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Velen van u, vooral in Nederland, hebben ongetwijfeld kennis genomen van het overlijden van de heer A.P. (Piet) de 
Graaff op 21 december 2010. 

De heer De Graaff heeft een langdurige loopbaan gehad bij de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft 
waar hij het uiteindelijk tot algemeen directeur van Gist-Diederik heeft gebracht. Daarnaast bekleedde hij talrijke 
bestuursfuncties bij diverse instellingen en organisaties in de Bakkerijwereld. De heer De Graaff is een toonaangevend en 
markant persoon geweest in de bakkerijsector, zowel nationaal als internationaal.

Daarnaast is hij meer dan 20 jaar als commissaris en adviseur verbonden geweest aan onze onderneming. Gedurende al 
deze jaren bezocht hij tweemaandelijks ons bedrijf voor vergaderingen. Hij beschikte over een groot netwerk en een 
enorme kennis van de bakkerij en alles wat daarmee verband houdt. De heer De Graaff had een bijzonder scherp inzicht 
en een duidelijke mening over de toekomst van de branche en de ontwikkelingen die deze zou doormaken. Altijd in die 
meer dan 20 jaar waren zijn bijdragen ter vergadering waardevol en verhelderend.

Niet alleen bij deze vergaderingen waren zijn bijdragen zeer nuttig. Zelden deden wij tevergeefs een beroep op de 
heer De Graaff om een voordracht te houden over recente en toekomstige ontwikkelingen tijdens bezoeken van 
scholieren van de Vakschool Wageningen of buitenlandse bezoekers. Ook hier wist hij altijd duidelijk inzicht te geven 
in de onderwerpen die door hem werden aangesneden.

Toen zijn gezondheid achteruit begon te gaan heeft de heer De Graaff aangegeven op termijn te willen stoppen met 
zijn werkzaamheden voor Kalmeijer. Wij zouden te zijner tijd ter vergadering afscheid van elkaar nemen. Helaas is het 
daar door zijn ziekte en overlijden niet meer van gekomen.

De heer De Graaff heeft zeer veel voor onze onderneming betekend waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn. De 
sterke marktpositie en de keuzes die Kalmeijer heeft gemaakt om deze te bereiken stoelen mede op zijn adviezen.

Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van deze markante 
persoonlijkheid.

IN MEMORIAM A.P. de Graaff

foto: Henk Timmermans van Digitim
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SUCCES ZIT NIET IN DE GROOTTE VAN 
DE BAKKERIJ MAAR IN DE KWALITEIT 
Kalmeijer geeft jaarlijks in alle rayons demonstraties, waar bakkers kennis kunnen nemen 

van de mogelijkheden van de Kalmeijer apparatuur en van de kwaliteit die hiermee 

gerealiseerd kan worden. Dit alles in een ongedwongen en gezellige ambiance bij een 

collega op de streek. 

Zo vond bij bakkerij Martens in Kinrooi (België) de demo 
van vertegenwoordiger Mark Wesseling plaats. Terwijl 
Erwin, de proefbakker van Kalmeijer, de noodzakelijke 
voorbereidingen treft, krijgen wij gelegenheid om met 
het echtpaar Martens van gedachten te wisselen over 
hun bedrijf. In nog geen vier jaar tijd hebben zij een 
prachtig bedrijf uit de grond gestampt.

Vanaf zijn 14e heeft bakker Martens (34) op basis van een 
leercontract bij verschillende bakkers gewerkt, waaronder 
bakker Reumers in Bree, Stals in Molenbeersel en Kenis in 
Meeuwen. Bij zijn eerste baas begon hij - zoals zo vaak - 
met vakantiewerk en van het één kwam het ander. Op 
twee punten waren alle bakkers gelijk: ze zijn zeer kritisch 
op hun kwaliteit en het zijn echte broodbakkers. 
Mevrouw Martens, van huis uit operatieverpleegkundige, 
is voor Martens de doorslaggevende factor geweest om 
voor zichzelf te beginnen. Zij zag haar man elke dag 
keihard werken bij de verschillende collega’s en kwam tot 
de conclusie dat dat beter kan als je voor jezelf werkt. De 
eerste baas van Martens vertelde hem dat bakkerij Spruyt 
in Kinrooi te koop stond en spoorde hem aan om eens te 
gaan kijken. Het bedrijf lag op een mooie locatie en de 
eigenaar was door persoonlijke omstandigheden failliet 
gegaan. De inventaris was gedateerd, een oude oven, 
een oude Kalmeijer set en nog wat klein materiaal.
Op 14 oktober 2006 was het zover, nadat de bakkerij en 
de winkel in de maanden ervoor helemaal op punt waren 
gezet, kon het ‘echte’ werk beginnen. Mede dankzij de 
hulp van bakker Reumers die de nodige tips en adviezen 
heeft gegeven, was er meteen een vliegende start. 
Martens had folders rondgedeeld en in het eerste 
weekend (zaterdag en zondag) kwamen er meer dan 
duizend klanten naar zijn winkel! Martens was zich ervan 
bewust dat hij maar één keer de kans krijgt om een eerste 
indruk te maken. Waar bakker Martens synoniem voor is, 
is Kwaliteit met een hoofdletter. Onze vertegenwoordiger 
Mark Wesseling heeft Martens in het begin een aantal 
keren geholpen om het maximale uit zijn oude 
deegverwerking te halen, want ook Mark is ervan 
overtuigd dat kwaliteit de enige weg naar succes is. 

Om de kwaliteit te waarborgen als de omzet stijgt en je niet 
meer alles alleen af kunt, sta je voor de keuze investeren in 
personeel of in machines. Je kunt niet alles door machines 
laten doen, maar wel erg veel waardoor je lichamelijke 
belasting minimaal wordt. De veel voorkomende 
werkzaamheden moet ik laten doen door machines die de 
kwaliteit verder verbeteren, zo dacht Martens. Hij heeft 
tijdens zijn leercontract veel gewerkt met Kalmeijer 
machines, het principe van machines die het handwerk 
nabootsen en verbeteren heeft hem altijd aangesproken.  

Maar in welke volgorde moet je nu investeren als er 
zoveel gedaan moet worden? 
Als je begint met de winkel en de omzet zou verder 
stijgen zoals de winkelverkopers zeggen, krijg je de 
productie niet meer klaar. Andersom als de omzet niet 
stijgt ben je een hoop geld kwijt en haal je niet het 
beoogde ‘meer’ rendement. Daarentegen bij eerst 
investeren in machines, is je rendement gewaarborgd. Je 
kunt van tevoren uitrekenen hoeveel tijd - dus 
arbeidskosten - je kunt besparen met een installatie. Die 
berekening klopt sowieso, als je kwaliteit verder omhoog 
gaat, krijg je meer tevreden klanten in je winkel. Voor het 
echtpaar Martens was de keus snel gemaakt, eerst de 
bakkerij en dan de winkel!

