercontrole) – ervoor dat 
dit wellicht de meest energiezuinige rotatieoven ter wereld is. Wat ook nog 
belangrijk is om te melden, is dat wij de Roll In e+ in één dag kunnen plaat-
sen. Er is dus minimaal tijdsverlies voor de bakker op de werkvloer.”

BAKKER BART
Dat heeft voor Jeroen Bakker, eigenaar van meerdere Bakker Bart winkels, 
echter niet zozeer de doorslag gegeven. “Ik bak al jaren met heel veel ple-
zier met verschillende MIWE ovens, dus toen we een nieuwe oven moesten 
aanschaffen voor ons filiaal op de Grote Markt in Groningen hebben we 
wederom gekozen voor MIWE. De ovens bevallen uitstekend en we zijn dan 
ook gaan kijken of MIWE aan onze wensen kon voldoen.”

EERSTE IN NEDERLAND
Die wensen waren energiezuiniger bakken en de temperatuur beter vast-
houden en laten dat nou net eigenschappen zijn waar de Roll-In e+ met 
atmosferisch bakken aan voldoet. “MIWE Agency kwam met deze oven en 
wij waren gelijk overtuigd. Daarbij vind ik het een heel groot voordeel dat 
de oven in componenten geleverd wordt, waarna deze binnen een dag in de 
winkel staat. Het is de bedoeling dat we eind dit jaar of begin volgend jaar 
helemaal omgaan naar een nieuwe winkelformule en dan komt de nieuwe 
oven in de winkel. Ik heb liever dat het vandaag gebeurt, dan morgen, maar 
we zitten met de restyling van de winkel.” Daarmee is Jeroen de eerste bak-
ker in Nederland die de MIWE Roll-In e+ met atmosferisch bakken tot zijn 
beschikking krijgt. 

SERVICE
Gevraagd naar de service vanuit MIWE Agency steekt Jeroen de loftrompet 
af. “De service is echt geweldig geregeld. Ik heb praktisch nooit een storing, 

maar als er dan toch wat is, dan bellen we met MIWE Agency en doorgaans 
kunnen we het telefonisch oplossen met elkaar. Het is fijn om zo direct con-
tact met elkaar te hebben. Daarbij laat ik preventief de ovens onderhouden 
om storingen zoveel mogelijk te voorkomen en dat helpt toch goed als je ziet 
dat er nagenoeg geen storingen zijn.”

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK 
Een oven is natuurlijk een flinke investering, maar gelukkig is er de Energie-
investeringsaftrek (EIA), waar ook Jeroen Bakker gebruik van kon maken. 
“We hebben samen met MIWE Agency gekeken naar de mogelijkheden en 
het bleek dat we gebruik konden maken van EIA. Dat is toch heel interessant 
kan ik je vertellen. Precieze bedragen heb ik zo niet, maar het was toch een 
vorstelijk verschil. Meer dan we gehoopt hadden in ieder geval. Een mooie 
bijkomstigheid, maar ik ben sowieso meer dan tevreden over MIWE. Als we 
bij de andere vestigingen een nieuwe oven nodig hebben, is MIWE zeker de 
eerste gesprekspartner en het moet wel heel raar lopen willen we geen MIWE 
aanschaffen.”

Meer informatie:

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

http://www.miwe.nl/
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Chique uitstraling, stevig karton: dat omschrijft de Chalk-doosjes het 
beste. Met een speciale bijgeleverde stift kunt u erop schrijven en teke-
nen wat u wilt. “Zeer onderscheidend voor de ambachtelijke bakker, 
want de mogelijkheden zijn eindeloos”, vertelt Ronald Pijl van Beko 
Verpakkingen. 

PINTEREST
“Bakkers kunnen ermee inspelen op elke gelegenheid, van landelijke 
feestdag tot plaatselijke happening. Op bijvoorbeeld Pinterest vinden zij 
inspiratie voor eenvoudige lijntekeningen en lettertypes. Bovendien kun-
nen consumenten ook zélf een eigen tekst, spreuk of wens erop zetten. 
Kindertekeningen doen het ook altijd goed”, aldus Ronald.

RELATIEGESCHENK
Deze innovatie van Beko Verpakkingen is nu al een succes, zo horen wij 
van Ronald. “(Banket)bakkers krijgen er zeer enthousiaste reacties op. Met 
teksten als ‘Bedankt voor de samenwerking’ en bedrijfsslogans worden 
de Chalk-doosjes zelfs al gebruikt als relatiegeschenk. Een origineel idee 
voor de naderende feestmaanden!” Chalk-doosjes zijn per honderd stuks 
verkrijgbaar in twee formaten vanaf € 0,39 per stuk, inclusief stift. 

Meer informatie:

Beko Verpakkingen
Tel. +31 (0)24 37 866 44
www.beko-verpakkingen.nl

CHOCOLADE/KOEKDOOSJES 
VOORZIEN VAN EIGEN BOODSCHAP

BEKO VERPAKKINGEN INTRODUCEERT CHALK-DOOSJES. HIEROP 

KUNT U – OF UW KLANT – ZELF EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP 

AANBRENGEN. BONBONS OF KOEKJES ERIN EN VOILÀ: EEN ORIGI-

NEEL EN UNIEK CADEAU VOOR ELKE GELEGENHEID.

A d v e r t e n t i e
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HAVELAAR MAAKT WINNAARS VAN 
BAKKERSVAK BEURSACTIE BEKEND

BAKKERSVAK IN ROSMALEN VIERDE DIT JAAR HET VIJFJARIG 

BESTAAN EN HAVELAAR VERPAKKINGEN HEEFT HIEROP INGEHAAKT 

DOOR FLINK UIT TE PAKKEN MET CREATIEF VERPAKKEN. DE STAND 

VAN HAVELAAR STOND VOLLEDIG IN HET TEKEN VAN INSPIRERENDE 

VERPAKKINGSOPLOSSINGEN EN (RE)STYLING VAN 

VERPAKKINGSONTWERPEN EN BEZOEKERS MAAKTEN KANS OP 

EEN MOOIE PRIJS.

Door het invullen van een actieformulier konden bezoekers van 
de Havelaar-stand kans maken op één van de twee gepersona-
liseerde bakkersfietsen. De animo voor de speciale beursverlo-
tingsactie van Havelaar was overweldigend. Dat heeft Havelaar 
tijdens Bakkersvak doen besluiten om het Oxboard, welke werd 
gebuikt om de beursacties bij de bezoekers onder de aandacht te 
brengen, ook te verloten.

WINNAARS
De gelukkige winnaars Marjolein Van Gessel van Het Zoete 
Stationnetje, Mieke van Iersel van Meesterbakker van Iersel en 
Arjan van de Rovaart van Vipam waren zeer verrast en verheugd 
dat juist zij hadden gewonnen. De Bakkersfietsen met logo en 
gepersonaliseerde krat worden ingezet voor nog meer naamsbe-
kendheid. Zo gaat Meesterbakker van Iersel de fiets gebruiken in 
een bedrijfsfilm ter ere van hun twintigjarig bestaan. Het Zoete 
Stationnetje doet zelf regelmatig acties via Facebook en gaat de 
fiets hierin terug laten komen. 

Meer informatie: 

Havelaar verpakkingen BV
Tel. +31 (0)75 6400 100
www.havelaar-verpakkingen.nl 

A D V E R T E N T I E
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FOODEX 2016 
SUCCES VOOR TROMP GROUP

TROMP GROUP HEEFT ONLANGS OPNIEUW DEELGENOMEN AAN DE 

FOODEX IN BIRMINGHAM EN MET SUCCES, WANT ‘DE KWALITEIT VAN DE 

BEZOEKERS WAS PRIMA’, ZO LAAT HET BEDRIJF WETEN. TROMP GROUP PRE-

SENTEERDE TWEE SCHAALMODELLEN VAN COMPLETE PRODUCTIELIJNEN EN 

MET BEHULP VAN DE AANWEZIGE TOUCHSCREENS WAS HET VOLLEDIGE 

PROGRAMMA TE BEKIJKEN. 

A D V E R T E N T I E

Bezoekers konden kennismaken met de verschillende eind-
producten die zichtbaar waren in de vitrines. Films onder-
steunden de presentatie van de fabricage. “We spraken met 
veel bezoekers en hebben inmiddels contact met verschil-
lende nieuwe relaties voor onze productielijnen”, aldus 
Robert Done Sales Manager UK & Ireland. “Dat is een direct 
gevolg van onze positie als turnkey supplier voor de gehele 
bakkerij-industrie. We namen ruim de tijd voor de bezoekers 
en volgden onze formule van ‘Hospitality’. Bezoekers stel-
den deze gastvrijheid op prijs en zo was er gelegenheid tot 
interessante discussies. Op dit moment zijn wij volop bezig 
met de follow-up van de beurs en ik ben tevreden.”

ANDERE BEURZEN
“Op dit moment beschikken wij nog niet over de juiste 
bezoekersanalyses,  maar het is de kwaliteit van diezelfde 
bezoeker die telt. Foodex is voor ons een uitstekend moment 
om onze ervaringen te delen. Om die reden hebben we 
alvast ruimte geboekt voor de komende beurs in 2018 en 
dat voelt goed”, aldus Robert. “Op dit moment maakt Tromp 
Group zich al weer op voor deelname aan andere beurzen 
in de wereld zoals ICF in Iran, IBIE in Las Vegas en Gulfood 
in Dubai en zijn we net terug vanaf Bakery China.”

Meer informatie:

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

http://www.beko-verpakkingen.nl/
http://www.havelaar-verpakkingen.nl/
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Vanuit een strategisch oogpunt vullen de twee bedrijven elkaar uitstekend aan. Sonneveld is een innovatief bedrijf, 
met focus op broodverbetermiddelen, broodmixen en lossingsmiddelen. Broer Bakkerijgrondstoffen is een gevestigde 
naam als producent van een reeks hoogwaardige banketgrondstoffen.

Peter Verhagen, Algemeen Directeur van Sonneveld, benadrukt dat de aankoop van Broer Bakkerijgrondstoffen een 
versterking betekent voor beide bedrijven. Zowel de bedrijfscultuur, het productportfolio als het klantensegment van 
beide bedrijven sluiten goed op elkaar aan. “Met deze overname hebben we een volgende stap gezet in onze ambi-
tie om een totaal leverancier te zijn voor de bakkerij. Door het creëren van synergie tussen de bedrijven zijn wij 
ervan overtuigd dat we een sterkere marktpositie kunnen bekleden. We zien de toekomst met het volste vertrouwen 
tegemoet”, aldus Peter Verhagen. Broer Bakkerijgrondstoffen B.V. blijft voortbestaan onder de vertrouwde naam, als 
dochteronderneming van de Sonneveld Group.

OVER BROER BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V.
Broer Bakkerijgrondstoffen kent een lange historie die in 1920 begon met de oprichting van het bedrijf door de heer 
C.P. Broer. Het bedrijf groeide uit tot een toonaangevende producent van amandelspijs, banketspijs, koekjesspijs, 
marsepein en banketpoeders. De fabriek die in 1994 werd gebouwd beslaat een terrein van 9000 m2. Deze fabriek 
bestaat uit twee onderdelen, te weten een spijsfabriek en een poederfabriek en behoort tot de modernste in Europa.

