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Leontien
Sportvrouw en ex-wielrenster Leontien Zijlaard-van Moorsel is ambassadeur van de Stichting Ambachtelijke Bakkerij. 

Door het vertellen van haar eigen levensverhaal promoot zij de producten van de ambachtelijke (banket)bakker.

Wat een fantastische zomer hebben wij achter de rug als sportminnend 
 Nederland. Ons oranje team kwam dan weliswaar niet in actie op het EK Voetbal, 
maar tijdens de Tour de France en de Olympische Spelen lieten onze landgenoten 
wel degelijk van zich horen. En hoe! Ik heb ervan genoten. U ook?

Plaatsvervangend trots kan ik zijn op sporters die alles op alles zetten, zich 
 volledig geven en nooit opgeven totdat ze hebben bereikt wat ze willen bereiken. 
Als voormalig topsporter weet ik als geen ander dat dat enorm veel vergt van 
 lichaam en geest. Je moet er veel voor doen en minstens zoveel voor laten. 
 Daarom heb ik diep respect voor hun prestaties – of ze nou goud winnen of niet.

Nu ik mij inzet als ambassadeur voor de Stichting Ambachtelijke Bakkerij en 
 regelmatig bij ambachtelijke brood- en banketbakkers over de vloer kom, herken 
ik ook bij hen de drang om te presteren en de noodzaak om iedere dag weer de 
állerbeste te zijn. Om beter te zijn dan een ander en unieke prestaties neer te 
zetten, moeten zij keihard werken en steeds weer doorzetten; ook als ze er fysiek 
of mentaal om wat voor reden dan ook weleens volledig doorheen zitten. 
 Verzaken is niet aan de orde want voordat je het weet, ben je ingehaald door 
een ander. Ondernemen is topsport. En daar kan ik alleen maar oneindig veel 
bewondering voor hebben.

Sportieve groet,

COLOFON
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Wolter Strijker bakt zes dagen per week brood, 

 gebakjes, koek en beschuiten. Hij begint om half 

vijf ’s ochtends en werkt het liefst aan de oven. 

Brood beschouwt hij naast aardappels als een van 

de gezondste producten die er zijn. Zelf eet hij bij 

voorkeur een witte boterham met hartig beleg, 

 bijvoorbeeld met kaas of sandwichspread.  

“En nu en dan een gebakken eitje. Ik weet wel dat 

volkoren brood gezonder is. Maar mijn leraar op  

de vakschool zei vroeger altijd: ‘Wit brood is het 

zuiverste’. En ik vind het gewoon heel lekker!”  

De koek wordt in Nijeveen gebakken volgens een 

oud recept, dat al is opgesteld door de voorganger 

van zijn vader. “Het enige wat is aangepast, is het 

gebruik van eendeneieren. In plaats daarvan 

 gebruiken we nu gewone kippeneieren. Je proeft 

geen verschil.” Hij bakt ontbijtkoek met onder 

 andere roggebloem en blanke stroop, kruidkoek 

met of zonder rozijnen en karamelcake. 

Zelf is Wolter Strijker geen grote snoeperd. “Af en 

toe een koekje bij de koffie of de thee. En soms 

haal ik voor mijn vrouw en mij op zaterdagmiddag 

een slagroomgebakje uit de bakkerij. Die eten we 

dan ‘s zondags samen op. Maar lang niet iedere 

zondag, hoor!” Hij wil net als zijn vader doorwerken 

in de bakkerij zolang hij dat kan. “Wat je graag 

doet, kun je lang volhouden. Ik ga nog iedere dag 

fluitend naar mijn werk.”

Wolter Strijker

smullen
met

WIE IS...?
Wolter Strijker (1934)  

is een van de oudste  

nog actieve bakkers in 

Nederland. Al op zijn 

 vijftiende bezorgt hij 

brood uit de bakkerij  

van zijn vader met de 

bakfiets bij mensen thuis. 

Na zijn militaire dienst 

treedt hij toe tot het 

 bedrijf Strijker Brood  

en Banket in Nijeveen, 

waar hij tot op de dag 

van vandaag samen  

met zijn vrouw actief is. 

Hun oudste zoon  

Henry is tegenwoordig 

eigenaar van het bedrijf. 

OP ZONDAG VOELT DE NU 82-JARIGE BAKKER WOLTER STRIJKER ZIJN LICHAAM 
 WELEENS EEN BEETJE. “DAN ZEGT MIJN VROUW: ‘JE WORDT EEN DAGJE OUDER’.  
EN DAT IS NATUURLIJK OOK ZO!” TOCH WIL HIJ HET WERK IN DE BAKKERIJ NOG 
STEEDS NIET MISSEN. “ALS IK DE GEUR VAN DEEG RUIK EN DE JONGENS BIJ DE  
OVEN ZIE, DENK IK: ‘HA FIJN, WE ZIJN ER WEER!’”

‘Wat je graag doet,  
kun je lang volhouden’
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BAS NIJHUIS IS BAKKER ÉN VOETBALSCHEIDSRECHTER. SINDS 2005 ARBITREERT 
HIJ IN DE EREDIVISIE. ALS ONDERNEMER EN VOORAL ALS SCHEIDSRECHTER OP 
DAT NIVEAU HEEFT HIJ DE CONDITIE EN HET UITHOUDINGSVERMOGEN VAN EEN 
TOPSPORTER. “IK MÓET TOPFIT ZIJN OM DEZE FUNCTIES TE KUNNEN VERVULLEN.”

“Een wedstrijd fluiten betekent veel 

 sprinten, dus intervaltraining is heel 

 belangrijk”, vertelt Bas Nijhuis in zijn 

 bakkerij in het Twentse Haaksbergen.  

