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KLASSIEK,
MAAR WEL VAN NU!
Voor dit bulletin zijn we te gast bij bakkerij Eshuis in Moerkapelle. Moerkapelle, een dorp 

aan de rand van Zoetermeer en aan de andere kant bevindt zich de stad Gouda. Een dorp, 

zo lijkt het, waar de tijd stil gestaan heeft. Niets is minder waar, het centrum van het dorp 

is flink gemoderniseerd, er zijn veel winkelunits gebouwd met daarop appartementen.

De gemeente breidt steeds verder uit, waarmee het 
aantal inwoners sterk oploopt. Inmiddels 4000 
inwoners. Uiteraard heeft dit dorp ook een slager, 
supermarkt en een bakker. Bakkerij Eshuis wel te 
verstaan! 

De geschiedenis van bakkerij Eshuis gaat terug naar 
1985. Meneer en mevrouw Eshuis zijn op zoek naar 
een bakkerij ter overname. Via een vertegenwoordiger 
krijgen wij te horen dat de bakkerij in Moerkapelle te 
koop is. Dat komt goed uit, want bakker Eshuis, 
geboren in Schoonhoven woont en werkt op dat 
moment in de buurt. Hij werkt bij bakkerij Kroeze te 
Lekkerkerk en zijn vrouw bij bakkerij Kok in 
Schoonhoven.

In 2014 wordt er in het centrum van Moerkapelle flink 
gebouwd en de projectontwikkelaar vraagt dan of zij 
ook een unit willen huren. Meerdere malen hebben ze 
daarvoor bedankt. De crisistijd was aangebroken en 
banken werkten toen helemaal niet mee.
Het vraagt een flinke investering, immers het nieuwe 
pand was leeg en alles moet in orde gemaakt worden 
om een bakkerij te huisvesten. Na lang wikken en 
wegen én het feit dat hun dochter Marieke de bakkerij 
wil voortzetten, hebben ze de knoop doorgehakt. April 
2014 hebben ze hun intrek genomen in deze 
prachtige locatie. 

100 meter opschuiven
De kerk staat nog altijd vlak bij. Eerst zaten ze rechts 
van de kerk, nu zitten ze 100 meter links van de kerk. 
Omdat ze nu dichter bij de supermarkt zitten is de 
aanloop zeker gegroeid. Dat is natuurlijk niet de enige 
reden voor meer omzet, ook het dorp is flink gegroeid 
en de presentatie van de producten is veel beter 
geworden. Een andere hele belangrijke schakel is 
Daan, de schoonzoon. Sinds de opening op deze 
locatie is ook hij in het bedrijf gaan werken. Inmiddels 
zijn ze met z’n vieren eigenaar. Hij maakt vooral het 
banket. Niet alleen nat gebak, maar ook de koekjes en 
’t droog gebak. Daarmee is de winkel nog 
aantrekkelijker geworden. Al met al zijn ze als 
onderneming flink gegroeid wat zeker geen 
windeieren heeft gelegd.

Daan heeft al bakkersbloed gekregen toen hij op de 
lagere school zat, de bakkerij had voor hem altijd iets 
magisch! Eigenlijk wist hij meteen dat dat zijn 
toekomst zou zijn. Na de bakkersopleiding in Gouda te 
hebben gevolgd, heeft hij bij diverse bakkerijen in de 

omgeving stage gelopen en gewerkt. Aangezien hij 
geboren was in Moerkapelle, kende hij Bakkerij Eshuis 
van kinds af aan. Tijdens al de stages en werk is hij 
altijd bij bakkerij Eshuis betrokken. In die tijd kwam 
ook de liefde voor Marieke en zijn ze nu 11 jaar 
getrouwd en hebben 2 kinderen. Ze hebben de 
bakkerij zo ingericht dat de oven in de winkel staat. 
Met een doorloop narijskast erbij zijn ze heel efficiënt 
bezig. Doordat de oven in de winkel staat, geeft dat de 
mooie ambachtelijke- en vers uitstraling voor hun 
producten. Er is daardoor altijd wat te beleven en te 
ruiken in de winkel. De rekken voor het brood staan op 
wielen waardoor er geen tijd verloren gaat met vullen 
van rekken in de winkel. 

Helaas gaat er bij hen ook wel eens wat mis, 
bijvoorbeeld de wekker vergeten. Dat zien de mensen 
dat natuurlijk ook, dat is jammer maar dan wordt er 
thuis wel over gesproken! s ‘Morgens om half zeven 
komt Marieke de bakkerij binnen en begint de winkel 
verder op orde te maken. Dan gaat ook de deur open 
en worden de eerste bestellingen al opgehaald. 

De Kalmeijer installatie
Dat Henk Eshuis met een Kalmeijer installatie werkt, zal 
u niet verbazen. Sinds hij als bakker werkt, heeft hij 
altijd met Kalmeijer machines gewerkt. Het was voor 
hem dus een logische keuze om, toen hij begon met 
zijn eigen bakkerij, ook voor Kalmeijer te kiezen.
Tijdens het verwerken van het grootbrooddeeg, 
vragen we Henk naar zijn ervaring met Kalmeijer. 
Naarmate de bakkerij groeide en zeker toen de bakkerij 
op de huidige locatie zat, bleek de inhoud van de 
rijsautomaat te klein. Iedere dag weer lagen er 
deegstukken op de bank te rijzen. Niet alleen erg 
arbeids-tijdrovend, maar ook zeker niet goed voor een 
constante kwaliteit van het brood. Klimatologische 
omstandigheden zijn iedere dag anders en daarmee 

Daan bakt brood
Rekken op wielen in de winkel
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ook de ontwikkeling van het deeg. Daarnaast begon 
de rijsautomaat wat gebreken te vertonen. Lucien van 
der Zijden, de vertegenwoordiger van Kalmeijer in 
deze regio en de monteur hadden al eens aangegeven 
dat de onderdelen voor rijstautomaten van deze 
leeftijd op beginnen te raken. Er komt een moment dat 
ze deze niet meer kunnen repareren. Dat zijn toch wel 
signalen om over na te denken. Henk is een bakker, die 
het afwegen van de deegstukken liefst handmatig 
doet. Wel gebruikt hij een oppunt- en invoerapparaat, 
type KOO. Werken met een afmeetmachine is niet 
voor Henk. Iedere dag maken ze alle degen. Daar 
zitten ook wel wat degen tussen van 10 kilo en minder. 
Hij voelt er niet veel voor om die degen met een 
afmeetmachine te verwerken. Dit past veel beter bij 
hem. Als we zien hoe makkelijk Henk de rijsautomaat, 
type KRV vol “weegt” gaat dat ook best snel. Ook 
deed hij tot voor kort het toevouwen van de 
uitgewalste deegpil zelf. Dat zou eigenlijk wel moeten 
veranderen, maar Henk had twijfels over het 
automatisch verwerken hiervan. Na goed nadenken en 
veelvuldige uitleg van Lucien, is het besluit genomen 
om niet alleen een andere, grotere rijsautomaat, type 
KRV te kopen, maar ook een toevouw- en 
opmaakmachine, type KTO. 