De trotse familie Martens voor de KKL

Mooi rondbrood
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Eerst werd er geïnvesteerd in een broodlijn van Kalmeijer, 
bestaande uit een KAO, KRV en een KTO, daarna kwam de 
oven aan de beurt en tot slot een Kalmeijer Kleinbroodlijn 
type KKL. Naast deze apparatuur zijn er nog enkele kleine 
machines aangeschaft. Zo kan bakker Martens een enorme 
omzet produceren met één gast, terwijl de winkel nog 
steeds zijn goede diensten bewijst en er elke dag nieuwe 
klanten bij komen. Zelfs klanten uit Nederland komen naar 
Kinrooi voor hun dagelijkse boodschappen. Het is 
weliswaar maar 10 kilometer tot de grens, maar je moet 
het als klant wel doen! Dat is het voordeel van mond-tot-
mondreclame, daar kun je niet tegenaan folderen. Dit 
geeft aan hoe het met de kwaliteit van deze bakker gesteld 
is. Met vier dames en mevrouw zelf in de winkel kan alles 
goed verkocht worden.

Op de vraag wat zijn specialiteiten zijn, antwoordt 
Martens: “Alles! Laat ik het verduidelijken, alles wat ik 
maak moet van perfecte kwaliteit zijn. Brood en 
broodproducten worden door de klant iedere dag 
gekocht, maar vlaaien en taarten zijn - vind ik zelf - mijn 
specialiteiten.” Dat de klanten de weg weten te vinden 
blijkt uit het feit dat de omzet in vier jaar tijd een keer of 
tien over de kop is gegaan. Het voordeel is dat je er 
financieel steeds beter voor komt te staan en dat je sneller 
zaken kunt beslissen. Voor de duidelijkheid voert mevrouw 
nog aan dat alle omzet over de toonbank gaat en dat er 
geen derde kanaal is. Graag wil zij dit ook zo houden, het 
is allemaal veel overzichtelijker.

Op de vraag waarom hij nu al meerdere malen voor 
Kalmeijer heeft gekozen, vertelt hij: ”Kalmeijer ken ik 
allang van mijn vorige werkgevers en ook Mark ken ik al 
die jaren. Dat schept vertrouwen niet alleen in het product 
maar ook in de vertegenwoordiger. Mark heeft altijd 
goede tips en wil oprecht dat het goed gaat met de 
bakker. Mark heeft mij ook fantastisch geholpen om de 
nieuwe kleinbroodlijn type KKL op punt te krijgen.” Hij 
vindt dan ook dat hij veel aan Mark te danken heeft. Ook 
het Kalmeijer krantje met nuttige tips en goede recepten, 
leest en bewaart hij. Martens maakt vaak gebruik van de 
broodkeuringen van Kalmeijer. “Je wordt er altijd weer net 
iets beter van. Ik hoef geen cijfer te hebben als ik maar 
hoor wat ik nog verder kan verbeteren.”
 
Het gesprek verloopt zo geanimeerd dat de tijd om vliegt 
en de eerste klanten voor het bijwonen van de 

demonstratie zich al melden in de bakkerij. De proefbakker 
heeft de eerste charge grootbrood in de rijsautomaat type 
KRV zitten en de aanwezige bakkers, zo’n 25 in totaal, 
luisteren aandachtig naar de uitleg en de voordelen die 
een dergelijke installatie heeft. Hierbij komen de volgende 
belangrijke punten van de broodlijn aan de orde. 

Algemeen
•  Compacte installatie; neemt weinig van uw kostbare 

ruimte in beslag.
•  Alles staat op wielen. Makkelijk verrijdbaar om de 

bakkerij schoon te maken.
•  Keuze uit rvs of groen gepoedercoate beplating.
•  Eenvoudig door u en uw medewerkers te bedienen.
•  Doet alle handelingen zoals u ze met de hand zou doen.

Kwaliteit
•  Een deegvriendelijke afmeter type KAO die zeer 

nauwkeurig de degen verdeelt.
•  Uitstekend bewezen klimasysteem. Er is vele malen 

geprobeerd het Kalmeijer klimasysteem te verbeteren 
door allerlei al dan niet dure oplossingen. Deze zijn 
steeds weer achterhaald en elke keer opnieuw is 
gebleken dat het Kalmeijer klimasysteem onder alle 
omstandigheden perfect werkt.

•  Diverse handige bedieningsknoppen om bijvoorbeeld de 
verschillende soorten brood in de rijsautomaat te 
markeren.

•  Een opmaker type KTO die het deeg eerst uitwalst, 
daarna toeplooit, nog een keer uitwalst en tot slot dit 
deegstuk oprolt. Opmaken zoals met de hand, maar dan 
beter en sneller!

Service en nazorg
•  Vanaf dag één als de installatie bij u in de bakkerij 

geplaatst is, is uw vertegenwoordiger uw rechterhand. 
Niet alleen om u met de installatie vertrouwd te maken, 
maar ook om te zorgen dat u die kwaliteit maakt die u 
wilt en het liefst nog iets beter. Hij zorgt ervoor dat al uw 
vragen beantwoord worden en laat alle dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden zien zodat u tot in lengte 
van dagen plezier hebt van uw broodlijn.

•  In de weken na de installatie van de broodlijn komt hij 
regelmatig langs om de broodkwaliteit te evalueren.

•  Ook bespreekt hij met u het service abonnement. Dat 
geeft u niet alleen recht op twee jaar garantie bij nieuwe 
machines, maar hierbij wordt afgesproken dat een 
Kalmeijer monteur u tweemaal per jaar bezoekt voor het 
plegen van onderhoud aan de installatie. Op deze 
manier bent u er zeker van dat alle afstellingen en 
instellingen correct zijn.

Mevrouw en meneer Martens in hun mooie winkel

Minisandwiches
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•  Onze servicedienst is 7 dagen per week (24 uur per 
dag) bereikbaar voor abonnees met onverhoopte 
storingen.

Tijdens de demonstratie van de kleinbroodlijn type 
KKL komen dezelfde punten naar voren voor deze 
apparatuur en ook een aantal in het oog springende 
voordelen zoals:
•  Verwerking van de degen zoals u het met de hand zou 

doen. 
•  Bij het Kalmeijer systeem kunt u uw degen gewoon een 

voorrijs geven zoals u dat gewend bent. Dit is één van 
de grote voordelen van het Kalmeijer systeem. Tijdens 
de demo wordt getoond dat je de degen zowel groen 
als met voorrijs kunt verwerken.

•  Ook wordt getoond hoe je kampioentjes kunt maken. 
Dit zijn driehoekige broodjes die niet worden opgebold.

•  Tot slot worden er enkele charges sandwiches gemaakt. 
De sandwiches worden opgebold, vallen dan in het 
rijskastje en worden na een ontspantijd uitgewalst en 
langgestoken.

