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De perfecte balans tussen 
smaak en gezondheid:
Uit ons consumentenonderzoek Taste Tomorrow komt naar voren dat de 

hedendaagse consument meer dan ooit op zoek is naar ingrediënten die 

gezond zijn. Buiten dat het gezond moet zijn, moet het vooral ook lekker 

smaken. De producten van Puravita passen perfect in deze trend. 

Kortom: Puravita biedt de consument de ideale combinatie tussen een 

heerlijk smakend en een gezond brood.

•  Puravita Vitaal mz (67% mix):

Eiwitrijk en koolhydraatarm brood.

•  Puravita Authentiek (50% mix):

Bevat ‘granen van vroeger’ zoals o.a. 

boekweit, gierst, haver en rogge.

•  Puravita Meergranen CL mz (33% mix):

Meergranenbrood verrijkt met zonnebloem en 

pompoenpitten en passief desem voor een 

karakteristieke smaak en karakter.

•  Puravita Extra Donker (50% mix): 
Vezelrijk brood boordevol vitamine 

B1 en B9.

•  Puravita Havermout Plus mz (70% mix):

Brood met een hoog aandeel havermout, 

maar nog steeds luchtig en smaakvol brood.

•  Puravita Sprouted grains (50% mix):
Brood met gefermenteerde, gekiemde 

graankorrels.

•   Puravita Kernebrood Rogge 

en Spelt (100% compleet mix):

Stevige Deense broodsoorten vol met eiwitten 

en vezels.

We hebben de volgende Puravita producten in ons assortiment:

Meergranen met meerwaarde



1

Inhoudsopgave
Voorwoord van de voorzitter     3

Column Hanno Spanninga      5

Programma prijsuitreiking 9 november 2022     7

Inleveren producten       9

Wedstrijdvoorwaarden       9

Voorwaarden innovatie trofee: desemsnack     11

Voorwaarden sierstuk trofee: Wereldkampioenschap Voetbal  11

Kampioensbokalen       13

Trofeeën klassen 9 t/m 24       13

Tips voordat u van start gaat      13

Kampioensbokalen 2022       15
Talent van het Jaar - NK Koekbakken - NK Banketbakken - NK Broodbakken

Specials:        21 t/m 25
innovatie - oliebollen - roggebrood - suikerbrood - sierstuk
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Nederlands kampioenschap Koekbakken:    29 t/m 31
taaipop - ontbijtkoek - notenkoek - oudewijvenkoek

Nederlands kampioenschap Banketbakken:    33 t/m 37
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Wedstrijdboekje

Voor deelname aan BakkersVakWedstrijden dient u, behalve uw contactgegevens, ook informatie te verstrekken van 
uw te keuren producten. Tijdens de wedstrijden op 8 en 9 november 2022 worden foto- en filmopnames gemaakt van 
de deelnemers, de producten en tijdens de prijsuitreiking. Deze opnames worden alleen gebruikt voor door het bestuur 
van BakkersVakWedstrijden beoordeelde doeleinden, zoals: nieuwsbrieven, social media, websites, wedstrijdboekje en 
persberichten. Uw gegevens en de foto- en filmopnames worden niet aan derden verkocht.
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‘‘Wij gaan net als u voor het allerbeste!’’
Probeer daarom ons vernieuwde Damco stollenpoeder in 

combinatie met Damco amandelspijs.
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Nederlandse kampioenschappen BakkersVakWedstrijden

BakkersVakWedstrijden organiseert al jarenlang in novem-
ber een wedstrijd voor ambachtelijke brood-, koek- en 
banketbakkers. Met trots kondigen wij aan dat we dit jaar, 
voor het eerst in onze historie, de Nederlandse kampioen-
schappen koekbakken, banketbakken en broodbakken 
organiseren. 
Met deze vakwedstrijd streven wij de volgende doelen na:
1.  Kwaliteitsverbetering van bakkersproducten.
2. Promotie van het ambachtelijke bakkersvak.
3.  Verkoopbevordering in het marktgebied van de win-

nende (banket)bakkers.
4.  Bevorderen prestatie en collegialiteit van deelnemende 

teams.