Werken met de “nieuwe” rijsautomaat
Henk werkt nu al een jaar met de installatie en naar 
volle tevredenheid. Hij geeft aan dat het verschil tussen 
beide rijsautomaten groot is, de vorige kast was ook 
wel erg oud. De deegstukken rijzen gecontroleerd en 
makkelijk, de ruimte tussen de schommels, zowel in 
hoogte als in de breedte is groter, waardoor uitvallen 
eigenlijk tot het verleden behoord. Als er eentje valt, 
dan klinkt er een geluidssignaal en pakt hij het 
deegstuk uit de kunststof lade. Ook het automatisch 
toevouwen en opmaken van de deegpillen is hem 
100% meegevallen. Zo eenvoudig en makkelijk gaat 
dat. Het bespaart enorm veel tijd en energie. Alle 

deegpunten pakte en vouwde men met de hand. Nu 
gaat dat vanzelf, als je erover nadenkt hoeveel 
handelingen dat scheelt! Als hij nog wel eens terug 
denkt aan die beslissingsperiode voor de aanschaf 

heeft hij eigenlijk de machines van een foto gekocht. 
Natuurlijk heeft Lucien prima uitleg gegeven, maar hij 
is niet gaan kijken of bakken in Den Haag bij Kalmeijer. 
Hij heeft Lucien vertrouwd en dat is zeker uitgekomen, 
compliment!

Ze hebben de machines gereviseerd gekocht, dat heeft 
alles te maken met waar ze nu staan als bakkerij. Ze 
zijn een paar jaar geleden verhuisd, ze maken geen 
enorme hoeveelheden brood maar ze zijn een gezond 
bedrijf, dat goed de kost kan verdienen en dat willen 
ze zo houden. Op het moment dat Henk aangaf dat 
een andere rijsautomaat welkom was hadden ze wel 
een klein probleem. De hoogte van de bakkerij was 
niet geschikt voor een standaard rijsautomaat. 
Gelukkig kan Kalmeijer rijsautomaten leveren in diverse 
hoogtes. Zodoende konden ze precies een 
rijsautomaat leveren die past onder het plafond van de 
bakkerij. Een nieuwe rijsautomaat kan altijd op maat 
gemaakt, maar aangezien de voorkeur van Henk 
uitging naar gereviseerd, was het geluk hebben dat er 
een dergelijke rijsautomaat beschikbaar was. 
Tijdens de eerste nacht dat ze met de nieuwe machines 
werkten heeft Lucien alles nog eens uitgelegd en 
voorgedaan. Er zijn nog wat aanpassingen door 
Kalmeijer uitgevoerd en Lucien heeft veelvuldig 
contact gehouden in die periode. Henk is super 
tevreden.

Werkt u ook nog met een zo genaamde half 
automatische broodlijn en denkt u er ook wel eens 
over na om de overstap te maken naar automatisch 
toevouwen, weet dan dat u altijd met uw Kalmeijer 
vertegenwoordiger een afspraak kunt maken om of bij 
een collega, of in Den Haag bij Kalmeijer te gaan 
kijken. 

De toekomst van de bakkerij
Inmiddels is de eerste charge brood klaar om te 
bakken. Daan zet de gerezen deegstukken in de oven 
en gaat verder met de bestellingen van de taarten. We 
vragen Daan naar de toekomst van de bakkerij. Hij 
denkt dat er hier nog veel mogelijkheden zijn. Ze 
kunnen het assortiment nog groter maken, maar ook 
de uitbreidingsplannen van de gemeente om meer 
inwoners te krijgen, biedt perspectief. Over filialen is 
Daan niet zo te spreken. Dat geeft toch altijd weer 
extra druk en met het gegeven dat de groei er hier 
nog in zit, ziet hij het voordeel niet. Dat de keus om 
ondernemer te worden andere beperkingen met zich 
meebrengt was Daan wel duidelijk. Daar waar anderen 
zich gelukkig voelen op verre reizen, heeft Daan zijn 
geluksmoment als s’ morgens zijn vrouw en kinderen 
de bakkerij binnen komen. Iedere dag werken ze met 
elkaar, hij kan z’n kinderen naar school brengen of 
halen en op woensdagmiddag is de winkel gesloten. 
Dat zijn zijn momenten. Daan vindt het belangrijk dat 
de winkel goed gevuld is. Op dit moment liever een 
wat smaller assortiment. Hopen doet verkopen is het 
motto. De klanten moeten binnenkomen en denken 
wat zal ik nog eens meer meenemen. Doordat Marieke 
in de winkel staat wordt er ook goed naar klanten 
geluisterd. Waar is er behoefte aan, wat speelt er en 
wat is belangrijk. Zo kunnen ze goed en snel 
schakelen. Je moet niet alles willen maken, daarvoor is 

Afwegen
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Winkel vol met lekkers

het bakkers vak veel te breed, zeker voor het type 
bedrijf dat zij hebben. Chocolade is momenteel 
populair, maar in hun winkel past dat niet, ook de tijd 
ontbreekt, ze willen liever energie steken in het maken 
en verkopen van meer broodjes, dan in het maken van 
wat chocolade. Hun keuze is gebaseerd op efficiëntie 
en verkoop. Marieke doet de winkel, daar bemoeit 
Daan zich niet mee. Ook houdt zij zich bezig met de 
facebook pagina. Apart adverteren doen ze niet, via 
facebook bereiken ze een hele grote groep klanten die 
allemaal de aanbiedingen terug kunnen lezen. 
Het is ook oppassen wat betreft het prijsbeleid. 
Natuurlijk, de prijzen van de supermarkt kunnen ze 
nooit evenaren, dat hoeft ook niet maar zeker in een 
klein dorp kan je de prijzen niet te gek maken. 

