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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.

Op 14 februari is het Valentijnsdag. De dag waarop ik graag wat extra aandacht 

schenk aan mensen die me dierbaar zijn: mijn man Michael, onze dochter Indy, 

mijn beste vriend of een goede vriendin. Vaak koop ik iets leuks voor hen of ik 

stuur een kaartje. Kleine moeite, groot plezier.

Als ik terugdenk aan hoe ik het vroeger beleefde, voel ik een glimlach van oor 

tot oor kriebelen. Hoe spannend was het om af te wachten of er iets voor je in 

de ouderwetse brievenbus zou zitten! Iedere kaart die ik ooit heb gekregen, 

vond ik bijzonder. En die van mijn man helemaal, want negen van de tien keer 

vergeet hij het… 

Ook rondom Valentijnsdag ben je bij de ambachtelijke bakker aan het goede 

adres. Hij maakt de lekkerste bonbons en de mooiste decoraties van chocolade 

of andere zoetigheid. Eventueel in goed overleg op maat, helemaal naar jouw 

wensen. Dat past bij een liefdevolle dag: of je er nu van deelt of jezelf een keer 

heerlijk en zonder enig schuldgevoel trakteert. Een van de belangrijkste lessen 

in mijn leven is dat je eerst jezelf moet liefhebben, wil je je liefde kunnen delen. 

Als je van jezelf houdt, houden anderen ook van jou!

Liefdevolle groet,

COLOFON
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De vader van Ruud ‘whats-in-a-name’ Bakker heeft 

jarenlang bij een ambachtelijke bakkerij gewerkt. 

“’s Nachts bakte hij brood, dat in de ochtend moest 

worden uitgevent. Al zijn kinderen sprongen bij. 

Ik zie mezelf nog als kleine jongen op de fi ets, met 

zeven dozen vol banketletters tussen mijn kin en 

het stuur geklemd.”

In die tijd houdt hij niet erg van bakkersproducten. 

“Ik associeerde ze met hard werken en veel drukte. 

Wat me wel altijd is bijgebleven, zijn de geuren uit 

de bakkerij. Ook heb ik in die tijd enorm veel over 

service en klantgericht zijn geleerd. Van de lessen 

bij de bakker heb ik mijn hele leven profi jt gehad.”

Tegenwoordig snoept hij graag. “Net als onze Koningin 

lach ik om één koekje bij de koffi e. Vaak heb ik al 

tijdens het eerste bakje een tweede uit de trommel 

gestolen. En feestelijke gelegenheden grijp ik graag 

aan voor taart of gebakjes.” Zo’n lekkere verse slag-

roomtaart, daar mag je hem ’s nachts voor wakker 

maken. “Doordat we vroeger altijd producten uit 

de bakkerij aten, weet ik hoe brood en banket echt 

hoort te smaken. Producten met pure ingrediënten 

zijn het beste voor je gezondheid, maar ook voor je 

smaak en je beleving. Kwaliteit herken ik meteen.”

Kleintje Pils

smullen
met

WIE IS...?
Kleintje Pils is in veertig 

jaar tijd uitgegroeid van 

een lokale carnavals band 

tot een pretband van 

wereldfaam die elk 

 publiek, waar ook ter 

 wereld, kan vermaken. 

De muzikanten uit de 

Bollenstreek traden op 

in 32 verschillende landen 

en speelden onder 

 andere voor de Paus, 

 Koning Willem-Alexander 

en Koningin Máxima. 

Ze bezochten EK’s en 

WK’s voetbal, de Tour 

de France en zeven 

Olympische Spelen. 

Eind 2015 verscheen 

vanwege het 40-jarig 

 jubileum een boek over 

de band: ‘Unieke muziek 

voor elk publiek’.

TOEN DE BANDLEDEN VAN KLEINTJE PILS WEKENLANG IN JAPAN VERBLEVEN EN 
VOORNAMELIJK RIJST MET VIS EN ZEEWIER KREGEN VOORGESCHOTELD, VERLANGDEN 
ZE ENORM NAAR EEN VOLKOREN BOTERHAM MET KAAS OF HAGELSLAG. “ER GAAT 
NIETS BOVEN ZO’N OER-HOLLANDSE TRAKTATIE, WAAR TER WERELD JE OOK BENT”, 
ALDUS BANDLID RUUD BAKKER.

‘Al tijdens het eerste 
bakje koffi e, steel ik een tweede 

koekje uit de trommel’
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NA EEN GEZELLIGE EN CULINAIR GEZIEN VAAK OVERDADIGE DECEMBERMAAND 
TREKKEN VEEL NEDERLANDERS DE BROEKRIEM WEER AAN. MAAR SOMS NIET 
ZO STRAK ALS ZIJ WEL ZOUDEN WILLEN… DAAROM STAAT IN JANUARI AFVALLEN 
VAN OUDSHER HOOG OP HET LIJSTJE MET GOEDE VOORNEMENS. EN WIE EEN 
PAAR KILO’S KWIJT WIL, HOEFT ECHT GEEN AKELIGE DIËTEN TE VOLGEN.