“Tijdens een wedstrijd loop ik elf tot 

 vijftien kilometer, vrijwel  allemaal 

sprintjes. En niet alleen voor mijn  

fysieke prestaties is mijn conditie 

 belangrijk. Je moet ook tot en met het 

 einde van de wedstrijd een scherp 

 waarnemingsvermogen hebben en kunt 

het je niet permitteren om vermoeid te 

 raken. Scheidsrechters worden immers 

niet gewisseld!”

Tijd- en hoogteverschillen
Om zijn conditie op peil te houden, traint 

Bas vrijwel dagelijks. Via een app registreert 

hij zijn trainingen en resultaten, zodat 

deze op afstand kunnen worden uitgelezen 

en gevolgd. “Voorafgaand aan een 

 wedstrijd krijg ik een trainingsschema 

toegestuurd, dat ik vervolgens op eigen 

 gelegenheid en in mijn eigen regio kan 

uitvoeren.” Op de dag van de wedstrijd 

traint de  Nederlandse scheidsrechter  

net als de voetbalteams in het stadion 

waar de  wedstrijd wordt gespeeld.  

“Rondom een wedstrijd ben je meestal 

drie dagen in het land van bestemming.  

als topsporter

Bakker  
Bas Nijhuis 
 arbitreert  
op hoog  
niveauLeven
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Je moet uiteraard ook aan tijdsverschillen 

en soms aan de hoogte wennen, zoals 

 bijvoorbeeld in Mexico of Kazachstan.”

Vetpercentage
Bij het trainingsschema hoort ook een 

voedingsschema. Bas heeft er niet veel 

moeite mee om zich daaraan te houden. 

“Gezond eten is een kwestie van  gewenning. 

Ik heb inmiddels geleerd dat je de buiten-

ste ring van de supermarkt moet hebben: 

als je in de middenpaden belandt, gaat 

het mis.” Ieder jaar vindt een uitgebreide 

medische keuring plaats. Daarnaast worden 

zijn gewicht en vet percentage regelmatig 

getest. “Ik kan mij echt weleens te buiten 

gaan, maar moet toch regelmatig laten 

zien dat ik op gewicht blijf”, lacht de 

Twentse bakker. Diverse Olympische sporters 

van TeamNL snakten deze zomer na hun 

prestaties in Rio en de strenge voedings-

schema’s in de maanden daarvoor naar 

wit brood, pannenkoeken en friet met een 

EIGEN BAKKERIJ
Bas Nijhuis is niet alleen scheidsrechter  

in het betaald voetbal. Hij bezit ook een 

ambachtelijke bakkerij in het Twentse 

Haaksbergen met de naam Bi’j Oons. 

“Sinds ik zelf een bakkerij heb, ben ik 

brood nog meer gaan waarderen”, aldus 

de scheidsrechter. “Ik probeer álles uit 

wat mijn bakkers maken. Er is zoveel 

 keuze!” Toen hij de bakkerij net had 

 overgenomen, werd hij vrijwel dagelijks 

verleid door het assortiment bonbons in 

de winkel. Gelukkig kan Bas zich nu en 

dan wel een uitspatting veroorloven: 

 tijdens het fluiten van een officiële wedstrijd 

verbrandt hij circa 1.800 calorieën.

NATIONALE SPORTWEEK
De NOC*NSF organiseert al dertien jaar een Nationale Sportweek in Nederland. Tijdens deze 

week wordt sporten op allerlei manieren gepromoot om te laten zien hoe leuk en gezond 

 bewegen is. Dit jaar zijn er ruim 9.000 activiteiten georganiseerd, waaraan meer dan een miljoen 

mensen deelnamen. Honderden sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties 

openen tijdens de Nationale Sportweek in september hun deuren en verzorgen clinics, toernooien 

en demonstraties. De Nationale Sportweek is uitgegroeid tot een landelijk sportevenement,  

met elke editie recordaantallen die ieder jaar toenemen. De eerstvolgende editie vindt plaats  

van 17-25 september 2017. Wilt u weten welk brood u het beste kunt eten voor u gaat trainen? 

Vraag het uw ambachtelijke bakker!

hamburger. Ook Bas reed onlangs na een 

pittige selectieweek vol trainingen en 

 keuringen linea recta naar een fastfood-

keten langs de snelweg. “Je hebt iets gehaald 

en dan voelt het als een soort beloning. 

Maar het is wel zo: hoe minder je het eet, 

hoe minder het je smaakt. Ook dat is een 

kwestie van gewenning.”

Gouden tip: 
ontbijt!

Bas Nijhuis: “Zorg iedere dag voor een 

voedzaam ontbijt, bijvoorbeeld met 

 volkoren boterhammen. Ontbijten helpt 

je verbranding op gang en zorgt voor  

een goede start van de dag. Eet hierna 

ongeveer iedere anderhalf uur iets 

 gezonds om die verbranding aan de  

gang te houden. Denk bijvoorbeeld aan 

fruit of kwark. Zelf ben ik dol op de 

 mueslirepen die mijn bakkers zelf maken. 

Die liggen overal, ook in de auto  

voor als ik onderweg ben.” 

Sinds ik  
zelf een  
bakkerij  

heb, ben ik  
brood nog  
meer gaan  
waarderen
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EERLIJK
en echt
Weten wat u eet? Heel eenvoudig: de ambachtelijke bakker 
 vertelt het u. Hij gebruikt immers eerlijke en echte ingrediënten. 
Elke dag vers en dus het allerlekkerst. Een goed verhaal!