Oliebollen, Moerkapelse meiden en gevulde 
koeken
Ze hebben in het verleden meegedaan met de 
oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Ze zijn 7de 
en 8ste geworden met perfecte cijfers. Daar zijn ze 
natuurlijk trots op. Dat het bakken van de oliebollen 
wel wat organisatie nodig heeft, mag duidelijk zijn. In 
hun kleine bakkerij moeten ze alles aan de kant zetten 
om de frituurbakken kwijt te kunnen. Gelukkig hebben 

ze daar nu een oplossing voor gevonden door op een 
tweede locatie te bakken. Wat hem ook trots maakt, is 
dat de kinderen allemaal willen helpen in de bakkerij. 
Ze zijn dan ook een echt familiebedrijf! 
Ook Moerkapelse meiden is een product wat het bij 
hun erg goed doet. Het is een afgeleide van het 
Arnhems meisje (een ovale plak korstsdeeg 

gedecoreerd met suiker voor het bakken), alleen zetten 
zij er nog een streep amandelspijs over en werken ze 
de koek na het bakken af met roze fondant.

Inmiddels bakt Henk de bestelling af voor de horeca, 
broden van 1700 gram. Eigenlijk één van de weinige 
producten die niet via de toonbank naar buiten gaan. 
Zo ook de gevulde koek, een relatief eenvoudig 
product, maar gemaakt van roomboter en 
amandelspijs van goede kwaliteit, dat is wel een topper 
in hun assortiment. Zo zie je maar dat ze geen bakkerij 
zijn met allemaal ingewikkelde producten, nee, een 
bakkerij met lekkere producten voor een eerlijke prijs 
waar de klant voor om rijdt. Zo staan ze bekend in 
Moerkapelle!    

Henk, Gideon en Daan

Moerkapelse meiden



Op 22 september 2019 opent de Bibac Plus weer zijn deuren. Een bakkerijbeurs in combinatie 

met de vleessector maakt dit tot een aantrekkelijke beurs voor zowel de bakkers, de traiteurs, 

als voor de slagers. Het ambachtelijke vakmanschap komt hier volop tot zijn recht. Voor 

zowel de bakkerijsector als de vleessector is dit de toonaangevende beurs in België.

Wij van Kalmeijer zijn natuurlijk ook aanwezig met een 
mooie stand met veel activiteiten. 
Er zullen de hele dag demonstraties zijn: 

• Met de grootbroodlijn demonstreren wij u hoe u 
kwaliteits lang- en rondbrood op eenvoudige wijze 
kunt produceren. Uiteraard doen we dat met de 
nieuwe langsteekmachine, ook voor 600 grams 
brood, KVTO is dat mogelijk.

• Met de Kalmeijer Kleinbroodmachine, type KKL, 
demonstreren wij u hoe u sandwiches en pistolets 
binnen een mum van tijd op de plaat kunt hebben. 
U kunt zowel de machines als de eindkwaliteit van 
de producten beoordelen.

•  Met onze nieuwste machine: de Kalmeijer 
Deegsnijmachine, type KDS, demonstreren wij de 
mogelijkheden. Er kunnen eenvoudig ciabatta ’s , 
meergranenbroodjes en stokbroodjes mee worden 
gemaakt.

• Met de koekjesvormmachine type KGM rvs. Er zal 
een greep uit de meer dan 60 standaard walsen aan 
u worden gedemonstreerd. Graag laten de 
vertegenwoordigers u zien hoe snel en productief 
deze kleine machine is. 

• Tenslotte een demonstratie van de Kalmeijer 
Broodsnijmachine, type KBE. Het brood dat met veel 
zorg door de bakker is gebakken moet natuurlijk ook 
met zorg worden gesneden. Op de stand hebben 
we de 9 en 11mm uitvoering staan. U bent dus van 
harte welkom om te zien hoe mooi, eenvoudig en 
veilig uw brood wordt gesneden.

Voor een overzicht van de demonstraties met de 
verschillende deegverwerkingsmachines verwijzen wij 
u naar het overzicht.
Tot slot maken wij u erop attent, dat als u zich van te 
voren registreert, de entree gratis is.     
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BAKKERIJTENTOONSTELLING 
BIBAC PLUS 2019

Van zondag 22 t/m woensdag 25 september. 
Openingstijden 11.00 tot 18.00.

Antwerpse Expo, Jan van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen.

KALMEIJER STANDNUMMER 4.125, HAL 4

De Kalmeijer Kleinbroodlijn,
type KKL

Demonstraties Kleinbroodmachine, type KKL
 Pistolets Sandwiches Pistolets
Demonstratie 10.00 12.55 15.40
Uit de oven 12.30 14.05 18.00

Demonstratie Deegsnijmachine, type KDS
 Ciabatta Triangel Desemstokjes
Demonstratie 11.45 14.40 17.25
Uit de oven 13.15 16.10 18.30

Demonstraties volautomatische grootbrood 
verwerkingsinstallatie

Demonstratie Grijs Meergranen Wit
Afmeten 12.00 14.55 16.25
Opmaken 12.45 15.50 17.10
Uit de oven 14.55 17.30 19.15 De nieuwe Kalmeijer

Deeg Snijmachine
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De IBA staat bekend om zijn internationale status. 
Maar de Südback doet er niet voor onder. Ondanks 
dat de internationale status ontbreekt wordt de 
Südback steeds groter. Inmiddels met een oppervlak 
van 65.000 m² en meer dan 700 standhouders 
verdeeld over 6 hallen is deze beurs niet meer weg te 
denken in de reeks van internationale beurzen. Steeds 
meer buitenlandse bezoekers weten de beurs te 
vinden, ze komen van over de hele wereld, zo ook 
Nederlandse en Belgische bakkers.
 
 

Kalmeijer zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op deze 
mooie, succesvolle beurs met de Kalmeijer 
koekjesvormmachine type KGM rvs en meer dan 60 
standaard walsen. Voor ons is dit een belangrijke beurs 
mede doordat de koekjesvormmachine de enige 
machine van Kalmeijer is die we exporteren. 
Daarnaast is Kalmeijer ook in de grensstreek actief met 
al onze deegverwerkingsinstallaties, of dit nu 
grootbrood of kleinbrood is. U kunt dit lezen in dit 
bulletin in het artikel over bakkerij Röst.