We trekken de broekriem aan

BLIJ  
IN
BALANS
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PUUR!
Wie wil afvallen, kan nog steeds heel lekker eten! Kies voor goede voeding en liefst pure 

producten die ambachtelijk zijn bereid. Puur voedsel is onbewerkt, draagt bij aan een goede 

gezondheid en levert een maatschappelijke bijdrage doordat het in veel gevallen uit de 

 regio komt. Het hoeft geen eindeloze kilometers af te leggen om op jouw bord te belanden. 

Daarom werken ambachtelijke bakkers waar mogelijk graag met graan, fruit, eieren en andere 

producten uit eigen streek. Lekker, lokaal, natuurlijk, gezond en betrokken!

Overgewicht hebben betekent dat je meer 

weegt dan goed is voor je gezondheid. 

Structureel teveel kilo’s meedragen vergroot 

namelijk de kans op hart- en vaatziekten, 

gewrichtsklachten en diabetes type 2. 

Een gezond gewicht verkleint de kans op 

bepaalde vormen van kanker. Met een 

goed gewicht zit je bovendien lekker in 

je vel. Je voelt je fi t, kunt gemakkelijk  

 bewegen, raakt niet snel buiten adem 

en hebt minder kans om ziek te worden. 

Overtollige kilo’s kwijtraken is daarom de 

moeite waard: je krijgt er veel voor terug. 

En het hoeft echt niet te betekenen dat je 

maandenlang op een houtje moet bijten.

Eet volkoren

Koolhydraten mijden is bijvoorbeeld niet 

nodig. Sterker nog, je lichaam heeft deze 

hard nodig voor de dagelijkse energie om te 

kunnen presteren. Krijg je geen koolhydraten 

binnen, dan haalt je lichaam energie uit 

je spiereiwit. Daarmee eet je dus als het 

ware je eigen spieren op. Koolhydraten 

kun je het beste uit volkoren producten 

halen, zoals volkoren brood. Een volkoren 

boterham geeft een verzadigd gevoel en 

 levert je lichaam belangrijke voedings-

stoffen, zoals vitaminen en mineralen.

Beweeg gezond

Ook overdadig sporten is onnodig. Natuur-

lijk helpt iedere vorm van lichaamsbeweging 

mee om meer calorieën te verbranden dan 

worden ingenomen. Bovendien geldt:  

hoe meer spierweefsel je kweekt, hoe meer 

calorieën je verbrandt. Maar een uurtje 

fi etsen of wandelen in de buitenlucht is 

ook al mooi meegenomen. Je eetpatroon 

EETDAGBOEK
Krijg je voldoende voedingsstoffen en 

energie binnen? Heb je enig idee hoeveel 

calorieën je dagelijks gebruikt? Om goed 

inzicht te krijgen in je eetpatroon kun je 

een poosje een eetdagboek invullen, 

 bijvoorbeeld via de app Mijn Eetmeter 

van het Voedingscentrum. 

aanpassen is vaak gemakkelijker dan heel 

intensief te gaan sporten. Veel beweging 

maakt je bovendien hongerig en moe, 

waardoor je juist meer kunt gaan eten. 

Kies daarom voor een combinatie: minder 

en gezonder eten en meer bewegen.

Check regelmatig

Je blijft op gewicht als er balans is tussen 

de hoeveelheid energie uit je eten en 

 drinken en de hoeveelheid energie die je 

lichaam verbruikt. Als je wilt afvallen, 

moet je er dus simpelweg voor zorgen dat 

je meer verbruikt dan dat je inneemt. 

Een slanker lichaam heeft minder energie 

nodig. Dat betekent dat je na een periode 

van afvallen blijvend minder eten nodig 

hebt dan voorheen. Je oude leefpatroon 

zorgde er immers voor dat je te zwaar was 

geworden. Weeg jezelf daarom regelmatig 

om te kijken of je op gewicht blijft. 

Zo kun je tijdig je leefstijl aanpassen en 

voorkomen dat je weer veel aankomt.

Je lichaam heeft koolhydraten nodig 
om te  kunnen presteren
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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!

SUIKER HEEFT EEN SLECHTE NAAM. HET IS NIET GOED VOOR JE 
TANDEN EN JE ZOU ER DIK VAN WORDEN. MAAR SUIKER LEVERT 
ONS LICHAAM OOK ENERGIE, ZEKER OP DIE MOMENTEN DAT WE 
WEL EEN EXTRAATJE KUNNEN GEBRUIKEN. BOVENDIEN GEEFT 
HET VEEL PRODUCTEN HUN KENMERKENDE EN LEKKERE SMAAK. 
WAT IS WIJSHEID? MIJDEN OF MET MATE GEBRUIKEN?

Suiker of sacharose is een zoete stof, die 

van nature voorkomt in voedingsmiddelen 

zoals fruit, maïs, suikerriet en suikerbiet. 

Voor de smaak, maar ook voor de structuur 

en als kleurmiddel of stabilisator wordt 

suiker toegevoegd aan producten zoals 

het banket van een ambachtelijke bakker. 

Suiker levert energie, maar geen voedings-

stoffen zoals vitamines, mineralen of vezels. 