Dit jaar worden de Nederlandse kampioenschappen BakkersVakWedstrijden gehouden 
in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Deelnemers leveren hun producten daar in 
op dinsdag 8 november tussen 12.00 en 17.00 uur. 
De inzendingen worden dinsdagavond beoordeeld door een onafhankelijke vakjury on-
der leiding van de Permanente Wedstrijd Commissie (PWC) die bestaat uit: Martin Baks, 
Nico Bloem en Wietse Schiere. Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven middels 
een link op www.bakkersvakwedstrijden.nl. De wedstrijdvoorwaarden, klassen en 
de producteisen vindt u verderop in dit wedstrijdboekje. 
Op woensdag 9 november om 17.00 uur wordt door de PWC en Hanno Spanninga 
in het Fean Plaza van het Abe Lenstra Stadion, bekend gemaakt wie zich Nederlands 
kampioen broodbakken, Nederlands kampioen banketbakken en Nederlands kampioen 
koekbakken 2022 mag noemen. Daarnaast worden er namens onze sponsors de win-
naars van maar liefst 21 trofeeën bekend gemaakt en toegekend aan deelnemers die 
producten ingeleverd hebben voor diverse klassen en bekers voor degenen die een 1e, 
2e of 3e plaats hebben veroverd. Voor de duidelijkheid willen wij erop wijzen dat slechts 
3 deelnemers zich Nederlands kampioen mogen noemen. Nederlands kampioen wordt 
u alleen wanneer u producten inlevert voor alle klassen die beoordeeld worden voor 
het kampioenschap: 4 producten voor koekbakken, 6 producten voor banketbakken 
en 6 producten voor broodbakken. Het Talent van het Jaar mag zich geen Nederlands 
kampioen noemen. Die titel behoort tot een andere wedstrijd die jaarlijks georganiseerd 
door de Stichting Jeugdvakwedstrijden voor de bakkerij.

Wij hopen dat u meedoet aan de wedstrijd en op 9 november met trofeeën naar huis 
gaat. Voorafgaande en na afloop van de prijsuitreiking is er volop gelegenheid om alle 
inzendingen te bekijken. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan een buffet (zie pagina 7).

Wij wensen alle deelnemers veel succes toe en zien u graag op 8 en 9 november in 
Heerenveen.

Nemans het bestuur van BakkersVakWedstrijden,
Eildert Kielman - voorzitter
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Compad Software 

Demmersweg 92 Hengelo • 074 -3200 000

info@compad.nl • www.bakkerijsoftware.com

Al 13 jaar dé 

automatiseerder 

van de 

BakkersVakWedstrijden

Voor
slechts € 19,50per maand voldoet u aan de etiketterings-verplichting en het Warenwetbesluit Meel en brood

Bel voor een online demonstratie 074-3200 000 of vraag 

onze GRATIS 30 dagen proefversie Compad Bakkerij aan!

Als automatiseringspartner zijn wij met 

onze maatwerkoplossing, vele jaren kennis 

en ervaring al 13 jaar nauw betrokken bij 

de BakkersVakWedstrijden. 

Ook voor uw bakkersbedrijf kunnen wij 

deze automatiseringspartner zijn. 

Dankzij de bakkerij software van 

Compad Bakkerij bent u in staat om 

bestelprocessen van kassa en webshop 

tot productieplanning en facturering 

volledig te automatiseren, tegen een 

betaalbare prijs.



5

Us Abe

Gister was de PC in Franeker, de kaatswedstrijd 
der kaatswedstrijden. Vandaag is het Skûtsjesilen 
in Langweer en morgen start de Sneekweek (voor 
de niet-watersporters: die laatste twee gaan over 
wedstrijdzeilen). Ik schrijf dit, terwijl ik op de 
boot zit onderweg naar het Skûtsjesilen. Midden 
in de zomervakantie.

Wat is het toch dat mensen hun vakantie opofferen 
voor wedstrijden? Dat ze er het hele jaar naar uit kij-
ken, als deelnemer of als toeschouwer? Dat jij er naar 
uit kijkt om dit jaar, vast samen met je team, mee te 
doen aan de eerste Nederlandse Kampioenschappen 
BakkersVakWedstrijden?

