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STARTENDE 
ONDERNEMERS 
IN DE BAKKERIJ
 In oktober 2016 hebben Maarten en Dorien Seegers de deuren geopend van Bakkerij 

Maarten en Dorien in Oud-Turnhout (B) en daarmee is een lang gekoesterde wens vervuld. 

Bakker Maarten werkt sinds zijn 15e al in de bakkerij. 
Hij is in het weekend bij een bakker in Turnhout 
begonnen en daarna fulltime bij een grote bakker in 
Dessel.
Maarten komt uit de plaats Vosselaar en heeft de 
opleiding aan de Piva te Antwerpen gevolgd. Dorien 
komt uit Oud-Turnhout en dat de bakkerij in de 
omgeving van hun beide woonplaatsen moest zijn, 
was voor hen een “must”.

Voor Maarten was het vanaf het begin duidelijk dat hij 
een eigen bakkerij wilde hebben. Dat dit gelukt is, 
komt door zoeken, sparen en geduld hebben. Vanaf 
2010 is hij bij veel bakkerijen gaan kijken. Vaak waren 
de bakkerijen te oud, qua machinepark of veel te duur. 
Ook het onderhoud van het pand of van de machines 
was niet altijd in orde. De bakkerij die hij uiteindelijk 
heeft gekocht was failliet, maar was wel correct 
ingericht met onder andere Kalmeijer machines, ovens 
en vriezers. Via, via hoorde hij dat deze bakkerij te 
koop was. Met de curator heeft hij overeenstemming 
bereikt om het pand en de inboedel te kopen. 
De winkel was wel wat klein en gedateerd, maar Rome 
is ook niet op 1 dag gebouwd, met andere woorden, 
dat komt nog wel. Belangrijk vindt hij in ieder geval, 
dat de bakkerij de winkel kan volgen. Wij komen het 
ook wel eens andersom tegen; eerst de winkel 
verbouwd, maar dat de bakker daarna de winkel niet 
“vol” krijgt. Niets is vervelender voor een consument 
om te moeten horen dat een product weer uitverkocht 
is. Het is beter dat beide op elkaar aansluiten. 
Anders loop je het risico in plaats van meer omzet te 
genereren, juist minder omzet te krijgen, omdat de 
klanten niet meer terug komen. 

Dagelijkse praktijk
We hebben met Maarten afgesproken om een deeg 
grijsbrood te verwerken en te bakken. Als we bij de 
bakkerij aankomen is de winkel al open en lopen de 
klanten continue binnen. Het is druk in de bakkerij; er 
zijn drie bakkers in de regio met verlof en voor 1 van 
die bakkers mag Maarten ook de broodautomaat 
vullen. Maarten heeft in de rijsautomaat, type KRV 
340, al witbrood deeg zitten. Dat kan zo worden 
langgestoken / opgemaakt. Een kwartier voordat het 
zover is, zet Maarten het grijsbrood deeg in gang; 
66 kilo.

 Recept grijsbrood

% Gewicht kg Grondstoffen

34 22 Bloem van Dossche

66 44 Meel van Dossche

3 2 Roggebloem

3 2 Roggemeel

1,8 1,2 Out

2 Vloeibaar gist

3 Brood verbetermiddel

58 Water

Verwerking van het deeg
Maarten geeft aan dat hij op advies van Peter 
Brekelmans, de vertegenwoordiger van Kalmeijer in die 
regio, wat minder gist zet. Normaal gesproken zet hij 
2,2 % vloeibare gist op zijn deeg, maar met dit warme 
weer (27°C overdag), verlaagt hij die hoeveelheid. Ook 
het proces laat hij iets sneller verlopen, daar waar hij 
normaal 45 minuten puntrijs geeft, kort hij dit nu in 
met 7 minuten. Ook de bulkrijs kort hij in met 5 
minuten. Alle activiteit in het deeg gaat snel met dit 
warme weer. Ook geven we aan dat je niet moet 
proberen om de deegtemperatuur op 26°C te houden 
als het zo warm is. Nee, houd rekening met de 
temperatuur buiten en verhoog je deegtemperatuur 
naar wellicht 28°C. Houd dan wel rekening met het 
kortere proces en het gist percentage! 
Kalmeijer
Terwijl we aan het praten zijn geeft Maarten aan dat 
de eerste weken zeer hectisch waren. Hij vroeg zich af; 
wat moet er gemaakt worden qua assortiment en 
welke hoeveelheden? Daarnaast moet je ook nog eens 
weten hoe alle apparatuur werkt en een planning 
maken voor een productie schema.
Ze zijn in de opstartfase eerst maar eens de 
broodautomaat gaan vullen, zodat ze de machines 
onder de knie krijgen. Gelukkig had hij door Kalmeijer 
een onderhoudsbeurt laten uitvoeren aan de 
machines, deze waren dus in orde. Tegelijk heeft hij 
een onderhoudscontract afgesloten. Het voordeel is 
dat Kalmeijer tegen gereduceerd tarief de machines 
onderhouden. Daarnaast is hij er zeker van dat 

wanneer onverhoopt zich een storing voordoet, de 
monteur altijd kan komen, dag of nacht en in het 
weekend! Peter Brekelmans heeft hem tekst en uitleg 
gegeven over de Kalmeijer machines. Bij zijn 
werkgevers had hij ook al met Kalmeijer machines 
gewerkt, maar zo in de eigen bakkerij is het fi jn als de 
vertegenwoordiger je op weg helpt. 

Spekranden voorkomen
Terwijl het deeg in gang gezet wordt praten we verder 
over het ondernemerschap. Wat voor Maarten het 
belangrijkste is, is dat hij kwaliteit wil verkopen! 
Belangrijke punten voor Maarten zijn, dat zijn brood 
een groot volume moeten hebben. Natuurlijk moet het 
vers zijn en een lekker broodaroma hebben. Eén 
probleem krijgt hij nog onvoldoende onder controle; 
spekranden. Spekranden of waterranden zijn de 
verdichte kruimstructuur aan de rand van het brood. 
Meestal daar waar het blik ophoudt en de kap begint. 
In ergere gevallen zien we spekranden langs alle zijden 
die in het bakblik hebben gezeten. Een spekrand 
ontstaat tijdens de eerste fase van het bakken: de oven 
geeft te weinig warmte af om voldoende korstvorming 
aan het deeg te geven. Wanneer het deeg aan zijn 
ovenrijs begint wordt het te groot om door de reeds 
gevormde korst te worden gedragen. Gevolg is dat het 
brood een beetje in elkaar zakt. Belangrijk is dus om te 
zorgen dat de oven voldoende capaciteit heeft, of dat 
er minder deeg ineens gebakken wordt. Ook vuile 
blikken of blikken die te dicht op elkaar staan kunnen 
dit euvel veroorzaken. Het nadeel van spekranden is 
dat de kauw-eigenschappen minder zijn, het brood 
wordt snel taai en het is moeilijker te snijden.
Nu we de oorzaak weten kunnen we het ook oplossen. 
Peter heeft aangegeven de oventemperatuur bij het 
begin van het bakken hoog te houden. Dus niet alleen 
op een hoge temperatuur in-ovenen, maar deze 
temperatuur ook even vast houden! Nadat de stoom 
zijn werk heeft gedaan kan de convectie aan. 