Meer informatie: 
Sonneveld
Tel. +31 (0)78 644 25 25
www.sonneveld.com 

SONNEVELD GROUP B.V., GEVESTIGD IN PAPENDRECHT, NEDERLAND, HEEFT PER 1 SEPTEMBER 2016 

70% VAN DE AANDELEN VAN BROER BAKKERIJGRONDSTOFFEN B.V., GEVESTIGD IN WADDINXVEEN, 

NEDERLAND, OVERGENOMEN. 

A d v e r t e n t i e
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Tel. +31 (0)33 2994373
www.trompgroup.nl 

OVERNAME BROER BAKKERIJGRONDSTOFFEN 
DOOR SONNEVELD GROUP B.V.

http://www.sonneveld.com/
http://www.trompgroup.nl/


De beste techniek voor ambachtelijk brood

EverBake Ovens & Bakkerijtechniek | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300010 | info@everbake.nl | www.everbake.nl

• Mooie bakaard
• Perfecte, constante bakkwaliteit
• Voor alle broodsoorten
• Verhoogde stoomcapaciteit
• Slim in energieverbruik  

Orion vloeroven

Wij zijn er weer bij, Bakkersvak 2017. Profi teer nu alvast 
van onze beursactie, informeer naar de mogelijkheden.

Nieuw! Paneotrad EVO©

Vraag onze brochure aan voor meer informatie
De Orion elektrische inschietoven van BONGARD is een veel-
zijdige oven, geschikt voor alle soorten brood. Met het Intuitiv 
touchscreen kan de oven eenvoudig geprogrammeerd worden. 
Elke etage is afzonderlijk instelbaar waardoor u in staat bent 
fl exibel te werken. Zo kunt u in dal uren met 1 of 2 etages bak-
ken waardoor u ook nog eens energie bespaart. De vernieuwde 
Hexa-stoomgenerator realiseert een verhoogde hoeveelheid 
stoom die geleidelijk verdeeld wordt over de gehele diepte van 
de etages, op elk gewenst moment. Zo sluit de implementatie 
van de vernieuwde stoomgenerator perfect aan op de werkwij-
ze om op een moderne manier traditioneel te bakken. 

mailto:info@everbake.nl
http://www.everbake.nl/
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Standhouders en bezoekers reageerden positief op de organisatie en de opzet van 
de vakbeurs. Rob Steur (beursmanager): “Het was goed te zien dat veel bakkers met 
een dik pak waardecheques de Najaarsdagen verlieten. We hebben voldaan aan 
onze doelstellingen: extra inkoopvoordeel en inspiratie bieden aan onze klanten.”

SPECULAASKEURING
Er werden ongeveer 250 speculaasproducten ter keuring aangeboden, dat waren 
er vorig jaar 350. Frank van Sprang (juryvoorzitter) merkt op dat het warme weer 
waarschijnlijk de oorzaak is, dat nog niet alle bakkers speculaas hebben gebakken. 
De gevulde speculaas van Bakkerij Harrie-Jan Loeffen uit Cuijk werd als de beste 
van de provincie Noord-Brabant beoordeeld. Daarmee behaalden zij ook het hoog-
ste cijfer van alle categorieën en dus mag Loeffen het komend jaar communiceren 
dat zij de beste speculaas van Nederland maken. Elders in deze uitgave leest een 
uitgebreid interview met Harrie-Jan Loeffen.

  1.200 BEZOEKERS 
          Beko Najaarsdagen

HET NBC CONGRESCENTRUM IN NIEUWEGEIN WAS MAANDAG 19 EN DINSDAG 20 SEPTEMBER 

‘THE PLACE TO BUSINESS’ VOOR DE AMBACHTELIJKE BAKKERIJ. IN MEER DAN NEGENTIG STANDS 

VAN GRONDSTOFFENLEVERANCIERS EN RELATIES VAN BEKO GROOTHANDEL EN IN DE STANDS VAN 

DE VIJF BEKO-DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN ONGEVEER 1.200 BEZOEKERS GEÏNSPIREERD DOOR 

DEMONSTRATIES, NIEUWE PRODUCTEN EN CONCEPTEN.

De beste techniek voor ambachtelijk brood

EverBake Ovens & Bakkerijtechniek | De Aar 1 • 8253 PN Dronten | Tel. +31 (0)88-7300010 | info@everbake.nl | www.everbake.nl

• Mooie bakaard
• Perfecte, constante bakkwaliteit
• Voor alle broodsoorten
• Verhoogde stoomcapaciteit
• Slim in energieverbruik  

Orion vloeroven

Wij zijn er weer bij, Bakkersvak 2017. Profi teer nu alvast 
van onze beursactie, informeer naar de mogelijkheden.

Nieuw! Paneotrad EVO©

Vraag onze brochure aan voor meer informatie
De Orion elektrische inschietoven van BONGARD is een veel-
zijdige oven, geschikt voor alle soorten brood. Met het Intuitiv 
touchscreen kan de oven eenvoudig geprogrammeerd worden. 
Elke etage is afzonderlijk instelbaar waardoor u in staat bent 
fl exibel te werken. Zo kunt u in dal uren met 1 of 2 etages bak-
ken waardoor u ook nog eens energie bespaart. De vernieuwde 
Hexa-stoomgenerator realiseert een verhoogde hoeveelheid 
stoom die geleidelijk verdeeld wordt over de gehele diepte van 
de etages, op elk gewenst moment. Zo sluit de implementatie 
van de vernieuwde stoomgenerator perfect aan op de werkwij-
ze om op een moderne manier traditioneel te bakken. 
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Als wij de Bökkers Mölle in Olst bezoeken is de 
oven net twee dagen in werking. Stef Alferink tipte 
ons dat er een nieuwe Hein-oven geplaatst zou 
worden op een bijzondere locatie en hij heeft 
niet gelogen. Voor ons wellicht een bijzondere 
locatie, Bastiaan kent niet anders. Hij komt uit een 
echte molenaarsfamilie. Maar liefst vijf generaties 
gingen hem voor als molenaar, maar hij is de eer-
ste Bökkers die ook als bakker te boek staat. “De 
Bökkers geschiedenis als molenaar gaat terug naar 
het jaar 1789. Ik ken dan ook niet anders. Een 
opleiding tot molenaar is er echter niet, daarom 
ben ik de vakschool in Wageningen gaan doen. 
Dat leek mij een mooi verlengstuk van molenaar.”

GEBOORTEPLEK
Maar in eerste instantie was Bastiaan helemaal 
niet van plan zijn bakkersopleiding te gebruiken. 
Zijn droom om molenaar te worden was ster-
ker. Jarenlang heeft hij samen met zijn vader Henk Bökkers graan gemalen in de molen de Ooievaar in 
Terwolde. Maar toen de mogelijkheid zich voordeed om de molen te kopen waar hij geboren was, twijfelde 
hij geen moment. “We konden in Terwolde de maalderij houden en in Olst konden we een bakkerij en 
horeca-gedeelte opzetten. Dat was de planning en daarmee zou ook na 25 jaar de Bökkers Mölle weer in 
handen van onze familie komen. Een mooi vooruitzicht, maar helaas liep het even wat anders.”

BAKKERIJ
Een verwoestende brand zorgde er namelijk voor dat de molen in Terwolde volledig in vlammen opging. 
“We waren echt net in Olst bezig om alles op te zetten toen de molen in Terwolde afbrandde. Dan krijg je 
wel even een klap. We zijn echter vol goede moed doorgegaan in Olst, weliswaar zonder echte maalderij, 
want de molen is leeggehaald, maar de bakkerij is er gekomen en we hebben ook een ‘proeverij’ waar 
mensen de lekkernijen kunnen proeven.”

NIEUWE OVEN
De Bökkers Mölle in Olst is in 1938 door de opa van Bastiaan gekocht. “Daarna is het in de jaren zeventig 
een restaurant geworden. Ik ben hier dus ook nog geboren, dus het is wel bijzonder om dan de mogelijk-

EERSTE NIEUWE MACHINE OOIT VOOR

      Bökkers Mölle 

             IS HEIN INSCHIETOVEN

IN HET OVERIJSSELSE OLST IS SINDS VORIG JAAR EEN WEL HEEL BIJZONDERE BAKKERIJ TE VIN-

DEN. IN DE BÖKKERS MÖLLE – EEN OUDE MOLEN AAN DE DIJK IN OLST – HEEFT BASTIAAN 

BÖKKERS SAMEN MET ZIJN VROUW MARINA NAAST EEN BAKKERIJ, OOK EEN PROEVERIJ 

EN MAALDERIJ GEREALISEERD. NAAST MOLENAAR IS BASTIAAN NAMELIJK OOK BROODBAK-

KER. EEN UNIEKE COMBINATIE NATUURLIJK EN EEN BAKKERIJ OP EEN UNIEKE LOCATIE. EN 

BASTIAAN KAN ZIJN KLANTEN NU NOG BETER VOORZIEN VAN DE MEEST HOOGWAARDIGE 

PRODUCTEN, WANT NAAST DE BESTE INGREDIËNTEN, BAKT HIJ ZIJN BRODEN SINDS KORT IN 

EEN SPLINTERNIEUWE HEIN ELEKTRISCHE INSCHIETOVEN MET STENEN VLOER. “DIT WAS DE 

EERSTE NIEUWE MACHINE DIE WE OOIT GEKOCHT HEBBEN”, ZEGT BASTIAAN ONDER MEER.
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heid te krijgen om het terug te kopen. Er moest best wel wat gebeuren en 
we hadden eigenlijk een totaal verouderd machinepark.” Intussen is Marina 
ook aangeschoven. “De oven was echt oud en hing bijna van duck tape aan 
elkaar.” “Hij was echt botergaar”, zo grapt Bastiaan. “Daarom moest er ook 
een nieuwe komen en als je dan iets nieuws aanschaft, doe je het goed.”

De wens was een solide productieoven met uitstraling. “We waren op zoek 
naar een oven waar we lang mee vooruit kunnen. Ik wilde natuurlijk op 
een stenen vloer bakken, maar de oven moest ook power hebben om onze 
desem- en speltbroden echt goed af te bakken. Je hebt ovens die bakken 
en ovens die verwarmen en wij wilden een oven die bakt. De keuze viel 
uiteindelijk op Hein, ook omdat de oven een mooi ding is om te zien. Dat 
past mooi in deze setting.”

WENSEN
Buiten de look van de oven, heeft de prijs ook zeker meegespeeld in de 
keuze van Bastiaan. “Je wilt gewoon de beste deal natuurlijk. We hebben 
contact gezocht met Van Asselt & Alferink en zij wisten niet dat er een bak-
kerij in de molen zat. Dat weten wel meer mensen niet trouwens, maar daar 
komt al meer verandering in. De reden om voor Hein te kiezen heeft dus 
te maken met de kwaliteit van de oven, de uitstraling en de prijs. Daarnaast 
zaten we ook met de ruimte. We waren op zoek naar een oven met een 
speciale maat, die smal is en diep. Daar kon Hein gelukkig aan voldoen.”

PLAATSING
Nadat de keuze definitief werd omgezet in een bestelling, moest de bak-
kerij van de Bökkers Mölle een week dicht toen de oven werd geplaatst. 
“Dat kwam voor ons eigenlijk wel mooi uit, want de week voordat we dicht 

moesten, werd mijn dochter geboren”, zegt een trotse Bastiaan. “Het is dus 
allemaal wel even wennen: een nieuwe oven en een dochter. Het was in het 
begin ook zeker aanpassen en proefbakken hebben we eigenlijk niet gedaan. 
Ik had het snel onder de knie gelukkig, want de producten komen geweldig 
uit de oven.”