Andere voordelen zijn natuurlijk:
•  De volledige productie door één persoon.
•  Perfecte kwaliteit waar de klant voor omrijdt.
•  Voldoende capaciteit en maximale besparing vooral in 

het weekend.
•  Volledige rvs uitvoering.
•  Ook deze installatie staat op wielen om eenvoudig te 

kunnen schoonmaken.
•  Eenvoudige bediening door middel van grote knoppen 

zonder ingewikkelde menu’s die via een touchscreen 
bediend moeten worden.

Kortom, ook deze installatie is perfect voor de bakkerij!

Opzetinrichting
Een vraag die bij een demo vaak gesteld wordt is, 
waarom Kalmeijer geen opzetinrichting heeft. Op zich is 
dit een logische vraag voor een machine met deze 
capaciteit. Tijdens vele testen en tijdregistraties bij 
apparatuur met een opzetinrichting is gebleken dat een 
bakker eigenlijk langer of meer werk heeft met dan 
zonder opzetinrichting.

Laten wij als voorbeeld een deeg krokantbrood nemen 
van 25 kilo bloem.
U maakt hiervan verschillende producten:
•  krokante bolletjes met en zonder zaad en tijgerpap;
•  minibolletjes voor breekbrood;
•  krokante puntjes van 50 gram;
•  krokante puntjes van 100 gram;
•  Italiaanse bollen.

Eigenlijk is een dergelijke verdeling al onbegonnen werk 
met een opzetinrichting. Als het systeem draait moet je 
enkele minuten later weer stoppen om te kunnen 
omschakelen naar een ander afzetpatroon. Alle broodjes 
die gedecoreerd worden, moeten weer met de hand 
beetgepakt worden. Terwijl je zonder opzetinrichting de 
bolletjes direct na het opbollen in het decoratiemiddel 
doopt en dan op de plaat zet. Hetzelfde geldt voor de 
grote en kleine puntjes, die kun je niet in hetzelfde 
patroon op de plaat zetten, dan zal je altijd moeten 
omschakelen. Ook de gewoonte in België om sandwiches 
schuin op de plaat te zetten, kan dan niet meer.

Bij een deeg broodjes waarvan alleen bolletjes worden 
gemaakt is de tijdwinst te verwaarlozen. Een vergelijkbare 
kopmachine met vier rijen met dezelfde capaciteit met 
opzetinrichting geeft de bakker per uur geen tijdwinst. 
Want of je nu de broodjes op de plaat moet zetten of de 
platen in en uit de machine moet halen, maakt geen 
verschil in de totale tijd die je bij de machine staat.

De aanwezige bakkers die dergelijke apparatuur hebben 
beamen het verhaal. Ze dachten er goed aan te doen om 
het zo compleet mogelijk te kopen, maar achteraf viel dit 
erg tegen. De conclusie: als je grote hoeveelheden van 
eenzelfde ongedecoreerd broodje maakt, levert het bij  
15 tot 20.000 stuks per soort per week misschien iets 
tijdwinst op. Maar er moet wel behoorlijk extra voor 
geïnvesteerd worden.

Zo gaat het op de Kalmeijer demo’s altijd, er wordt stevig 
gediscussieerd over rentabiliteit en kwaliteit in de ruimste 
zin van het woord. Hierdoor zijn onze demo’s 
buitengewoon interessant om bij te wonen.

Broodkeuring
De broodkeuring aan het einde van de demo maakt de 
tongen weer los. Er wordt gekeurd volgens de normen 
van de gemiddelde consument. Een brood moet aan de 
volgende eisen voldoen, aldus de keurmeester. In 
willekeurige volgorde: rondom goed gebakken, geen 
vuile korst, mooie goudbruine kleur, mooie structuur, 
regelmatige kruimkleur, geen spekranden en een heerlijk 
aroma.

Door alle deelnemers een snee brood te geven kan 
iedereen mee beoordelen en het nodige van de 
opmerkingen opsteken, zodat een ieder morgen weer 
aan de slag kan om zijn kwaliteit verder te verbeteren.

Dat al die verbeteringen de Vlaamse bakkers geen 
windeieren leggen, bleek maar weer eens uit een artikel 
in het vakblad de ‘Bakkerswereld’ nr. 11. Hier staat met 
een grote kop: ‘Vlaamse bakkers in trek bij de 
consument’. Het komt erop neer dat het marktaandeel 
van de warme bakkers wederom met 2 % gestegen is. De 
consument zoekt weer vaker de bakker op en besteedt 
meer geld in zijn winkel. De positieve uitstraling van de 
VLAM-campagne schijnt vruchten af te werpen. Niet 
alleen de uitstekende kwaliteit maar ook de 
zondagsopening die er van oudsher in België is, werkt 
positief op het imago van de bakker.

Tijdens deze demo blijkt dat Kalmeijer in een behoefte 
voorziet. Een laagdrempelige demonstratie die niet alleen 
leerzaam is, maar waar ook de onderlinge contacten 
verstevigd worden. Bakker Martens vertelde zeer onder 
de indruk te zijn van de reacties van zijn collega’s. 
Iedereen was vol bewondering over het feit dat een 
ambachtelijke bakker zijn zaakjes zo goed voor elkaar 
heeft. Het enige antwoord dat Martens hen gaf is dat hij 
iedere nacht bezig is het weer beter te doen dan de 
vorige nacht. Een opmerking waar wij ons graag bij 
aansluiten!

Ook de komende periode worden er weer demo’s 
georganiseerd. Vraag ernaar bij uw rayonvertegen-
woordiger. Wij hopen dat u net zo enthousiast wordt als 
uw collega bakkers. ●

Volop aandacht voor de 

broodkeuring

De broodkeuring

Met belangstelling wordt de 

demo gevolgd
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De constatering is gemakkelijk, iedere bakker herkent dit 
probleem in zijn eigen bedrijf, maar hoe komt het en wat 
kun je eraan doen? De redenen zijn eenvoudig: de 
consument is veeleisend en grillig in zijn aankoopgedrag. 
Als wij de verschillende typen bakkerswinkels op een rij 
zetten, ziet dat er ongeveer zo uit:
•  Dorpsbakker: vaste klanten en soms nog een bezorgwijk, 

redelijk constante omzet.
•  Bakker in een gemiddelde woonwijk: een matig 

wisselende omzet.
•  Bakker in een winkelcentrum: veel passanten en sterk 

wisselende omzet.
•  Bakker op A1 locatie: veel passanten en sterk wisselende 

omzet.