Teveel suiker eten kan bovendien bijdragen 

aan het ontstaan van overgewicht. 

Ook de kans op gaatjes in tanden of kiezen 

wordt groter wanneer je te vaak op een 

dag producten met suiker eet of drinkt.

Zelfde voedingswaarde

Sommige mensen denken dat zoetstoffen 

zoals honing, rietsuiker of agavesiroop beter 

zijn voor het lichaam dan kristalsuiker, 

omdat ze natuurlijker zouden zijn. Dit is 

niet het geval. De meeste suikers bestaan uit 

glucose, fructose of een mengsel hiervan. 

EEN SUIKER-
KLONTJE BEVAT 
18 KCAL.  SUIKER 
LEVERT NET ALS 

ALLE ANDERE 
KOOLHYDRATEN 

4 KCAL PER GRAM.

KLO
18 K
LEVE

ALL
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Dit geldt voor suiker, stropen, honing en 

siropen zoals agavesiroop of maple syrup. 

Er is geen verschil in voedingswaarde 

 tussen al deze suikers. Zelfs fruit uit suiker 

of groente is dezelfde suiker als die uit 

suikerbiet of suikerriet. Er wordt door het 

lichaam geen onderscheid gemaakt tussen 

van nature aanwezige of toegevoegde suiker. 

Alle suikers worden door het lichaam op 

dezelfde manier verwerkt. Ze worden 

 afgebroken tot glucose, de ‘brandstof’ voor 

het lichaam, en leveren dezelfde hoeveel-

heid calorieën.

Fabel

Suiker behoort tot de koolhydraten. In 

onze voeding zijn koolhydraten, naast vet 

en eiwit, een belangrijke energieleverancier. 

Dat je dik wordt van koolhydraten, is een 

fabel. Overgewicht ontstaat wanneer er 

meer calorieën worden ingenomen dan 

verbruikt, ongeacht waar deze calorieën 

vandaan komen. Koolhydraten behoren 

tot de basisvoedingsstoffen die ons lichaam 

nodig heeft. Ze zijn grofweg te verdelen in 

suikers en in zetmeel. Omdat suiker naast 

energie geen andere voedingsstoffen levert, 

kun je dit het beste met mate gebruiken. 

Zetmeel doet in vergelijking meer voor je 

lichaam en is een gezondere energiebron, 

omdat het wel vezels, vitaminen en mine-

ralen bevat.

Zoals voor heel veel voedingsmiddelen 

geldt, geldt ook voor suiker: geniet ervan 

met mate. Wees niet bang om op z’n 

tijd een heerlijk gebakje of een stuk 

 chocolade te eten. Een normale inname 

van suiker past prima in een gevarieerd 

en uit gebalanceerd voedingspatroon dat 

in overeenstemming is met de adviezen 

van de Gezondheidsraad.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) heeft berekend dat 

 Nederlanders  gemiddeld 65 gram 

suiker per dag innemen, ofwel 24 kilo 

per jaar. Dit is zowel van nature 

 aanwezige suiker, zoals in fruit en 

 groente, als toegevoegde suiker samen.

Zoetstoffen zoals honing, 
agavesiroop of kristalsuiker hebben allemaal
          dezelfde voedingswaarde

24 KILO 
PER JAAR

ZOETSTOFFEN
Zoetstoffen zijn stoffen die aan voedings-

middelen worden toegevoegd om ze 

zoeter te maken. Ze zijn er in twee varianten: 

polyolen en intensieve zoetstoffen. Polyolen 

zijn half zo zoet tot even zoet als suiker. 

De meeste polyolen worden niet opgenomen 

in het lichaam en leveren geen calorieën. 

De polyolen xylitol, isomalt, maltitol en 

lactitol leveren ongeveer half zoveel 

 calorieën als kristalsuiker. Overmatig gebruik 

van polyolen kan een laxerende werking 

hebben. Intensieve zoetstoffen zijn vijftig 

tot drieduizend keer zoeter dan suiker en 

leveren nauwelijks of geen calorieën. 

 Producten met intensieve zoetstoffen kunnen 

in normale hoeveelheden gegeten worden. 

Ze zijn niet slecht voor je gezondheid. 
 ©
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“De populariteit van een programma als 

Heel Holland Bakt ontstaat doordat je 

daarin ziet hoe je écht hoort te bakken”, 

denkt jurylid en Meester Patissier Robèrt 

van Beckhoven. “Zonder mixen, zonder 

pakjes en zonder rommel. Van pure grond-

stoffen iets moois maken: daar ligt de kracht. 

Van het programma, maar natuurlijk ook 

van het ambacht in het algemeen.”

Bij het vervaardigen van een baksel spelen drie 

dingen een belangrijke rol. Een taart of een 

gebakje moet er in de eerste plaats fantastisch 

uitzien, zodat bij het uitkiezen of aansnijden 

ervan het water al in je mond loopt. Die 

verwachtingen moeten vervolgens natuurlijk 

wel worden waargemaakt. Daarom is de 

smaak van het product minstens zo belangrijk 

als het uiterlijk. Tot slot moet de bakker er 

HET TELEVISIEPROGRAMMA HEEL HOLLAND BAKT IS MATELOOS POPULAIR. 
MILJOENEN NEDERLANDERS KIJKEN EN LEVEN AL SEIZOENENLANG MEE 
MET AMATEURBAKKERS DIE DE MOOISTE BAKSELS VERVAARDIGEN, MAAR 
DAARMEE OOK WELEENS DE MIST INGAAN. BAKKEN BLIJKT EEN VAK APART!