Het is niet het geld. Het is uiteindelijk ook niet die beker. Nee, het is de magie van win-
nen. Van je meten met anderen. Beter zijn dan die anderen. Niet voor die anderen. Nee, 
voor jezelf. Om de allerbeste jou te worden. Zoals Ús Abe, Abe Lenstra, naamgever van 
het stadion waar de NK BakkersVakWedstrijden plaatsvinden. Als kind had hij al groot 
talent. Dat is mooi meegenomen. Maar om je talent als voetballer of bakker te ontwik-
kelen tot de allerbeste jij, tot de allerbeste in je geliefde sport of vak? Als deelnemer 
weet je: Dat is iedere dag opnieuw hard werken. Want winnen doe je alleen als je iedere 
dag weer een beetje beter wordt. En als je dan wint, kom je in de krant. Op TV. Op de 
socials. Als je wint, heb je vrienden. Of in ons vak: Klanten. En dat is precies, waarom 
grote en kleine merken sporters van ieder kaliber sponsoren. Het levert op. Direct of 
indirect. 

Ook voor jou als bakker levert deelname op. Je inspireert jezelf ermee voor de volgende 
beter, onderweg naar best. Je inspireert de jonge vakmensen, die ook iedere dag beter 
willen worden, ermee om voor jou te (blijven) kiezen als hun werkgever. Je inspireert 
je klanten ermee om voor jou te (blijven) kiezen als hun bakker. Je inspireert er zelfs je 
kassa mee om vaker dan anders te rinkelen. Ik wens je dan ook veel succes. Word die 
eerste Nederlands Kampioen. Of misschien nog beter: Word de Abe van de bakkerij. 

Tot 9 november in Heerenveen.

Hartelijke groet, 
Hanno Spanninga
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Samen halen we  

het beste uit graan

www.dosschemills.com

info@dosschemills.com Dossche Mills
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Programma prijsuitreiking 
woensdag 9 november 2022

•    16.00-20.00 uur:  
Bezichtiging wedstrijdproducten in de Rode Zaal van het Abe Lenstra Stadion. De 
toegang is aan de Oostzijde (Stadionweg) bij ingang J. U kunt parkeren op P4 of 
P3. Volg de informatieborden.

•    16.00-17.00 uur: 
 Ophalen bestelde buffet- en consumptiemunten in de Rode Zaal.

•    17.00-18.00 uur: 
 Prijsuitreiking in het Fryslân Fean Plaza van het Abe Lenstra Stadion.

•    18.15-19.00 uur: 
  Ophalen keuringsformulieren en trofeeën 1e, 2e en 3e plaatsen in de Rode 

Zaal. 

•    18.30-20.00 uur: 
  Buffet geopend. U dient bij inschrijving voor de wedstrijden op het aanmeldformu-

lier aan te geven met hoeveel personen u aan het buffet wilt deelnemen en hoeveel 
consumptiemunten u wilt bestellen. (Op 9 november zijn cash- of pinbetalingen in 
het Abe Lenstra Stadion niet mogelijk.)
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Jouw gebak maak je nu Vegan!
Debic Vegantop biedt een perfecte vegan topping met een  

subtiele neutrale smaak voor al jouw creaties. Vegantop is 

een plantaardig alternatief voor slagroom en is gemaakt en 

getest door professionals zoals jij.  

• Vries- en dooistabiel

• Combineert uitstekende opklopprestaties met een subtiele smaak

• Geschikt voor alle patisserie- en gebakstoepassingen

Dit is hoe goed  
vegan kan zijn.

Debic. Gemaakt voor professionele handen.

Bestel nu 
5L BIB 

Vegantop 
+ gratis 5L 
maatbeker! 

Bestel en ga zelf 
aan de slag!
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Producten inleveren:

Dinsdag 8 november 2022 Abe Lenstra Stadion, 
Van 12.00 tot 17.00 uur. Ingang J - Oostzijde Stadionweg - Heerenveen

Wedstrijdvoorwaarden:
• Iedere bakker (ondernemer en/of werknemer) mag meedoen met de wedstrijden.
• Inschrijven kan via de website www.bakkersvakwedstrijden.nl:
 - Klik op aanmeldformulier
 - Vul het formulier in en kruis voor akkoord de eenmalige machtiging aan
 -  Klik op verzenden. 