Kortom: alle bakkers hebben er last van, de ene dag om 
14.00 uur uitverkocht en de andere dag vier kratten brood 
over. Natuurlijk probeert iedere bakker aan de hand van 
historische verkopen een zo goed mogelijke planning te 
maken. Helaas lukt dit niet altijd en blijkt pas in de loop van 
de dag dat je er naast zit. Vooral het weer heeft grote 
invloed: als het veel regent, blijft er het meeste brood over. 
Het probleem is, dat je niet even 50 broden, het liefst in vier 
verschillende soorten, kunt bijbakken. Goed brood is 3½ tot 
4 uur onderweg en tegen de tijd dat je ziet dat je tekort 
komt, hoef je er niet meer aan te beginnen. Het nadeel is 
dat als de consument een paar keer voor lege broodrekken 
heeft gestaan, deze gemakkelijk naar de collega bakker of 
nog erger naar de supermarkt loopt. Het zal zeker even 
duren, voordat deze klant weer terug gewonnen is. 
Te veel brood bakken en overhouden vinden veel bakkers 
ook zonde. Men heeft, en dat is logisch, moeite met brood 
overhouden en weggooien. Maar wij denken toch dat de 
bakker hier anders naar moet kijken. 

Brood heeft een groot volume. Als je 40 broden overhoudt, 
lijkt dat in kratten heel veel. Als je 40 broden uitdrukt in 
alleen grondstofkosten, is dat 40 maal 30 á 40 eurocent per 
stuk. Dus tussen de 12 en 16 euro, dat is natuurlijk weer 
weinig. Mocht u voor de vergelijking een paar euro vaste 
kosten erbij willen tellen, dan komt het tussen de 14 en 18 
euro uit. Een klant die om de dag een heel brood haalt, 
koopt 3 ½ brood per week maal 47 weken. Dit betekent 
een omzet van € 329 ervan uitgaande dat een brood € 2 
kost. Stel dat deze klant niet meer bij u in de winkel komt 
omdat u uitverkocht was, dan mist u jaarlijks € 329 omzet, 
buiten de andere producten die hij of zij meeneemt. 
Eenzelfde berekening kunnen wij loslaten op een zaterdag. 
Het is mooi weer, iedereen wil gaan barbecueën en om 
10.00 uur is de bakker al uitverkocht met stokbrood. Ook 
hier is de gederfde omzet natuurlijk enorm en uw goede 
naam loopt een fikse deuk op. Voor kleinbrood dat tussen 

de 1 en 3 eurocent aan grondstoffen kost kan het helemaal 
geen probleem zijn om wat over te houden. Anders ligt het 
bij producten die ingekocht worden, door de hoge 
inkoopprijs gooi je natuurlijk veel meer ‘geld’ weg.
 
Wat betekent dit nu in de praktijk?
Er moet gezocht worden naar een optimum tussen niets 
tekort komen en zo min mogelijk overhouden. Wij moeten 
ons realiseren dat we nooit het volledige assortiment tot 
’s avonds 18.00 uur kunnen hebben. Er moet gestreefd 
worden naar een assortiment grootbrood waarbij wij de 
belangrijkste soorten hebben zoals wit, lichtbruin, volkoren 
en één of twee soorten meergranenbrood. Ook is het 
gewenst dat de consument uit enkele soorten kleinbrood 
kan kiezen. Voor stukwerk zoals korstwerk, gevulde koeken 
en dergelijke is het minder urgent, deze producten kunnen 
in de loop van de dag altijd vlot bijgebakken worden.

Welke mogelijkheden heeft een bakker nu om deze wensen  
te realiseren?
•  Probeer een afnemer te vinden waar je het overtollig 

brood naar toe kunt brengen. Sommige bakkers hebben 
een horecagelegenheid of een bejaardentehuis waar zij 
hun overtollig brood naar toe kunnen brengen. Dit gaat 
dan weliswaar tegen sterk gereduceerde prijzen maar je 
bent op een mooie manier je brood van die dag kwijt. 
Met dit soort klanten kun je wat royaler bakken.

•  Een afspraak maken met een voedselbank om je 
overtollige brood naar toe te brengen.

•  Met name in België hebben bakkers een broodautomaat, 
die zij voor een deel kunnen vullen met brood van 
dezelfde dag. In Nederland hebben broodautomaten 
geen opgang gemaakt, terwijl bij onze zuiderburen heel 
veel bakkers één of meerdere broodautomaten hebben.

•  Bevroren gesneden brood verkopen. Voor een warme 
bakker niet direct een optie, maar in geval van nood  
kan het.

•  Klanten proberen te bewegen om broodbestellingen op 
te geven. Het is prettig dat als een klant meerdere broden 
tegelijk meeneemt om in te vriezen, zij deze vooraf 
bestelt. Ook prettig voor de klant dan weet zij dat haar 
brood klaarligt en zij kan het dan ook aan het einde van 
de dag ophalen.

Er zijn natuurlijk ook baktechnische mogelijkheden om iets 
op te lossen. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:
•  Gekoeld/gerezen. Bij dit proces wordt bijna vol gerezen 

brood gekoeld zodat het niet meer verder kan rijzen. Ieder 
moment van de dag kan er dan wat brood worden 
afgebakken. Dit systeem stuit op een aantal bezwaren:

•  -  Het brood moet hoe dan ook binnen een redelijke 
termijn worden afgebakken, beperkte houdbaarheid.

ERGERNIS NUMMER EEN: DE 
BAKKER IS UITVERKOCHT
Voor de consument die later op de dag bij de bakker komt is dat ergernis nummer één. Uit 

veel consumentenonderzoeken blijkt dat de bakker te vaak vroeg uitverkocht is. Ook de 

vakbladen constateren dit en maken hiervan vaak melding. Ze proberen de bakker hierop 

alert te maken. Als consumentenpanels aan het woord zijn komt deze klacht ook naar voren.
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•  - Het afbakken duurt minimaal 40 minuten.
•  -  Veel aandacht nodig voor het conditioneren van de 

gerezen deegstukken tot het wordt afgebakken.
•  Bevroren/gerezen. Bij dit proces wordt bijna vol gerezen 

brood bevroren en er kan naar behoefte worden 
afgebakken. De bevroren deegstukken gaan zo de oven in 
en worden volgens een specifiek programma afgebakken. 
Het nadeel met dit systeem is dat de kwaliteit van het 
brood er niet beter op wordt. Het afbakken vergt veel van 
een winkeloven. 

•  Halfgebakken brood. Dit is een optie die door steeds meer 
bakkerijen uitgeprobeerd wordt.

Omdat wij dit een goed systeem vinden hebben wij een 
tweetal bakkers, die al langere tijd zo werken, bereid 
gevonden hun werkwijze en filosofie met u te delen.