BLIK OP DE  
WERKBANK VAN JE 

BANKETBAKKER
HET WATER LOOPT JE IN DE MOND ALS JE EEN BANKETBAKKERIJ 

 BINNENLOOPT. DE VITRINES STAAN BOMVOL PRACHTIGE TAARTJES, 
VERSGEBAKKEN KOEKJES EN SOMS NOG WARME KAAS- OF SAUCIJZEN-

BROODJES. NU EN DAN ZWEEFT DAAR DE GEUR VAN CHOCOLADE 
LANGS. HOE ZIET EEN DAG IN DE BANKETBAKKERIJ ERUIT?

Vrijwel alle banketbakkerijen hebben een warme en een koude kant, die als ruimtes van elkaar 
zijn afgescheiden. In de warme ruimte staat de oven, waarin hartige snacks, taartenbodems en 
andere lekkernijen worden  gebakken. In het koude  gedeelte wordt het gebak afgewerkt met 
fruit, crème, (slag)room, bavaroise of  chocolade. Sommige banketbakkerijen hebben daarnaast 
nog een aparte  ruimte voor de chocolaterie: deze vraagt om nog weer een andere, specifieke 
en vooral stabiele temperatuur.

06.00 uur

06.10 uur
Banketbakkers beginnen weliswaar niet zo 

vroeg als hun collega’s in de broodbakkerij, 

maar moeten nog altijd vroeg uit de veren.  

De meesten van hen beginnen rond zes 

uur in de ochtend, in het weekend soms 

nog een uurtje eerder. 

In de ochtend worden eerst alle reeds 

voorbereide producten uit de vriezer 

 gehaald om te kunnen ontdooien.  

Het gaat bijvoorbeeld om de bodems 

voor vlaaien en sloffen en om kapsels:  

het cakebeslag waarmee taarten worden 

gemaakt. Deze producten maakt de 

 banketbakker een paar keer per week  

‘in het groot’, zodat hij op de dag zelf alle 

aandacht kan besteden aan de afwerking.
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VERS UIT DE VRIEZER
Veel mensen vinden ‘vriezer’ een akelig woord als het om ambachtelijk brood of banket gaat.  
Het zou suggereren dat de (banket)bakker oude producten verkoopt. De vriezer is echter geenszins 
een vijand van vers. Een banketbakker gebruikt zijn vriezer om bepaalde producten op wat 
grotere schaal in het voren te kunnen maken, zodat hij op de dag zelf zijn aandacht kan besteden 
aan het afwerken en opmaken van zijn producten. Alles wat in de vriezer gaat, is net gebakken 
en kent een hoge doorloopsnelheid. Zo blijft de versheid optimaal bewaard en gegarandeerd.

De banketbakkers zijn druk bezig 

om  allerlei producten te maken 

waarmee zij hun taarten gaan af-

werken. De slagroom wordt ge-

klopt en er wordt Zwitserse room 

gekookt. De banket bakkers selec-

teren het mooiste  verse fruit en 

koken gelei. Hiermee krijgt 

vruchten gebak een prachtige 

glans en wordt beschermd  tegen 

uitdroging. Aan sommige gelei 

wordt een smaakje toegevoegd, 

zodat de smaaksensatie tijdens 

het eten van een taartje nog in-

tenser wordt.

Met name in de maanden mei, juni en september worden er flink wat bruids taarten 

in een banketbakkerij gemaakt. De banketbakker heeft voorafgaand aan de  

 Grote Dag een persoonlijk gesprek  gevoerd met het aanstaande bruidspaar om 

hun wensen te inventariseren. Zo weet hij precies naar welke smaak hun voorkeur 

uitgaat en hoe de taart eruit dient te zien: strak, klassiek met marsepein en rozen of 

wellicht lekker robuust met veldbloemen of andere decoraties. Kleuren, smaken en 

vormen zijn eindeloos met elkaar te combineren: laat dat maar aan de  creativiteit 

van een banketbakker over!  Alles kan, want het is hand- en maatwerk.

06.30 uur

Zodra de winkel vol ligt en de winkeldames hun gang 

kunnen gaan, begint in de banketbakkerij de productie 

voor volgende dagen. Iedere dag staan er andere 

 producten op de werklijst, die voor ongeveer een week 

vooruit worden gemaakt. De ene dag worden er honderden 

saucijzenbroodjes gebakken, de andere dag zijn het bodems 

voor de vlaaien of het schuim voor hazelnoottaarten. 

 Zodra de producten uit de oven zijn afgekoeld, gaan ze 

de vriezer in zodat de versheid optimaal blijft.

Rond half negen openen de meeste 

 banketbakkerijen hun deuren en 

moeten de vitrines in de winkel zijn 

gevuld. Soms zijn traktaties voor 

mensen die naar hun werk rijden dan 

al afgehaald, eventueel aan de achter

deur. Dagvers is immers het aller

lekkerst! Ook moeten nu de speciale 

bestellingen, zoals verjaardagstaarten 

in allerlei vormen en maten, klaar staan 

om te worden afgehaald of bezorgd.

De laatste koekjes zijn gebakken, soms wel twintig 

verschillende soorten. Hoewel vrijwel ieder koekje 

boter, bloem, suiker en eieren als basis heeft, hebben 

ze toch allemaal hun eigen specifieke deeg en 

 receptuur. Voor de banketbakker zit de werkdag er 

nu op. Morgenvroeg is hij weer bijtijds present!

08.30 uur

08.45 uur

16.00 uur

11.00 uur

Als de banketbakkerij  producten levert aan  derden, zoals bijvoor-

beeld supermarkten of horeca, zijn deze bestellingen vaak als eerste 

aan de beurt. De vers  afgewerkte taarten en gebakjes gaan op tijd 

mee met een bezorger,  zodat ook op andere plaatsen het gebak in 

de koelingen staat op het moment dat de deuren open gaan.