Heel Holland bakt mee
Respect 
voor de vakman

ook nog eens voor zorgen dat het allemaal 

binnen een bepaalde tijd gereed is. In het 

populaire televisieprogramma blijkt dat 

 timemanagement tijdens het bakproces vaak 

wordt onderschat. Een nog warme taart-

bodem moet worden afgewerkt met koude 

vulling en regelmatig blijft de chocolade om 

de taart mee af te werken niet precies op het 

juiste moment op de juiste temperatuur.

 © MAX/Roland J. Reinders
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Vraag het de vakman

De ambachtelijke bakker heeft het vak 

tot in de puntjes in zijn vingers. Hij weet 

verrassende smaken te combineren, zorgt 

voor een perfect uiterlijk van zijn producten 

en weet iedere ochtend weer zijn winkel(s) 

bijtijds gevuld te krijgen. Vaak betekent 

het nachtwerk om producten met zoveel 

zorg en aandacht af te leveren. Bovendien 

hebben zowel brood als banket soms vooral 

tijd nodig. Tijd om te rijzen, om af te koelen 

of te ontwikkelen. Een echte vakman gunt 

zijn producten deze tijd. Hierdoor heeft 

hij namelijk zo min mogelijk hulpgrond-

stoffen nodig, maar kan uitgaan van het 

goede karakter van ieder ingrediënt.

De ambachtelijke bakker helpt je graag 

bij jouw baksels. Begrijp je niet waarom 

een product maar niet wordt zoals het is 

bedoeld? Heb je bijzondere ingrediënten 

nodig,  zoals kwalitatief hoogwaardig 

amandelspijs, desem of zaden en pitten? 

Zoek je pro fessionele materialen of gereed-

schappen om mee te werken? Stel je vragen 

aan de vakman! Samen komen jullie vast 

en zeker tot het mooiste resultaat.

In 2014 keken gemiddeld 

1,8 MILJOEN 
mensen naar de 8 afl everingen van het 

tweede seizoen. Naar de fi nale keken dat jaar 

2,3 miljoen kijkers.

In 2014 keken gemiddeld 

en naar de 8 afleveringen van het

ER ZIJN INMIDDELS DRIE 
 REGULIERE  SEIZOENENREGULIERE SEIZOENEN

VAN HEEL HOLLAND BAKT 
 UITGEZONDEN. IEDER

 SEIZOEN VAN HEEL HOLLAND
BAKT BESTAAT UIT ACHT

AFLEVERINGEN EN BEGINT 
MET TIEN  DEELNEMERS. 
 IEDERE AFLEVERING VALT

ÉÉN VAN HEN AF. 

WAT MOETEN DEELNEMERS 
VAN HEEL HOLLAND BAKT TIJDENS 

EEN AFLEVERING MAKEN?

2. 
EEN SIGNATUUR-

OPDRACHT. 
Voor deze opdracht moeten 

de kandidaten een klassiek 

recept bakken, waaraan ze 

hun eigen wending geven.

1. 
EN TECHNISCHE 

 OPDRACHT. 
Voor deze opdracht ontvangen 

de kandidaten een lijst met 

 ingrediënten van een bepaald 

recept. Ze moeten zelf uitvinden 

hoe het product moet worden 

bereid. Deze opdracht wordt 

door de jury blind gejureerd.

3. 
EEN SPEKTAKEL-

STUK. 
Voor deze opdracht 

maken de kandidaten een 

 ingewikkelder product, 

 waaraan ze opnieuw een 

 eigen draai moeten geven.

In 2015 keken gemiddeld 

2,2 MILJOEN
mensen naar de 8 afl everingen van het 

derde seizoen. Naar de fi nale keken dat jaar 

2,8 miljoen kijkers.

KIJKCIJFERS 
HEEL HOLLAND 

BAKT
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‘ Zopie’ is warme 
chocolademelk

Witte chocolade mag eigenlijk geen chocolade heten. Het bevat 

 namelijk geen vaste cacaobestanddelen, die met hun smaak en aroma 

zo kenmerkend zijn voor melk- of pure chocolade. Toch komen er 

wel degelijk cacaobonen aan de productie van witte chocolade te 

pas. De witte variant wordt namelijk gemaakt van cacaoboter: een 

vetstof die wordt gewonnen uit cacaobonen. Deze zorgt er onder 

andere voor dat witte chocolade gemakkelijk smelt op de tong. 

Melkchocolade of pure chocolade wordt gemaakt van cacaobonen, 

die na de pluk dagenlang worden afgedekt met bananenbladeren. 

Zo kunnen allerlei bacteriën nuttig werk doen. Dit heet fermenteren. 