Bakker Wegerif in Harderwijk (N)

Bakker Wegerif heeft de laatste twee jaar nogal eens de 
vakpers gehaald, namelijk met de twee sterren in 2009 en 
in 2010 en ook met hun 150 jarig bestaan. Dit is met de 
klanten uitgebreid gevierd tijdens een open dag en door 
middel van een jubileumboek is dat voor het nageslacht 
vastgelegd. Eef en Kees Wegerif zijn een bevlogen 
bakkersechtpaar dat niet alleen kan bakken en verkopen, 
maar ook kan ondernemen. De taken zijn duidelijk 
verdeeld: Kees de bakkerij en de administratie en Eef de 
winkels, verkoop en marketing. Omdat de hele 
geschiedenis van bakkerij Wegerif wel erg ver terug gaat, 
beperken wij ons tot de huidige en toekomstige generatie 
Wegerif.

In 1979 neemt vader Wegerif het bedrijf over van zijn 
oudste broer. Samen met zijn echtgenote Eef gaan zij er 
vol tegenaan. Er komen twee zonen, Erik en Corné, die 
ook het bakkersbloed hebben. Later bleek Erik een iets 
andere richting uit te gaan, namelijk die van de wijn- en 
delicatessenhandel. Corné is inmiddels medevennoot van 
bakkerij Wegerif VOF. 

Kees en Eef hebben alles meegemaakt, van het opbouwen 
van acht winkels (van 1979 tot 1990), tot het weer terug 
brengen tot twee zeer succesvolle winkels. In hun ogen is 
groot niet per definitie beter en meer winstgevend dan 
kleinschalig. Nu hebben ze bakkerij en winkel in Harderwijk 
en een zeer goedlopend filiaal in Ermelo, een afstand van 
nog geen zes kilometer. De omzet bestaat voor 75 % uit 
brood dat voor een groot gedeelte op de vloer gebakken 
wordt. Nat gebak wordt bijna niet gemaakt, wel het 
zogenaamde Duitse plaatgebak, dat voor 15 % bijdraagt 
aan de omzet. Verder produceren ze zelf crackers, 
roggebrood en ontbijtkoek. Kortom een bakkersbedrijf dat 
klinkt als een klok. Voor dit bedrijf zijn zij dan ook met twee 
sterren bekroond, een niet geringe prestatie. Wat gelijk 
opvalt bij bakkerij Wegerif is, dat het een echt no-nonsense 
bakkersbedrijf is. Geen glamour en bling-bling. Ook geen 
hypermoderne winkelinrichting, maar wel gezellig en 
sfeervol met een open pui en vooral producten die 
uitnodigen om te kopen. Aan alle producten kun je zien dat 
ze met zorg zijn bereid. Veel op de ovenvloer gebakken 
broodsoorten, allerlei specialiteiten die de verwachtingen van 
de meest veeleisende klant waarmaken. Het noemen van 
kant-en-klaar inkopen is als vloeken in de kerk bij Wegerif.

De ambachtelijkheid straalt er vanaf

Trotse bakker Wegerif met een strengelbrood
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Beide winkels zijn in het centrum van de plaatsen gelegen 
en hebben veel vaste klandizie maar ook veel aanloop-
klanten. Dit betekent wisselende omzet. Ook voor Wegerif 
geldt dat het moeilijk is iedere dag zo te plannen dat het 
brood precies op gaat rond de klok van 18.00 uur. Om 
toch de klanten ter wille te zijn en niet al te veel over te 
hebben, is Wegerif begonnen met halfgebakken brood  
te produceren.

Halfgebakken brood in de praktijk
Naast het gewone broodassortiment worden er bij Wegerif 
ook een aantal specialiteiten gebakken. De volgende 
soorten worden als halfgebakken geproduceerd: 
meergranenbrood, desem wit, Lentebrood, desem 
volkoren, Toscaans brood, stokbrood en Molenbrood.
De volgende twee soorten worden als deeg ingevroren: 
Vikorn en Pandabrood. De meeste van deze soorten worden 
als ‘pondje’ (halfje) verkocht en zijn op de vloer gebakken.

Fase één, productie halfgebakken 
Wij zullen de volgende soorten eruit lichten:

Meergranenbrood
Witte bloem 50 % Aromalt donker 2 % 
Meergranenmix 50 % Hardbroodpoeder 1 % 
Zout 1,8 % Pasta verbetermiddel 2 % 
Bruinbroodpoeder 3 % Libre 2 % 
Glutenpoeder 5 % Gist 2 % 
Water 58 %

 
De chargegrootte is altijd 30 kilo, ongeveer 110 halve 
broodjes. Deegtemperatuur 27 °C, 8 minuten langzaam en 
10 minuten snel kneden. Voorrijs 10 minuten en puntrijs  
50 minuten. Opmaken met de Kalmeijer Toevouw- en 
Opmaakmachine, type KTO. Men maakt gebruik van het 
halfjesmes bij vloerbrood om de broden gelijk te verdelen in 
twee halfjes. Narijs ongeveer 60 minuten. Bakken bij 
230 °C, 25 minuten. Het brood moet goed gaar en licht 
gekleurd zijn. Afkoelen en in krattenzakken verpakken en 
daarna invriezen. Tot slot in de winkels naar behoefte 
afbakken. Dit afbakken gebeurt uiteraard met een speciaal 
voor dit merk oven ontwikkeld bakprogramma en zal van 
oven tot oven verschillend zijn.

Stokbrood
Witte bloem 100 % Gist 1,6 % 
Zout 1,8 % Libre 2 % 
Hardbroodpoeder 2 % Pasta verbetermiddel 2 % 
Eigen desemcultuur 5 % Water 52 %

Het lijkt weinig water, maar desem bestaat voor het 
overgrote deel uit water. De chargegrootte is ongeveer 120 
stokbroden van 440 gram deeg. Deegtemperatuur 26 °C,  
5 minuten langzaam en 8 minuten snel kneden. Voorrijs  
30 minuten, afwegen en invoeren in de puntenkast. Puntrijs 
60 minuten. Uitwalsen via de Kalmeijer Toevouw- en 
Opmaakmachine, type KTO. Opmaken via de Kalmeijer 
Puntjes- en Stokbroodmachine, type KPS. Zo maakt Wegerif 
niet alleen kwaliteit maar hij werkt ook nog eens rationeel 
met zijn Kalmeijer machines. Laten narijzen op met 
rijstemeel bestrooide planken. De narijs duurt door weinig 
gistgebruik 1 ½ uur, daarna de kar uit de narijskast halen en 
de stokbroden bestrooien met roggemeel extra fijn. De 
stokken gelijk even snijden. De stokbroden mogen best iets 
aandrogen, zodat ze gemakkelijk te hanteren zijn als ze 
overgezet worden op inschietapparaten. Doordat er veel 
stand in de stokbroden zit hebben deze hier niets van te 
lijden. Baktemperatuur 230 °C, 16 minuten met veel stoom 
(half afgebakken). Na het bakken laten afkoelen, in 
krattenzakken pakken en invriezen. 
Uiteraard beoordelen wij samen met Corné een afgekoeld 
stokbrood. Wat direct opvalt is dat de stok heel mooi 
optrekt op de ovenvloer. De KPS van Kalmeijer heeft hier 
zeker invloed op, omdat deze machine heel veel stand in 
een deegstuk brengt. Ook het dunne korstje en de mooie, 
fijne regelmatige, structuur vallen op. 
Helaas kunnen wij u niet mee laten beleven wat een 
fantastisch aroma deze stokken hebben, u zou ze gewoon 
eens in Harderwijk moeten kopen! Deze stokbroden 
worden halfgebakken verkocht aan consumenten en aan 
horecagelegenheden. Die kunnen de stokbroden naar 
behoefte afbakken gedurende een paar minuten in een 
hete oven met een beetje stoom. Dan zet je wel wat 