07.05 uur

BLIK OP DE  
WERKBANK VAN JE 

BANKETBAKKER

BAKWERK



De ingrediënten van brood zijn simpel: 

bloem, water, zout en gist. Hiervan kan 

 iedere bakker een goed brooddeeg maken. 

Maar tijdens het bereidingsproces moet  

er nog een belangrijk ingrediënt worden 

toegevoegd. Deeg moet namelijk bovenal 

IN EEN MAATSCHAPPIJ DIE STEEDS SNELLER OPEREERT, MEER INFORMATIE  
DAN OOIT AANBIEDT EN HET UITERSTE VAN MENSEN VRAAGT, KLINKT IN 
 TOENEMENDE MATE DE WENS OM HET LANGZAMER AAN TE DOEN.  
MENSEN SNAKKEN NAAR TIJD EN RUST. AMBACHTELIJKE BAKKERS KIJKEN DAAR 
NIET VREEMD VAN OP. ZIJ WETEN AL EEUWENLANG DAT TIJD HET BELANGRIJKSTE 
INGREDIËNT IS VOOR HET BESTE EINDPRODUCT!

tijd krijgen, zodat het goed kan rijpen en 

rusten. Op die manier komen de  aroma’s 

die van nature in graan zitten  optimaal 

tot ontwikkeling. Steeds meer ambachtelijke 

bakkers keren terug naar de basis van hun 

vak. Zij kiezen voor langere rijstijden van 

Geen turbotarwe maar 

SLOWBROOD!

het deeg om de smaak en het aroma van 

hun brood te optimaliseren. Daarnaast 

wordt in toenemende mate desem gebruikt 

als natuurlijk rijsmiddel. Dit is een dun 

beslag van water en meel, dat na een 

 periode van rust uit zichzelf gaat gisten. 

Tijd als kostbaar ingrediënt
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Je ambachtelijke bakker weet als geen 

 ander: tijd en aandacht zijn de beste 

 ingrediënten voor een gezond, natuurlijk 

en heerlijk product.

Meer smaak, minder calorieën!
Door zelf je brood te snijden, eet je vaak een  dikkere boterham. Dit betekent dat je minder 

 (calorierijk) beleg gebruikt en meer van de smaak van brood kunt genieten! Zorg dat een brood 

 altijd voldoende is afgekoeld voordat je het mes erin zet, om indeuken te voorkomen. Beleg de 

boterham eventueel in twee helften, zodat je kunt variëren met beleg maar nog altijd minder 

 beleg gebruikt. Heb je toch liever een voorgesneden brood? Informeer dan bij je bakker of zijn 

snij machine verschillende standen heeft om boterhammen in de dikte van jouw voorkeur te snijden.

SLOW FOOD
Slow Food is een wereldwijde beweging 

die sinds het einde van de jaren tachtig 

bestaat uit  aanhangers van good, clean 

en fair food. Dit betekent dat voedsel 

voor hen smaakvol, kwalitatief goed en 

gezond dient te zijn, geproduceerd moet 

worden zonder schade te veroorzaken 

aan de omgeving en bereikbaar moet  

zijn voor iedereen. Dat wil zeggen dat er 

toegankelijke prijzen voor consumenten 

worden gerekend en gezonde voorwaarden 

en marges bestaan voor producenten. 

Slow Food is opgericht als reactie op 

 fastfood en smaakvervlakking en zet zich 

 onder andere in om lokale tradities rond-

om eten en drinken in ere te herstellen. 

De beweging telt inmiddels ruim 100.000 

leden in 150 verschillende landen.

‘Tijd is het 
 belangrijkste 

 ingrediënt  
voor het beste 
eindproduct’

De ‘microflora’ van bacteriën en gisten  

die zodoende ontstaat, noemen we desem. 

Desem laat het beslag opborrelen en zorgt 

ervoor dat het mengsel een fris-zure geur 

verspreidt. De bakker voegt iets van dit 

verzuurde deeg bij wijze van gist toe aan 

zijn brooddeeg en zorgt er zodoende voor 

dat dit kan rijzen.

Desembrood
Desembrood maakt met zijn robuuste 

 uiterlijk en knapperige korst al een aantal 

jaren een fantastische comeback in de 

 Nederlandse bakkerijen. Het oudste en 

 bekendste zuurdesembrood is roggebrood, 

maar er bestaat ook volkoren, bruin en 

wit tarwebrood op basis van desem.  

Ook speltbrood wordt vaak gemaakt met 

desem en er wordt zelfs desembrood met 

noten of rozijnen gebakken. 

De bereiding van desembrood kost aandacht, 

inzicht en tijd. Brood op basis van desem 

heeft namelijk een lange rijstijd nodig, 

 gemiddeld zo’n 28 uur. Dit proces geeft 

desembrood zijn specifieke smaak en 

geur. Bij het bakken van een desembrood 

kan heel wat mis gaan. Het is dus typisch 

een product dat vakmanschap en aandacht 

vereist. Die aandacht, die ook steeds meer 

consumenten aan hun voeding besteden. 
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Een notenallergie 
is hetzelfde als een 
pinda-allergie

De geur van kaneel doet denken aan warm appelgebak en huiselijke 

taferelen. De specerij ruikt en smaakt echter niet alleen heel lekker: 

kaneel lijkt ook nog eens een flink aantal gezondheidsvoordelen 

te bieden. De stof kaneelaldehyde heeft een krachtig effect op 

onze stofwisseling. Kaneelaldehyde heeft antischimmel- en anti-

bacteriële eigenschappen, wat infecties zoals een zere keel of 

 verkoudheid kan verminderen en tandbederf en een slechte adem 

voorkomt. Bovendien zit kaneel bomvol antioxidanten, zoals de 

zogenaamde polyfenolen. Deze antioxidanten in kaneel hebben 

ontstekingsremmende effecten, die het risico op ziekten mogelijk 

verlagen en bijvoorbeeld de pijn als gevolg van artrose sterk 

 verminderen. Uit onderzoek is daarnaast gebleken dat het 

 verwerken van een halve theelepel kaneel per dag in onze voeding 

slecht cholesterol en de bloeddruk verlaagt. Mede door het feit 

dat kaneel bloedverdunnend werkt, wordt het risico op hart- en 

vaatziekten verkleint. Ook helpt kaneel het bloedsuikerniveau na 

een maaltijd beter in balans te houden. Opvallend is dat het effect 

van kaneel in veel gevallen wordt versterkt door de inname van 

kaneel te combineren met de consumptie van honing.