De Kalmeijer koekjesvormmachine gaat de gehele 
wereld over, niet alleen bekend in Nederland, België 
en Duitsland, maar ook ver daarbuiten niet meer weg 
te denken. De animo voor de koekjesvormmachine is 
daarom ook altijd erg hoog tijdens deze beurs. 
Komt u ook langs op onze stand op de Südback? 
Standnummer 5D14, Hal 5.     

De Kalmeijer 
koekjesvormmachine,

type KGM rvs 

Van zaterdag 21 t/m dinsdag 24 september 2019

KALMEIJER STANDNUMMER 5D14  Hal: 5
Landesmesse Stuttgart

Messepiazza 1, 70629 Stuttgart

De Südback is een jaarlijkse vakbeurs die gehouden wordt in Stuttgart, behalve wanneer de 

IBA plaatsvind in München. Dit jaar geen IBA dus nu wel de Südback, overigens is de IBA 

één keer per drie jaar. De Messe Stuttgart is ook perfect te bereiken met het vliegtuig, de hal 

ligt op loopafstand van het vliegveld!

SÜDBACK 2019
VAKBEURS VOOR DE 
AMBACHTELIJKE BROOD- EN 
BANKETBAKKERIJ
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Het is nog winter maar de zon schijnt al volop. Als we 
aankomen in Löhne begint de zon alweer boven te 
komen en beloofd het weer een mooie dag te worden. 
De winkel is al open en de eerste klanten komen al 
naar buiten met lekkere broodjes. Vaak met een kop 
koffie en zo vervolgen zij hun weg. De winkel van 
bakkerij Rost gaat om 06:30 uur al open. Dat is wel 
een verschil met Nederland; hier gaat vaak een winkel 
pas om 8:00 of 08:30 open. Klanten komen (nog) niet 
voor hun ontbijt naar de bakker, een Duitser koopt zijn 
ontbijt voor onderweg. 

Sacha verwelkomt ons en we lopen door naar de 
bakkerij. Sacha en Tanja hebben daar de leiding over 
de bakkerij die ze in 2012 over hebben genomen van 
hun vader. Vader is (natuurlijk) nog altijd actief in de 
bakkerij en staat Sacha bij met raad en daad. In 1983 
had vader deze bakkerij overgenomen. Vroeger werd 
alles met de hand gemaakt, maar in de loop der tijd is 
er een afmeter en een langmaker machine 
bijgekomen. De lichamelijke arbeid werd zo wat lichter 
gemaakt. 

Inventaris in de bakkerij.
Zoals we bij Kalmeijer gewenst zijn, blijven we bakkers 

regelmatig bezoeken om te horen of alles naar wens 
blijft gaan. Zo ook bij Bakkerij Rost. Alles gaat goed 
maar de efficiëntie en het vereenvoudigen van het 
werk zou verbeterd kunnen worden. Thomas Storck de 
vertegenwoordiger van Kalmeijer bekeek de inventaris 
van de bakkerij en kwam tot de conclusie dat alleen 
een verdeel- en opbolmachine arbeidstijd zou 
besparen. Sascha beaamt dat, maar geeft aan dat 
alleen een automatische opboller eigenlijk weinig 
effect heeft. Natuurlijk gaat dat wel iets sneller en 
makkelijker, maar echte tijdwinst zou gehaald kunnen 
worden met een kleinbroodlijn.
Sascha had daar al eens naar gekeken, zijn bezwaar is 
echter dat Duitse kleinbroodmachine fabrikanten zich 
toeleggen op éen specifiek product waar de kwaliteit 
dan wel goed van is, maar dat de mogelijkheden om 
andere broodjes te maken met óók goede kwaliteit 
vaak minder is. 

Inventaris nu 
Ten opzichte van ons vorige bulletin is er een en ander 
veranderd. Zo is de oven vernieuwd, zijn er nieuwe 
remkasten en rijskasten gekomen. Ook staat er in de 
bakkerij een Kalmeijer kleinbroodmachine. Sacha 
maakt sinds 2018 al zijn kleinbrood met de Kalmeijer 
kleinbroodmachine van Schnittbroodjes tot 
Kornkrackers, rozijnenbroodjes en van 
Chiazaadbroodjes tot zachte Melkbroodjes
Sacha gaf al aan dat de Duitse kleinbroodmachines 
voor hem niet voldeden. Hij heeft een kleine bakkerij 
en wil daarom niet met meerdere machines al zijn 
verschillend kleinbrood moeten maken. Daarnaast is 
voor hem de ambachtelijke perfectie erg belangrijk.
Toen Thomas eerder vertelde over de Kalmeijer 
kleinbroodlijn en diverse video’s liet zien nam zijn 
interesse alleen maar meer toe. Sascha is daarna eerst 
naar de kleinbroodlijn op de Südback Messe in 
Stuttgart gaan kijken en heeft vervolgens een afspraak 
gemaakt om naar Den Haag te komen om in onze 
proefbakkerij met zijn eigen recepten producten te 
bakken.
Met de gebakken broodjes, de folder en zijn ervaring is 
hij huiswaarts gekeerd, niet veel later is de 
leveringsopdracht getekend en was de aankoop een 
feit.
Net na de zomer van 2018 is de machine geleverd en 
geïnstalleerd.
Het resultaat van die eerste baksessie was best goed, 
maar beide partijen waren nog niet tevreden. Na wat 
kleine aanpassingen met de afstellingen van de 
kleinbroodlijn was Sascha zeer tevreden.

BROODJES BAKKEN BIJ
BAKKERIJ ROST IN LÖHNE (D)
We reizen af naar Löhne. Een plaatsje in Duitsland achter Osnabrück en boven Bielefeld in 

de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Sascha Rost heeft in 2014 een koekjesvormmachine, type KGM rvs, gekocht bij Kalmeijer. 

Deze keer is hij geïnteresseerd in de efficiëntere productie van kleinbrood.