Daarna worden de bonen gedroogd en gaan ze naar een chocolade-

fabriek. Hier worden de kernen van cacaobonen, de zogenaamde ‘nibs’, 

gebrand en gemalen. Daaruit ontstaat een vloeibare, bruine massa: 

de cacaomassa. Het vet dat hieruit wordt gehaald, is cacaoboter. Daarvan 

wordt witte chocolade gemaakt. De harde klomp die overblijft, wordt 

vermalen tot cacaopoeder om andere chocoladesoorten van te maken.

Aan cacaoboter worden tijdens de bereiding van witte chocolade suiker, melk-

poeder en smaakstoffen zoals vanille toegevoegd. In de Europese Unie moet 

witte chocolade ten minste 20% cacaoboter, 14% gecondenseerde melk en 

3,5% melkvet bevatten.

 

Wie aan koek en zopie denkt op een winterse ijsbaan, 

denkt al gauw aan warme chocolademelk. ‘Zopie’ is echter 

afkomstig van zoopje, wat ‘slokje’ of ‘borreltje’ betekent. 

 Zopie is daarom van origine een mengsel van Bockbier en rum. 

Door hieraan eieren, kaneel en kruidnagelen toe te voegen 

en dit geheel te verwarmen, ontstaat zopie: een opkikker 

die het lichaam verwarmt en versterkt, omdat het mengsel 

door toevoeging van de eieren nog voedzaam is bovendien. 

In de twintigste eeuw werd in een koek en zopietent vaak 

warme punch verkocht. Tegenwoordig vinden we er vooral 

warme chocolademelk (soms met een scheutje rum), 

 glühwein, erwtensoep en gevulde koeken.

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 ?

Vòòr de negentiende eeuw viel ijs noch onder land, noch onder water. 

Dat betekende dat bepaalde wetten, bijvoorbeeld over de verkoop van 

drank, hier niet geldig waren. Daardoor werd op het ijs fl ink drank verkocht. 

Ook gok- en hoerententen werden om deze reden uitgebaat op het ijs.

Witte chocolade 
bevat geen 

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

Een nonnevot is een zoet, donutachtig 

broodje in de vorm van een lus met een 

losse knoop. Het deeg wordt gemaakt van 

meel, gist, melk, zout, boter, basterdsuiker 

en zonnebloemolie of reuzel. Dit wordt 

vervolgens gefrituurd in olie. Van origine 

komt de nonnevot uit Sittard. Het broodje 

wordt in Limburg veel tijdens carnaval of 

met nieuwjaar gegeten. De verkoop begint 

meestal vanaf 11 november, de start van het 

carnavalsseizoen. Omdat nonnevotten 

echter zó worden gewaardeerd, bakken veel 

Limburgse bakkers ze het hele jaar door.

Vastelaovend

Tijdens ‘Vastelaovend’ ofwel carnaval wordt 

er in Limburg fl ink gefeest en gehost. 

Dat betekent dat er ook goed gegeten en 

gedronken moet worden. Nou zit het met 

dat drinken meestal wel goed. Om een  stevige 

bodem te leggen en voldoende uithoudings -

vermogen op te bouwen om nachtenlang 

te kunnen doorfeesten, bieden Limburgse 

bakkers diverse carnavals specialiteiten 

aan. Nonnevotten happen heerlijk weg en 

zitten boordevol koolhydraten, vetstoffen 

en suiker. Zo kun je er gemakkelijk weer 

een paar uurtjes tegenaan!

Nonnevotten worden vaak met manden vol 

meegenomen op praalwagens, net als snoep-

goed en kleine speelgoedjes. Het is Prins 

Carnaval die alles ‘uitgooit’, de hele optocht 

lang. Zo helpt hij zijn volk om carnaval 

door te komen. En met het lekkers van de 

ambachtelijke bakker overleef je alles!

Nonnevotten

CARNAVAL STAAT VOOR DE DEUR! DAARBIJ HOORT EEN TYPISCH LIMBURGS PRODUCT 
IN EEN IETWAT MERKWAARDIGE VORM. DEZE ZOU VERWIJZEN NAAR HET ACHTEREIND 
VAN EEN VARKEN ÓF NAAR DE BILLEN VAN EEN KLOOSTERZUSTER. HOE DAN OOK: 
HET LIMBURGSE CARNAVAL IS NIET COMPLEET ZONDER NONNEVOTTEN.

VAN STREEK!

Met nonne votten kun je er weer een paar uurtjes  tegenaan!

Carnaval gaat vooraf aan de sobere 

veertig dagentijd, waarin met mate wordt 

gegeten en  gedronken. Na de vette 

 dinsdag van carnaval  begint om middernacht 

de vastentijd: veertig dagen tot aan Pasen. 

Vanuit katholieke overtuiging wordt dit 

gedaan ter nagedachtenis aan de veertig 

dagen die Jezus Christus verbleef in de 

woestijn. Omdat men tijdens carnaval 

nog één keer uitgebreid kan eten en drinken, 

wordt het vaak een waar smulfestijn. 

Met een glansrol voor de bakker.