 

Er bestaan twee verschillende types kaneel. Ceylon kaneel is afkomstig uit  

Sri Lanka en heeft een mild kruidige, zoete smaak. Deze soort wordt ook wel 

de ‘ware kaneel’ genoemd. Daarnaast komt Cassia kaneel veel voor. Deze 

komt oorspronkelijk uit China en heeft een vrij sterke, beetje bittere smaak. 

Beide soorten hebben vergelijkbare gezondheidsvoordelen, maar Cassia kan 

in hoge doseringen (meer dan twee theelepels per dag) problemen veroorzaken 

in de lever en nieren. Daarom is Ceylon kaneel uiteindelijk beter én gezonder. 

In poedervorm zijn de twee kaneelsoorten niet van elkaar te onderscheiden. 

Je moet daarom afgaan op wat de verpakking zegt.

Er bestaan veel verschillende soorten noten. Deze hebben  

met elkaar gemeen dat het allemaal vruchten van bomen zijn, 

zoals amandelen, hazelnoten en walnoten. Een kokosnoot is 

geen noot, maar een vrucht. Ook pinda’s behoren niet tot de 

noten. Pinda’s zijn peulvruchten, net als erwten of sojabonen. 

Noten kunnen bij sommige mensen ernstige reacties geven, 

een enkele keer zelfs met fatale afloop. Wie een notenallergie 

heeft, reageert vaak op meerdere soorten noten - zelfs als deze 

qua plantenfamilie niet bij elkaar horen. Een pinda-allergie 

komt ook voor, maar is dus niet hetzelfde als een notenallergie. 

Wel blijkt dat veel mensen met een pinda-allergie ook allergisch 

zijn voor noten, en andersom. We noemen dat een kruisallergie. 

Een opgebouwde allergie voor het één kan tevens klachten 

 geven bij een voedingsmiddel dat hieraan verwant is.  

Om verwarring te voorkomen en omdat je nooit helemaal zeker 

weet of er tijdens het bereidingsproces van voedsel geen sporen 

van pinda’s tussen de noten zitten en omgekeerd, wordt meestal 

geadviseerd noten én pinda’s te vermijden. 

Brood, banket en chocolade zijn prachtige producten, 

waarover iedereen wel iets weet te vertellen.  

Maar: wat is nu waarheid? In deze rubriek leggen  

wij u feiten en fabels voor. Twijfelt u aan uw brood- of 

banketkennis? Stel uw vragen aan de bakker! feitof fabel ?

Volgens de Gezondheidsraad hebben vier- tot zesduizend mensen in 

 Nederland een potentieel levensbedreigende voedselallergie,  

onder wie duizend tot vijftienhonderd kinderen. Ernstige reacties kunnen 

door veel voedingsmiddelen worden veroorzaakt, maar pinda’s en noten 

leveren veruit het grootste aandeel.

Kaneel is gezond
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Iedere streek in Nederland kent haar eigen  lekkernijen. De ambachtelijke  bakker speelt bij de productie daarvan vaak een toonaangevende rol.

De Hoornse Broeder heeft een zoete 

smaak met een sterk rozijnenaroma.  

Van oorsprong wordt het zware en luxe 

 rozijnenbrood gegeten op vastenavond:  

de laatste avond van het carnaval en dus 

de vooravond van de veertig dagen 

 vastentijd voorafgaand aan Pasen.  

In Noord-Holland wordt deze avond ook 

wel ‘Dikke Dinsdag’ genoemd. Het is 

 traditie om deze avond nog één keertje te 

genieten van al het goede dat bijvoorbeeld 

de bakker brengt. Zoals Brabant de 

 worstenbroodjes heeft en Limburg zijn 

nonnevotten, zo heeft Noord-Holland voor 

dit moment de Hoornse Broeder.

Geboortebrood
Daarnaast staat de Hoornse Broeder bekend 

als geboortebrood: het wordt tot op de dag 

van vandaag regelmatig aan kraamvrouwen 

geschonken. Sommige bakkers spuiten de 

naam van de baby met suiker op het 

brood. Tegenwoordig wordt de Hoornse 

Broeder ook veelvuldig verkocht als relatie-

geschenk of als presentje, niet in de laatste 

plaats door toeristen die een bezoek aan 

Noord-Holland in het algemeen of de stad 

Hoorn in het bijzonder brengen.

Naamgeving
Over de oorsprong van de naam ‘Hoornse 

Broeder’ bestaan verschillende theorieën. 

Het product kan zijn vernoemd naar een 

broederschap van bakkers. Om toe te treden 

tot dit exclusieve gilde, moest de gezel een 

meesterwerk maken in de vorm van een 

rond rozijnenbrood. Het kan ook zijn  

dat de naam is ontleend aan geestelijke 

broeders, die het brood bij bijzondere 

 gelegenheden zouden hebben uitgedeeld 

aan de armen. Ook kan het brood zijn 

 vernoemd naar de traditionele bijnaam 

van de inwoners van Hoorn: broeders.