U ontvangt direct een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze mail zijn de pro-
ducten, waarvoor u heeft ingeschreven, vermeld. Heeft u geen bevestiging ontvan-
gen, dan is er helaas iets misgegaan en dient u opnieuw in te schrijven.

•  U dient voor het sluiten van de inschrijving het inschrijfgeld te hebben overgemaakt, 
anders wordt uw deelname geannuleerd.

•  Bij het inleveren van de producten op 8 november, dient u het ontvangstbewijs dat u 
heeft gekregen via de mail, uitgeprint mee te brengen.

•  Bij inlevering van de producten wordt een envelop met wedstrijdnummers afgegeven. 
Diegene die de producten inlevert moet zelf de producten uitpakken en voorzien van 
die wedstrijdnummers. 

•  Op of aan de inzendingen mogen geen kenmerken worden aangebracht waaruit 
blijkt wie de inzender van het product is.

•  Voldoen de ingezonden producten niet aan de producteisen (zoals vermeld bij de 
klassen), dan worden deze producten niet beoordeeld en uit de wedstrijd gehaald.

•  Is het gewicht vermeld in de omschrijving van de klasse, dan is een afwijking van 
maximaal 10% toegestaan. Is alleen een maximaal gewicht vermeld, dan is elk ge-
wicht daaronder toegestaan. Is er een maximaal en een minimaal gewicht vermeld, 
dan mag het product niet meer wegen dat het maximale gewicht en niet minder dan 
het minimale gewicht.

• Voor de titel Talent van het Jaar geldt:
 -  Alle producten van de klassen 6, 7 en 8, zoals vermeld op pagina 22 en 23, moeten 

worden ingeleverd.
 - De deelnemers mogen op 8 november 2022 nog geen 22 jaar oud zijn. 
• Voor de titel Nederlands Kampioenschap Koekbakken geldt:
 -  Alle producten van de klassen 9, 10, 11 en 12, zoals vermeld op pagina’s 25 t/m 27, 

moeten worden ingeleverd.
• Voor deelname Nederlands Kampioenschap Banketbakken geldt:
 -  Alle producten van de klassen 13, 14, 15, 16, 17 en 18, zoals vermeld op pagina’s 

29 t/m 33, moeten worden ingeleverd.
• Voor deelname Nederlands Kampioenschap broodbakken geldt:
 -  Alle producten van de klassen 19, 20, 21, 22, 23 en 24, zoals vermeld op pagina’s 

35 t/m 39, moeten worden ingeleverd.
• Voor de klassen geldt:
 -  De deelnemers met het hoogste aantal punten in de bijbehorende klassen winnen 

de wisseltrofee.

Over de uitslag van de wedstijd kan niet worden gecorrespondeerd.
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Compad Reclamestudio  

Demmersweg 92 Hengelo • 074 -3200 200

info@compadstudio.nl • www.compadstudio.nl

Scoor ook met

uw webshop!

Meer weten over onze webshops?

Vraag onze gratis online inspiratietour aan

Voor een uitgebreide, gebruiksvriendelijke webshop geheel in uw huisstijl bent u 

bij Compad Reclamestudio aan het juiste adres. Wij leveren uw webshop kant-en-klaar op,

inclusief hosting en SSL beveiligingscertifi caat. Uw webshop kan daarbij gekoppeld 

worden aan Compad Bakkerij. Zodat al uw bestellingen direct op uw baklijsten komen. 
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Klasse 1: Innovatietrofee 2022: desemsnack

Deelnemers aan deze klasse mogen zelf bepalen of zij een brood-, een 
banketsnack, of een combinatie daarvan, inzenden. Er mogen meerdere 
grondstoffen worden gebruik, echter het gebruik van desem is verplicht. 
Vorm, gewicht, maat en afwerking zijn vrij.

De voorwaarden waaraan u zich dient te houden:
1. Er moet duidelijk gebruik gemaakt zijn van desem.
2. Het product moet als snack geconsumeerd kunnen worden.
3. Het product moet origineel en vernieuwd zijn. 
4. Er moet een passende naam aan het product gegeven worden.
5.  De desemsnack moet gepresenteerd worden zoals u een nieuw product in uw 

winkel introduceert. De jury beoordeelt de totale presentatie inclusief de verpak-
king.