STRIK OP HET ACHTERWERK
Nonnevotten zijn al heel oud. In 1676  werden ze aangeboden aan Franse  bevelhebbers die de stad 

Sittard wilden innemen. Waar de naam precies vandaan komt, is onduidelijk. Ze kunnen zijn ver-

noemd naar de zusters Franciscanessen, die tussen 1600 en 1700 frituurgebak  gaven aan mensen 

die lompen en  vodden voor de armen brachten. Een andere verklaring luidt dat de naam verwijst 

naar de strik die nonnen vroeger op hun achterwerk (ofwel, in het Limburgs: ‘oppe vot’) droegen. 
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Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 

366 dagen, in plaats van 365. Deze extra 

dag, de schrikkeldag, is ingevoerd om 

te voorkomen dat kalenderjaren teveel 

gaan afwijken van tropische jaren. 

langer. Als we ons van dat verschil niets 

aantrekken, komen we na vier jaar 23 uur 

en 15 minuten  tekort. Uiteindelijk heeft dat 

tot gevolg dat de seizoenen ten opzichte 

van het  kalenderjaar gaan verschuiven. 

Een tropisch jaar, de tijd die de aarde 

 nodig heeft om in haar baan om de zon 

van lentepunt naar lentepunt te draaien, 

is namelijk niet exact 365 dagen maar 

5 uur, 48 minuten en 45,1814 seconden 

HISTORISCHlekker

ALS MENS DENKEN WIJ VAAK DAT DE TIJD ALLESBEPALEND IS. 
MAAR IN EEN SCHRIKKELJAAR ALS 2016 WORDEN WE MET ONZE 
NEUS OP DE FEITEN GEDRUKT. NIET DE TIJD, MAAR DE NATUUR 
EN DE ZON ZIJN LEIDEND. DAAROM HEBBEN WE IEDERE VIER JAAR 
EEN SCHRIKKELJAAR, MET EEN SCHRIKKELDAG OP 29 FEBRUARI.

Schrikkeljaar

Gewoonten 
 en gebruiken 

 rondom 
 29 februari

12
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Het begin van de lente zou dan iedere 

honderd jaar ongeveer 24 dagen vroeger 

vallen. Het is Paus Gregorius XIII die in 

1582 deze fout herstelt in de juliaanse 

 kalender,  vernoemd naar Julius Caesar 

– de vermoorde leider van de Romeinen. 

Daarom spreken we sindsdien van de 

gregoriaanse kalender. Om in het gareel 

te komen met het tropisch jaar, zorgde 

Paus Gregorius ervoor dat het jaar 1582 

tien dagen minder telde. De dag na donder-

dag 4 oktober was vrijdag 15 oktober. 

Bijzondere dag

Voor zo’n tienduizend mensen in Neder-

land is 29 februari een bijzondere dag, 

omdat ze dan eindelijk weer eens hun 

échte verjaardag kunnen vieren. Wie op 

29 februari 1916 is geboren, wordt dit 

jaar offi cieel geen honderd maar slechts 

25 jaar oud. Ook kiezen sommige mensen 

heel bewust voor schrikkeldag als hun 

trouwdag. In 2008 trouwden er in Neder-

land 450 paren op 29 februari, terwijl er op 

een gewone doordeweekse dag gemiddeld 

130 stellen in het huwelijksbootje stappen. 

De ambachtelijke bakker springt graag op 

bijzondere dagen in. Van oudsher besteedt 

hij dan ook aandacht aan schrikkeldag. 

Wie iets te vieren heeft op 29 februari, 

kan bij zijn bakker vaak wel een smakelijke 

traktatie verwachten. In Vlaanderen bakt 

de bakker zelfs speciale schrikkelkoeken. 

Deze koeken, die de vorm van een wieg 

hebben, worden op een speciale plank 

 gebakken en zijn bedoeld voor kinderen 

die op schrikkeldag hun verjaardag vieren. 

Ook Noorse bakkers bakken voor 29 februari 

bijzondere koeken. In de zomer vooraf-

gaand aan het schrikkeljaar wordt een 

aantal korenschoven op bijzondere wijze 

bijeen gebonden. Tijdens de oogst worden 

deze schoven vervolgens met veel ceremo-

nieel naar de boerderij vervoerd. Van de 

tarwekorrels die uit deze schoven voort-

komen, wordt speciaal meel gemalen 

waarmee op 28 februari schrikkelkoeken 

worden gebakken. Deze worden de dag 

erna voorzien van veel stroop genuttigd. 

Wie in Noorwegen op 29 februari zijn 

 verjaardag viert, krijgt van hetzelfde meel 

een langwerpige koek die, voorzien van 

kleurige linten, door de jarige om de 

 linkerarm wordt gedragen.

Een schrikkeldag komt in de gregoriaanse 

kalender voor in ieder jaar dat deelbaar is 

door vier, met uitzondering van eeuwjaren. 