Maarten houdt bij het kneden een wat langere eerste 
versnelling aan om zo de bloem en meel de kans te 
geven goed het water op te nemen. Meng je te kort 
dan kan het brood wat kruimeliger worden.
Nadat het water opgenomen is door de bloem/meel, 
voegt Maarten de hulpgrondstoffen toe. Het 
broodverbetermiddel bestaat voor een groot deel uit 
vetten. Door deze stoffen kan de bloem /meel het 
water beter opnemen.
Nadat het deeg afgekneed is, controleert Maarten de 
deegtemperatuur; 27,2°C. Het verrassende is dat we 
allebei dachten dat het deeg kouder zou zijn, echter de 

temperatuur in de bakkerij is hoog, wat dus een 
vertekend beeld geeft. Gelukkig is de thermometer in 
de buurt want meten is weten!
Maarten geeft het deeg een bulkrijs in de 
afmeetmachine, type KAO en gaat in de tussentijd het 
witbrood langsteken / opmaken. 
Over het automatisch afmeten, oppunten en invoeren 
in de rijsautomaat hebben we een korte fi lm gemaakt. 
Door de QR code kunt u de fi lm zien of ga naar ons 
YouTube kanaal via www.kalmeijer.com. Let hierbij op 
de deksel die op de machine zit en de bijgeleverde 
deegaandrukker. De deksel hebben we niet voor niets 
gemaakt, immers veilig werken is in ieders belang, maar 
u als werkgever heeft daar wel een belangrijke rol in. 
Maarten zet voor het vullen de kamer van de machine 
open. Daarna stelt hij het gewicht in met het wiel 
bovenop de machine. Via de schaalverdeling weet je 
heel snel waar het “gewicht” moet staan. Het eerste 
deegstuk vangt Maarten op en weegt hij. Mocht dit 
afwijkend zijn, weet dan dat een hele slag ongeveer 
15 gram (ongerezen) deeg is. Na het bijstellen weegt 
Maarten het derde deegstuk, is deze correct dan start 
hij de machine. De afgekeurde deegpunten kan je 
beter niet terug in de trechter doen, maar als laatste 
correct afwegen en dan met de hand invoeren.

Kalmeijer Variabele Toevouw- en 
Opmaakmachine, type KVTO
Voor het witbrood gebruikt Maarten de 
keuzeschakelaar op de KVTO. Door deze schakelaar te 
gebruiken kan hij sturen in het ontgassen van de 
deegpunten en variëren met de lengte van de deegpil. 
Het witbrood laat zich, in vergelijking met het 
grijsbrood, wat moeilijk ontgassen. De uitwalsknop 
staat op stand 2. Door nu de keuzeschakelaar op C te 
zetten hoeft de deegpil ook niet strakker te worden 
uitgewalst. Zo kan je zonder te forceren het deeg mooi 
langsteken / opmaken.
Ook voor de 700 grams broden gebruikt Maarten de 
keuzeschakelaar. Dat is echt een super verbetering ten 
opzichte van de toevouw- en opmaakmachine bij zijn 
eerdere werkgevers. 
Mooie, korte broden en allemaal perfect in drieën 
langgestoken / opgemaakt! De puntplaat van de KVTO 
verstelt hij nooit meer! 

Ervaring als ondernemer
Inmiddels is het grijsbrood lekker aan het rijzen in de 
rijsautomaat en praten we over zijn korte ervaring als 
ondernemer. Wat hem echt wel opvalt, is de 
hoeveelheid werk die op hun beiden afkomt. Ze maken 
lange dagen en eigenlijk zijn ze dan nog niet klaar. 
Gelukkig betaalt zijn moeder alle facturen, daar 
hebben ze dan geen omkijken naar. Maar de rest, van 
personeel tot productie, gaat maar door. 
Maarten geeft als voorbeeld, dat er voor de klanten die 
in de winkel staan te wachten tot ze geholpen worden, 
een pot met speculaas staat. Zo wordt het wachten 
wat aangenamer. Gevolg is wel dat de klant daarna 
vaak vraagt om die speculaas te kopen! “Zo heb ik wel 
weer werk erbij, maar gelukkig doe ik dat graag en 
koester ik deze situatie”, zegt Maarten.
Ja, dat is wel een punt; het lijkt of het werk nooit klaar 
is. Ook vragen wij Maarten of hij denkt dat hij er aan 
toe was om ondernemer te worden, had hij voldoende 

Maarten en Peter

Kruim- en broodverbetermiddel 
toevoegen

Film afmeet- en 
oppuntmachine, KAO



MET PENSIOEN, 
FIN DE CARRIERRE
Sinds 1 september 2017 geniet ik na een lange carrière bij Kalmeijer bakkerijmachines met volle teugen van mijn 
pensioen. Ooit begon ik als jongste vertegenwoordiger van Kalmeijer in Nederland in de regio Zeeland-West 
Brabant. Later volgde de regio Brabant-Limburg en de afgelopen 20 jaar Vlaanderen, inclusief een uitstap naar 
Wallonië. 
Een prachtige periode waar ik met veel plezier op terugkijk. Ik dank alle relaties voor de prettige 
samenwerking, veel heb ik van u mogen leren in al die jaren. Aan deze periode is nu een einde 
gekomen en daarmee wens ik  u allen zakelijk als privé het allerbeste toe!
Een bijzonder woord van dank aan alle Vlaamse bakkers. U heeft veel geduld gehad met die 
Hollander. Het verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse uitdrukkingen leidden in het begin 
soms tot enige misverstanden. De wederzijdse waardering ontstond echter al snel en wat 
volgde was een vruchtbare en succesvolle samenwerking, dank u wel. 

Het was mij een groot genoegen met u allen op te trekken! 

Henk Schouten
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ervaring? Maarten laat weten dat je eigenlijk nooit 
voldoende ervaring hebt. Immers iedere situatie staat 
op zichzelf. Dus nee, maar die sprong moet je nemen. 
Inmiddels weet Maarten welk assortiment hij moet 
maken, over de hoeveelheden is hij nog zoekende. Wel 
geeft hij aan dat de toeleveranciers altijd wel weer een 
nieuw brood hebben bedacht. Wanneer je daar 
eenmaal mee begint kan je eigenlijk niet meer terug, 
immers er is altijd wel een klant die naar dat brood 
vraagt. Nadeel van deze extra soorten is dat je alleen 
maar meer soorten deeg aan het verwerken bent, de 
klant gaat niet meer brood eten! Als idee geven we 
aan, dat je van dit soort broden een “periodebrood” 
kunt maken. In een bepaalde periode is dat soort 
brood te verkrijgen. Klanten weten dat dan van te 
voren. Een bijkomend voordeel is dat klanten alweer 
uitkijken naar het volgende “periodebrood”. Zo blijf je 
de klant verrassen zonder dat deze voor onaangename 
verrassingen komt te staan.

