


Wij gaan vandaag praten over; 

• Passie 

• Trots  

• Vakmanschap 



Het denken van team 
Lotto.nl-Jumbo! 

Oftewel 



De wielersport had een groot probleem. 
 



De Wielersport was een ding vergeten.  

De oplossing was heel simpel 
 

Openheid en Transparantheid 



Wat is er gebeurt in Voedselland? 
 

 

• EHEC Bacterie in Komkommer en Hamburger. 

• Paardenvlees ivp Rundvlees. 

• Kebabbroodjes: is het wel Lamsvlees? 

• Biologische eieren die niet Biologisch zijn. 

• 70 % van de Olijfolie is geen echte Olijfolie.  

• Gebruik van Palmolie 

    

 

 



Wat is er gebeurt in Voedselland? 
 

 

    

 

 

` 

 

 

 

 

 

Geef nu eens openheid 

 



 





En wat gebeurt er in Bakkerijland? 
 

• Wat is 100% volkoren? 

• Desembrood gemaakt met Desempoeder. 

• Speltbrood gemengd met Tarwe.  

• Haar in ons brood. 

• Witbrood waar vezels in zitten.  

• Brood met extra vezels die niet afkomstig van graan. 

• Het maken van Fastfood Brood 

 

 



Waarom! 



Even terug in de tijd? 

Wat is er gebeurt 
met ons 

dagelijkse 
voeding  

“Brood”? 



De graanrepubliek 
 
De graanrepubliek is het verhaal van de twintigste eeuw, gesitueerd in het grimmigste 
stukje Nederland. 
 
Aan de hand van de opkomst en ondergang van de Groninger graanbaronnen vertelt 
Frank Westerman hoe het boerenerf de afgelopen honderd jaar door de stormen van 
de geschiedenis is gegeseld. 
 
Tien jaar later na de verschijning van deze moderne klassieker pakt de auteur de draad 
opnieuw op bij het apocalyptische einde in een toegevoegd hoofdstuk over de 
onderwaterzetting van een van de rijkste akkerbouwgebieden van Europa. 
 
In deze nieuwe editie (de 28e druk, vermeerderd met het actuele slothoofdstuk 'De 
blauwe revolutie') nemen de verhaallijnen uit de twintigste eeuw een onverwachte, 
dramatische wending. 
 



Wat is er nu gebeurt? 

• Fastfood 
 

• Etiketten worden steeds langer 
 

• Amerikaans Football 
 

• Angelsaks denken  
 

• Te veel regels (Gesloten markt) 

 

• Denken vanuit de organisatie 
 

• Gesloten organisatie 
 

• Crisis 
 

• Doodlopende weg (Rode Oceaan) 

 

• Oude boom 
 

• Manager denken in kosten besparing (uitspraak Annemarie van Gaal) 

 

• Mensen worden opgeleid om knopjes te bedienen (Lopende band) 

 

• Targets en doelstellingen 



Wat moet er nu gebeuren! 
• Slowfood 

 

• Vanuit de grondstof denken. De etiketten worden dan korter. 
 

• Rijnlands denken 
 

• Europese voetbal = emotie 
 

• Minder regels (Transparant) 
 

• Denken vanuit de gasten 
 

• Transparant en openheid van de organisatie 
 

• Geen Crisis 
 

• Nieuwe open weg (Blauwe Oceaan) 
 

• Nieuwe gezonde wortels 
 

• Ondernemers denken in kansen (uitspraak Annemarie van Gaal) 
 

• Echte vakmensen opleiden. 
 

• Net als bij topsport, weet de vakman wat van hem wordt verwacht. 



Begrijpt de consument het wel ? 

Fastfood 

Marketing MVO 
• People 
• Planet 
• Profit 

Slowfood 

Echt MVO 
• Passion 
• Pure 
• Pride 







Een vraagje: 

Hoe lang denkt u te 
leven zonder een  

E-nummer?  



E 948 = Zuurstof. 

E-nummer vrij brood is lariekoek 
 
NIEUWS  
E-nummers worden door de consumenten geassocieerd met negatieve 
gevoelens. Ongezond voert daarbij de boventoon. De retail  en de bakker 
speelt hier op in door e-nummer vrije broodsoorten te introduceren.  
 
Bron: Bakkerswereld 

http://www.bakkerswereld.nl/nieuws
http://www.bakkerswereld.nl/nieuws




De Voedselzandloper 

Geen brood en pasta meer eten.  