Ontbijt



Voordelen van de Kleinbroodlijn
Voor dat wij Sascha weer aan het woord laten over zijn 
verwerking van kleinbrood, willen wij u graag nog 
even uitleggen waarom de Kalmeijer 
Kleinbroodmachine dé ideale machine is voor de 
verwerking van kleinbrood in de ambachtelijke 
bakkerij.
Kalmeijer heeft zich in hoofdzaak altijd gericht op 
machines voor de ambachtelijke bakkerij om 
grootbrood te produceren. Deze machines kenmerken 
zich, door de handelingen te doen, zoals de bakker het 
met de hand doet. Denk hierbij vooral aan de 
toevouw- en opmaakmachine, deze maakt een 
deegstuk op zoals een bakker het met de hand zou 
doen. Het zijn geen verkleinde kopieën van apparatuur 
zoals die in het grootbedrijf wordt gebruikt. Hierdoor 
kunt u machinaal werken en toch uw ambachtelijke 
kwaliteit en uitstraling behouden. 
Met dat uitgangspunt heeft Kalmeijer ook zijn 
kleinbroodlijn ontwikkeld:

1. Geen speciale aanpassingen aan uw huidige  
 receptuur;
2.  Geen enkele concessie doen aan de kwaliteit van  
 uw kleinbrood;
3. Geen kopie van een industriële machine;
4. Geen speciale aanpassingen aan uw huidige  
 werkwijze;
5. Veel arbeidsbesparing;
6. Neemt weinig kostbare ruimte in beslag;
7. Weinig onderhoud- en schoonmaakkosten.

Kortom een machine waar elke warme bakker mee uit 
de voeten kan.

Werken met eigen recepten
Vaak bent u, net als Sascha, al jaren trouw aan uw 
recepten. Van vader op zoon doorgegeven en heel 
herkenbaar voor uw klanten. Dat deze receptuur in 
stand moet blijven is duidelijk. De eindkwaliteit moet 
hetzelfde zijn óf door de klant als beter worden 
ervaren. Omdat de Kalmeijer kleinbroodlijn werkt met 
een uniek afmeet- en opbolsysteem wordt uw deeg 
niet beschadigd en gebeurt het opbollen met veel 
stand, dus veel meer stand dan met de traditionele al 
dan niet automatische verdeel- en opbolmachine. 
Door het werkelijk unieke opbolsysteem krijgt uw 
broodje een perfecte regelmatige structuur. De 
structuur is door het hele broodje gelijk of u het 
broodje nu normaal of dwars doorsnijdt. Sascha geeft 
aan dat de Schnittbroodjes veel gelijkmatiger zijn dan 

voorheen. “Let op”, zegt Sascha, “gelijkmatiger wil 
niet zeggen allemaal hetzelfde, dat is iets wat ik zeker 
niet wil”. Het moet ambachtelijke perfectie zijn. Met 
de kleinbroodmachine van Kalmeijer kunt u uw 
gewone receptuur en werkwijze blijven gebruiken. 
Dure speciaal broodverbetermiddelen voor de 
kleinbroodmachine heeft u zeker niet nodig.
Omdat Sascha werkt met langere rijstijden heeft hij zijn 
Schnittbroodjes receptuur daarop aangepast. 
Ook vullingen zoals krenten, rozijnen, chocolade, 
noten en zuidvruchten zijn geen probleem. Zelfs tot 
120% vulling van de bloem geen enkel probleem. De 
rozijnenbroodjes van Sascha hebben niet zoveel vulling 
zoals we dat in Nederland gewend zijn; 30% gerekend 
ten opzichte van de bloem is eerder normaal. In 
Nederland zien we vaak dat er op 10 kilo bloem al snel 
11 kilo krenten en of rozijnen in gaan.
Met de gebruikte bloemsoorten adviseren wij altijd een 
gewone broodbloem voor de ongevulde producten, 
voor gevulde producten een iets betere kwaliteit. 
Sascha gebruikt voor zijn Schnittbroodjes een 
tarwebloem type 550, een gewone broodbloem. 
Doordat de kleinbroodmachine zoveel “stand” in uw 
producten brengt volstaat een gewone broodbloem. 
Vaak zien we dat er meestal met een goedkopere 
bloemsoort gewerkt kan worden. De Kalmeijer 
kleinbroodmachine haalt het maximale uit uw 
bloemsoort!

De Kalmeijer machine is geen verkleinde kopie van een 
industriële machine. Letterlijk genomen hoeft dit geen 
nadeel te zijn. Maar om uw broodjes op een dergelijke 
machine te verwerken moet u wel gebruik maken van 
dezelfde of nagenoeg dezelfde receptuur en werkwijze 
als de industrie. U krijgt dan ook hetzelfde broodje als 
de industrie. Wij weten allemaal dat de industriële 
broodjes verkocht worden via het supermarktkanaal 
voor spotprijzen. U hoeft de reclame folders er maar 
op na te lezen. Bij gelijkwaardige producten geldt dat 
de goedkoopste aanbieder wint en tegen die prijzen 
kunt u niet opboksen. In Duitsland heeft ieder dorp 
een veelvoud van supermarkten die ook allemaal hun 
broodafdeling op orde hebben. Sascha maakt een heel 
andere kwaliteit broodjes dan die vanuit de supermarkt 
worden aangeboden. Daarmee kan hij ook een andere 
prijs vragen! 

Sascha werkte in het verleden met een verdeel-opbol 
machine en er is dus heel wat veranderd in zijn 
werkwijze. Voorheen werd het deeg afgewogen en 
opgebold. Het deeg kreeg een bulkrijs waarna het 
verdeeld en opgebold werd. Daarna gingen alle 
bolletjes op de bank en werden ze tot Schnittbroodjes 
verwerkt. Vaak waren ze met drie man 3 uur daarmee 
bezig. Als je bekijkt hoe ze nu werken dan zijn er veel 
minder handelingen: 

1. niet afwegen op 1800 gram 
2. niet opbollen
3. niet platdrukken 
4. niet verdelen en opbollen 
5. niet uiteenzetten op de werkbank 
6. en tot slot het vormen tot Schnittbroodjes.

Nu krijgt het hele deeg ineens een bulkrijs, waarna het 
de trechter van de kleinbroodmachine in gaat. De 
geteflonneerde trechter hoeft niet ingevet te worden. 
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Vader Rost



Dus geen verspilling van olie en behoud van kwaliteit. 
In de trechter kunt u ongeveer 20 kilo deeg kwijt, dus 
u hoeft niet steeds de trechter te vullen met kleine 
stukjes deeg. Sascha draait degen van 30 kilo, dus 
moet hij de trechter nog een keer vullen met het 
laatste deel. Een groot voordeel is dat de machine zijn 
werk gewoon blijft doen als u de trechter vult, alleen 
het afmeetgedeelte stopt dan. Hierdoor blijven er geen 
deegstukken “stil” staan in de machine en staat u ook 
niet “stil”. Zodra de trechterdeksel weer dicht gaat 
start het afmeetgedeelte automatisch weer op. 