De houding van de bank viel hem ook tegen. Hij had 
best veel geld gespaard en ook zijn vader kon nog wat 
geld inleggen. Het was echter niet voldoende om alles 

te bekostigen, dus is hij naar de bank gestapt. De 
eerste lening was vlot geregeld, maar toen hij nog wat 
geld nodig had, vroegen ze ineens extra onderpand. 
En dat terwijl hij er zelf veel geld ingestoken had, 
waardoor ze al onderpand hadden. Nee, de banken 
willen echt geen risico dragen.

De toekomst
In de toekomst wil Maarten graag groeien met de 
omzet van brood. Door zijn kwaliteit te blijven 
verbeteren ziet hij mogelijkheden om dit te doen 
slagen. Met kleine aanpassingen, iedere keer wat beter. 
Belangrijk daarbij vindt hij dat hij zijn identiteit houdt en 
dat de klant weet wat ze in hun winkel kunnen 
verwachten. Hij gaat dus niet zomaar veranderen van 
hulpgrondstof of bloem.
Wat hij wel recentelijk veranderd heeft, nadat hij samen 
met Peter Brekelmans zijn brood heeft beoordeeld, is 
het weken van het zaad voor zijn meergranen brood. 
Een groot deel van zijn zadenmix is lijnzaad en lijnzaad 
kan 10 keer zijn eigen gewicht aan water opnemen. Als 
je dit deeg alleen langer in de eerste versnelling laat 
draaien, kom je nog steeds water te kort. Het duurt 
langer voordat al dat water is opgenomen. Hij merkte 
ook bij het verwerken van dat type deeg dat het met de 
geweekte zaden wat plakkeriger aanvoelde. Maar na het 
inwegen zag je het deeg bekomen. Het brood is nu 
malser, minder kruimelig en het bakt ook veel rustiger! 
“Al met al zie ik meerwaarde in Kalmeijer, niet alleen 
door de machines, maar zeker ook in de nazorg”, zegt 
Maarten. 

Inmiddels is het grijsbrood gebakken, zo zien we dit 
brood graag gebakken! Wij wensen Maarten en Dorien 
heel veel succes bij het verwezenlijken van hun droom. 
Mocht u ook met een (deeg) technische vraag zitten of 
wilt u ook uw brood samen beoordelen, kunt u altijd 
uw vertegenwoordiger van Kalmeijer aanspreken.    

DAAR WORDT AAN DE DEUR 
GEKLOPT!
De vakanties zijn voorbij, een drukke periode staat voor de deur. Sinterklaas, Kerst en Oud- 

en Nieuw komt eraan. Sinterklaastijd, een tijd van traditionele producten, zoals roomboter-

amandelletters en ook speculaas in allerlei maten en vormen.

De geschiedenis van speculaas
Speculaas werd voor het eerst gemaakt in de 17de 
eeuw. Amsterdam was een erg belangrijke stad voor de 
opslag van specerijen in Europa en hier werd dan ook 
geëxperimenteerd met het bakken van koeken met 
allerlei kruiden. Speculaaskruiden zijn een melange van 
kaneel, kruidnagel, gember, kardemom, nootmuskaat 
en witte peper. Vroeger werden veel speculaaspoppen 
gemaakt met behulp van een speculaasplank 
(koekplank). Overigens zijn er nu nog bakkers die nog 
steeds op deze manier hun speculaaspoppen maken. 
Doordat men met speculaas deeg een afspiegeling van 
de koekplank maakt denkt men dat daarom de naam 
speculaas is gekomen; de Latijnse naam voor spiegel is 
namelijk “speculum”. Het stamt af van het Latijnse 
woord speculator (hij die alles ziet), tevens een bijnaam 
van Sint Nicolaas. Een leuk weetje is, dat een 
speculaaspop vroeger ook wel een vrijer werd genoemd. 
Een jongen versierde een speculaaspop met glazuur en 
noten. Deze gaf hij dan aan een meisje om haar te laten 
merken dat hij gevoelens voor haar had. Als de pop 
werd aangenomen wist hij dat dit wederzijds was. 

Speculaas nu
Veel bakkers gebruiken een Kalmeijer 
Koekjesvormmachine, type KGM, om voor en tijdens de 
Sinterklaas periode hun speculaas te produceren. Met 
de vele standaardwalsen voor speculaas zit er voor 
iedere bakker wel een wals bij die hij kan gebruiken. 
Daarnaast zien we dat er ook veel speculaas wordt 
ingekocht bij de toeleverancier. Jammer, want je kunt als 
bakker een mooie omzet halen uit speculaas. Dat die 
speculaas echt heel lekker en daarmee onderscheidend 
moet zijn spreekt voor zich. Het argument “een 
koekjesvormmachine aanschaffen voor alleen het 
speculaas seizoen is wel erg duur” klopt, het is dan ook 

logischer dat als u de machine eenmaal heeft 
aangeschaft, deze dan ook het hele jaar gaat gebruiken. 
Het is maar net hoe creatief u er mee omgaat, Kalmeijer 
heeft ideeën genoeg om u op weg te helpen. Kijk maar 
eens op ons YouTube kanaal via www.kalmeijer.com. 

Zoals aangegeven zijn er meerdere traditionele 
speculaas fi guurwalsen in het assortiment bij Kalmeijer. 
We noemen er een paar: het Hollandse-, Duitse- en 
Belgische speculaasje, een mini speculaas, poppen met 
een “platte pet” en poppen met een “mijter”. Poppen 
in diverse gewichten. De kleinste “platte pet” weegt als 
deegfi guur minimaal 62 gram en maximaal 500 gram. 
De “mijterpop” begint met 29 gram en loopt ook op 
tot 500 gram. Uiteraard hebben we ook stukwerk in 
diverse gewichten. Daarnaast lenen sommige andere 
walsen uit ons assortiment zich prima om ook speculaas 
deeg mee te verwerken; bijvoorbeeld de gevulde 
koekenwals om zo gevulde speculaas koeken te maken. 
Daarom hebben we in dit artikel een kostprijsberekening 
gemaakt om u te laten zien dat de koekjesvormmachine 
zich relatief makkelijk terug verdient. Zeker als u op dit 
moment de koekjes inkoopt of nog met een ouder type 
machine werkt. We zijn uitgegaan van een standaard 
speculaas recept.