PRODUCTEN
Het assortiment dat Bastiaan produceert is natuurlijk gemaakt met de meest 
hoogwaardige grondstoffen. “Niet semi-ambachtelijk, maar puur en van een 
hoge kwaliteit. We doen geen concessies op dat gebied en het blijkt te werken, 
want de mensen weten ons steeds beter te vinden, maar ook het derde kanaal 
beleveren wij veel”, vertelt Bastiaan. “Bastiaan is eigenlijk bakker geworden 
om molenaar te blijven”, zo vult Marina aan. “Het vak molenaar is hem met de 
paplepel ingegoten en om dat te blijven kunnen doen heeft hij gekozen om het 
te combineren met het ambacht van bakker. Dat is een hele goede combinatie 
waardoor hij zijn creativiteit ook beter kwijt kan.”

TEVREDEN
Met de nieuwe oven van Hein is bewust gekozen voor de lange termijn. “Zoals 
gezegd moest de oven echt vervangen worden, maar we hebben wel gekozen 
om het meteen goed te doen. Het bakken neemt steeds professionelere vormen 
aan en met deze nieuwe oven kunnen we ook gegarandeerd bakken. Je kunt 
erop vertrouwen dat hij het doet, dat geeft heel veel rust. Ik ben er echt super 
blij mee. Het is een hele vooruitgang voor ons en de ondersteuning vanuit Van 
Asselt & Alferink was ook goed. Ik heb eigenlijk geen referentiekader, want 
dit is de eerste nieuwe machine die we ooit gekocht hebben, maar ik ben een 
tevreden klant”, zegt Bastiaan tot slot.

Meer informatie: 
Van Asselt & Alferink    
Tel. +31 (0)345 82 02 04   
www.vanasseltenalferink.nl  
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http://www.vanasseltenalferink.nl/
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Wachtel werd in 1923 opgericht en heeft dus een rijke geschiedenis als het gaat om het ontwikkelen van ovens. Daarbij 
kan het bedrijf gebruik maken van de ruime ervaring en kennis die nog steeds aanwezig is in het bedrijf. Toch heeft de 
afgelopen jaren een deel van de oude garde plaats gemaakt voor een nieuwe generatie jonge honden, die de toekomst 
van het bedrijf vertegenwoordigen. Dit alles heeft op initiatief van de nieuwe directeur Oliver Frey plaatsgevonden. Hij 
nam in 2013 Wachtel over van zijn schoonvader Günter Wachtel en met zijn intrede heeft Wachtel de afgelopen drie 
jaar grote veranderingen doorgemaakt. Met twee productiebedrijven en driehonderd werknemers is Wachtel een zeer 
professionele organisatie. 

PREMIUM PRODUCENT
“Wachtel is een echt familiebedrijf en ik vertegenwoordig de derde 
generatie die leiding geeft aan de onderneming”, zo start Oliver Frey. 
“Wachtel is altijd een premium producent van ovens geweest, maar 
er was binnen de organisatie verandering nodig. De klad was er een 
beetje ingekomen. Omdat het goed ging, zag men geen noodzaak 
om te veranderen, maar de manier van werken was eigenlijk minder 
gericht op de toekomst. Het werd tijd voor verjonging en vernieuwing 
en tegelijkertijd was het van belang om een duidelijke visie neer te 
leggen en nog professioneler te werk te gaan. We zijn ons gaan focus-
sen op een niche markt en daar hebben we ons verder gespecialiseerd. 
Wachtel is in alle opzichten nog meer een premium merk geworden.”
 
VERNIEUWING
Oliver Frey gooide het roer dus om en het nieuwe Wachtel kreeg 
steeds meer vorm. Er werd geïnvesteerd in nieuw personeel en veel 
Research & Development (R&D). “Er is altijd veel aandacht besteed 
aan R&D, maar er was echt verjonging nodig op de afdeling. We zijn 
op zoek gegaan naar de grootste talenten op dit gebied en we hebben 
hen gekoppeld aan de oude garde die hier aanwezig was. De kennis 
wordt overgedragen aan de nieuwe generatie en zo proberen we de 
toekomst van Wachtel veilig te stellen en nog meer in te zetten op 
ontwikkeling.”

“WE WILLEN DE AANBIEDER ZIJN 
      MET DE BESTE KWALITEIT OVENS”

ER ZIJN NATUURLIJK EEN GROOT AANTAL CRITERIA WAAR 

U OP LET BIJ HET AANSCHAFFEN VAN EEN NIEUWE 

OVEN VOORDAT U EEN KEUZE MAAKT VOOR EEN PARTIJ. 

KWALITEIT, PRIJS, BAKRESULTAAT EN GA ZO MAAR DOOR. 

WACHTEL STAAT DOORGAANS HOOG OP ALLE LIJSTJES. 

DE DUITSE FABRIKANT STAAT AL JAREN BEKEND OM DE 

HOOGWAARDIGE KWALITEIT VAN DE VELE OVENS IN HET 

ASSORTIMENT EN DAT RENDEERT OOK IN DE VERKOOP BIJ 

SPRONK. “VOORAL DE LAATSTE JAREN ZIEN WIJ DE OMZET 

MET WACHTEL ENORM GROEIEN”, ZEGT HARM SPRONK. 

WIJ WILDEN GRAAG WETEN WAT DE REDEN DAARVAN IS 

EN GINGEN SAMEN MET HARM OP BEZOEK BIJ WACHTEL 

IN HET DUITSE HILDEN, WAAR IN DE LAATSTE 3 JAREN EEN 

NIEUW HOOFDKANTOOR, TESTBAKKERIJ, PRODUCTIEHAL EN 

VOLAUTOMATISCHE LASERSNIJMACHINE ZIJN GEREALISEERD 

OM DE AMBITIES VAN WACHTEL TE ONDERSTREPEN.



De eerste wapenfeiten van Oliver Frey waren dus een stuk professionalisering 
en vernieuwing. Daarbij hoorde ook de realisatie van een nieuwe testbakkerij, 
een nieuw kantoor, een nieuwe productiehal en een nieuwe volautomatische 
lasersnijmachine. “Bij ons draait het om de klanten, dus we willen hen in een 
juiste setting kunnen ontvangen. We wilden graag een klantgerichte testbak-
kerij om klanten de kans te bieden om zelf met de Wachtel-ovens te werken. 
Tevens was vergroting van de productie noodzakelijk, dus hebben we een 
nieuwe productiehal in Hilden gebouwd. Tot slot hebben we dit jaar het 
nieuwe hoofdkantoor geopend.”

MODERN VS. KLASSIEK
Waar Wachtel altijd al bekend stond om de Duitse gründlichkeit, zijn toch ook 
de afgelopen tijd stappen gemaakt in het assortiment ovens, waarbij de kwa-
liteit van de ovens naar een nog hoger plan is getild en de technische ontwik-
keling zijn verenigd met de bekende technieken van voorheen. Het resultaat 
zijn hypermoderne ovens met geweldige bakresultaten, zeer solide en robuust, 
voorzien van de hightech IQ-Touch besturing die het bedienen van de oven 
heel eenvoudig maakt, maar met een eigentijds en soms zelfs klassiek design. 
Een mooi voorbeeld is Piccolo. “Piccolo is in Nederland de populairste etage-
oven van Wachtel. Deze compacte oven is ideaal voor gebruik in winkels en 
beschikt over een stenen bakvloer, voor een gelijkmatig en zodoende optimaal 
bakresultaat. Maar Wachtel biedt nog veel meer interessante ovens voor de 
Nederlandse bakker, zoals Infra, de elektrische etage-ovens van Wachtel, de 
gasgestookte Columbus inschietoven en de energiezuinige R-Evolution rotatie-
oven”, aldus Harm Spronk. 

WACHTEL & SPRONK
“We hebben een hele goede samenwerking met Spronk Bakkerijmachines”, 
zo vult Oliver aan. “Sinds 2008 zijn we partners en Spronk doet het echt 
geweldig. Ik denk dat de cijfers het verhaal vertellen. De stijging van het aan-
tal Wachtel-ovens in de Nederlandse markt is duidelijk zichtbaar.” “Ik denk 
dat onze bedrijfsfilosofieën heel erg overeenkomen”, vervolgt Harm. “Spronk 
en Wachtel zijn allebei familiebedrijven met een lange historie in de bak-
kersbranche en we weten wat er in de markt speelt. Daarbij hechten we heel 
veel waarde aan goede kwaliteit en een hoog service niveau. Dat heb ik van 
mijn opa en vader meegekregen, al vul ik het – eigenwijs als ik ben – op mijn 
eigen manier samen met mijn broer Arno in. Het is in ieder geval duidelijk dat 
Wachtel en Spronk elkaar versterken.”

KWALITEIT
Vorig jaar nog vertelde Harm in ons blad dat hij het ‘een genot vond om de 
Wachtel ovens te mogen verkopen’. “De oven is het belangrijkste onderdeel in 
de bakkerij”, zo vertelt hij nu. “De bakker moet daar een goed gevoel over heb-
ben en met Wachtel kunnen wij op alle aspecten aan de hoge verwachtingen 

voldoen. De kracht van Wachtel is de kwaliteit. Dat je betaalt voor kwaliteit 
lijkt mij duidelijk, maar de prijs is ook heel goed uit te leggen. Met Wachtel 
haal je het best mogelijke in huis.”

“Nederlanders kopen vaak in op prijs”, zo is de bevinding van Oliver. “Jullie 
zijn heel prijsbewust, wat een goede eigenschap is, maar als je dan iets duurder 
bent, dan moet je ook de prijs waar kunnen maken. Dat is wat we nastreven 
bij Wachtel. We zijn ons ook heel bewust dat een goede aftersalesservice van 
groot belang is, dus daar leggen we samen met Spronk de nadruk op.”

‘BESTE BAKKERS BAKKEN MET WACHTEL’
Waar Wachtel zich dus profileert als premium merk, heeft het bedrijf ook de 
slogan ‘Found in het bakeries of the world’. “We zijn een producent die de 
vakmensen in de bakkersbranche voorziet van de meest hoogwaardige ovens. 
We werken alleen met de beste bakkers en zij willen met ons werken, omdat 
we de beste ovens bieden met een hele hoge kwaliteit. We bieden hen een 
concurrerende rol ten opzichte van discounters en we zorgen ook voor de best 
mogelijke bakresultaten. Dat kan omdat we in samenspraak met onze klanten 
ovens ontwikkelen. Zij geven aan wat ze nodig hebben en wij bieden een 
oplossing. Een mooi voorbeeld is onze Infra etage-oven, die door de kerami-
sche elementen een geweldige bakaard heeft, maar ook nog eens zo uitgevoerd 
is, dat je als bakker veel productiever en flexibeler kan werken.” 

MOGELIJKHEDEN
Ook in Nederland is het doel van Spronk om de beste bakkers te bedienen 
met de beste ovens. Harm: “We verkopen het beste product en als het naar 
tevredenheid verloopt, dan krijg je een sneeuwbaleffect. Bakkers praten toch 
onderling en mond-tot-mondreclame is het beste dat een merk kan overkomen. 
Wachtel is de laatste jaren in Nederland al heel bekend geworden met de 
elektrische etageovens, maar op het gebied van de wagenovens is er ook nog 
een groot marktaandeel te winnen. In deze categorie ovens is Wachtel extra 
interessant omdat er weinig jaarlijkse onderhoudskosten gemaakt worden ten 
opzichte van veel andere ovens.” “Het doel voor de toekomst is niet om het 
grootste bedrijf of het snelst groeiende bedrijf te worden”, zo vult Oliver nog 
aan. “We willen de aanbieder zijn met de beste kwaliteit ovens.”