Efficiëntie
Sascha heeft nu zijn problemen met efficiënt werken 
opgelost. Waar voorheen 3 man, 3 uur bezig waren, is 
nu 1 bakker nodig en is het Schnittbroodjesdeeg in 45 
minuten weggewerkt. Altijd perfecte broodjes met één 
medewerker. Hierdoor zijn de werkzaamheden ook 
beter te plannen. Als je ziet dat één man snel weer 
beschikbaar is, kunt u tussendoor een deeg kleinbrood 
draaien, bijvoorbeeld voor de vriezer. U hoeft geen 
rekening te houden met een tweede man of met de 
beschikbare bankruimte om deegstukken te laten 
rijzen.
Door het opbolsysteem uit te schakelen kunt u de 
kleinbroodmachine ook gebruiken om bijvoorbeeld 
niet opgebolde broodjes te maken. 
Sascha heeft de planning nu zo gemaakt, dat hij 3 x 
per week de andere broodjes maakt en die als 
deegstukje, al dan niet gedecoreerd, invriest. Iedere 
dag gebruikt hij daarvan wat er verkocht wordt. Via de 
remmer laat hij de deegstukjes rijzen. Doordat hij nu 
ook grotere degen kan maken zijn die degen ook beter 
gekneed. Daarnaast neemt het verwerkingsproces 
minder tijd in beslag waardoor ook hier aan kwaliteit 
gewonnen wordt. Zo is ook de constantheid en de 
kwaliteit omhoog gegaan. Door zo te plannen zijn alle 
dagen beter ingedeeld. De stille dagen worden beter 
benut, maar vooral in het weekend, als het al zo druk 
is, hoeven die kleine degen niet ook nog verwerkt 
worden. Dat geeft veel meer rust in de bakkerij. Op 
drukke momenten bespaart de kleinbroodlijn hem dus 
maximaal tijd! 

Schoonmaak en onderhoud
Wat wij bij Kalmeijer ook heel belangrijk vinden, is het 
onderhoud. Weinig onderhoud- en schoonmaakkosten 
leveren iedere dag plezier op. Het valt ons op hoe 
schoon de machine is bij Sascha. Als we Sascha 
daarmee complimenteren geeft hij aan dat de machine 
ook eenvoudig schoon te houden is! 
Als je dat van het begin af aan doet weet je niet beter. 
Daarnaast, is alles helemaal vies, dan heeft niemand 
meer zin om het schoon te maken.
Onze ontwikkelingsafdeling heeft aan dit onderwerp 
veel aandacht besteed en wel om twee redenen:

• Alle tijd die in het schoonmaken gaat zitten gaat 
ten koste van het rendement.

• Met andere woorden als je normaal per week 3 
uur schoonmaakt en je hebt nu nog maar een half 
uur nodig is het netto rendement 2,5 uur. 

• De HACCP regelgeving.
Het schoonmaken van de kleinbroodmachine duurt in 
totaal per week hooguit 20 minuten. De essentiële 
onderdelen zoals de meet-en zuigkamer(s) zijn zonder 

gebruik van gereedschap te demonteren. 
Dit frame bestaat uit twee delen die door scharnieren 
zijn verbonden. Je klapt in één beweging de machine 
open en je kunt bij alle delen om die schoon te maken. 
Verder zit er een centrale opvangbak in de machine 
waar alle restjes en kruimels in vallen.
Zoals u gewend bent van Kalmeijer staat ook deze 
machine op wielen en is daarmee eenvoudig te 
verplaatsen. Uiteraard voldoet de kleinbroodlijn aan 
alle veiligheidseisen en wordt deze met een CE 
keurmerk geleverd.

Inmiddels draait het eerste deeg voor de 
Schnittbroodjes: 
10 minuten langzaam en 6 minuten snel. 
De deegtemperatuur is rond de 24,5 graden Celsius

We geven u hier een algemeen Schnittbroodjes recept:

Terwijl het Schnittbroodjes deeg verwerkt wordt 
vragen we aan Sascha wat hij zo gemakkelijk aan de 
machine vindt: Natuurlijk is het zo dat alles heel 
duidelijk uitgelegd wordt als Thomas Storck de 
machine in bedrijf stelt. Maar je leert wel de machine 
zelf te bedienen. Als je niet weet waarvoor welke knop 
dient werkt het niet. Geen ingewikkelde 
computerschermen, gewoon draaien en klaar, dat is 
voor iedere bakker belangrijk. Ook de service van 
Kalmeijer is voor hem doorslaggevend geweest om tot 
aanschaf over te gaan. Die ervaring had hij ook al met 
de koekjesvormmachine, type KGM rvs en gaf hem 
vertrouwen. Zoals al vermeld, ze zijn een ambachtelijk 
bedrijf met vele soorten kleinbrood en met deze 
machine kunnen ze perfecte ambachtelijke kwaliteit 
leveren. Al met al is de inwerkperiode enorm 
meegevallen en zijn de verwachtingen waargemaakt.

Het deeg is nu halverwege de trechter en vader Rost 
vult de trechter met het laatste deel van het deeg. De 
afgemeten deegstukjes vallen op de opbolband en 
gaan naar het unieke opbolsysteem toe. De opbolcups 
(4 stuks op een rij) draaien rond terwijl de opbolband 
naar voren loopt. Door deze intensieve bewerking krijg 
je gegarandeerd een broodje met veel stand. Dan 
stopt de transportband en de cups draaien nog even 
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Percentage Gram Ingrediënt

100 30.000 Roland meel, type 550

2 600 Zout

4 1.200 Bakpoeder

2 600 Gist

58 17.400 Water

Trechter bijvullen
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Opgemaakt deegstukje

rond. Op dit moment wordt het bolletje kogelrond 
nagebold. 
De vier opgebolde deegstukjes komen via vier 
invoertrechters naar een schommeltje. De schommel is 
voorzien van een speciaal zakje, het model Kalmolux. 
Dit zakje is voorzien van twee lagen:

• De buitenlaag waar de bolletjes op liggen, dit is 
een speciaal deegafstotende laag.