Het gebakken brood

Speculaaspop

Verschillende speculaaswalsen

Assortiment koeken

De jonge ondernemers
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 Speculaas recept voor de KGM

% Gewicht kg Grondstof Grondstof per kg Prijs receptuur

100 10,000 Bloem € 0,52 € 5,20

  60   6,000 Boter € 5,87 € 35,21

  60   6,000 Basterdsuiker € 0,97 € 5,81

    6      600 Heel ei € 2,63 € 1,60

    4      400 Speculaaskruiden € 12,22 € 4,90

 0,7        70 Koolzuur € 2,15 € 0,15

TOTAAL 23,070 TOTAAL € 52,87

Zoals u kunt zien in de tabel hebben we dus 23 kg 
ongebakken speculaasdeeg gemaakt, tegen een 
grondstoffenprijs van € 52,87, dit komt op € 2,30 per 
kg. Bezuinigen op grondstoffen heeft dus eigenlijk 
weinig zin, kies daarom alleen voor goede, kwalitatieve 
grondstoffen. U moet immers onderscheidend zijn! 
Des te belangrijk is het om te besparen op arbeidstijd. 
Zorg er dan ook voor dat uw koekjesvormmachine in 
top conditie is! Voorkom dat er mislukte figuren 
geproduceerd worden, door bijvoorbeeld een bot mes, 
kapotte transportsnaren of ontbrekende invoerrolletjes! 
Wanneer de koekjesvormmachine perfect werkt en er is 
een goede voorbereiding qua bakplaten en 
deegaanvoer, dan kan er met de Kalmeijer 
koekjesvormmachine (wals nr. 1505-900B) 200 kilo 
deeg per uur worden verwerkt. Juist om die arbeidstijd 
te verkorten hebben we de koekjesvormmachine,  
type KGM rvs, uitgerust met een veel langere 
aanvoerbaan. Zo kan er efficiënter gewerkt worden, 
zelfs door 1 bakker! 

De berekening
Wanneer we met 10% inbakverlies rekening houden 
van het bovenstaand recept, hebben we dus bij het 
verwerken van 200 kg deeg, 180 kg gebakken 
speculaas over. Uiteraard moet dit ook nog gebakken 
en verpakt te worden. Daarbij moeten we nog tijd voor 
schoonmaak rekenen, 23 kg deeg verwerken doen we 
in minder dan 10 minuten. 
We hebben bij diverse bakkers uit Nederland en België 
de verkoopprijs van 100 gram speculaas opgevraagd. 
De gemiddelde prijs komt neer op € 1,50 per 100 
gram gebakken speculaasjes, per kilo is de verkoopprijs 
€ 15,-. We hebben dan 21 kilo gebakken product x 
verkoopprijs van € 15,- per kilo = € 315,- omzet. 
Als we ervan uitgaan dat er een brutowinst moet zijn 
van 73%, zien we dat we dat makkelijk halen. Immers 
bruto winst is verkoop minus inkoop; € 315,- minus  
€ 53,- (aan grondstoffen) = € 262,-. We hebben dus 
een bruto winstpercentage van 83%! 
Nu is de berekening hier boven gebaseerd op het feit 
dat de koekjes zelf gemaakt worden met de KGM. Er 
zullen nog maar weinig bakkers zijn die hun speculaas 
met de “plank” maken. Misschien dat er nog wel 
poppen met een speculaasplank gemaakt worden, 
maar wanneer er alleen een wals aangeschaft moet 

worden is de berekening heel snel gemaakt. Zie 
daarvoor het schema verderop in dit artikel.

Veel bakkers zullen al een Kalmeijer koekjesvormmachine 
hebben, wellicht is het nog eens goed om de 
productiviteit daarvan onder de loep te nemen. Door 
een eenvoudige berekening ziet u of het loont om te 
investeren in een nieuwe- en daarmee snellere, machine 
waarmee de kostprijs naar beneden kan en de nieuwe 
machine zich weer snel terug verdient. 

Een voorbeeldschets (om zelf in te vullen):
Productie hoeveelheden bijvoorbeeld per week of maand, onderverdeeld in verschillende groepen:

Boterkoekjes: productie week/maand  (kransjes, allerhande, wafeltjes enz.)
Koekjes met een “oudere” machine per 6 kilo deeg …  minuten
Koekjes met een nieuwe machine per 6 kilo deeg 2  minuten
Tijdswinst (t.o.v. werken met 2 bakkers  x 2)  …  minuten
(1e besparing) …  minuten

Speculaas: productie week/maand
Speculaas geproduceerd met zgn. “driepoot” per 250 kilo   … minuten
Speculaas geproduceerd met een nieuwe KGM per 250 kilo  60 minuten
Tijdswinst per 250 kilo verwerken speculaas deeg   … minuten
(2e besparing)   … minuten

Speculaaspoppen: productie Sinterklaas periode
Per 50 poppen van 250 gram met de plank snijden … minuten
Per 50 poppen van 250 gram met de machine  3 minuten
Tijdswinst (t.o.v. werken met 2 bakkers  x 2) … minuten
Tijdswinst per 50 poppen van 250 gram … minuten
(3e besparing) 

Gevulde koeken: productie week/maand
Per 200 plakjes uitsteken met de hand … minuten
Per 200 plakjes met de machine 2  minuten
Tijdswinst (t.o.v. werken met 2 bakkers  x 2) … minuten
Tijdswinst per 200 plakjes  … minuten
(4e besparing) 

Totale besparingen:

Per week (x 52) Per maand (x 12) Besparing per jaar

1e besparing

2e besparing

3e besparing

4e besparing

Indien de machine 1x per 14 dagen wordt gebruikt, 
moet nog 26 x 20 minuten (= 520 minuten) berekend 
worden voor het klaarzetten en opruimen van de 
machine. Totale besparing (zoals hierboven berekend) 
minus de tijd voor het klaarzetten en opruimen van de 
machine, vermenigvuldigd met het uurloon, geeft u 
een besparing op de kosten in euro’s. Nu hebt u dus 
inzichtelijk, hoe snel u een nieuwe 
koekjesvormmachine, type KGM rvs, terug kunt 
verdienen. Vraag er naar bij uw Kalmeijer 
vertegenwoordiger.

Een heel andere kwestie is de keus tussen het zelf 
produceren of het inkopen van (speculaas) deegfiguren. 
Wanneer u deze inkoopt bent u afhankelijk van de 
receptuur die de producent gebruikt. De gebruikte 
grondstoffen zullen echt niet slecht zijn, zij gebruiken 
vaak ook roomboter, maar dan kunt u niet variëren met 
de grondstoffen naar eigen inzicht. Daarnaast is het zo 
dat niet alleen u deze koeken koopt, maar ook uw 
collega (horeca) ondernemer. Waar blijft uw 
onderscheid? Ook is het zo dat ieder kilo boterdeeg die 
u verwerkt, meetelt op de brutowinst van uw bakkerij. 
Tot slot merken wij op dat breuk, of beter gezegd 

derving, ook echt derving is. Immers ingekochte 
producten kosten meer dan zelf produceren. 
 
De voordelen van een Kalmeijer 
Koekjesvormmachine, type KGM rvs:
•  Behoud van uw eigen receptuur;
•  dus onderscheidend van de supermarkt, maar ook 

van uw collega;
•  goedkoper dan inkopen bij de groothandel na 

derving;
•  vele malen sneller, zeker t.o.v. de “plank” of de 

“driepoot”; 
•  één bakker kan het doen, dus de productiekosten 

(lees )arbeidskosten gaan aanzienlijk omlaag.

Natuurlijk kunt u de machine voor meerdere 
deegsoorten gebruiken, zoals Taaitaai, hartige koekjes 
of marsepein.