Meer informatie: Spronk Bakkerijmachines
Tel. +31 (0)488 452051, www.spronkbakkerijmachines.nl, www.wachtel.de
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Belshaw’s Automatische Donutsystemen voor gist- en/of cake-donuts. 
De smaak van vers gemaakte donuts, geheel bereid voor het oog van uw klanten ! 

 

Zo stimuleert U een steeds terugkomende klantenkring en verhoging van uw omzet.

 

Afb. Belshaw Donut Robot Mark II : voor cake of mini donuts met roto koeler. 
 

Voor info, prijzen en demonstraties : www.de-kopermolen.nl * Tel. 075 - 6704 234 * Email : info@de-kopermolen.nl  

De Kopermolen BV 

Oostzaan 

http://www.de-kopermolen.nl/
mailto:info@de-kopermolen.nl
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Bas Nijhuis trapte om 12.00 uur de dag af met een lezing over het belang van 
kijken (ziet u wel wat u ziet), teambuilding en delegeren. Als topscheidsrechter 
was alles doorspekt met beelden van de Champions League van afgelopen jaar. 
Deze sessie vond in totaal vier keer plaats gedurende de middag. 

Daarnaast boden zestien Bakeplus-partners doorlopende demonstraties in het 
thema ‘Authentiek & Rustiek’. Hans Som (coach Nederlands Boulangerie team) 
demonstreerde samen met Peter Bienefelt (Meester Boulanger) de laatste trends 
op het gebied van brood.

Maar ook op het gebied van ijs werd er volop aandacht besteed aan de laatste 
ontwikkelingen. Maurice Burger vertelde uitgebreid over de belangrijkste aspec-
ten van het ijsbereiden, van basis ijsbereiding tot het werken met smaakstoffen 
en het maken van patisserie met ijsgrondstoffen. Het Event bood de ijsbereider 
daarnaast een unieke gelegenheid om zich te laten inspireren wat er allemaal 
te krijgen is op het gebied van bakkerijgrondstoffen en wat je kunt gebruiken in 
ijsbereiding.

Bakeplus organiseerde dit BakePLUS-Event in samenwerking met Procema, 
Royal Steensma, Gourmand, Koopmans, Van der Pol, Vergeer, Polak, AB/
Mauri, Smilde Bakery, Sonneveld, Keurslager Arisse, Dossche Mills, het 
BoulangerieTeam, Friesland Campina, CSM Bakery Solutions, Spronk, Meneba, 
Bakels, Vandemoortele, BOMA, Dobla, Ireks, Callebaut, B&O, Puratos, Algist 
Bruggeman & Miko coffee. 

Aan alle kanten  was er lof voor de opzet van het BakePLUS-Event, dus de ver-
wachting is dat er volgend jaar een vervolg gegeven wordt aan deze succesvolle 
start.

EERSTE BakePLUS-Event
    ZEER GESLAAGD

HET EERSTE BAKEPLUS-EVENT WAS EEN DAVEREND SUCCES. ONDANKS HET VOOR DE TIJD VAN HET JAAR ZON-

OVERGOTEN WEER, VOND EEN GROOT AANTAL VAKGENOTEN HET BELANGRIJK OM OP MAANDAG 12 SEPTEM-

BER RICHTING HAAFTEN AF TE REIZEN. ER WAS VOLOP INSPIRATIE OP TE DOEN IN IEDER GEVAL, MEDE DOOR DE 

DEMONSTRATIES VAN HANS SOM EN PETER BIENEFELT EN DE LEZING VAN BAS NIJHUIS, BUITEN DE PRODUCTEN 

NATUURLIJK VAN DE AANWEZIGE BAKEPLUS-PARTNERS.

 

Belshaw’s Automatische Donutsystemen voor gist- en/of cake-donuts. 
De smaak van vers gemaakte donuts, geheel bereid voor het oog van uw klanten ! 

 

Zo stimuleert U een steeds terugkomende klantenkring en verhoging van uw omzet.

 

Afb. Belshaw Donut Robot Mark II : voor cake of mini donuts met roto koeler. 
 

Voor info, prijzen en demonstraties : www.de-kopermolen.nl * Tel. 075 - 6704 234 * Email : info@de-kopermolen.nl  

De Kopermolen BV 

Oostzaan 
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I n T e r V I e w

De grootste verandering die heeft plaatsgevonden binnen de organisatie van Beko, 
is in 2013 gerealiseerd. Helma: “De activiteiten van vier coöperatieve inkoopvereni-
gingen zijn destijds samengevoegd om samen Beko Groothandel BV te vormen. De 
leden zijn op dat moment lid geworden van de landelijke Coöperatieve Vereniging 
Beko. Voorheen waren ze lid van de vier de inkoopverenigingen. Dat is de grootste 
verandering. De afgelopen drie jaar werd het ons echter steeds duidelijker dat een 
deel van onze leden deze nieuwe opzet niet helemaal begrepen. Aan ons dus de taak 
om dat op een duidelijke manier te communiceren en we zijn begonnen met het 
aanpakken de huisstijl.”

COMMUNICATIE
Door de huisstijl aan te passen, moet er meer duidelijk worden voor de Beko-leden. 
“Met de nieuwe huisstijl laten we duidelijk zien dat we één grote familie zijn, waar-
boven de coöperatie hangt. We hebben de eerste stappen gezet, maar zijn er nog niet 
klaar mee. Ook op communicatiegebied is er veel veranderd. Voorheen communi-
ceerden we al ons nieuws via het weekbericht van Beko Groothandel. Nu communi-
ceert elk Beko bedrijf het eigen nieuws naar de eigen doelgroep, terwijl al het overall 
nieuws via de coöperatie verspreid wordt. Zo willen we meer duidelijkheid creëren.”

VAN, VOOR EN DOOR BAKKERS
Als lid van de coöperatie heb je invloed op het beleid en vanuit Beko wil men nog 
meer aan de wensen van de leden voldoen. “Onze coöperatie is van, voor en door 
bakkers. De leden van Beko zijn eigenaar van de coöperatie. Ze kiezen en vormen 
het bestuur en de ledenraad en samen hebben ze invloed op het beleid. Behalve 
de groothandelsfunctie (inkoop, verkoop en distributie van bakkerijgrondstoffen en 
-benodigdheden) zo goed mogelijk uitoefenen wil Beko leden ondersteunen in het 
ondernemerschap. Met het specialisme van elk dochterbedrijf willen we een partner 

ER IS DE AFGELOPEN JAREN NOGAL WAT VERWARRING ONT-

STAAN OVER DE VERANDERINGEN DIE DOORGEVOERD ZIJN 

BIJ BEKO. DE HELE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN BEKO WAS 

ALTIJD AL WAT MOEILIJK TE DOORGRONDEN. VOOR 2013 

WAREN ER VIER REGIONALE COÖPERATIES BEKO NOORD, HET 

BACKERSHUYS, BEKO ZUID EN WEBA-INCO, DIE LID WAREN 

VAN COÖPERATIEVE VERENIGING BEKO MET DAARONDER 

VIER ZELFSTANDIG OPERERENDE BV’S: BEKO ADVIES, BEKO 

TECHNIEK, BEKO VERPAKKINGEN EN STOLP INTERNATIONAL. 

OM ALLES TRANSPARANTER TE MAKEN EN MEER SYNERGIE TE 

BEHALEN IS DRIE JAAR GELEDEN GEKOZEN VOOR EEN ANDERE 

OPZET, MAAR NOG STEEDS BLIJKT ER VEEL ONDUIDELIJK TE 

ZIJN. DAAROM VONDEN WIJ HET TIJD OM HELMA ELEMANS 

ALS MANAGER LEDENZAKEN & COMMUNICATIE VAN BEKO 

COÖPERATIE AAN TE SPREKEN EN TE VRAGEN OF ZIJ OPHELDE-

RING KON GEVEN, MAAR WE SPREKEN OOK MET HAAR OVER 

DE TOEKOMST VAN BEKO.

BEKO IS NOG STEEDS
VAN, VOOR EN DOOR BAKKERS

Helma Elemans
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zijn voor onze leden op het gebied van inkoop, advies, verpakkingen, machi-
nes, gereedschappen, service en onderhoud en door zelf kwaliteitsingredi-
enten te importeren. Beko is niet winst gedreven, maar keert de winst die de 
dochterondernemingen maken uit aan de leden. 

STRUCTUUR
Om alles voor eens en voor altijd duidelijk te hebben: wat is nu de orga-
nisatiestructuur van Beko? “Door de coöperatieve structuur onderscheidt 
Beko zich sterk van commerciële bakkerij-organisaties. In de coöperatieve 
gedachte staan de ledenbelangen centraal. De Beko-leden zijn eigenaren van 
de coöperatie. Zij worden vertegenwoordigd door de ledenraad, die bestaat 
uit actieve bakkerijondernemers uit vier regio’s. De coöperatieve structuur 
is gericht op behoud van regionale betrokkenheid, invloed en belangenbe-
hartiging. De vier regio’s vaardigen daarom elk vijf bestuursleden af. Zestien 
hiervan (uit elke regio vier) vormen de landelijke ledenraad. De andere vier 
(uit elke regio één) vormen het hoofdbestuur van de Coöperatieve Vereniging 
Beko. 

TRANSPARANT
Uiteindelijk is er voor afnemers niet eens zo heel veel veranderd, zo merkt 
Helma op. “Waar leden en klanten voorheen zaken deden met de Beko-
bedrijven, doen ze dat ook nu nog. Het bestuur is landelijk geworden in 
plaats van regionaal daardoor hebben leden nu invloed op het totale beleid 
van Beko en niet alleen op dat van de groothandel. Er is daarnaast veel meer 
transparantie. Het lijkt complex, maar aan ons de taak om mensen goed te 
informeren over wat Beko doet, wie Beko is en wat Beko kan.”

TOTAALPARTNER
“We staan als Beko zeker niet stil en veranderingen horen bij het proces waar 
we middenin zitten. De organisatie wordt steeds efficiënter en we willen ons 
steeds meer als totaalpartner opwerpen. Daarom hebben we input nodig van-
uit onze klanten. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen in hun behoeften 
hebben we klantenpanels gehouden en gevraagd naar hun bevindingen over 
Beko. We willen weten wat klanten verwachten en wat er nog verbeterd kan 
worden. We kregen van de deelnemers aan de panels tips en ideeën waar 
we wat mee kunnen. Onder leiding van Hanno Spanninga zijn we dit traject 
gestart en we hebben hele goede feedback gehad. Het mooie is dat onze 
leden ons hoog hebben zitten, maar dat ze ook het allerhoogste verwachten. 
Gevraagd naar welk punt ze ons zouden geven hoorden we vaak een acht of 
hoger. Opmerkelijk genoeg gaat het dan niet alleen om de prijs, maar ook om 
de service. Klanten verwachten van Beko de beste prijs gecombineerd met 
een hoge servicegraad.”

“Na de klantenpanels hebben we besloten onze medewerkers te betrekken in 
het zoeken naar oplossingen voor de aangegeven verbeterpunten. Hoe gaan 

we ervoor zorgen dat we de leden een nog hogere service bieden? De mede-
werkers gingen dus heel oplossingsgericht kijken en er kwamen opvallende 
ideeën uit deze medewerker panels. Het mooie is dat je de betrokkenheid 
vergroot. We hebben de panels niet vrijblijvend georganiseerd, we moeten 
hier wat mee doen. De bevindingen uit de klanten- en medewerker panels 
worden binnenkort voorgelegd aan het bestuur en de directies van de doch-
terondernemingen met de intentie onze prestatie structureel te verbeteren.”