Hoornse Broeder

DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND STAAT BEKEND OM DIVERSE SOORTEN KRENTEN-
BROOD. POPULAIR IS DE HOORNSE BROEDER: EEN ROND EN PLAT ROZIJNENBROOD 
MET EEN RIJKE VULLING VAN ROOMBOTER, KANEEL EN BRUINE BASTERDSUIKER, 
DAT WORDT GEBAKKEN IN DE OVEN OF EEN PAN.  VAAK WORDT DE BROEDER 
 GEGETEN MET EEN LIK ROOMBOTER AAN DE ZIJKANTEN VAN EEN SNEETJE. 

BEREIDINGSWIJZE
Een Hoornse Broeder wordt gemaakt door twee lagen deeg vermengd met krenten en rozijnen 

op elkaar te leggen. Op de onderste plak deeg wordt een klont roomboter gelegd, waarop een 

flinke schep bruine basterdsuiker vermengd met kaneel komt. Daar komt vervolgens nog een 

plak deeg bovenop. Als de Hoornse Broeders zijn gebakken, worden boter en suiker nog heel 

even door de bakker met elkaar vermengd door de bovenste plak van het deeg te tillen en het 

mengsel goed om te roeren. Hierna zijn de Hoornse Broeders klaar om op te eten.

Rozijnen en krenten  

leveren een brood  

extra voedings stoffen.   

Ze bevatten bijvoorbeeld  

ijzer. Daarom zit in een 

krenten brood meer ijzer  

dan in witbrood, hoewel 

 beide brood soorten van 

bloem zijn gemaakt.

VAN STREEK! 11
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Aan het einde van de zomer worden veel 

gewassen geoogst. De zomerzon heeft haar 

best gedaan en mooi gekleurde, rijpe appels 

en peren kunnen in september en oktober 

worden geplukt. Diverse graansoorten zijn 

in Nederland al in augustus van de akkers 

HISTORISCHlekker

HET IS OOGSTTIJD IN NEDERLAND. NOTEN, APPELS, PEREN EN GRAAN ZIJN KLAAR  
OM GERAAPT, GEPLUKT OF GEDORST TE WORDEN. VROEGER GING DE OOGST IN 

 NEDERLAND GEPAARD MET VEEL VERTIER. MEN ORGANISEERDE OOGSTFEESTEN OP  
HET LAND OF GENOOT UITBUNDIG VAN DE BIJ DE OOGST BEHORENDE KERMIS.

gehaald. Oogsten is in ons land lange tijd 

vergezeld gegaan van grote, uitbundige 

volksfeesten. Zodra het graan in de schuur 

was geborgen, vond men het wel tijd voor een 

verzetje. Daarom is in veel plaatsen de kermis 

lange tijd verbonden geweest met de oogst. 

Rijstebrij
De kermis was voor veel mensen hét 

 moment van het jaar om eens even heerlijk 

uit de band te springen. Iedere stad en elk 

dorp in Nederland kende wel een kermis, 

die één tot meerdere dagen kon duren.  

Leve 
de 
nieuwe 
oogst!
Dankbaarheid en  blijdschap tijdens kermis en oogstfeesten 
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Tijdens deze kermis werd vaak ontstellend 

veel gegeten en gedronken. Families kwamen 

van heinde en ver bij elkaar en gingen 

 gezamenlijk aan tafel. Daarop ontbraken 

nooit de grote, platte schalen rijstebrij 

met saffraan en kaneelstokken, mooi geel 

gemaakt en dik met suiker bestrooid.  

Ook vlaaien hoorden echt bij de kermis, 

net als stokvis met aardappelen.

Kermisgebak
De plaatselijke suiker-, pastei- en banket-

bakkers zetten tijdens de kermis eveneens 

hun beste beentje voor. Men kon er bij-

voorbeeld genieten van in eieren geweekt 

brood, Spaanse pap en wafels. Trommels 

en dozen waren tot de rand toe gevuld met 

pasteitjes, letters, marsepein, kruidkoeken, 

zoete erwten en koeken gevuld met sukade, 

rozijnen en krenten. Bijna iedere kermis 

Zomer- en  
wintertarwe
Er bestaat zomer- en wintertarwe. 

 Wintertarwe wordt in het najaar gezaaid, 

tussen oktober en december. Zomertarwe 

wordt in het voorjaar gezaaid, tussen 

 januari en maart. Beide soorten worden  

in de zomermaanden geoogst.  

Over het algemeen heeft wintertarwe 

 hogere opbrengsten, omdat het langer 

de tijd heeft om te groeien.

in Nederland had zijn eigen kermiskoek. 

Zo kende men in Zuid-Holland de knapkoek, 

in Delft de Bijbelkoek en Delftse jaapmaatjes 

en in Brielle de jaarkoek.

Oogstfeesten
Ook tijdens oogstfeesten stonden bijzondere 

brood- en banketgerechten centraal.  

In Twente werden stoppelhanen gebakken 

ter ere van het binnenhalen van de oogst: 

broodhaantjes op een krans van brood.  

In Zeeland werden speciale ovenkoeken 

gebakken van het nieuwe meel.  

NOTEN OOGSTEN
Walnoten komen vaak uit de Verenigde Staten, Frankrijk of Italië. Maar ze gedijen ook prima op 

Hollandse bodem. Daarom kiezen diverse (banket)bakkers als het kan voor de lokale herkomst 

van hun (wal)noten. Walnoten kun je op twee momenten in het jaar oogsten (vaak in het wild, 

want walnotenbomen staan door heel Nederland en vaak op openbaar terrein): vóór 21 juni  

of in het najaar, vanaf medio oktober. Als je in juni plukt, is de schil nog groen en zacht.  