Zoals u ziet is het meer dan de moeite waard en is uw 
speculaas in een handomdraai gemaakt met de 
Kalmeijer Koekjesvormmachine, type KGM rvs.

Veel bakplezier!    

Speculaaspoppen uit de KGM
Gevulde koektrommel

KGM rvs



PERIODIEK ONDERHOUD VAN UW 
KALMEIJER MACHINES
Om storingen en machinestilstand te voorkomen is het erg belangrijk om tijdig en vakkundig onderhoud aan uw 

machines uit te laten voeren door onze specialisten. Het bevordert de juiste werking en het vermindert de kans op 

storingen. Helaas wordt het machineonderhoud vaak uitgesteld of helemaal niet uitgevoerd, met onverwachte 

storingen en stilstand tot gevolg. Het gevolg daarvan zijn reparatiekosten die hoger uitvallen dan nodig is.

Kalmeijer heeft hier een passende oplossing voor; een serviceovereen-
komst voor het onderhoud aan uw Kalmeijer machines. 

Onze monteurs zijn bekend met uw Kalmeijer machines als geen ander, 
want Kalmeijer heeft deze machines zelf ontwikkeld en in eigen huis 
geproduceerd. Voor Kalmeijer machines zijn wij de absolute specialist. De 
door onze monteurs gebruikte onderdelen zijn originele Kalmeijer 
onderdelen.

Onze servicemonteurs voeren zowel correctief, als preventief onderhoud 
uit. Het preventieve onderhoud werpt zeker zijn vruchten af, eventueel 
beginnende machinegebreken kunnen vroegtijdig opgelost worden. Bij 
correctief onderhoud herstelt onze monteur de onderdelen die defect zijn 
en vervangen dienen te worden.
Tweemaal per jaar worden de machines gecontroleerd op de juiste 
werking en instellingen. Hierna krijgen uw machines een onderhouds-
beurt, waarbij tevens de beveiligingen op een goede werking worden 
gecontroleerd. Dit is belangrijk omdat u als bakker-ondernemer ervoor 
moet zorgen dat uw machines, welke u aan uw personeel beschikbaar 
stelt, bedrijfsveilig zijn. 

De Kalmeijer serviceovereenkomst biedt uitkomst
U profi teert van de volgende voordelen:
•  Gratis serviceovereenkomst. 
•  Uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan uw 

gefactureerd.
•  Uurtarief en voorrijkosten circa 35% voordeliger dan de standaard 

tarieven.
•  Twee maal per jaar wordt een onderhoudsbeurt aan uw Kalmeijer 

machines uitgevoerd, waarbij de kans op uitval door storingen 
verminderd wordt.

•  Verdubbeling van de garantietermijn op nieuwe machines van 1 naar 2 
jaar, op zowel het volledige materiaal en de herstellingskosten.

•  Prioriteit bij het inplannen van servicemonteurs.
•  Technische ondersteuning door onze service dienst 24 uur per dag, 

7 dagen per week.
•  Bak-technische ondersteuning door onze proefbakker of vertegenwoor-

diger.
•  Bij bezoeken buiten kantoortijden wordt een opslag op het uurtarief 

toegepast, echter op de voorrijkosten wordt geen opslag in rekening 
gebracht. 

•  Gebruik van originele Kalmeijer onderdelen.
•  Bij iedere onderhoudsbeurt controle van de veiligheidsvoorzieningen.
•  Hogere inruilwaarde van uw gebruikte machines.
•  Landelijke dekking door de verdeling in 9 servicepunten, waardoor wij 

de voorrijkosten zo laag mogelijk kunnen houden en de reactiesnelheid 
zo hoog mogelijk.

Hebt u belangstelling voor een serviceovereenkomst, informeer bij 
uw rayonvertegenwoordiger of bel naar onze servicedienst. 
Onze servicedienst is bereikbaar op 070-3888950 of vanuit België 
op 0031 -703888950.

Onderhoud aan uw toevouwmachine KVTO
In 2014 hebben wij onze nieuwste ontwikkeling, de KVTO in de 
bakkerij geïntroduceerd. Inmiddels zijn er in een kleine 3 jaar tijd een 
fors aantal nieuwe toevouw- en opmaakmachines door bakkers in 
gebruik genomen. Wij kunnen nu de balans opmaken en terugkijken 
op een succesvolle introductie van deze nieuwe machine.

Deze nieuwe toevouw- en opmaakmachine (3e generatie KVTO) 
heeft ten opzichte van het oudere model (2e generatie KTO) veel 
verbeteringen.
De verbeteringen zijn:
•  De constructie van de uitwals-walsen is zo aangepast dat er meer 

of dunner uitgewalst kan worden, wat resulteert in een fi jnere 
structuur.

•  De instelling van deze uitwals-walsen omvat ook een dikke stand, 
waardoor u vruchten- en notenbrood zoals kerststollen probleem-
loos kunt uitwalsen.

•  Omdat wij de toevouw ‘maat’ instelbaar hebben gemaakt kunt u 
deegstukken van 700 gram tot 1400 gram toevouwen. 

•  U kunt hierdoor korte vloerbroden met deze machine opmaken.
•  Wij hebben de uitvoerhoogte hoger gemaakt, waardoor er in een 

rechte houding gewerkt kan worden bij het wegnemen van de 
deegpillen.

•  In deze machine wordt gebruik gemaakt van 4 elektromotoren, die 
door middel van elektronische motorregelingen aangestuurd worden, 
hierdoor is de machine een stuk stiller en zuiniger geworden.

•  Omdat er een nieuw type besturing toegepast is (analoge PLC) kan 
deze machine constanter functioneren, er wordt immers geen 
gebruik meer gemaakt van een tijdrelais die door veroudering kan 
gaan afwijken.

•  De mechanische aandrijvingen zijn zo aangepast, dat deze zoveel 
mogelijk naar de buitenkant van de machine gebracht zijn, 
waardoor ze minder gevoelig zijn voor slijtage en makkelijker 
toegan kelijk voor onderhoud. 

•  Beweging van de wagens van het toevouwgedeelte wordt met 
stappenmotoren uitgevoerd.

•  Groter bovenvenster, zodat u beter het toevouw proces kunt volgen.
•  Makkelijk bereikbare plaatsen om kruimels of deegrestjes te 

verwijderen.
•  De vilten drukplaat is gemakkelijk te verwijderen en zelf te vervangen.
•  Gebruik van eindeloze banden.