Halfjes vloerbrood zo uit de toevouwer om in te vriezen

Corné met halfgebakken Toscaanse broodjes

Het inschieten van Toscaanse broodjes
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lekkers op tafel. Deze stokjes zijn niet te vergelijken met de 
gasverpakte stokbroden en broodjes in de supermarkt en 
ook niet met de stokken of krokante broodjes die bakkers 
uit dozen trekken om af te bakken.

Toscaans brood 
Hier wordt een mix voor gebruikt en als vulling gepureerde 
tomaten, stukjes olijven en Italiaanse kruiden.

Lentebrood 
Is een mengsel van maïs en Waldkorndeeg. Beide 
deegsoorten worden als halfjes verwerkt via de puntenkast. 
Na de rijstijd wordt een stukje maïsdeeg en een stukje 
Waldkorndeeg op elkaar gelegd, toegevouwen en 
opgemaakt met de KTO en direct met het halfjesmes 
gedeeld.

Maïsolijfbolletjes 
Ook kleinbrood wordt in alle soorten en maten 
halfgebakken gemaakt. Er wordt een deeg maïsbolletjes 
gemaakt en als laatste gaan de olijven erdoor. Het deeg 
wordt met de Kalmeijer Kleinbroodmachine, type KKM 
verwerkt tot ronde bolletjes van 30 gram. Er zijn ook 
broodjes die alleen verdeeld worden met de KKM, zoals 
mueslibroodjes.
Overigens wordt al het kleinbrood dat niet halfgebakken 
geproduceerd wordt, ongebakken ingevroren.

Belangrijk bij de receptuur
Alle broden die halfgebakken geproduceerd worden 
bevatten 2 % Libre op de bloem. Libre geeft brood een 
langere malsheid wat voor halfgebakken brood natuurlijk 
belangrijk is. Uiteraard hebben verschillende grond-
stoffenfabrikanten vergelijkbare producten.
Harderwijk is een plaats met veel toerisme, dus ook veel 
horecagelegenheden. Bakkerij Wegerif levert aan veel 
restaurants. Kees Wegerif kan over horeca wel een boek 
schrijven, zo precies als ze zijn met hun eigen gerechten 
zo gemakkelijk kunnen ze zijn met broodproducten. Kees 
heeft iedere kok precies uitgelegd hoe elk brood of 
broodje behandeld moet worden voordat het geserveerd 
wordt. Soms worden halfgebakken producten niet eens 
afgebakken. Ook moesten de koks er aan wennen dat de 
bestellingen op tijd worden doorgegeven. Wegerif wil 
het beste leveren maar dat betekent ook voldoende 
aandacht aan je producten geven. En wil je rendement 
halen, dan moet er goed gepland worden. Want niet alle 
producten die Wegerif aan de horeca levert worden in de 
eigen winkels verkocht.

Fase twee: het afbakken in de 
winkels
Bakkerij Wegerif heeft gekozen voor goede winkelovens met 
veel warmtecapaciteit. Als er op een gegeven moment een 
broodsoort bijna op is, pakt Eef of een van de winkeldames 
een aantal broden uit de vriezer en bakt deze gedurende  
10 tot 15 minuten af. De winkelovens hebben een bak-
programma voor ieder product. Er hangt direct weer een 
heerlijke broodgeur in de winkel. Leuk om te vermelden is 
dat de wasemafvoer aan de buitenzijde van de winkel zit, 
zodat zich buiten onder de luifel de broodgeur kan 
verspreiden en het wandelend publiek automatisch naar de 
winkel getrokken wordt. Wie kan de geur van vers brood 
weerstaan? Uiteraard wordt het oventje de hele dag door 
gebruikt om allerlei producten af te bakken. “Alles wat in  
de winkel afgebakken wordt verkoopt als een trein”, aldus 
Eef Wegerif.
In het filiaal in Ermelo staat een grote voorraadvriezer met 
ook hier voldoende producten om indien gewenst af te 
bakken.

Bakker Hofman in Sliedrecht (N)

De tweede collega waar wij gaan kijken is bakker Hofman 
die sinds 16 jaar gevestigd is in een winkelcentrum in 
Sliedrecht. De vader van de huidige mede-eigenaar Peter, 
is op deze locatie begonnen. Het was een filiaal van een 
grootbedrijf en vader is begonnen met eerst gebak te 
maken, hij betrok nog brood van de oude eigenaar. Door 
kwaliteit te produceren en steeds meer banketproducten 
zelf te gaan maken werd het al maar drukker in de winkel. 
Sinds 2004 zijn zij aangesloten bij de banketbakkersclub 
Heerlijk en Heerlijk. Een club van ruim 100 enthousiaste 
banketbakkers die op verschillende vlakken samenwerken.
Aangezien er rondom veel flatgebouwen zijn kunt u zich 
voorstellen dat er veel klanten van dit winkelcentrum 
gebruik maken. Het winkelaanbod is erg gevarieerd, 
waaronder allerlei versleveranciers: een filiaal van een 
andere bakker, een bloemenhandel, snackbars, en verder 
van boekhandel tot stoffering. Maar natuurlijk ook een 
grote Albert Heijn. Er is voldoende parkeergelegenheid. Dit 
alles maakt dat er dagelijks veel consumenten hun 
boodschappen doen.
In de loop van de jaren werd het moeilijker om alleen met 
banket een rendabel bedrijf te hebben. Hofman ging op 
zoek naar een warme bakker die brood kon leveren. Deze 
beslissing bleek achteraf goed te zijn want de omzet brood 
steeg steeds verder. Peter is toen begonnen met het zelf 
produceren van kleinbrood en stokbrood. Peter, die de 
vakopleiding via het leerlingenstelsel gevolgd heeft, heeft 