FOCUS
Wij vragen Helma wat het doel van alle veranderingen uiteindelijk is 
geweest? “Beko meer positioneren als totaalpartner in business met alle 
specialismen die we in eigen huis hebben door de communicatie met leden 
te regisseren vanuit de coöperatie. En daardoor de coöperatie dichter bij de 
leden brengen. Alle verwarring die ontstaan is en de onduidelijkheid over de 
coöperatie bij leden en klanten had voorkomen kunnen worden met goede 
communicatie. De focus vanuit ons blijft vooral gericht op de ambachtelijke 
bakkerij in Nederland. We zijn volop in beweging en er gaat nog meer ver-
anderen. Verandering was nodig, maar nu zijn we wel op de goede weg om 
samen te zorgen voor een goede toekomst voor de Beko-organisatie en haar 
leden.”

Meer informatie: 

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

http://www.beko-cooperatie.nl/
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Bakeware
CREARE® frituurlijn

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

              Al vanaf € 2.450,- ex. BTW

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

lucht op
z’n Frans.

Gebakken

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

PREMIUM 
CROISSANT 
GEBOGEN MET 
FRANSE BOTER
24560002

Gemaakt met 
échte Franse boter 
uit Normandië, 
rijk van smaak 
met een heerlijk 
aroma.

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

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

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

Professional in bakkerij oplossingen projecttechniek.nl

•  Plantontwikkeling •  Technische bakkerij audit •  Bakkerijadvies

•  Engineering & aanbesteding •  Energie advies •  Taxaties  

•  Realisatie •  CAD tekenwerk •  Procesinnovatiein
te
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o l I e B o l l e n B e n o d I g d h e d e n

 DUURZAME OLIEBOLLEN 

     BAK JE MET RISSO CHEF
RISSO CHEF, DE PROFESSIONELE PARTNER VOOR HET FRITUREN VAN OLIEBOLLEN EN 

APPELBEIGNETS, MAAKT HAAR FRITUUROLIE NOG DUURZAMER EN HEEFT DAARMEE 

DE HOOGST HAALBARE GRAAD VOOR DUURZAME PALMOLIE WETEN TE REALISEREN. 

EN OOK VOOR DIT JAAR STAAT DE OLIEBOLLENCAMPAGNE OP DE STOEP, DIE IN 

SEPTEMBER WEER VAN START IS GEGAAN. NET ALS VORIG JAAR IS ER INFORMATIE 

BESCHIKBAAR VOOR OLIEBOLLENBAKKERS VOOR WAT BETREFT HET VERLENGEN VAN 

DE LEVENSDUUR VAN OLIE EN HET VERBETEREN VAN BAKRESULTATEN.

Vandemoortele is al vele jaren lid van de stichting RSPO 
die duurzame palmolie stimuleert. De stichting RSPO zorgt 
ervoor dat de groeiende vraag naar duurzame palmolie 
op verantwoorde wijze gecontroleerd en beheerst wordt. 
Risso Chef gebruikt RSPO gecertificeerde segregated palm-
olie, de hoogst haalbare graad voor duurzame palmolie. 
Dit betekent dat duurzame palmolie volledig gescheiden 
en verwerkt wordt van niet-duurzame palmolie. Segregated 
palmolie is gegarandeerd te traceren, van plantage tot aan 
het eindproduct. 

FRITUREN IS VAKMANSCHAP
Kwalitatief frituren wordt door de bakkerijbranche meer 
erkend als vakmanschap: kennis over het bakproces en de 
grondstoffen is essentieel voor een constant en optimaal 
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 negatieve invloed op de vetopname en kwaliteit van een oliebol dan 
er vaak wordt gedacht. “Door deze factoren te minimaliseren, krijg je grip op het bakproces en 
wordt de kwaliteit van de oliebollen constant verbeterd. Hoe je die factoren kunt minimaliseren, 
dát is het geheim van Risso Chef en dát is wat we delen met onze bakkers”, aldus Marco van 
Wijk van Vandemoortele.

RISSO CHEF FRITUURWIJZER 
De Risso Chef Frituurwijzer biedt functionele handvatten om kwalitatief beter te frituren en 
is voor bakkers een overzichtelijke opfriscursus frituren. De meest belangrijke frituurtips zijn 
samengevat in deze grote frituurwijzer. Samengesteld door de frituurexperts van Vandemoortele, 
geeft de wijzer praktische aanwijzingen én diepgaande achtergrondinformatie. Naast de Risso 
Chef Frituurwijzer, wordt Risso Chef dit jaar ondersteund met en fraaie poster voor op de win-
kelvloer. 

OVER RISSO CHEF 
Risso Chef is een kwalitatieve, samengestelde frituurolie voor professionals. Er wordt veel tijd en 
zorg besteed aan het telen, persen en samenstellen van de olie, waardoor Risso de constante en 
optimale kwaliteit kan garanderen. Risso Chef is altijd Risso Chef: constante bakresultaten voor 
professionals.

Meer informatie:

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

http://www.vandemoortele.com/
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Special
OVENS & 

OLIEBOLLEN-
BENODIGDHEDEN

WACHTEL
STREEFT NAAR HOOGST 

MOGELIJKE KWALITEIT

nbt magazine

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.

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

Broodsnijmachines
Verpakkingsmachines

Intern transport
Taartsnijmachines
Broodsnijmessen

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

Studio Intensive is hét vaste en betrouwbare communicatie bureau van GPmedia – uitgever van NBT Magazine. 

Studio Intensive staat voor INdrukwekkende publicaties, INtense creativiteit en INventieve communicatiemiddelen, 

zowel  online als offl  ine en B2B als B2C. 

T +31 (0)24 3 246140

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

https://twitter.com/NBTMAGAZINE_BIZ
http://www.facebook.com/VAKTIJDSCHRIFTNBTMAGAZINE
http://www.rittershaus.eu/
mailto:info@technischburo.com
mailto:Info@avt.nu
http://www.avt.nu/
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o l I e B o l l e n B e n o d I g d h e d e n

RANDAFZUIGING
“Met gepaste trots introduceert Beko Techniek een slim afzuigsysteem voor de Beko Oliematic: dé innovatie-
ve ‘randafzuiging zonder kap’. Een speciaal ontwikkelde afzuigunit wordt in een haakse hoek bevestigd over 
de gehele lange zijde van het oliebollenbakapparaat. Aan de achterkant wordt een slang en mobiele (afzuig)
ventilator gemonteerd. Resultaat: ‘overlast’ van warmte, (bak)geur, damp en vervuiling wordt tot een mini-
mum beperkt. Een gebruiksvriendelijke en hygiënische oplossing voor het gebruik in afgesloten werkruimtes.”
 
“Het systeem heeft verder een hoog debiet (volume lucht dat afgezogen wordt red.) en laag geluidsniveau 
en is voorzien van dubbel afschermrooster en thermische beveiliging. Dit is naar wens te combineren met 
een mandenretour, die optioneel aangebracht kan worden op de Beko Oliematic. De ‘randafzuiging zonder 
kap’ kan geleverd worden op elk type oliebollenbakapparaat uit de Beko Oliematic-serie”, aldus Richard 
Guldemundt.

ASSORTIMENT
We vragen naar het assortiment van oliebollenbakapparaten. “De Beko Oliematic 100 is een in RVS uitge-
voerd oliebollenbakapparaat van een meter met een capaciteit van ongeveer 750 stuks per uur. De Beko 
Oliematic 100 is uitgevoerd met elektronisch instelbare temperatuurregeling en wordt geleverd op een RVS 
onderstel met wielen, een olieaftapkraan aan de onderzijde, een element 10,5 kW, twee manden van zware 
kwaliteit met vooropening en één uitlektafel die te plaatsen is aan de achter- of zijkant.

NIEUW INNOVATIEF AFZUIGSYSTEEM 

BEKO OLIEMATIC
BEKO TECHNIEK LEVERT REEDS JARENLANG OLIEBOL-

LENBAKAPPARATEN ONDER PRIVATE LABEL: DE SERIE 

BEKO OLIEMATIC. “DIT IS EEN RANGE VAN OLIEBOL-

LENBAKAPPARATEN DIE VOLDOET AAN DE EISEN EN 

WENSEN VAN DE BEKO-LEDEN”, ZO HOREN WIJ 

VAN RICHARD GULDEMUNDT, COMMERCIEEL MANA-

GER VAN BEKO TECHNIEK. “ELK TYPE UIT DE BEKO 

OLIEMATIC-SERIE IS GEHEEL UITGEVOERD IN RVS, 

WORDT VOORZIEN VAN TOPKWALITEIT ELEMENTEN, 

HEEFT EEN GEDETAILLEERDE AFWERKING EN IS TE 

LEVEREN IN VIER MAATVOERINGEN, AFHANKELIJK 

VAN DE GEWENSTE CAPACITEIT EN DE BESCHIKBARE 

RUIMTE. OOK ZIJN ER DIVERSE ‘SLIMME’ OPTIES DIE 

ZEKER DE MOEITE WAARD ZIJN.” 

De Beko Oliematic 200 is een trapje groter. 
Richard: “Ook weer uitgevoerd in RVS, meet 
dit oliebollenbakapparaat twee meter in lengte 
en heeft een capaciteit van ongeveer 1.500 
stuks per uur. Ook bij de Beko Oliematic 200 
vind je een elektronisch instelbare tempera-
tuurregeling terug en wordt ook geleverd op 
RVS onderstel met wielen, inclusief olieaftap-
kraan aan de onderzijde, een oliegeul voor 
verbeterde olieafvoer, twee elementen 10,5 
kW, onder- en zijgeleiding voor manden geïn-
tegreerd in elementen, maar liefst vijf manden 
van zware kwaliteit met vooropening en een 
uitlektafel.”

Daarnaast biedt Beko Techniek met de Beko 
Oliematic 300 en 400 bakkers ook de moge-
lijkheid om grotere capaciteit per uur te 
draaien. “Met de Beko Oliematic 300 kun-
nen er ongeveer 2.250 oliebollen – natuurlijk 
afhankelijk van grootte oliebol, doseersnelheid 
en type doseermachine – per uur gebakken 
worden. De Beko Oliematic 400 heeft de 
meeste capaciteit  met 3.000 stuks per uur. Dit 
geeft aan dat we alle bakkers kunnen voorzien 
van de gewenste apparatuur als het gaat om 
oliebollen bakken”, zegt Richard tot slot.

Meer informatie

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

http://www.beko-techniek.nl/
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Weer gaat Bakkerij Loeffen er met de 
winst vandoor en dus is de beste speculaas
van Nederland in Cuijk verkrijgbaar 

“IS ER GEEN ANDER NIEUWS?” DAT IS HET EERSTE WAT HARRIE-JAN LOEFFEN TEGEN ONS ZEGT ALS WE DE BAKKERIJ 

BINNENKOMEN. DE BAKKER UIT CUIJK IS NET VOOR DE TWEEDE KEER DE BESTE SPECULAASBAKKER VAN NEDERLAND 

GEWORDEN EN LIJKT DAT ZELF AL GEEN NIEUWS MEER TE VINDEN. IN DE CUIJKSE BAKKERIJ IS HET TROUWENS EEN 

DRUKTE VAN BELANG. VOORAL HENK MINTEN – DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER HET SUCCES VAN HET SPECULAAS 

VAN BAKKERIJ LOEFFEN – IS DRUK IN DE WEER. HARRIE-JAN MAG DE PRESTATIE DAN EEN BEETJE AFZWAKKEN EN 

ZELFS WAT BESCHEIDEN ZIJN OVER DE WINST, UNIEK IS HET ZEKER. MET MAAR LIEFST EEN 9,85 GEMIDDELD MAG 

BAKKERIJ LOEFFEN DIT JAAR ZICH WEDEROM DE BESTE SPECULAASBAKKER VAN NEDERLAND NOEMEN.