Bij het ontwerp van deze machine hebben wij de wens van de 
servicedienst in acht genomen met betrekking tot het snel wisselen 
van slijtage gevoelige onderdelen. Hierdoor is het mogelijk om in 
betrekkelijk korte tijd onderdelen te vervangen, zoals bijvoorbeeld een 
lager of tandriem. Ook is er voor het spannen en uitlijnen van 
transportbanden een makkelijk span-systeem ontwikkeld. 
Dit alles resulteert in minder servicekosten.
Mocht u interesse of vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, 
neemt u dan contact op met uw vertegenwoordiger of met Kalmeijer 
in Den Haag.     
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DE VOLAUTOMATISCHE 
BROODSNIJMACHINE, TYPE KBE
Het is al weer 15 jaar geleden dat Kalmeijer 

de tweede generatie volautomatische 

broodsnijmachine, type KBE op de markt 

bracht. Zijn voorganger, type KBA 

was de eerste echte volautomatische 

broodsnijmachine. In die tijd waren er echter 

heel andere voorwaarden voor de aanschaf 

van een broodsnijmachine; gemak was 

doorslaggevend. Later werden de eisen van 

ARBO, CE en HACCP steeds belangrijker. 

Mede daarom heeft Kalmeijer haar tweede 

generatie volautomatische broodsnijmachine 

geïntroduceerd. 

Verbeterpunten
De reden voor aanschaf van een nieuwe 
broodsnijmachine is niet meer alleen gemak, maar de 
eisen op het gebied van HACCP, CE en ARBO geven nu 
de doorslag. Natuurlijk is de belangrijkste eis, dat de 
broodsnijmachine perfect moet snijden!  
Nu in 2017 is het assortiment qua “gesneden” brood 
breder dan ooit. Niet alleen qua model brood, maar 
ook de broodsoorten en de decoratie die daarop 
gebruikt wordt.
We hebben bij Kalmeijer ingezien, dat er bij de 
broodsnijmachine, type KBE een aantal verbeterpunten 
zijn. Dit zijn vooral verbeterpunten op technisch 
gebied.
We zullen in dit artikel deze punten voor u 
uiteenzetten. Er is niet voor gekozen om de machine 
een andere naam te geven, omdat die er nog steeds 
hetzelfde uitziet. 

Bakkerij Gutter, Monickendam
Dat de broodsnijmachine, type KBE, niet zo maar een 
broodsnijmachine is, blijkt wel als we op bezoek gaan 
bij bakkerij Gutter. Greetje Gutter en haar zus Els 
hebben de bakkerij van hun vader overgenomen. Op 
zijn beurt had hij de bakkerij van zijn vader 
overgenomen. Inmiddels staan Greetje en Els al 10 jaar 
aan het roer. Natuurlijk waren beide dames daarvoor al 
werkzaam in de bakkerij. “Maar ineens werden we ook 
eigenaar, zo gaat dat in een familiebedrijf”, aldus 
Greetje.
De familie Gutter was destijds één van de eerste 
bakkerijen die de overstap hebben gemaakt naar de 
KBE. Greetje was toen al verantwoordelijk voor het 
aansturen van de winkels. Ze hadden op het moment 
van introductie van de KBE een aantal winkeldames die 
problemen hadden met een zogenaamde tennisarm, 
die kan ontstaan door veelvuldig de hendel van de 

broodduwer in beweging te brengen. Later bleek het 
hier om RSI te gaan. RSI staat voor Repetitive Strain 
Injury en is een verzamelnaam voor allerlei klachten die 
te maken hebben met het gedurende lange tijd 
herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op 
zich niet inspannend lijkende bewegingen. Zeker als 
een winkeldame niet zo lang is, moet zij helemaal over 
de machine heen hangen om die te bedienen, niet 
echt een comfortabele werkhouding.

Nieuwe wetgevingen en het verschuiven van 
verantwoordelijkheden van de overheid naar de 
ondernemer toe, leggen de problemen bij U. U bent 
verantwoordelijk voor het werkklimaat binnen uw 
bedrijf. De arbeidsomstandigheden van uw 
medewerkers is uw zorg. Als er medewerkers langdurig 
ziek worden, zijn de kosten voor u bijzonder hoog. RSI 
klachten zijn meestal langdurig van aard. Daarna volgt 
een re-integratieproces om de zieke werknemer een 
nieuwe kans te geven in uw bedrijf. Wanneer u blijft 
werken met dezelfde machine zullen de klachten niet 
overgaan. Overigens is er bij bakkerij Gutter geen 
enkele winkeldame meer ziek geweest sinds ze werken 
met de KBE.

Greetje Gutter heeft destijds verschillende modellen 
broodsnijmachines geprobeerd. Maar merkte toch, 
ondanks dat er wat tegengesputterd werd door de 
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dames, vanwege de andere manier van snijden van de 
KBE, dat Kalmeijer de beste machine was én is! Recent 
hebben ze nog eens een ander merk geprobeerd, zo 
vult Greetje aan, maar de machine was naar haar idee 
te fragiel. Zeker als er maar 1 broodsnijmachine in de 
winkel staat, is bedrijfszekerheid een belangrijk 
argument. Zij is dan ook van mening dat in hun 
winkels de kassa en de broodsnijmachines de 
belangrijkste machines zijn. Greetje realiseert zich, dat 
de broodsnijmachine er alweer heel lang staat en hij 
ziet er nog perfect uit! “Ik zal niet zeggen dat ik het 
gevoel heb dat de machine er net staat, maar toch 
staat hij er al weer 15 jaar”, zegt Greetje.

Wij vinden het belangrijk, dat de Kalmeijer 
broodsnijmachine zich onderscheid van de andere 
merken. Indien u als ambachtelijke bakker ’s nachts uw 
best heeft gedaan om een zo mooi mogelijk broodje te 
bakken, wilt u graag dat dit brood onbeschadigd bij de 
klant in de boodschappentas verdwijnt. Vaak wordt 
brood kapot gesneden. Het brood wordt dan bij het 
aansnijden met de messen in elkaar gedrukt. Een 
andere mogelijkheid is dat het brood gaat “klapperen” 
en dan wordt er een gat in het kruim getrokken.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor deze 
problemen: 
•  Alle messen komen tegelijk in de korst van het brood.
•  De messen staan haaks op de broodkorst.
•  De veerdruk van de broodduwer is te groot en door 

drukte in de winkel wordt dan niet de tijd genomen 
om de broodduwer goed tegen te houden.

De Kalmeijer volautomatische broodsnijmachine, type 
KBE, onderscheid zich als volgt:

1. Het brood snijden
•  De messen staan trapsgewijs. Hierdoor komen 

steeds 5 messen tegelijk in de korst. Het voordeel 
is dat de druk op het brood regelmatig wordt 
opgebouwd. Een deel van de messen zit al in de 
korst voordat de volgende de korst aansnijden.

•  De messen snijden het brood schuin aan. 
Hierdoor komen de messen sneller door de korst 
heen.

•  De snijdruk stelt u, afhankelijk van het type brood 
of broodsoort, in. Ook hoelang het brood uit de 
oven is, speelt hierbij een rol. De snijdruk 
(snelheid) is traploos regelbaar van 1 t/m 10. Dit 
is van bijna 0 tot volle snelheid. De snijsnelheid is 
tijdens het snijden te regelen. Het mooiste van 
deze elektronische snijsnelheidsregeling is, als een 
brood veel weerstand geeft, de snijdruk 
automatisch minder wordt zonder dat u de 
snijdruk moet wijzigen. Wordt de weerstand daar 
in tegen weer minder, gaat de broodduwer weer 
op de ingestelde snelheid verder. Hierdoor is de 
kans op een kapot gesneden of in elkaar gedrukt 
brood eigenlijk nihil. 