6.  Bij de inzending moet een (op papier) uitgewerkt recept met foto van de snack 
ingeleverd worden. Dat recept komt tijdens de BakkersVakWedstrijden bij uw 
product te liggen. (Levert u geen recept in, dan wordt uw inzending niet beoor-
deeld.)

Klasse 5: Sierstuk trofee 2022: 
wereldkampioenschap voetbal

Elk jaar worden de mooiste sierstukken ingeleverd voor de sierstuk trofee 
van BakkersVakWedstrijden.  Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een 
actueel thema: het WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL dat gehouden 
wordt in Qatar van 21 november t/m 18 december.

Alles kan en mag, mits het sierstuk voldoet aan de volgende voorwaarden:
1.  De jury moet in één oogopslag kunnen zien dat het wereldkampioenschap voet-

bal wordt uitgebeeld.
2.  Het sierstuk mag gemaakt zijn van: chocolade, marsepein, brooddeeg, suiker-

werk, enz. of een combinatie daarvan.
3.  Het sierstuk moet voor 90 procent gemaakt zijn met eetbare producten. Dat 

geldt zowel voor volume als gewicht. Niet eetbare onderdelen van het sierstuk 
mogen alleen ter onder steuning worden gebruikt.

4.  Het sierstuk mag maximaal 1 meter breed, 1 meter lang en 1 meter hoog zijn.
5.  U moet het sierstuk zelf dinsdagmiddag 8 november tussen 12.00 en 17.00 uur 

opbouwen in de wedstrijdzaal in het Abe Lenstra Stadion.
6.  U dient er rekening mee te houden dat het sierstuk tenminste 2 dagen in die 

wedstrijdzaal blijft staan en niet gekoeld kan worden opgeslagen.
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Kampioensbokalen

De vier kampioensbokalen: 
• Talent van het jaar 2022
• Nederlands kampioen koekbakken 2022
• Nederlands kampioen banketbakken 2022
•  Nederlands kampioen broodbakken 2022
worden beschikbaar gesteld door de Stichting 
BakkersVakWedstrijden en blijven eigendom 
van de winnaars. 

Trofeeën klassen 9 t/m 24

De trofeeën van de klassen 9 t/m 24 worden uitgereikt namens de sponsors. De win-
naars mogen deze wisseltrofeeën in hun bezit houden tot de volgende editie van 
BakkersVakWedstrijden. Als één en dezelfde winnaar een trofee driemaal achter elkaar 
wint, dan mag die winnaar de trofee houden. Beide andere keren wordt de wisseltro-
fee door de organisatie van BakkersVakWedstrijden vlak voor de nieuwe editie van de 
BakkersVakWedstrijden bij de winnaars opgehaald. 

Wij vragen de winnaars van deze trofeeën:
• Deze goed te onderhouden;
• Deze terug te geven in oktober 2023;
•  Bij beschadiging de trofee op eigen kosten te laten repareren, of de kosten voor re-

paratie aan de Stichting BakkersVakWedstrijden te voldoen.

Tips voordat u van start gaat

1.  Lees de wedstrijdvoorwaarden (pagina 7) goed door. 
2.  Houd u aan de producteisen die bij de klassen staan. Het zou een bittere tegenvaller 

zijn als u deze niet goed hebt gelezen en uw product door de Permanente Wedstrijd 
Commissie gediskwalificeerd wordt. 

3. Schrijf op tijd in. De sluitingsdatum is vrijdag 4 november om 12.00 uur.
4. Maak een tijdsplan en neem voldoende tijd om uw producten te testen.
5. Maak gebruik van uw passie voor het ambacht en de creativiteit van uw team.
6.  Durf kritisch te zijn op uw inzending. Houd er rekening mee dat uw producten 

worden uitgestald op tafels naast vergelijkbare producten van uw collega’s.
7. Controleer voor inzending of uw producten voldoen aan alle producteisen.
8.  Zorg ervoor dat uw producten dinsdag 8 november uiterlijk om 17.00 uur zijn inge-

leverd bij het Abe Lenstra Stadion. 
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Subsponsoren van de BakkersVakWedstrijden
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Kampioensbokaal Talent van het Jaar 2022