I n T e r V I e w

De Beko Speculaaskeuring is en blijft een wedstrijd waar bakkers het hele jaar naar uitkijken. Het aantal inzendingen mocht dit jaar dan 
wat tegenvallen met 250 (we begrepen dat het mooie weer een rol heeft gespeeld), het niveau blijft elk jaar stijgen en er wordt serieus 
gestreden om de titel ‘Beste Speculaasbakker van Nederland’. Twee jaar geleden viel Bakkerij Loeffen deze eer al ten deel, net zoals 
ze de jaren daarvoor altijd hele hoge ogen gooide met hun gevulde speculaas en speculaasjes met en zonder amandelen. Wat hadden 
Harrie-Jan en Henk op voorhand gehoopt? “We gingen voor de provincietitel, omdat we die vorig jaar ook hadden gewonnen”, zo begint 
Harrie-Jan. “Vorig jaar waren we niet de beste van Nederland en eigenlijk hadden we ook niet verwacht dat het dit jaar wel zou gebeuren. 
Met de titel ‘Beste van Noord-Brabant’ waren we meer dan tevreden geweest. Eén keer winnen is fantastisch, maar twee keer winnen is 
natuurlijk helemaal geweldig. Een resultaat dat we met het hele team hebben behaald.”

GOEDE SPIJS
De winst kwam dan misschien onverwacht, maar met Henk Minten heeft Bakkerij Loeffen wel een ongekende troef in handen. Al bijna 
48 jaar is Henk in de bakkerij te vinden en zijn ervaring is niet te koop. “Speculaas is wel een specialiteit van mij”, vertelt Henk met 
veel gevoel voor understatement. “Vooral het gevulde speculaas is iets waar ik veel mee bezig ben. Alles draait om een goede spijs. Je 
kunt er zelf van alles bijgooien, maar wat wij erbij doen zeg ik niet. Dat is ons geheim. We worden ook wel gebeld door collega’s met 
de vraag of ik naar hun recept wil kijken. Dan vragen ze wat ik zou veranderen en ik geef een eerlijke mening. Ik probeer ze echt te 
helpen. Maar ons geheim geef ik niet prijs.”

Het hele team van Bakkerij Loeffen



Weer gaat Bakkerij Loeffen er met de 
winst vandoor en dus is de beste speculaas
van Nederland in Cuijk verkrijgbaar 

TIPS
Hoe langer we met Henk praten, hoe meer hij toch loslaat over het 
proces dat ze bij Bakkerij Loeffen doorlopen om tot het beste resultaat 
te komen. “Het gaat echt om kleine details. Bij bijvoorbeeld het maken 
van het gevulde speculaas is het creëren van kussentjes heel lastig. 
Dat draait allemaal om het gebruik van de juiste bloemsoort. Op de 
platen moet je ook goed smeermiddel gebruiken. Roomboter is het 
lekkerste om te gebruiken, maar je moet dan wel regelmatig met die 
platen bakken, anders wordt het vies. Daarnaast heb ik ook mijn eigen 
hulpmiddelen gemaakt om het speculaas te bereiden en te snijden. 
Ook heel belangrijk is het bakproces van de speculaas zo kort mogelijk 
te houden. Je wilt uiteindelijk een stevig speculaas dat smeuïg is aan 
de binnenkant, maar toch goed snijdbaar is. Dat is de kunst”, zo geeft 
Henk onbedoeld toch wat tips.

De dagen van Henk staan sinds het bekend worden dat Bakkerij 
Loeffen de beste speculaas van Nederland verkoopt in het teken van 
het maken van speculaas. “Ik ben echt de hele dag bezig. Ik had afge-
lopen zaterdag heel veel speculaas gebakken, maar het was toch op. 
Ben ik op zondag teruggekomen om meer te maken. Daaraan merk 
je dat mensen het toch wel heel leuk vinden dat we deze erkenning 
hebben gekregen.”

EXTREEM HOOG
Met maar liefst een 10 van de vakjury en een 9,7 van de consumentenjury en dus een gemiddelde van 9,85 mag geconcludeerd worden 
dat de kwaliteit van de speculaas van Bakkerij Loeffen enorm hoog is. “We hebben al eerder een 10 ontvangen voor ons speculaas van de 
vakjury, maar een dergelijk punt is wel heel extreem. Ik weet ook niet of het reëel is, maar we krijgen hem graag. Je legt de lat wel heel hoog 
voor andere bakkers. Een 8,5 is ook een heel mooi punt, maar als je wilt winnen moet je gewoon een 9,5 tot een 10 scoren. Het niveau is 
gewoon heel hoog, maar dat is alleen maar goed en dat houdt ons ook scherp”, zegt Harrie-Jan.

DRUKTE
Dat er extra drukte komt door het winnen van de prestigieuze titel ‘Beste Speculaasbakker van Nederland’ verwacht je natuurlijk, maar toch 
moeten alle zeilen bijgezet worden bij Bakkerij Loeffen. Harrie-Jan: “Zelfs mijn tante heb ik gevraagd om bij te springen en te helpen met 
het inpakken van de speculaas. We verkopen altijd wel veel speculaas, want de mensen weten dat we goede speculaas verkopen. Maar 
door een dergelijke erkenning komen mensen vanuit heel Nederland naar Cuijk. Zaterdag waren er al mensen uit Eindhoven en Berkel-
Enschot in de winkel en dan besteden ze veel geld. Dat is prachtig. Hoeveel speculaas we gaan verkopen durf ik echt niet te zeggen, maar 
we verkopen ons specialiteitenassortiment ook bij de Jumbo in Cuijk en Wijchen, dus daar verwacht ik ook veel vraag. Het is gewoon heel 
mooi om dit weer mee te maken.”

Henk is de komende tijd dus nog wel druk met het maken van speculaas. 
“De echte drukte moet nog beginnen! We moeten zelf nog meer ruchtbaar-
heid geven aan onze winst. Maar ik ben eigenlijk het hele jaar bezig met het 
produceren van speculaas. Vroeger hadden we alleen speculaas in de maan-
den waar een ‘r’ in voorkomt, maar we krijgen tegenwoordig alle maanden 
vraag naar speculaas, dus dan hebben we het ook. Door het jaar heen pro-
beer ik wel eens wat te veranderen aan het recept, maar als iets goed is, moet 
je het niet willen aanpassen. Ik ben constant bezig met kleine aanpassingen, 
maar zoals gezegd gaat het echt om details. Vooral als het gaat om tiende 
van punten. Het recht afsnijden van de speculaas kan al de doorslag geven.”

FANATIEK
En wat is de ambitie voor volgend jaar? “Als we niet de beste van Nederland 
zijn, kan ik dat begrijpen, maar dan in ieder geval wel weer de beste van 
Noord-Brabant. We zijn heel fanatiek en we willen wel in de top blijven 
meedraaien. We gaan ook echt niet slapen nu, want je moet wel je best blij-
ven doen. Volgend jaar gaan we kijken wat er weer aangepast moet worden 
om het resultaat nóg beter te krijgen. Voorlopig ga ik nog wel even door, 
want ik vind het nog veel te leuk om te doen”, besluit Henk ons gesprek.
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Henk Minten toont trots de beste speculaas en de prijs

Henk in actie met het spijs
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Een week na ons gesprek met Harrie-Jan hebben wij het trieste 
nieuws gekregen dat zijn vader Jan Loeffen is overleden. “We zijn 
blij dat hij dit nog mee heeft mogen maken”, vertelt Harrie-Jan 
in een reactie.
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“Onze CREARE® oliebollenlijnen leveren topprestaties in de jaarlijkse AD oliebollentest”, zo start Peter Eversdijk. 
“In de AD top-10 van 2015 bakt de hele top-3 in de CREARE® en in de top-10 van 2014 maar liefst zeven bak-
kers. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. Dat voelt als een stukje erkenning 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 personeelskosten zorgt het automatisch doorschuifsysteem voor een hogere produc-
tie en een oliebol van constante kwaliteit.

MOBIELE OLIEBOLLENKRAAM
“Voor braderieën en evenementen hebben wij de speciale CREARE® mobiele oliebollenkraam. Deze kraam beves-
tigt u, zoals een aanhangwagen, aan uw trekhaak. Ter plaatse haalt u de kap van de aanhangwagen. Hieronder 
vindt u een complete uitrusting om uw oliebollenkraam op te bouwen. Deze kraam bevat onder andere een warm-
te-element, frituurmanden en uitlektafel. De kap is tevens het dak van uw kraam”, aldus Eversdijk.
 
CREARE® OLIEBOLLENLIJN 
De CREARE® oliebollenlijn is uitgevoerd in hoogwaardig RVS. In de lijn zorgen de elementen voor een constante 
warmte overdracht. Het eerste warmte-element in de bak heeft een krachtiger vermogen. Hierdoor blijft de olie 
constant op dezelfde temperatuur, ook tijdens het bakproces. Met een afdekplaat kan de oliebollenlijn als werktafel 
worden ingezet. “Groot voordeel van de CREARE® is dat hij leverbaar is met het automatisch doorschuifsysteem. 
Deze kan zelfs later op uw bestaande lijn 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. Eversdijk: “Ook bakkers 
die zelf bakken adviseren wij regelmatig met vernieuwing of uitbreiding van 
hun capaciteit. Het is een investering die zichzelf eenvoudig terugverdient en 
er uiteindelijk aan bijdraagt dat u een goede marge realiseert op uw oliebol-
len en appelbeignets. Een mooie eindejaarsbonus.”  

Wilt u informatie over de CREARE® oliebollenlijn van EverBake Capway ga 
dan naar www.everbake-capway.nl of bel met tel. +31 (0)88 73 000

EVERBAKE CAPWAY, PRODUCENT 

VAN DE CREARE® OLIEBOLLEN-

LIJN, IS ÉÉN VAN DE GROOT-

STE FABRIKANTEN VAN OLIEBOL-

LENLIJNEN. IN 2011 WERD HET 

AUTOMATISCH DOORSCHUIFSY-

STEEM VOOR MANDEN IN DE 

NEDERLANDSE MARKT GEÏNTRO-

DUCEERD. DIT ZORGT, SAMEN 

MET HET EERDER GEÏNTRODU-

CEERDE MANDEN- RETOURSY-

STEEM, VOOR EEN COMPLEET 

GEAUTOMATISEERDE OLIEBOLLEN-

LIJN. DE NIEUWSTE INNOVATIE 

IS DE MOBIELE CREARE® VOOR 

BRADERIEËN EN EVENEMENTEN.

AD TOP-3 BAKT OLIEBOLLEN IN 

CREARE® oliebollenlijn 
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Bak Speciaal Honing Spelt heeft een licht zoetige smaak en bevat belangrijke voedingsstof-
fen waaronder hoogwaardige eiwitten en meervoudig onverzadigde vetzuren. Daarnaast is 
het rijk aan vitaminen, mineralen en spoorelementen. Speltgraan draagt bij aan een goede 
stofwisseling en bevordert de stoelgang. De goede eigenschappen van spelt gelden vooral 
bij 100% zuivere spelt. Honing Spelt is afkomstig van de speltrassen Altgold Rotkorn en 
Franckenkorn. Deze oude speltrassen zijn niet gekruist met tarwerassen. Dit zuivere spelt-
graan kent door zijn natuurlijke bescherming weinig schadelijke invloeden van buitenaf, 
zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling.