Van groene walnoten kun je onder andere likeur maken. In oktober is het niet plukken, maar rapen; 

de walnoten zijn dan rijp en vallen van de boom. Wie een boom in eigen tuin plant, is meteen 

verlost van muggen en andere insecten. Die vinden de notenboom namelijk stinken.

Meestal waren dat ongevormde kluiten 

deeg, die in de oven vóór het vuur werden 

gebakken. In sommige Zeeuwse plaatsen 

maakte men deze koeken in hartvorm.  

Ze werden hoe dan ook opgediend met 

 boter, suiker en zwarte siroop en met flinke 

hoeveelheden bier. Uit Drenthe kennen 

we het jaarmarkt brood: een brood gebakken 

van de nieuwe roggeoogst en gezamenlijk 

genuttigd door iedereen die betrokken 

was bij de oogst. De nieuwe oogst was aan-

leiding voor dankbaarheid en blijdschap. 

En die  emoties gaan al eeuwenlang 

 vergezeld van iets lekkers uit de oven!
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PRACHT
VAK!

Arjan van Dommelen is de derde generatie in een echte bakkersfamilie.  

Als kind bakte hij al graag broodjes voor zijn moeder, samen met zijn vader in 

de bakkerij. Hij vindt dat het bakkersvak hem op het lijf is geschreven, want hij 

is een echt ochtendmens. Werken in de nacht vindt hij dan ook helemaal niet erg. 

“Dan heb je lekker wat aan de dag.” Daarnaast spreekt de variatie in het werk 

hem aan. “Iedere dag is anders! En ik houd van afwisseling.” De Montfoortse 

bakker kan bijna niet kiezen als hem wordt gevraagd wat hij het liefste bakt. 

“Dommeltjes Knopenkoeken of tulbandcake? Paaseieren maken vind ik ook zo 

leuk. Of wacht, Zeeuwse Bolussen!” Zelf eet hij het allerliefst een kerststol uit 

eigen bakkerij. Maar wie weet is dat volgend jaar weer iets anders. In de bakkerij 

in Montfoort worden namelijk regelmatig nieuwe producten ontwikkeld.

Naam:  

Arjan  
van Dommelen
Leeftijd: 29 jaar

Functie: zoon van de 

 eigenaar van Bakkerij  

Jan van Dommelen in 

 Montfoort, verantwoordelijk 

voor de banketbakkerij

Mijn vak: “Passie!”

Naam:  

Roel van 
 Everdingen

Leeftijd: 55 jaar

Functie: eigenaar en  

patissier bij Patisserie  

Jarreau in Den Haag

Mijn vak: “Fantastisch  

leuk en lekker!”

Roel van Everdingen is ooit door een kennis van zijn vader in  

contact gekomen met het vak van patissiers. “Het feit dat je creatief 

kunt zijn en andere mensen blij maakt met je  producten, dat sprak 

mij meteen ontzettend aan.” Het liefst bakt hij macarons:  

luchtige koekjes van schuim met daar tussen een smakelijke vulling. 

En waar je hem zelf ’s nachts voor wakker mag maken?  

“Een Charlotte-gebakje, gemaakt van vanillemousse, beslag van lange 

vingers en verse  frambozen. Heerlijk!” Dat hij soms vroeg uit de veren 

moet om zijn vak uit te oefenen, deert hem niet. “Sommige artiesten 

gaan laat naar bed, anderen staan vroeg op. Dat hoort erbij!”

ZE STAAN OP ALS ANDERE MENSEN NOG SLAPEN. ZE LEVEREN FYSIEK 
ZWAAR WERK EN STAAN VAAK URENLANG IN DE WARMTE VAN DE OVENS. 

WAAROM KIEZEN MENSEN EIGENLIJK VOOR HET BAKKERSVAK?

HART
VOOR DE ZAAK

Sommige artiesten  
gaan laat naar bed,  

anderen staan vroeg op
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Naam:  

Charles  
Ammerlaan

Leeftijd: 57 jaar

Functie: algemeen  

directeur van  

Echte Bakker Ammerlaan  

in Sassenheim

Mijn vak: “Veelzijdig!  

Iedere dag brengt een  

nieuwe uitdaging.”

Naam:  

Thomas van  
Bavel
Leeftijd: 31 jaar

Functie: bakker en  

eigenaar van Stadsbakkerij  

De Diamanten Ring in Delft

Mijn vak: “Elke dag topsport  

om de allerbeste kwaliteit op 

de plank te leggen.”

Naam:  

Stefan van 
Daalen

Leeftijd: 25 jaar

Functie: samen met ouders 

 managementteam van  

Brood & Ko in Bodegraven

Mijn vak: “Een veelzijdig 

 prachtvak!”

Zijn ouders hadden al een bakkerij, maar de eerste zestien jaar van 

zijn leven twijfelt Charles Ammerlaan of hij wel in hun voetsporen wil 

treden. “Uiteindelijk ben ik er toch ingestapt. En daar heb ik nooit 

één dag spijt van gehad. De veelzijdigheid van het vak spreekt me 

ontzettend aan. Je maakt van pure grondstoffen een fantastisch 

eindproduct.” Ook de managementkant van zijn functie spreekt hem 

aan. Als directeur is hij verantwoordelijk voor elf winkels in de 

 Bollenstreek en al hun medewerkers. Charles bakt het liefste brood. 

Hij eet dat ook graag, vooral desembroden en kerststol vinden gretig 

aftrek. “Maar een gewone moorkop kan ook ontzettend lekker zijn!” 