•  Een laatste belangrijk punt bij het brood snijden is 
de breedte van de broodduwer. Hoe breder de 
broodduwer hoe meer steun de onderzijde van 
het brood heeft en hoe stabieler het brood zich in 
de messen gedraagt. De broodduwer van de KBE 
is 10,5 cm breed.

2.  Het bedieningsgemak
•  Voor het snijden legt u het brood aan de voorzijde 

op de broodduwer. Sluit het schuifdeurtje door 
dit naar boven te trekken. Het deurtje wordt 
automatisch vergrendeld en de machine start. Als 
het brood gesneden is stopt de machine. Het 
gesneden brood blijft op de broodduwer in de 
bovenste stand staan. De sneetjes blijven keurig 
naast elkaar staan. Bij een traditionele snijmachine 
valt het brood meestal geheel uit elkaar en 
moeten de winkeldames de sneetjes stuk voor 
stuk goedleggen. Op het moment dat het 
gesneden brood wordt weggenomen gaat de 
broodduwer weer terug in zijn startpositie, valt 
het deurtje open en kan er een volgend brood 
gesneden worden.

•  De inpakgoot kan op verschillende manieren 
bevestigd worden op het bovendeksel van de 
snijmachine, geheel afhankelijk van uw 
persoonlijke situatie in de winkel. Ook de hoogte 
van de inpakgoot is instelbaar, zodat u een 
gemiddelde kunt kiezen voor uw 
winkelmedewerkers.

•  Houders voor de bekende beugelzakken worden 
meegeleverd.

Door al deze voordelen tijdens de bediening van de 
machine, hebben uw winkelmedewerkers hun handen 
vrij en kunnen alle aandacht geven aan uw klanten.  
Zo kunnen er tijdens het brood snijden andere 
werkzaamheden worden verricht, zoals een ander 
product inpakken of afrekenen met de klant.  
Op deze manier ontstaat ook nog een stukje tijdswinst.

Natuurlijk heeft het feit dat Greetje zelf ook in de 
winkel staat doorslaggevend gewerkt om te investeren 
in de Kalmeijer broodsnijmachine, type KBE.  
Maar zij ziet dan ook de meerwaarde; een solide, 
bedrijfszekere machine, die zijn geld waard is.

3.  De CE veiligheid
Doordat het snijgedeelte is afgesloten, kan men niet 
met de handen bij de scherpe zijde van de messen 
komen. De machine is volledig uitgevoerd conform 
de Europese richtlijnen (CE).

Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en wordt de 
vraag naar dikkere boterhammen steeds groter.  
Waar vroeger de 11 mm broodsnijmachine  
“normaal” was, zien wij een verschuiving naar  
12,5 mm. Bij bakkerij Gutter werd voorheen ook op 
een 11 mm broodsnijmachine gesneden. Echter toen 
ze overstapten naar de KBE hebben ze direct voor een 
12,5 mm machine gekozen. Achteraf is Greetje  
daar heel blij mee. De oude broodsnijmachine  
(type KBR) staat nu nog in de winkel, maar de 
hoeveelheid die daar op gesneden wordt is  
minimaal. Ook denkt Greetje er wel eens over  
om de broodsnijmachine te vervangen door een 14 
mm machine. Maar in de 7 winkels wil ze toch met 
dezelfde sneedikte snijden. 

Met enige spijt geeft ze aan dat er bij bakkerij Gutter 
niet zo maar perfecte machines ingeruild worden, ook 
al zijn die 15 jaar oud! 

Deze tendens van het dikker snijden zien wij vooral in 
Nederland. In België blijft de vraag naar 9 mm 
broodsnijmachines het grootst. Toch moeten wij ook 
daar opmerken, dat de vraag van 9 mm naar 11 mm 
toeneemt! Kalmeijer heeft nu een 9, 11, 12,5 en een 
14 mm volautomatische broodsnijmachine.

Een goed voorbeeld daarvan is bij Bakkerij Maarten  
en Dorien uit Oud Turnhout (zie eerder artikel in dit 
bulletin). Zij hebben sinds begin van dit jaar een  
11 mm KBE broodsnijmachine in de winkel staan. 

4. De HACCP eisen
•  Indien u wel eens de messen van uw snijmachine 

heeft gewisseld en daardoor het inwendige van de 
machine kan zien, dan ziet u vervuiling. Overal 
liggen bergjes broodkruimels die aan elkaar 
gekoekt zijn tot een vaste massa. Vooral in de 
zomer kan dit een broedplaats worden voor de 
lengbacterie en ander ongedierte, zoals motten. 
Op zich is dit niet vreemd, omdat het inwendige 
van een snijmachine moeilijk te reinigen is, zeker 
niet dagelijks. 

•  Voor dit probleem hebben wij zowel een 
eenvoudige als effectieve oplossing bedacht door 
de voorzijde van de machine van één grote deur 
te voorzien. De deur is afgesloten met behulp van 
twee draaiknoppen en kan dus zonder 
gereedschap worden geopend. Door een 
veiligheids-schakelaar kan bij een geopende deur 
de machine niet in beweging komen. Hierdoor is 
het zeer eenvoudig om met behulp van een 
borstel of een stofzuiger de machine van binnen 
te reinigen.

•  Alle broodkruimels vallen in de kunststof kruimella 
onderin de machine. Door gebruik te maken van 
een kunststof kruimella is deze licht van gewicht. 
Ten opzichte van een stalen la scheelt dit al  
gauw 5 kilo.

•  De aandrijving van de broodduwer is aan beide 
zijden in een aparte koof geplaatst, waardoor 
deze vrij blijft van broodkruimels.

•  De machine is opgebouwd uit één frame, wat 
volledig is gepoedercoat. De beplating is van 
roestvrij staal. Dit betekent voor uw 
winkelmedewerkers minder schoonmaakwerk.

Toen Greetje in 2002 de eerste machine kocht, waren 
de winkeldames bang dat de snijsnelheid naar 
beneden zou gaan, vandaar dat ze wat 
tegensputterden. Dat klinkt logisch, omdat je pas weer 
snijden kan als de machine zijn cyclus af heeft 
gemaakt, maar op het moment dat u het eerste brood 
aan het inpakken bent, heeft de machine het volgende 
brood al gesneden! U hoeft namelijk geen extra 
handelingen te verrichten om het brood te snijden, 
waar u bij een hendelmachine uw handen nodig heeft 
voor het snijden. Greetje zegt: “Knappe jongen die dit 
bij kan houden!”

Makkelijk te plaatsen in de winkel
•  Door de vierkante vorm en de geringe hoogte is de 

snijmachine eenvoudig in het winkelinterieur in te 
passen.  
Breedte x diepte x hoogte (exclusief inpakgoot)  
= 625 x 630 x 1010 mm. 