Deze hebben alleen een schrikkeldag als 

ze deelbaar zijn door vierhonderd. Zo was 

1600 een schrikkeljaar, 1900 niet en 2000 

weer wel. Hiermee wordt de overcorrectie 

van 24 uur per 4 jaar (gemiddeld zes uur per 

jaar, wat meer is dan de 5 uur, 48 minuten 

en 45,1814 seconden die eigenlijk nodig 

zijn) weer enigszins teniet gedaan. Wie iets te vieren heeft op 29 februari, 
kan bij zijn bakker vaak wel een 
 smakelijke traktatie  verwachten

LEAP DAY
‘Heeft februari negenentwintig dagen, dan mogen de meisjes de jongens vragen’. Een oud 

 gebruik, dat teruggaat tot het Ierland van de vijfde eeuw toen Sint Bridget zich tegenover 

Sint Patrick  beklaagde over het feit dat de vrouw steeds maar moest wachten op het aanzoek van 

de man. Sint Patrick gaf toe en bepaalde dat 29 februari voortaan de dag zou zijn waarop de 

vrouw de man ten huwelijk mag vragen. In het Engels wordt deze schrikkeldag ‘leap day’ genoemd.

Ook op de dansvloer mogen vrouwen op 29  februari het initiatief nemen en hun danspartner kiezen. 

Daarom organiseren verschillende dansscholen op die datum de zogeheten ‘schrikkelbals’.
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PRACHT
VAK!

SINDS 28 OKTOBER 2015 HEEFT NEDERLAND ER TWEE NIEUWE MEESTERS BOULANGER 
BIJ. NA DRIE ZENUWSLOPENDE EXAMENDAGEN EN EEN ZEER INTENSIEF VOOR-
BEREIDINGSTRAJECT ZIJN DE BAKKERS WILFRED HAAFS EN MARK PLAATING IN 
 WAGENINGEN OFFICIEEL GEÏNAUGUREERD TOT MEESTER BOULANGER. DE TITEL 
 GETUIGT VAN UITMUNTENDE KWALITEIT EN VISIE OP HET VAKGEBIED.

Titel Meester Boulanger alleen voor de allerbesten

Mark Plaating

Wilfred Haafs

van Nederland Top(pers)
ed Haafs

14
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‘Broodbakken is topsport’. Dat was het 

thema van de productpresentatie van 

Wilfred Haafs. Een jaar lang is hij bezig 

geweest met de voorbereidingen op het 

Meesterexamen. Nadenken over de 

 invulling van het thema, het samenstellen 

van zijn portfolio en niet te vergeten de 

producten zelf natuurlijk. “Je wilt tijdens 

het Meester examen zoveel mogelijk ver-

schillende technieken, vormen, smaken 

en ingrediënten laten zien”, aldus Haafs. 

In de laatste twee maanden trainde hij 

drie dagen per week. “Ik leg de lat voor 

mijzelf altijd heel hoog, in allerlei opzichten. 

Nu ik eenmaal had besloten dat ik zou 

meedoen, wilde ik dat mijn producten en 

presentatie ook zonder meer Meester-

waardig zouden zijn.”

Ook Mark Plaating is er vol voor gegaan. 

Als lid van het Boulangerie Team, het 

 nationale team van hooggekwalifi ceerde 

bakkers waarmee hij regelmatig deelneemt 

aan internationale wedstrijden, behoort hij 

al langer tot de top van bakkend Nederland. 

“Tijdens iedere wedstrijd leer je andere 

technieken en doe je nieuwe ideeën op. 

Daarom ben ik altijd op zoek naar uit-

dagingen op mijn vakgebied”, aldus Plaating. 

“Het hoogst haalbare in Nederland is dan 

de titel Meester Boulanger. De titel is belang-

rijk voor me, omdat het een kroon op mijn 

werk vormt. Het is voor mijzelf de ultieme 

bevestiging dat ik een goede bakker ben.”

Brood met bietjes

Tijdens de drie examendagen op het Neder-

lands Bakkerij Centrum in Wageningen 

bakten de kandidaten vijftien verschillende 

soorten brood, die allemaal bij een zelf-

gekozen thema pasten. Plaating koos voor 

‘Luctor et Emergo’. “Ik ben een Zeeuw en 

daar ben ik trots op. Dit is een spreuk die 

op de Zeeuwse vlag staat. Het betekent: 

ik worstel en kom boven. Dat is helemaal 

op mij van toepassing.” Plaating bakte 

 onder andere brood met verse bietjes en 

brood van paarse tarwe- en roggekorrels. 

Ook gebruikte hij veel lokale producten, 

zoals zeekraal, Stellendamse garnalen en 

geitenkaas van een boerderij uit Ouddorp. 

Haafs, eigenaar van een bakkerij in het 

Groningse Haren, zocht bepaalde ingre-

diënten eveneens dicht bij huis. Hij maakte 

een brioche met Groningse krentenbrij en 

bakte daarnaast koeken met port en appel-

stroop en een croissant in de vorm van 

een hoorntje, gevuld met garnalenragout. 

De beide bakkers maakten hun product-

presentatie compleet met een groot show-

stuk van brooddeeg.

Oefenen

Een jaar lang heeft hij ieder vrij uurtje in 

de voorbereidingen van het Meesterexamen 

gestoken, bekent Plaating. “In het begin 

heb ik verschillende dingen uitgeprobeerd 

en later was het vooral een kwestie van 

heel veel oefenen om alles perfect in de 

vingers te krijgen. Het drie dagen durende 

praktijkexamen heb ik in totaal tien keer 

in z’n geheel geoefend.” 