• En de binnenlaag die van kunststof is, zodat de 
deegstukjes aan de onderzijde niet kunnen 
uitdrogen.

De vier bolletjes komen naast elkaar te liggen in het 
schommeltje met voldoende tussenafstand. Uiteraard 
kunnen hier vier bolletjes van bijvoorbeeld 20 gram in, 
maar ook vier bolletjes van bijvoorbeeld 120 gram. Dit 
om de kleinbroodlijn zo flexibel mogelijk te maken.

Als de bolletjes voldoende zijn gerezen worden ze 
opgemaakt.
Na het opbollen, moet er een rijstijd worden 
gehanteerd. Doe je dit niet, dan ben je de deegstukjes 
aan het forceren. Iedere bakker zal dat beamen. Toch 
zijn er machines die dit in één handeling doen. Het 
bolletje wordt dan gerold tot een worst modelletje. 
Het schommeltje wordt 180 graden gekeerd dan 
vallen de vier bolletjes op een transportband die de 
bolletjes naar een stel walsen afvoert. Uiteraard zijn die 
walsen instelbaar voor de verschillende gewichten, 
maar ook voor het soort deeg. Met de daarvoor 
bestemde knop regelt u dan ook voor een belangrijk 
deel de structuur van uw broodje. 
Daarna worden de uitgewalste deegplakjes ingeslagen 
door een, met gewichtjes verzwaard, oprolgaas. Een 
strakke eerste inslag is het gevolg. Samen met het 
uitwalsen betekend dit voor u een broodje met een 
mooie fijne structuur in de kern en de rest van het 
kruim.
Voor de Schnittbroodjes hebben we de walsen op 
stand 8 staan. Eigenlijk moet dit deegstukje niet 
opgerold worden maar tegen elkaar aan gevouwen. In 
Duitsland spreken ze ook wel over een “éénslag 
broodje”. Immers tijdens het bakproces dient het 
“slot” open te bakken wat de kenmerkende “Schnitt” 
geeft aan dit broodje! Het opgerolde deegstukje komt 
dan onder een drukplankje wat zowel aan de inloop als 
aan de uitloopzijde in hoogte verstelbaar is. Hiermee 
bepaalt u de lengte en het model van uw broodje. 
Er zijn ook nog 3 verschillende vormplaten bij de 
machine. Alle vormplaten zijn voorzien van een teflon 
coating zodat het deeg er niet aan kan hechten. Juist 
voor de Schnittbroodjes maken we geen gebruik van 
een vormplaat; het deegstukje moet niet vast of lang 
gerold worden.

Na het verwerken van het deeg tot Schnittbroodjes, 
gaan de deegstukjes de remrijskast in. 
s ’Avonds om 20:00 begint de remrijskast met 
opwarmen tot 22 graden Celsius. Dat is rond 02:00 
uur. Broodjes die in de bakkerij gebakken worden 
blijven staan tot het afbakmoment. De deegstukjes die 
later op de dag nodig zijn worden weer terug gekoeld 
en overgezet in een koelkast van 7 graden Celsius en 
later vers afgebakken. Als er broodjes gebakken 
moeten worden draait de winkeldame de bakjes om 
op de bakplaat en bakt ze in 20 minuten goudgeel af. 
Mochten er deegstukjes overblijven, geen probleem, 

het kan prima verwerkt worden in een nieuw deeg. 
Dat afbakken gebeurt dus niet alleen in de winkel bij 
de bakkerij, maar ook in het filiaal. De hele dag door 
verse Schnittbroodjes, succes verzekerd! 

Samenvattend noemt Sascha de voordelen op die in 
zijn ogen het belangrijkst zijn:

1. Flexibel. Je kunt er alle soorten kleinbrood mee 
maken:

 Opgebolde broodjes, opgemaakte broodjes en 
niet opgebolde broodjes.

2. Flexibel qua gewicht. Broodjes met een gewicht 
van 20 tot 120 gram geven geen enkel probleem. 

3. Flexibel qua snelheid. Door de variabele snelheid 
kan iedereen de machine volgen, ook als er 
gedecoreerd moet worden.

4. Iedereen kan ermee werken, door de eenvoudige 
bediening.

5. Je kunt je eigen degen blijven draaien en je eigen 
receptuur blijven houden. Dit betekend gewoon 
traditioneel kleinbrood maken.

6. Je kunt je rijstijden respecteren. Groen verwerken 
mag, maar hoeft niet. Liever niet zelfs, want 
gerezen brood is geprezen brood. Ook kleinbrood 
heeft een deegontwikkeling nodig.

7. De KKL neemt weinig ruimte in beslag. 
8. Volledig in roestvrij staal uitgevoerd. Volledig 

conform de HACCP eisen.
9. Volledig veilig uitgevoerd conform de machine 

richtlijn
10. Gemakkelijk schoon te maken en volledig 

verrijdbaar. 
11. Als laatste genoemd, maar zou eigenlijk bovenaan 

moeten staan: 
 De meest renderende beslissing die hij de 

afgelopen jaren heeft genomen. Vroeger stonden 
ze altijd met drie man kleinbrood te verwerken en 
die waren hard nodig. Nu doet één bakker de 
gehele kleinbrood productie, terwijl de kwaliteit 
stukken beter en constanter is geworden. 

U kunt ook de onderstaande link gebruiken om de 
video bekijken op YouTube over de verwerking van 
Schnittbroodjes. www.youtube.com/channel/
UCUQtyLzLnxnXoIXtZUdGQWw
Bent u geïnteresseerd en wilt u de Kalmeijer 
kleinbroodmachines in werking zien bij één van de vele 
collega’s die er inmiddels mee werken, belt u dan voor 
een afspraak met Kalmeijer in Den Haag 
(0031 (0)70 3888 950) of uw rayon 
vertegenwoordiger.     

Sacha en Tanja met Thomas Storck



Dit digitale systeem is ondertussen geïmplementeerd 
en momenteel al anderhalf jaar in gebruik. Zowel van 
onze eigen collega’s als vele klanten hebben we 
inmiddels berichten ontvangen met positieve 
ervaringen. Sinds januari 2018 worden onder andere 
alle serviceopdrachten, verkooporders voor onderdelen 
en de communicatie tussen de klanten en Kalmeijer, in 

het ERP-systeem vastgelegd en opgeslagen.  Zo groeit 
de digitale (service)historie voor elke klant met al diens 
relevante informatie over onder andere machines, 
onderhoud en verbruik van onderdelen.
Daarmee kunnen onze mensen bij Kalmeijer met wie u 
altijd direct contact heeft; de vertegenwoordigers en het 
servicebureau, u adequaat en gericht van dienst zijn.