•  Aan de achterzijde steken de bokwielen enkele 
centimeters uit om te voorkomen dat uw 
winkelinterieur beschadigd wordt.

•  Aan de voorzijde zijn twee zwenkwielen met rem 
gemonteerd.

•  De neutrale crème kleur in combinatie met roestvrij 
staal past in ieder winkelinterieur.

In de bakkerswinkel van Greetje ziet u de twee 
verschillende modellen afgebeeld. De witte machine is 
de KBR en die met rvs beplating is de KBE. 

Verschillende sneediktes

Dorien Seegers

De oude KBR

Greetje met de KBE
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•  Achter de grote deur bevindt zich een 
bevestigingssteuntje met de messleutel, 2 
inbussleutels en de sleutel van het elektrakastje.

•  Nadat u de stekker uit het stopcontact heeft getrokken 
kunt u met de inbussleutel de boven- deksel 
verwijderen. Met dezelfde inbussleutel demonteert u 
aan één zijde het bovenste messenraam. Hierna kunt u 
met de messleutel beginnen met het verwisselen van 
de messen. Dit verwisselen van de messen neemt 
maximaal 15 tot 20 minuten tijd in beslag.

Greetje heeft voor de broodsnijmachines een 
servicecontract afgesloten. Het contract op zich kost 
haar niets. Alleen de tijd en het materiaal betaalt 
Greetje. Tijdens deze servicebeurt wisselt de monteur 
ook de messen. Zo hoeft Greetje geen messen in 
voorraad te houden en hoeft ze dit niet aan een 
personeelslid te vragen. Uiteraard is de spreuk 
“onderhoud is behoud” ook van toepassing. “Eigenlijk 
had ik dit direct moeten doen”, benadrukt Greetje.

Verbeterde onderdelen
Dan nu een stukje techniek. Zoals aangegeven is er op 
technisch gebied het één en ander aangepast in de 
broodsnijmachine, type KBE. Naast de reden van 
veranderende broodsoorten die gesneden moeten 
worden, zijn er ook aan de productiekant van de 
machine veranderingen.
Sommige onderdelen voor onze machine waren niet 
meer te leveren, de productie ervan kan 
vereenvoudigd worden en met nieuwe technieken 
kunnen onderdelen, die voorheen niet toepasbaar 
waren nu wel worden gebruikt.
Om het overzichtelijk te houden benoemen we de 
verbeterde onderdelen:
1. nieuwe messen; 
2. verstevigd messenraam;
3. nauwkeuriger gelast;
4. vernieuwde aandrijfas en ophanging. 

We zullen toelichten waarom we tot deze wijzigingen 
gekomen zijn en de meerwaarde die het u biedt.

1.  Zoals we in de inleiding schrijven, is het assortiment 
in de bakkerij de laatste jaren nogal veranderd. Daar 
waar vroeger alleen wit-, bruin- en volkoren brood 
werd gegeten, zien we nu dat het assortiment 
vooral uit diverse soorten meergranenbrood 
bestaat. Deze worden volop gedecoreerd met de 
meest uiteenlopende mixen.
Ook de broodverbetermiddelen zijn in de loop der 
jaren veranderd. Brood wordt langer zacht 
gehouden met diverse enzymen, die de kans op 
aanslag op de messen vergroten.
We hebben moeten vaststellen dat de messen die 
we gebruikten, niet meer voldeden. In een 
zoektocht naar andere messen hebben we 
verschillende leveranciers aangehoord, messen 
getest op verschillende aspecten, zoals levensduur, 
constante kwaliteit en bijvoorbeeld de vorm van de 
schulp. De messen die we nu gebruiken, hebben 
het voordeel dat deze langer scherp blijven. 
Ook zijn de messen wederom voorzien van ons 
logo, opdat u zeker kunt zijn van hun kwaliteit. 
Door de stevigheid van het materiaal is de kans op 

verbuigen tijdens het snijden kleiner geworden, 
waarmee de kans op aanslag vermindert. 

2.  Doordat we de messen veranderd hebben, kwam 
ook het messenraam in het vizier. In alle KBE’s zitten 
twee messenramen; het onderste raam zit vast in de 
machine en het bovenste raam kan weg geklapt 
worden om de messen te wisselen. De messen zijn 
van een ander soort staal gemaakt, dat beter werkt 
in een stijver raamwerk. Het grote voordeel van een 
stijver raamwerk is, dat de messen beter op hun 
plaats blijven zitten, zowel bij het aansnijden, als op 
het eind van het brood snijden. De spanning van 
alle messen samen in het raamwerk werkt als een 
parabool; de zijkanten van het raam worden 
bijeengehouden door de verbindingen. In het 
midden is die stijfheid altijd minder. Overigens 
kunnen deze nieuwe messen ook gewoon in uw 
bestaande machine worden toegepast.

3.  De techniek van het lassen is in de loop van de tijd 
veel verfijnder geworden. Door middel van nieuwe 
apparatuur zijn we in staat om nauwkeuriger te 
lassen, wat de afstelling van het raam in de 
machine ten goede komt. Deze lassen zal u niet 
direct opmerken, maar maakt de afstelling van de 
machine tijdens het snijden wel perfecter.

4.  De raamwerken waarin de messen opgesloten zitten, 
moeten worden aangedreven om het snijden in 
gang te zetten. Aangezien de messen heen en weer 
gaan, in tegenstelling tot een lintsnijmachine, zal er 
ook een beweging in twee richtingen zijn. Daarvoor 
moeten de lagers waarop de ramen lopen, perfect 
opgesloten zitten. In de aandrijfas hebben we dit nu 
zo voor elkaar, dat er betere lagers in kunnen, die 
met minder weerstand een strakkere overbrenging 
bewerkstelligen. De hoeveelheid energie die nu 
nodig is om de machine goed te laten snijden, is nu 
lager. Met andere woorden, er is minder weerstand, 
wat het snijresultaat ten goede komt. Ook het 
nastellen van de as in de machine luistert door de 
betere maatvoering minder nauw. Met andere 
woorden, eenvoudiger maar beter. 
Door het veranderen van de aandrijfas is ook de 
ophanging aangepast. Daardoor is de machine veel 
stabieler geworden. Door gebruik te maken van 
hoogwaardige materialen en betere kwaliteit lagers, 
is de machine geluidsarm en kunnen de 
winkelmedewerkers zonder probleem met de klanten 
communiceren. 

Al met al zijn er nogal wat onderdelen in de machine 
verbeterd. De eerste machines staan nu al weer 
geruime tijd in de bakkerswinkels hun werk te doen. 
Zo ziet u dat Kalmeijer altijd kritisch blijft op haar eigen 
producten en voeren we verbeteringen door om steeds 
betere kwaliteit te leveren.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd 
zijn of nog vragen hebben, neemt u dan gerust 
contact op met Kalmeijer in Den Haag of met uw 
rayon vertegenwoordiger. Ook is het mogelijk om een 
referentielijst aan te vragen, zodat u van een collega 
kunt horen hoe de machine in de praktijk bevalt.    

Logo op onze messen

Schommelas

Aandrijfas
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