Hoewel hij vroeger weleens baalde van de gedachte dat zijn vrienden 

aan de bar zaten, vindt Charles het nooit erg om in de nacht te 

 werken. “Bakkers hebben het mooiste beroep van de wereld.  

Iedere nacht maken zij iets van ‘niets’. Elke handeling, hoe klein ook, 

draagt bij aan de kwaliteit, vorm, smaak en voedingswaarde van het 

 product. Dát is ambacht. Ik zou niets anders dan bakker willen zijn.” 

Het bakkersvak wordt Stefan van Daalen met de pap- of 

liever gezegd pollepel ingegoten. Toch is hij aanvankelijk 

niet vaak te vinden in de bakkerij van zijn ouders.  

“De interesse kwam pas later. Tijdens mijn economische 

studie koos ik voor stageperiodes bij andere bakkerijen, 

om te ontdekken of het vak echt iets voor mij is. Dat 

bleek het geval! Daarom ben ik na mijn HBO-opleiding 

een bakkersopleiding gaan volgen en daarna aan de 

slag gegaan in het bedrijf van mijn ouders.” Hij raakt 

verrast door de veelzijdigheid van alle brood- en banket-

producten in de bakkerij. “Alles kan! Daardoor kun je je als 

bakker steeds vernieuwen en de klant blijven verrassen.” 

Zelf mag hij graag cake bakken. “Een technisch goede 

cake bakken is veel moeilijker dan men soms denkt. 

Dat vind ik altijd een leuke uitdaging om aan te gaan.” 

Natuurlijk snoept de Bodegraafse bakker zelf ook 

 weleens. “Onze huisgemaakte koeken met haver en 

rozijnen: daar kan ik eigenlijk nooit vanaf blijven.”

“Ik ben een echte broodfanaat”, bekent Thomas van Bavel. “Ik vind brood 

 gewoon ontzettend lekker! Het liefst eet ik volkoren brood, maar een boterham 

met rosbief of hagelslag is ook niet te versmaden.” Thomas selecteert zijn 

grondstoffen met zorg en gebruikt voor zijn producten alleen de beste 

 ingrediënten. Binnen zijn bakkerij werkt hij veel met desem. “Goed desem is de 

basis van ieder onderscheidend product. De verwerking is niet altijd gemakkelijk, 

maar wel enorm leuk om te doen.” Hij kan zich niet meer voorstellen ooit iets 

anders te zijn dan een ambachtelijke bakker. “Het bakkersvak past bij mij omdat 

ik graag met mijn handen werk en het leuk vind om met mensen bezig te zijn. 

Ik wil mij iedere dag weer onderscheiden met verse en lekkere producten.  

Alles draait om focus, concentratie en genieten van het eindresultaat.”

De klant blijven verrassen
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Dit magazine wordt u aangeboden door 
uw ambachtelijke (banket)bakker

Zoete pizza’s
PIZZA IS ONZE FAVORIET UIT DE  ITALIAANSE KEUKEN. WIST JE DAT EEN  PIZZABODEM NIET 
ALLEEN HEERLIJK SMAAKT MET  HARTIGE  INGREDIËNTEN ZOALS HAM, KAAS OF SALAMI 

MAAR OOK KAN WORDEN  BELEGD MET ZOETE  PRODUCTEN? LEKKER ALS TUSSENDOORTJE, 
BIJ DE  KOFFIE OF ALS DESSERT, EVENTUEEL  GESERVEERD MET EEN BOLLETJE IJS.

Een bodem van briochedeeg smaakt 

 heerlijk met een vulling van jam,  

gele room en vers fruit. Vind je het maken  

van dit deeg te  bewerkelijk? Vraag dan  

aan je bakker of hij een briochebodem 

voor je bakt!

Ook traditionele bodems van pizzadeeg  

kun je beleggen met zoete  ingrediënten. 

Prik de bodem eerst meerdere malen in  

met een vork,  zodat het deeg tijdens het 

bakken niet teveel rijst. Zorg ervoor dat je 

met het beleg ongeveer twee centimeter  

uit de rand van de bodem blijft.  Bestrooi 

deze rand eventueel met kristalsuiker.

Flammkuchen zijn het Duitse antwoord op 

(zoete) pizza’s. Ze komen oorspronkelijk uit 

de Elzas, waar ze gegeten worden met 

crème fraîche, veel ui en spek. Het verschil 

tussen pizza en Flammkuchen zit ‘m vooral 

in de vorm én in de laag crème fraiche in 

plaats van tomatensaus.

Een aantal suggesties voor beleg:
-  Strijk een laagje crème fraiche uit over 

de pizzabodem en leg hierop halve 

 aardbeien met de doorgesneden kant 

naar beneden. Meng 15 gram kristalsuiker 

met een theelepel vanillesuiker en strooi 

dit over de pizza. Afbakken in de oven in 

15-20 minuten op 190 °C.

-  Smeer de afgebakken pizzabodem in met 

Nutella, bestrooi deze met diverse soorten 

noten en werk de pizza af met karamel.

-  Bestrijk de afgebakken pizzabodem met 

abrikozenmousse en bestrooi deze met 

blokjes vers fruit en komijnekaas. Een 

verrassende combinatie!

SMAKELIJK
ETEN!

Met karamel en noten
Zoet briochedeeg met vers fruit

Met fruit en komijnekaas

-  Smeer een laagje mascarpone op de 

 pizzabodem en verdeel hierover  

100 gram amarenakersen. Garneer het 

geheel met amandelen. Afbakken in de 

oven in 15-20 minuten op 200 °C.  

Schep vlak voor het serveren drie 

 eetlepels kersensap over de pizza uit.  

Ook kun je er een klein beetje chocolade 

overheen raspen. Deze smaak gaat goed 

samen met de kersen.