Wel pure chocolade en groente en fruit. 

Een leuk weetje: In cola zit 8 suikerklontjes 

en in Coolbest 15 suikerklontjes 



Broodbuik 

Volgens prof. F Brouns Hoogleraar Health 

Food Innovation Universiteit van Maastricht 

“ Broodbuik staat vol feitelijke onjuistheden” 



Grain Brain 

Een nieuw (onzin) boek verschijnt binnenkort in Amerika. 



Brood is vergif! 

Uitspraak van Ralph Moorman. Hormonenfactor 



Is brood nu  

gezond of ongezond? 



•Vezels 

•Complexe koolhydraten  

•Vitamine en mineralen 

Gezond Ongezond 

•Glutenintolerantie 

•Bakkersgist  

•Broodverbetermiddelen 

•Fytinezuur (veel te kort rijsproces)  

•Tarwe witbrood (geen vezels) 

•Transvetten 

Bron. De Hormoonfactoor 





Uitspraken van de heren:  

 

- “Hoog waarschijnlijk is het meest gezondste brood een brood uit de 16de 

eeuw?” 

 

- Het verschil tussen Spelt vs. Tarwe is hoog waarschijnlijk het verhaal van 

“Fodmap” 

 

Prof. Fred Brouns Universiteit van Maastricht, 

Dr. Luud Gillissen  Universiteit van Wageningen, 



De Balans moet terug komen in voeding 



Volgens mij de belangrijkste trends: 

1.Duurzaamheid 

2.Openheid van zaken (Über - transparantie) 

3.“Allergieën” Groot probleem 

4.Hou het simpel 



Topsport  

en  

Vakmensen! 



De opdracht van Marcel Hesseling 

voedingsdeskundige van Team Lotto.nl-Jumbo is 

- Producten voor het ontbijt: Brood, Ontbijtgranen 
 

- Producten voor trainingsdagen en wedstrijd dagen, 
 

- Koolhydraatrijk of Vezelrijk in samenwerking met Daily Fresh Food 
 

- Maak gebruik van eerlijke, natuurlijk producten uit de regio.  bijv; Kersen verbetert 
de slaapkwaliteit, minder spierschade en ontstekingsremmend 
 

- Producten voor op de fiets, 
 



Wat hebben wij gemaakt? 
- Desem Spelt Quinoa Haverbrood voor de moeilijk ritten 

 
- Desem Spelt Gerstbrood voor de trainingsritten 

 
- Diverse Brood op basis van Kollenberger Spelt, Haver, Quinoa, Sorghum, Teff ect. 

Wij werken met ca. 18 granen behalve Tarwe, 
 

- Glutenvrije Wraps van Haver, Boekweit en Quinoa 
 

- Mueslirepen; Koolhydraatrijk of Vezelrijk. Met ingrediënten van Bemelerhof, 
Honing van St. Pieter, Haver uit Swolmen 
 

- Platsen: Mini Broodjes met vulling: Kersen, Bosvruchten, Appel Rabarber, Pudding 
 

- Rice Cakes 



Tip van Laurens ten Dam 

Het Speltbrood komt van mijn vaste bakker uit Maastricht; De Bisschopsmolen. Ik 

kan iedereen aan raden daar een keer te lunchen. Halverwege de Tour komen zij 

met een bestelwagen vol brood naar Frankrijk. 

(Bron; Column Ten Dams Tour NRC 2012) 



Tip van Laurens ten Dam 

https://www.youtube.com/watch?v=LHnYjuCOsCM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LHnYjuCOsCM
https://www.youtube.com/watch?v=LHnYjuCOsCM




De vakman van de Toekomst is een Topsporter. 

- Hij heeft zelfdiscipline. 
- Doet aan bijscholing 
- Leert van zijn fouten 
- Is fit 
- Is in staat de beste producten te maken voor zijn gasten. 
- Weet wat hij doet. 
- Kent zijn grondstoffen 
- Is Transparant en Echt Eerlijk 
- Is een teamplayer. 





Beleving in 
de Bakkerij 

De knuffelbakker. 



Frank van Eerd 

 
Eigenaar en Initiatiefnemer van de Bisschopsmolen 

Voorzitter van Bakery Society 

Belevingsverbeteraar 

 

Tel 043-3270613 

Tel 06-46133995 

 

www.bisschopsmolen.nl 

frankvaneerd@bisschopsmolen.nl 

U kunt ons volgen op twitter 

 

http://www.bisschopsmolen.nl/