De beide nieuwe Meesters gaan in de 

 nabije toekomst op verschillende manieren 

het bakkersvak promoten. “Het is en blijft 

geweldig dat je van bloem, water, een 

klein beetje zout en desem of gist zoveel 

verschillende en vooral ook heerlijke 

 producten kunt maken”, aldus een 

 enthousiaste Plaating. “Al mijn bakkers-

buizen zijn nu voorzien van het Meester 

Boulanger-embleem, dat alleen mag 

 worden gedragen door de Meesters zelf. 

Daar ben ik verschrikkelijk trots op.”

‘ De titel Meester 
Boulanger 
is de  ultieme 
 bevestiging 
dat ik een goede 
bakker ben’

WERELDKLASSE
Op 2 oktober 2013 zijn de eerste vier 

Meesters Boulanger van Nederland 

 geïnaugureerd. Dit zijn Wietse Schiere, 

Peter Bienefelt, Hiljo Hillebrand en 

Robèrt van Beckhoven. Op 28 oktober 

2015 zijn Mark Plaating en Wilfred Haafs 

offi cieel tot dit gezelschap toegetreden. 

De titel Meester Boulanger is er alleen 

voor de állerbesten. Het is de hoogste 

waardering voor het ambacht Boulangerie 

en getuigt niet alleen van wereldklasse op 

het vakgebied, maar ook van visie en het 

doorvoeren van innovatie. Ons land kent 

bovendien twee Meesters Patissier: 

 Rudolph van Veen en Robèrt van Beckhoven.
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SMAKELIJK
ETEN!

Dit magazine wordt u aangeboden door 
uw ambachtelijke (banket)bakker

Kies voor robuuste broodsoorten, die je zelf snijdt. Zo’n dikke plak brood bevat weinig vet en zit boordevol koolhydraten, eiwitten, 

vezels, vitamines en belangrijke mineralen zoals jodium. Vooral in volkorenbrood zitten veel vezels.

STEVIGE 
KOST

OP KOUDE WINTERDAGEN 
IS NIETS ZO LEKKER ALS EEN KOM 

WARME SOEP, GESERVEERD MET 
EEN STEVIGE BOTERHAM VAN JE 

AMBACHTELIJKE BAKKER. 
BROOD LEVERT NAMELIJK EEN 

SCALA AAN VOEDINGSSTOFFEN 
DIE JE LIJF ELKE DAG NODIG HEEFT.

Bereidingswijze

Snijd de courgette en ui in kleine stukken. Doe de courgette, 

ui en salie in een pan met iets minder dan 0,5 liter koud water 

en breng dit aan de kook. Voeg een bouillonblokje toe en laat 

 gedurende tien minuten zachtjes doorkoken. Maak het geheel, 

samen met de rauwe knofl ook, fi jn in een blender of met een 

staafmixer. Voeg zout en peper naar smaak toe. Zet (warme) borden 

klaar en verdeel de soep over de borden. Giet tot slot een beetje 

room op de soep en maak hierin met een vork een motiefje. 

Courgettesoep

1 grote of enkele kleine  courgettes

200 ml room (1 eetlepel per bord)

1 groentebouillontablet

3 blaadjes gedroogde salie 

of 1 blad verse salie

1 ui

2 tenen knofl ook

peper en zout

Ingrediënten

Pompoensoep

Bereidingswijze

Maak de pompoen schoon en snijd deze in grove stukken. 

Snijd de ui en knofl ook fi jn. Schil de winterpeen en snijd deze 

in plakken. Verhit de olie in een grote pan en bak de pompoen, 

winterpeen en ui gedurende vijf minuten. Voeg dan de knofl ook, 

laurierblaadjes en komijn toe. Schenk er een liter water bij en 

voeg de bouillontablet toe. Breng aan de kook en laat alles in 

 dertig minuten gaar worden. Verwijder de laurierblaadjes. 

Pureer de soep met de staafmixer en breng op smaak met tabasco, 

peper en zout. Roer de crème fraîche los met een lepeltje, zodat 

deze smeuïg wordt. Schep de soep in diepe borden of kommen 

en schep er crème fraîche op.

Ingrediënten

1,2 kg pompoen

2 uien

2 tenen knofl ook

250 g winterpeen

3 eetlepels olijfolie

2 laurierblaadjes

1 theelepel komijn (djinten)

1 groentebouillontablet

2 druppels tabasco

125 g crème fraîche (bekertje)

SERVEERTIP
Probeer ook eens een variant met prei als basis. In plaats van knofl ook 

voeg je kerrie toe. Serveer de soep met een lekker dikke boterham vol 

 gezonde zaden en pitten. Zonnebloempitten bijvoorbeeld bevatten 

 cholesterolverlagende, onverzadigde vetzuren en sesamzaad is rijk aan 

eiwit en meervoudige, onverzadigde vetzuren. 

SERVEERTIP 
Serveer hierbij een stevige boterham met pompoenpitten. Deze zijn rijk 
aan eiwitten en ijzer. 
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