Vloerbrood zo uit de opmaker

Mevrouw Wegerif bakt halfgebakken brood af
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bij verschillende warme bakkers gewerkt. Door kwaliteits-
broodjes te bakken steeg de omzet behoorlijk en bleek de 
gemaakte keuze zeer succesvol.
Maar ook bakkerij Hofman liep steeds tegen het probleem 
aan van: ‘De ene dag vroeg uitverkocht en de andere dag 
brood over’. Waar het aan ligt blijft altijd een vraag, 
meestal ligt het aan het weer, maar ook in vakantie-
perioden is de omzet wisselend. Als je brood betrekt en je 
houdt over, is dit een hoge kostenpost. Peter is toen 
begonnen met het produceren van meergranensoorten 
die dan halfgebakken in de diepvries bewaard worden om 
op een later tijdstip afgebakken te worden. Op een 
gegeven moment bakte Peter ’s morgens een hoeveelheid 
van verschillende meergranensoorten af en als hij in de 
loop van de dag tekort kwam bakte hij er nog een aantal 
bij. Het begon aanvankelijk met één soort, dan twee 
soorten, dan drie soorten enzovoorts. Aangezien de van 
huis uit banketbakkerij niet echt ingesteld was op een 
behoorlijke broodproductie, werd het succes eigenlijk 
meteen een valkuil. Alles werd met de hand gedaan 
zonder enig hulpmiddel. Op een gegeven moment loopt 
dit spaak en kom je op een punt tot hier en niet verder. 
Zeker omdat de aanwezige ruimte erg krap is. Het gevolg 
was dat Peter eigenlijk steeds vroeger de nacht in moest 
om alles klaar te krijgen. In 2005 is er een nieuwe oven 
aangeschaft en in 2007 een remrijskast. Deze 
investeringen waren noodzakelijk om de productie 
makkelijker te kunnen volgen, om de begintijd rond een 
uur of zes te laten en betere kwaliteit te kunnen maken.

Het was duidelijk, het roer was om en mede door het 
vakmanschap van Peter steeg de broodomzet steeds 
verder. Maar een nadeel was dat de hele broodproductie 
handmatig moest gebeuren zonder gebruik te maken van 
een deegverwerkingsset. Gezien het feit dat ook nog een 
behoorlijk deel van het brood ingekocht werd, waren de 
mogelijkheden en de voordelen op papier makkelijk aan te 
tonen en voor te rekenen. 
De totale hoeveelheid brood is meer dan voldoende om 
rendabel te kunnen werken, zeker als je ervan uit kunt 
gaan dat de omzet alleen maar kan stijgen door alles zelf 
te bakken. Hiervan was Peter overtuigd. Hij is op de 
Kalmeijer demo bij bakkerij Voordijk in Ridderkerk geweest 
en heeft daar gezien welke successen je kunt bereiken 
door kwaliteit en ondernemerschap (zie Kalmeijer bulletin 
nr. 65 uit 2008). 
In een aantal gesprekken met de Kalmeijer 
vertegenwoordiger Luciën van der Zijden zijn alle 
mogelijkheden de revue gepasseerd. Om een goed beeld 
te krijgen van de Kalmeijer broodlijn is Peter naar de 
proefbakkerij in Den Haag gekomen om alle broodsoorten 
nog een keer te maken. Na afloop was hij zeer te spreken 
over de mogelijkheden en de uiteindelijke broodkwaliteit 
waar het tenslotte allemaal om draait. 
De bakkerij van Hofman bestaat uit drie ruimten: de eerste 
ruimte achter en naast de ovens (die in de winkel staan) is 
voor het natgebak, de tweede tussenruimte is voor korst, 
stukwerk maken, kleinbrood en halfjes brood (hier stond 
ook de uitrolmachine) en de derde ruimte is achter: 
magazijn, spoelkeuken en kantine.

Om de broodproductie in eigen beheer uit te voeren waren 
de volgende investeringen nodig:  
- een rvs deegverwerkingset van Kalmeijer; 
- een rotatieoven voor ongeveer 100 broden; 
- een remrijskast annex narijskast; 
- een tweede kneder; 
- broodkoppels en bakplaten. 
Met al deze apparatuur er bij moest er wel even gepast, 
gemeten en geschoven worden. Want waar laat je een 
deegverwerkingsset in een te kleine ruimte? In overleg met 
Luciën is voor de nieuwe indeling het volgende veranderd:  
1e In de ruimte naast de oven wordt een remmer 
geplaatst, hier stond een werkbank en naast de bestaande 
oven wordt de rotatieoven geplaatst. Verder wordt hier Ideaal een halfjesmes

De klant staat centraal in deze open bakkerij
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het kleinbrood verwerkt en staat de uitrolmachine hier. 
2e De tussenruimte is de ruimte voor het brood 
geworden. Hier staat de deegverwerkingsset van Kalmeijer, 
twee kneders en een aantal magazijnstellingen voor 
grondstoffen en meel. 
3e In deze ruimte wordt nu gebak gemaakt en achterin is 
de spoelruimte.
 
De kantine en een deel van het magazijn zijn naar het 
woonhuis boven de bakkerij verhuisd. Afgelopen zomer 
vond de hele operatie plaats en in augustus stond het 
meeste op zijn nieuwe plaats. Luciën is een aantal dagen 
gekomen om bakker Peter vertrouwd te maken met de 
installatie. Het produceren van een groot aantal 
deegsoorten en het verwerken hiervan levert geen 
probleem op met de broodlijn van Kalmeijer. Zaken die 
voor een startende broodbakker nieuw zijn moeten 
uitgeprobeerd worden, bijvoorbeeld de juiste planning 
maken, welke soorten kunnen in een charge, welke 
koppels heb ik vrij, hoeveel broden van een soort passen in 
een ovenwagen. Peter is dan ook erg blij met de assistentie 
en tips van Luciën. Luciën, zelf een ervaren broodbakker, 
zei ook tegen Peter: ”Als je het een maandje hebt gedaan 
weet je niet beter.”

Inmiddels is het november en wij hebben met Peter een 
afspraak om te evalueren. Bij binnenkomst in de winkel 
zien wij gelijk nog een verandering. De broodrekken zijn 
vervangen door verrijdbare wagens met broodleggers, 
waarop acht of negen broden naast elkaar kunnen liggen, 
vijf etages hoog. Het grote voordeel is dat de broden 
direct uit de oven zo op de broodwagens gelegd kunnen 
worden. Dat scheelt een hoop tijd en je hebt het brood 
maar een keer in de hand. Ook de Kalmeijer broodsnij-
machine heeft inmiddels een vaste plek in de winkel en 
Petra Hofman is er goed over te spreken: ”Vooral het 
lauwwarme brood ging niet op onze oude snijmachine, 
hier werd het volledig in elkaar geduwd of ik de 
broodduwer nu tegenhield of niet.’’ Alle producten die 
vanmorgen gebakken zijn zien er tiptop uit. Ook de 
heerlijke broodgeur die in de winkel hangt, moet de 
klanten tot aanschaf verleiden. De keuze om de ovens in 
de winkel te zetten is natuurlijk ook perfect. 

In de bakkerij worden wij verwelkomd door Peter die al met 
zijn eerste charge halfgebakken brood bezig is. Er wordt bij 

bakkerij Hofman op drie manieren brood geproduceerd: 
via een remrijskast, halfgebakken (al dan niet via de vriezer) 
en vers afgebakken. 
 