HONING
Honing Spelt bevat echte honing. Honing is een natuurlijke zoetstof gemaakt door honing-
bijen die nectar verzamelen. Nectar is afkomstig van bloemen en bevat diverse suikers, 
mineralen en spoorelementen. Deze natuurlijke zoetstof is een bijzonder natuurproduct, dat 
niet fabrieksmatig of in een laboratorium nagemaakt kan worden. De combinatie van Spelt 
en Honing zorgt voor een bijzondere smaak en draagt, door de natuurlijke ingrediënten, bij 
aan een bewuste voedingskeuze. De melange Bak Speciaal Honing Spelt is lactosevrij en 
E-nummervrij. 

Meer informatie:

Bak Speciaal
Tel. +31 (0)33 4654 810
info@bakspeciaal.nl
www.bakspeciaal.nl

Oliebollen gebakken met Sonnet Oliebollenmix 100% krijgen een lichte kleuring tijdens het fri-
turen en hebben een lage vetopname. De oliebollen hebben zeer goede eeteigenschappen (korte 
afbeet) en zelfs de rijkste vullingen worden makkelijk gedragen.

Meer informatie: 
Sonneveld
Tel. +31 (0)78 644 25 25
www.sonneveld.com

HONING SPELT OLIEBOLLEN VAN BAK SPECIAAL

SONNET OLIEBOLLENMIX 100%

NA JAREN DE OUDE VERTROUWDE OLIEBOL GEBAKKEN TE HEBBEN, IS HET NU 

MOGELIJK OM HEERLIJKE OLIEBOLLEN TE BAKKEN OP BASIS VAN SPELT. BAK 

SPECIAAL HEEFT HIERVOOR EEN NIEUW RECEPTUUR ONTWIKKELD OP BASIS VAN 

DE BAK SPECIAAL HONING SPELT. OLIEBOLLEN GEMAAKT MET BAK SPECIAAL 

HONING SPELT HEBBEN EEN PRACHTIGE KRUIMKLEUR, EEN HEERLIJK AROMA EN 

EEN FANTASTISCHE BITE!

DEZE UITGAVE VAN NBT MAGAZINE STAAT DEELS IN HET TEKEN VAN OLIEBOLLEN EN 

SONNEVELD HEEFT MET SONNET OLIEBOLLENMIX 100% EEN 100% MIX VOOR DE 

BEREIDING VAN HANDMATIGE SCHEP OF AUTOMATISCH GEDOSEERDE OLIEBOLLEN. 

mailto:info@bakspeciaal.nl
http://www.bakspeciaal.nl/
http://www.sonneveld.com/
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NOOIT ZONDER VERS BROOD
Het principe is simpel: men haalt een deegplak uit de koeling, bewerkt deze en laat het deeg rusten tot het 
op kamertemperatuur is. Het deeg gaat vervolgens de oven in en met een half uur is er weer vers brood. Deze 
manier van werken scheelt veel derving, want de eenmaal ontdooide degen zijn nog 72 uur te verwerken. Dat 
heeft als voordeel dat, op momenten waarop de drukte wat tegenvalt, de degen bewaard kunnen worden voor 
de volgende dag. 

INSPELEN OP GEBRUIKSMOMENTEN
Een groot voordeel van het concept is dat er heel gemakkelijk ingespeeld kan worden op verschillende gebruiks-
momenten. In de ochtend de focus op het koffiemoment, in de middag gericht op de lunch en in de avond kan 
de focus op het diner. Beleving, reuring op de werkvloer, vers brood en persoonlijke touch: allemaal voordelen.

DEEGSTUKKEN
De deegstukken worden door Danvo diepgevroren 
geleverd met een houdbaarheidstermijn van minimaal 
acht maanden. Dat gebeurt in verschillende soorten en 
gewichten, waarmee uiteindelijk een breed scala aan 
brood kan worden gemaakt. Het assortiment deeg bestaat 
uit een wit deeg voor bijvoorbeeld ciabatta’s en diverse 
snacks, een briochedeeg waarmee onder meer koffie-
broodjes kunnen worden gemaakt, een meergranendeeg 
voor de voedzamere broodsoorten en tenslotte een heel 
donker deeg voor extra stevig brood. Elk van deze deeg-
soorten is verkrijgbaar in de gewichtsklassen 1,4 kg en 
2,8 kg. 

CONSUMENTENVERPAKKING ‘DOUGH-IT’
Behalve de grote deegstukken is het kant-en-klare deeg 
ook leverbaar in consumentenverpakkingen met daarin 
twee plakjes van 350 gram, zodat klanten hetzelfde 
brood dat ze in de winkel kopen, ook een keer thuis 
kunnen bakken. Leuk voor bijvoorbeeld de feestdagen, 
thuisbakkers, regenachtige zondagen of om samen met je 
kinderen creatief aan de slag te gaan.

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

DANVO BAKERIES BIEDT SUPERMARKTEN EN AMBACHTELIJKE BAK-

KERIJEN MET EEN NIEUW CONCEPT DE MOGELIJKHEID OM GEDU-

RENDE DE HELE DAG VERS BROOD TE BAKKEN EN HET AANBOD 

AAN TE PASSEN AAN DRUKTE EN BEHOEFTE. DAT DOET DANVO 

DOOR DIEPGEVROREN DEEGSTUKKEN TE LEVEREN IN VERSCHIL-

LENDE SOORTEN EN GEWICHTEN, DIE VERVOLGENS IN DE WINKEL 

WORDEN VOORBEREID EN GEBAKKEN. DE PLUS SUPERMARKT IN 

BERGSCHENHOEK HEEFT HET CONCEPT ALS EERSTE OMARMD.

LANCEERT NIEUW 
DANVO
‘DOUGH’ CONCEPT

http://www.danvo.nl/
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OVEN- & KOELTECHNIEK

MET HEIN OVENS & KOELTECHNIEK
ZIT JE GEBAKKEN!

Van Asselt & Alferink B.V.

Paul GEENS (Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) Tel.: +32 (0)477 - 46 23 69 / Ludovic DEBLAUWE (Oost- en West-Vlaanderen) Tel.: +32 (0)471 - 59 64 50
HEIN Bakovenbouw Bvba ·  Kiemstraat, 102 · L-8030 Strassen · Luxembourg · Tel.: (+352) 45 50 55 - 1 · E-mail: info@hein.lu · www.hein.lu

HEIN ECOSTONE2
20 % ENERGIEBESPARING*

Zuiniger, effi  ciënter en producti ever

DE WARMTE BLIJFT BINNEN

Het hoofdbestanddeel van de ECOSTONE2 is het nieuwe, door HEIN 

ontwikkelde warmteterugwinningssysteem:

het nieuwe en baanbrekende, zuiver fysische rookgasterugvoersysteem 

stelt de massieve stalen buizen en geïsoleerde stenen wanden in staat 

om aan de rookgassen extra warmte te ontt rekken en die ti jdelijk in de 

warmterugwinning op te slaan. De restwarmte wordt niet ongebruikt 

afgevoerd maar blijft  waar ze thuishoort: in de oven.

Warmteterugwinningssysteem Draaiplateau Kopophanging

*V
er

ge
lij

ke
nd

e 
m

eti
 n

g 
tu

ss
en

 LU
XR

OT
O

R 
LR

 8
6-

H 
en

 E
CO

ST
O

N
E2

 8
6-

H

BAKTIJD*

-5 %
MET EEN EERSTEKLAS

BAKRESULTAAT

THERMISCH GLAS*

-25 %
WARMTEUITSTRALING

AANSLUITWAARDE*

-10 %

BAKTEMPERATUUR*

-10°C
VOOR HETZELFDE
BAKRESULTAAT

TEMPERATUUR VAN 
DE ROOKGASSEN*

-51 °C
ONDER DE
BAKTEMPERATUUR 
(DOOR TÜV GEMETEN EN BEVESTIGD)
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WINNAARS PRIJSVRAAG
     BLIJ MET STOFVRIJ BEKEND
OP 4 OKTOBER 2016 ZIJN DE 

8 WINNAARS BEKEND GEMAAKT 

VAN DE DOOR BLIJ MET STOFVRIJ 

UITGESCHREVEN PRIJSVRAAG 

‘WAT WEET JIJ VAN MEELSTOF?’. 

DE PRIJSVRAAG IS ONDERDEEL 

VAN DE BREDERE CAMPAGNE ‘EEN 

COOLE BAKKER IS EEN SCHONE 

BAKKER!’, WAARMEE DE BAKKERIJ-

SECTOR WERKGEVERS EN WERK-

NEMERS BEWUST WIL MAKEN 

VAN DE RISICO’S VAN HET INADE-

MEN VAN MEELSTOF EN GROND-

STOFALLERGIE WIL VOORKOMEN.

DE PRIJSVRAAG
De prijsvraag luidde: ‘Bij het bereiden van deeg wordt de blootstelling aan stof flink verlaagd door een 
afsluitend deksel. Met hoeveel procent wordt de blootstelling verlaagd?’ Het juiste antwoord op de vraag 
is 30%. De acht winnaars zullen in februari inspiratie opdoen en nieuwe technieken leren tijdens de 
workshop voorjaars- en paasproducten, gegeven door Meester Boulanger Hiljo Hillebrand en Meester 
Boulanger Wilfred Haafs. De winnaars en overige deelnemers hebben bericht ontvangen.

VOORKOMEN GRONDSTOFALLERGIE
Een afsluitend deksel bij deegbereiding is een van de drie verplichte maatregelen om grondstofallergie te 
voorkomen. De andere twee door de Bakkerijsector verplicht gestelde maatregelen zijn ‘het vervangen 
van strooibloem door alternatieven of stuifarme bloem’ en ‘het schoonmaken met een stofzuiger (geen 
perslucht)’. Deze maatregelen zijn vrij eenvoudig en met beperkte kosten in te voeren en onderzoek heeft 
de effectiviteit van deze maatregelen aangetoond. Informatie over grondstofallergie, de risico’s en de 
maatregelen is beschikbaar op de website blijmetstofvrij.nl.

‘EEN COOLE BAKKER IS EEN SCHONE BAKKER!’
Via de campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker!’ wil de bakkerijsector benadrukken dat de 
traditionele, wellicht stoerdere, manier van werken niet opweegt tegen de hierbij horende blootstellingni-
veaus aan meelstof en de gevolgen daarvan op de lange termijn. Met de maatregelen wordt een schone 
manier van werken de nieuwe standaard. 

Meer informatie vindt u op www.blijmetstofvrij.nl/preventie 
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HEIN ECOSTONE2
20 % ENERGIEBESPARING*

Zuiniger, effi  ciënter en producti ever

DE WARMTE BLIJFT BINNEN

Het hoofdbestanddeel van de ECOSTONE2 is het nieuwe, door HEIN 

ontwikkelde warmteterugwinningssysteem:

het nieuwe en baanbrekende, zuiver fysische rookgasterugvoersysteem 

stelt de massieve stalen buizen en geïsoleerde stenen wanden in staat 

om aan de rookgassen extra warmte te ontt rekken en die ti jdelijk in de 

warmterugwinning op te slaan. De restwarmte wordt niet ongebruikt 

afgevoerd maar blijft  waar ze thuishoort: in de oven.