DIGITALISERING VAN
DE SERVICEVERLENING
BIJ KALMEIJER
In een vorig bulletin schreven wij al dat Kalmeijer investeert in de toekomst met een ERP-

systeem; een computerprogramma om de processen binnen ons bedrijf te optimaliseren, onder 

andere al onze administratie naar u als klant overzichtelijk bijeen te hebben wanneer u ons 

belt voor al uw vragen  en bovenal u zo de service te blijven geven die u gewend bent en 

verlangt van Kalmeijer.

11

Onze servicemonteur Rodger 
Martens verwerkt meteen alle 
werkzaamheden op zijn tablet
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Het ERP-systeem
Ons ERP-systeem biedt diverse voordelen aan u, als 
klant van Kalmeijer, zoals goede, leesbare en accurate 
serviceopdrachten en verkooporders (dus niet langer 
een doorgedrukte kopie van een rapport), algemene 
uitwisseling van informatie tussen de betrokken 
afdelingen bij Kalmeijer met centrale informatie voor 
klantwensen (bijvoorbeeld voor de bestelling van uw 
nieuwe machine, uw voorkeur voor een bezoekdag 
voor het onderhoud, het bijwerken van uw 
contactgegevens, etc.), een efficiënte facturatie (bij 
navraag hierover hebben wij meteen inzicht), een juist 
voorraadbeheer van door u benodigde onderdelen 
voor de bakkerijmachines (zodat wij u zo snel mogelijk 
de gevraagde onderdelen, zoals bijvoorbeeld rijskast-
zakjes of messen voor de broodsnijmachine kunnen 
leveren), en bovendien een systeem dat direct elke 
nieuwe informatie in de digitale cloud archiveert.
 
Gegevens bijhouden met een “tablet”
Zo heeft elke servicemonteur nu via zijn tablet overal 
direct verbinding met de cloud, zodat hij elke klant 
waar dan ook in Nederland, België of Duitsland 
meteen kan helpen tijdens onderhoud of storingen, 
door onder andere inzage van voorgaande bezoeken 
aan uw machines. Na voltooiing van de 
werkzaamheden kan meteen de serviceopdracht op de 
tablet worden ingevuld, inclusief de verbruikte 
onderdelen. Zo kunnen die onderdelen wekelijks op 
tijd worden aangevuld vanuit onze vestiging in Den 
Haag, om vervolgens weer klaar te staan voor de 
volgende klant. Ook kan elke servicemonteur meteen 
zien via het ERP-systeem, welk serviceabonnement u 
heeft, zodat u indien nodig, buiten kantoortijden 
geholpen kunt worden bij storingen. Daarnaast 
kunnen we elke servicemonteur nu beter en specifieker 
bevoorraden met de gewenste onderdelen van de 
klanten uit zijn regio. Kalmeijer denkt dus nog meer 
mee met elke klant.

Efficiënte digitale administratie
Veel van onze klanten bij Kalmeijer ontvangen 
tegenwoordig al hun documenten en informatie 
gericht aan hen uit ons ERP-systeem via de e-mail. Zo 
kunnen bijvoorbeeld serviceopdrachten van 
onderhoud of storingen eenvoudig in uw eigen 
digitale administratie geordend worden opgeslagen, 
eventueel doet u een kopie van de serviceopdracht in 
uw logboek. Dit maakt ook onze administratie en 

communicatie naar u als klant eenvoudiger en 
efficiënter, geeft geen papierverspilling en spaart 
verzendkosten. Zo werkt Kalmeijer ook mee aan uw 
digitale administratie.

Whatsapp
Dan is er in een vorig bulletin ook voorheen aandacht 
geweest voor het Kalmeijer whatsapp telefoonnummer. 
Het nummer hiervan is: 0031 (0)6 3935 5470.

U kunt hier als klant direct informatie uitwisselen met 
ons servicebureau, c.q. de technische dienst. Mocht u 
bijvoorbeeld onderdelen willen bestellen en niet 
meteen duidelijk kunnen aangeven wat u precies 
wenst, dan kunt u met uw mobiele telefoon een foto 
of filmpje maken en dat verzenden naar ons whatsapp 
nummer.  In het geval van een storing kunt u dat ook 
doen (op verzoek van het servicebureau), zodat wij 
onze servicemonteur in dat geval met gerichte 
informatie naar u toe kunnen sturen. Bovendien 
kunnen onze technische mensen van het servicebureau 
dan actie ondernemen, mocht er wellicht verdere 
technische ondersteuning nodig zijn bij het (snel) 
aanleveren van extra onderdelen vanuit onze 
thuisvestiging in Den Haag.

Uiteraard zorgen wij er bij Kalmeijer voor dat we hierbij 
voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

Wanneer u geen whatsapp op uw mobiele telefoon 
hebt geïnstalleerd, kunt u ons servicebureau ook altijd 
direct een e-mail toesturen met uw vragen of 
bestellingen, aan het volgende adres:
service1@kalmeijer.com. 

Onze medewerkers op het servicebureau stellen zich 
elke werkdag van maandag tot vrijdag tijdens 
kantooruren op de hoogte van de door u verstuurde 
berichten via het whatsapp telefoonnummer of het 
genoemde e-mailadres. U krijgt dan ook altijd zo snel 
mogelijk een antwoord.

Wij hopen dat ons ERP-systeem in de toekomst u als 
klant nog beter van dienst zal zijn, net zoals alle 
andere vormen van digitale serviceverlening die 
hierboven besproken zijn, waarmee we voor u direct 
bereikbaar zijn bij voor de service die u verlangt van 
Kalmeijer.     

12

Kalmeijer is te vinden op de volgende beurzen:
Südback, Stuttgart, 21-24 sept., 09.00-18.00 uur, Stand 5D14

Bibac Plus, Antwerpen, 22-25 sept. 11.00-18.00 uur, Stand 4.125
Grosse RHEIN-BACK Schau, Kempen, 12-14 okt., 11.00-18.00 uur