In dit artikel willen wij met name ingaan op het halfgebakken 
product. De volgende soorten worden gemaakt in deze 
charge: Hoflander (donker meergranen), Waldkorn, 
Boerenland (licht meergranen),Vikorn en Zuiderlicht.

Wat valt op aan de receptuur, 
deegbereiding en afwerking?
•  Op alle degen zit de maximale hoeveelheid water. Zeker 

bij halfgebakken brood is dit belangrijk, omdat het in de 
tweede fase wederom in de oven gaat.

•  Op alle degen zit Libre. Dit is een product dat de malsheid en 
het langer mals houden bevordert. Het product bestaat uit 
natuurlijke graancomponenten. Uiteraard zijn deze 
grondstoffen en mixen bij meerdere leveranciers te verkrijgen.

•  Alle zaden krijgen voldoende tijd om vocht op te 
nemen. Sommige degen worden hiervoor lang in de 
eerste versnelling gemengd en bij andere degen worden 
de zaden gedurende 1 tot 2 uur in de week gezet.

•  Alle degen hebben een deegtemperatuur van 27 °C en 
zijn goed afgekneed.

•  De degen worden achterelkaar ingewogen in de 
rijsautomaat, hierbij wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 
van de ‘uitvoerstops’. Dit is een signaal dat aangeeft dat 
je een bepaalde broodsoort of model begint in te 
voeren. Als deze broodsoort of model na de rijstijd bij de 

Grondstof Hoflander Waldkorn Boerenland Vikorn Zuiderlicht
Prairie 70 %
Ceder 30 %
Bush mix     60 %
Poesta    50 %
Waldkorn  50 %
Orchide  50 %  50 % 40 %
Savanne   100 %
Witbroodpoeder 2 %    3 %
Bruinbroodpoeder 1 %  3 % 3 %
Hardbroodpoeder     1 %
Glutenpoeder 4 %    6 %
Libre 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
Zout 1,8 % in de mix 1,8 % 1,8 % 1,8 %
Gist 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Water 70 % 54 % 56 % 56 % 65 %

Afwerken kost tijd, het oog wil ook wat

Receptuur
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uitvoerklep is stopt de rijsautomaat met een signaal. Nu 
weet je dat de volgende soort er aan komt en je kunt 
andere blikken of decoratiemateriaal pakken en verder 
gaan met uitvoeren en opmaken. Overigens worden de 
te decoreren broden nat gemaakt met een mengsel van 
water en eiwit, zodat de decoratie goed plakt.

•  De temperatuur van de rijsautomaat staat 2 °C warmer 
dan de deegtemperatuur dus op 29 °C. Het vocht staat 
op 70 % RV. Op zich is de waarde niet zo van belang, het 
is veel belangrijker dat de deegpunten goed aanvoelen 
en niet te droog, maar ook zeker niet te nat zijn.

•  De gemiddelde rijstijd is 50 minuten. Dit is voldoende 
om de deegstukken goed te kunnen uitwalsen om op te 
maken.

•  Sommige soorten worden als deeg ingevroren. Dit zijn 
soorten die qua verkochte hoeveelheden eigenlijk altijd 
gelijk zijn. Andere soorten worden halfgebakken, na 
afkoeling worden ze verpakt in krattenzakken en gaan 
deels de vriezer in.

•  Van sommige degen worden twee modellen gemaakt 
zoals van Savanne: licht meergranen busbrood en 
Boerenland meergranen vloerbrood (geknipt).

•  Er worden verschillende koppels gebruikt: korte brede 
blikken, normale maat bakblik en vierkante bakblikken. 
Hiermee worden allemaal ‘specialiteiten’ benadrukt.

•  De narijs is ongeveer 70 minuten.
•  Eerste bakfase: inschieten op 270 °C met stoom, 

temperatuur laten zakken naar 230 °C. Baktijd voor een 
meergranen brood is 40 minuten. Een beetje taaie korst 
en niet krokant maar wel voldoende kleur.
Tweede bakfase: inschieten 250 °C plus 10 seconden 
met stoom, tijd 4 minuten. 230 °C, 8 seconden stoom, 
tijd 7 minuten. Schuif open en nog enige minuten ( ± 2) 
laten zitten. Na deze tweede fase is het brood niet van 
vers te onderscheiden. Deze richtlijn heeft te maken met 
het type oven, hoeveelheid brood in de oven, 
broodsoort en is het brood nog bevroren of niet.

Wij hebben kunnen zien en proeven dat brood op deze 
manier geproduceerd zonder probleem het predikaat vers 
kan meekrijgen en ook na twee dagen nog heel lekker is. 
In het gesprek met Peter blijkt dat voor zijn bedrijf deze 

werkwijze een groot aantal voordelen heeft.
•  Hij hoeft niet vroeg te beginnen. Een deel van de 

productie staat in de remmer en een deel is halfgebakken.
•  Toch vroeg een compleet assortiment. Deels omdat 

halfgebakken brood korter bakt dan normaal.
•  Als het brood uitverkocht is, is er gemakkelijk van een 

aantal soorten wat bij te ‘bakken’. Dit zou je ‘in de middag 
bakken’ kunnen noemen. Je hoeft geen nee te verkopen!

•  Als kleinere bakker kun je toch aan alle behoeften (lees: 
broodsoorten) van de hedendaagse, veeleisende 
consument tegemoet komen.

•  Ondanks kleinere omzet, toch grote charges maken. 
Hierdoor wordt de kans op fouten en/of afwijkingen in 
een product wezenlijk kleiner.

•  Je kunt als ondernemer bijna de hele dag in het bedrijf 
aanwezig zijn. Dat lukt niet als je alleen in de nacht zit.

Op de vraag hoe het broodbakkersbestaan bevalt vertelt hij 
dat hij veel aan Luciën heeft gehad met het opstarten van 
de broodproductie. Ook het werken met een Kalmeijer 
broodlijn vindt hij perfect gaan. “De kwaliteit die wij 
momenteel maken heeft eigenlijk in een vrij korte tijd een 
omzetstijging gerealiseerd van een kleine 40 % in brood. 
Prettig is dat het banket - weliswaar wat minder - wel 
meestijgt.”

Tot slot voegt Peter eraan toe dat hij blij is dat hij deze keuze 
gemaakt heeft. “Dat het gezien alle zaken die op mij af 
kwamen een moeilijke keus is geweest klopt, maar Kalmeijer 
heeft altijd gezegd dat de omzet zou stijgen door een 
goede kwaliteit. En die verwachting is meer dan 
uitgekomen! Ik ben blij dat ik mijn eigen brood bak!” ●

Handige broodrekken op wielen

Peter voor zijn ideale Kalmeijer 

broodlijn

Een heel mooi broodje