Warmteterugwinningssysteem Draaiplateau Kopophanging
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BAKTIJD*

-5 %
MET EEN EERSTEKLAS

BAKRESULTAAT

THERMISCH GLAS*

-25 %
WARMTEUITSTRALING

AANSLUITWAARDE*

-10 %

BAKTEMPERATUUR*

-10°C
VOOR HETZELFDE
BAKRESULTAAT

TEMPERATUUR VAN 
DE ROOKGASSEN*

-51 °C
ONDER DE
BAKTEMPERATUUR 
(DOOR TÜV GEMETEN EN BEVESTIGD)

http://blijmetstofvrij.nl/
http://www.blijmetstofvrij.nl/preventie
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Als wij Kor treffen in het nieuwe filiaal in Nijkerk, is de winkel net geen maand open. De winkel bevindt zich in een 
winkelcentrum, dat vorig jaar geopend werd. “De winkel is vorig jaar ook geopend als filiaal van Bakkerij Wegerif, 
maar het liep allemaal blijkbaar niet zoals gewenst, want ik ben benaderd om de winkel over te nemen. Ik had er wel 
oren naar, maar wilde niets beslissen voordat er een uitgebreid marktonderzoek werd gedaan. De uitkomst van alle 
onderzoeken was echter heel positief en dus hebben we de winkel overgenomen.”

GESCHIEDENIS
Daarmee kwam het aantal filialen van Bakkerij Schreuder op vijf. Het familiebedrijf dat in 1912 ontstond, krijgt zo 
steeds meer vorm. “Het bedrijf is door mijn overgrootvader gestart en mijn opa en oma en vader en oom waren 
allemaal verantwoordelijk voor de bakkerij en de supermarkten die ze bestierden. In 1990 sloten wij ons aan bij de 
Top Bakkers organisatie en in 1995 bij de winkelformule ambachtsbakker. Uiteindelijk zijn we ons in 1995 pas echt 
helemaal gaan richten op de bakkerij en zelf ben ik in 2000 bij de zaak gekomen. Sinds 2007 hebben mijn vrouw 
Marjanne en ik het voor het zeggen en we hebben flink wat stappen moeten maken.” Daarmee doelt Kor onder andere 
op de uitstraling van het bedrijf en de bedrijfsvoering. “We hebben eigenlijk meteen besloten om Bakkerij Schreuder 
meer als merk te positioneren. Opa Schreuder – mijn vader - is het gezicht geworden van de bakkerij en alle uitingen 
worden voorzien van zijn beeltenis.”

BAKKERIJ SCHREUDER
  OPENT VIJFDE FILIAAL IN NIJKERK
IN HET PITTORESKE CENTRUM VAN NIJKERK, GELEGEN AAN HET MOLENPLEIN HEEFT BAKKERIJ 

SCHREUDER ONLANGS EEN NIEUW FILIAAL GEOPEND. MET FILIALEN IN APELDOORN, PUTTEN, 

HARDERWIJK EN UDDEL EEN MOOIE TOEVOEGING AAN HET GROEIENDE BEDRIJF. KOR SCHREUDER IS 

SINDS 2007 SAMEN MET ZIJN VROUW MARJANNE EIGENAAR VAN HET FAMILIEBEDRIJF. DE AFGELOPEN 

JAREN HEBBEN ZIJ GEBRUIKT OM DE HELE ORGANISATIE PROFESSIONELER ÉN EFFICIËNTER TE LATEN 

OPEREREN. NU IS HET DUS TIJD VOOR UITBREIDING. WIJ SPRAKEN MET KOR OVER HET VERLEDEN, 

HEDEN EN DE TOEKOMST VAN BAKKERIJ SCHREUDER.
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PROFESSIONALISERING
Dat was slechts één van de veranderingen die Kor doorgevoerd heeft. “We moeste een hele inhaalslag maken. Mijn 
ouders hadden een eigen manier van werken die ons bedrijf heel ver heeft gebracht. Ze zijn juist de dragers van ons 
bedrijf geweest, maar om aantal zaken te verbeteren hebben we wel een hele slag moeten maken. Arbeidscontracten 
waren er niet bijvoorbeeld, alles ging op goed vertrouwen. We hebben de organisatie dus professioneler op moeten 
zetten. Dat heeft veel tijd gekost en vooral Marjanne is daar druk mee geweest, maar de basis staat. Tijd dus om de 
vervolgstappen te zetten.”

NIJKERK
Een nieuw filiaal in Nijkerk past dan ook in het plaatje van Bakkerij Schreuder. “We leverden reeds aan een aantal 
horecagelegenheden in Nijkerk, dus we kenden de plaats. Na de vraag van Bakkerij Wegerif of we interesse hadden in 
de winkel, hebben we samen met Beko Advies een marktonderzoek uitgevoerd en daaruit kwam naar voren dat er wel 
behoefte is naar een bakker in dit gebied. Er zijn ook andere bakkers, maar we denken dat we toch onderscheidend 
zijn. We hebben een heel breed assortiment producten, maken een groot deel van het brood en banket zelf en de 
winkel heeft een goede locatie. We hebben ook ongeveer 950 klanten per week, maar het gemiddelde bestedingsbe-
drag moet omhoog. Daar ligt dus nog veel te winnen voor ons.”

De winkel in Nijkerk heeft gelijk de uitstraling van Bakkerij Schreuder gekregen en de vader van Kor (Freddy 
Schreuder) hangt prominent aan de muur als Opa Schreuder en alles ziet er tip top uit. “We zijn op 1 september open 
gegaan en de eerste weken zijn zeer bemoedigend verlopen. We horen veel goede reacties van klanten. Nu is het zaak 
om het bestedingsgemiddelde te verhogen en daarnaast het derde kanaal in deze regio verder uit te bouwen. We heb-
ben door onze contacten bij Top Bakkers zelfs de beschikking over een eigen accountmanager die voor ons potentiele 
klanten bezoekt en met hen de onderhandelingen doet. Ik ben als bakker toch snel geneigd ergens ja op te zeggen, 
terwijl hij heel rationeel kijkt of het mogelijk is qua productie 
en qua route. Je kunt daarnaast ook niet alles zelf doen.”

PRODUCTIE
Wat Kor wel zelf doet, is in de bakkerij zijn stempel drukken. 
“Ik ben dagelijks in de productie te vinden. Tachtig procent van 
onze producten komt uit de eigen brood- en banketbakkerij in 
Uddel, dus daar is veel werk te verzetten. Ik wil graag de fee-
ling met het bakken houden en ik ben opgegroeid in de bakke-
rij. Daar ligt mijn passie en ik heb daarbij controle op het hele 
proces. Kwaliteit staat bij ons heel hoog in het vaandel en als 
je zelf de laatste controle op het eindproduct kunt uitvoeren, 
werkt dat toch het beste merk ik. Ik kan mijn oordeel geven en 
mijn kennis overdragen aan de andere bakkers. Dat vind ik het 
leukste om te doen. Een hele week op kantoor word ik niet blij 
van. Ik kom gewoon het beste in de bakkerij tot mijn recht.”

Voorlopig richt Kor zich dus op de bakkerij en het nastreven 
van de hoogst mogelijke kwaliteit op productgebied. “Ruim 
tachtig procent van ons assortiment komt uit de eigen brood- 
en banketbakkerij. De basis staat, dus kunnen we kijken naar 
andere punten die verbeterd kunnen worden. Zo hebben we 
onlangs via Zeelandia een winkeltraining gevolgd met ons 
personeel om beter in te spelen op vragen vanuit de consu-
ment. Klanten hoef je tegenwoordig niks wijs te maken en ze 
weten heel veel. Als ze dan vragen hebben moeten die goed 
beantwoord worden en met trainingen zorgen we ervoor dat 
ons winkelpersoneel de klant goed te woord kan staan. Dat is 
gewoon heel belangrijk geworden.”

AMBITIE
En de plannen voor de toekomst? “We zijn heel blij dat we met 
Nijkerk een nieuw filiaal hebben geopend, maar ik hoop niet 
dat het bij de vijf filialen blijft. We willen doorgroeien om de 
balans gezond te houden. Ik blijf mijn oren en ogen dus open 
houden en zoeken naar geschikte locaties om filialen te ope-
nen, want we willen op de beste plekken zitten, zoals we met 
ons filiaal in Apeldoorn hebben en nu met Nijkerk ook. Het 
Molenplein is een prachtige locatie en er liggen voor ons nog 
heel veel mogelijkheden. Hoe de toekomst verder loopt weet 
je natuurlijk niet, maar we blijven bezig in ieder geval. Als we 
iets kunnen doen, dan zullen we het doen.”
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o p l e I d I n g

Deelneemster Liesbeth Beek werkt als zelf-
standige in de voedingsmiddelenindustrie 
op het gebied van QA / kwaliteitszorg en is 
één van de gediplomeerde deelnemers. Zij 
ervoer de opleiding als een goede brede 

NIVEAU-AANDUIDING OP DIPLOMA 
LEVENSMIDDELENTECHNOLOGIE 

VAN LSBL
VORIGE MAAND ONTVING OPNIEUW 

EEN GROEP CURSISTEN VAN LSBL, 

OPLEIDER IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

UIT EDE, HET DIPLOMA LEVENSMIDDE-

LENTECHNOLOGIE WAT VOORZIEN IS 

VAN EEN NIVEAU-AANDUIDING. DE 

GROEP HEEFT DEELGENOMEN AAN 

DE OP NLQF NIVEAU 4 INGESCHAAL-

DE APPLICATIE OPLEIDING LEVENSMID-

DELENTECHNOLOGIE (LMT). 

basisopleiding, ‘zeker wanneer je in een productieomgeving wilt werken’. “De 
technologische onderwerpen vond ik interessant,” vertelt Liesbeth enthousiast. 
“Echt een aanvulling op mijn kennis en ik kan dit goed gebruiken in het veld. 
Ook microbiologie was een eyeopener. Veel wist ik al door mijn achtergrond en 
ervaring, maar het is fijn om de basis en het verband tussen al die verschillende 
aspecten van de levensmiddelenindustrie te horen. De behandelde onderwerpen 
zijn de basiskennis van levensmiddelen. Ook de gepassioneerde docent daagde 
de cursisten met veel voorbeelden uit.” Doordat de opleiding is ingeschaald op 
niveau 4 en in deeltijd was, bleek de opleiding van LSBL voor Liesbeth een goede 
keuze om meer over levensmiddelentechnologie te weten te komen. 

EXAMEN
De deelnemers startten afgelopen februari en hebben in zeventien lesdagen 
theoretische kennis en inzicht opgedaan. Ook hebben ze een zestal opdrachten 
moeten uitvoeren aan de hand van de praktijk in het bedrijf waar ze werkzaam 
zijn. De opleiding werd afgesloten met een toets waarbij aan de hand van pro-
ducten hun kennis werd getest. Het examen bestond uit een portfoliogesprek 
en vond plaats op de werkplek van de deelnemer. Hierin stonden de gemaakte 
opdrachten centraal.

In 2017 zijn er weer twee startmomenten voor deze opleiding. De eerste oplei-
ding start op 3 februari en de tweede op 1 september. Informatie is te vinden op 
de website van LSBL en aanmelden is daar ook mogelijk. 

Meer informatie:
LSBL Services, Tel. +31 (0)318 696999, www.lsbl.nl 

Foto's: Evelien de Jonge
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