Bakkers en baksters, die op 8 november jonger zijn dan 22 jaar, kunnen meedingen 
naar de titel Talent van het jaar 2022. Zij moeten zich als persoon inschrijven met hun 
eigen voor- en achternaam en producten inzenden voor alle drie de onderstaande klas-
sen. De deelnemer met het hoogste aantal punten van drie klassen is de talent van het 
jaar 2022. Hij of zij mag zich echter geen Nederlands kampioen noemen.
Het wedstrijdprogramma voor Talent van het Jaar 2022 bestaat uit: 

• Klasse 6 Roomboterkoekjes
• Klasse 7 Vlechtbroodjes
• Klasse 8  Getoerd gerezen zoet & hartig  
Producteisen staan op pagina 26 en 27.

Kampioensbokaal Nederlands kampioen 
Koekbakken 2022

De deelnemer met het hoogste aantal punten van onderstaande vier klassen is de 
Nederlands kampioen koekbakken 2022. Om aanspraak te kunnen maken op de titel 
moeten deelnemers producten inleveren voor alle vier de klassen. Het wedstrijdpro-
gramma voor het Nederlands kampioenschap koekbakken 2022 bestaat uit: 

• Klasse 9 Taaipop
• Klasse 10 Ontbijtkoek
• Klasse 11  Notenkoek
• Klasse 12 Oudewijvenkoek  
Producteisen staan op pagina 29 t/m 31.

Kampioensbokaal Nederlands kampioen 
Banketbakken 2022

De deelnemer met het hoogste aantal punten van onderstaande zes klassen is de 
Nederlands kampioen banketbakken 2022. Om aanspraak te kunnen maken op de 
titel moeten deelnemers producten inleveren voor alle zes de klassen. Het wedstrijdpro-
gramma voor het Nederlands kampioenschap banketbakken 2022 bestaat uit: 

• Klasse 13 Roomboter sprits
• Klasse 14 Roomboter amandelletter B
• Klasse 15 Vormbonbons
• Klasse 16 Bavaroisetaartje
• Klasse 17 Roombotercake
• Klasse 18 Gevulde koek
Producteisen staan op pagina 33 t/m 37.
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Al meer dan 160 jaar
de kwaliteit van smaak

S P E C E R I J E N S P E C I A L I S T  S I N D S  18 5 4   I   S T E E N W I J K   I   0 5 21  -  514 0 4 0   I   W W W . P O L A K . N L
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Kampioensbokaal Nederlands kampioen 
Broodbakken 2022

De deelnemer met het hoogste 
aantal punten van onderstaande 
zes klassen is de Nederlands kam-
pioen broodbakken 2022. Om aan-
spraak te kunnen maken op de 
titel moeten deelnemers producten 
inleveren voor alle zes de klassen. 
Het wedstrijdprogramma voor het 
Nederlands kampioenschap brood-
bakken 2022 bestaat uit: 

• Klasse 19 Witte bollen
• Klasse 20 Croissants
• Klasse 21 Volkorenbusbrood
• Klasse 22 Weihnachtsstol
• Klasse 23 Ciabatta
• Klasse 24 Desem vloerbrood
Producteisen staan op pagina 39 t/m 43.

Kampioensbokalen

De kampioensbokalen: Talent van het jaar 2022, Nederlands 
kampioen koekbakken 2022, Nederlands kampioen ban-
ketbakken 2022 en Nederlands kampioen broodbak-
ken 2022  worden beschikbaar gesteld door de Stichting 
BakkersVakWedstrijden en blijven eigendom van de win-
naars. 

Trofeeën klassen 9 t/m 24

De trofeeën van de klassen 9 
t/m 24 worden uitgereikt namens 
de sponsors. De winnaars mogen 
deze wisseltrofeeën in hun bezit 
houden tot de volgende editie van 
BakkersVakWedstrijden. Als één 
en dezelfde winnaar een trofee 
driemaal achter elkaar wint, dan 
mag die winnaar de trofee hou-
den. Beide andere keren wordt de 
wisseltrofee door de organisatie van BakkersVakWedstrijden vlak voor de nieuwe editie 
van de wedstijdens opgehaald. 
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Oliebollenbakapparaten  �

H A N D I G ,  F L E X I B E L  E N  G E M A K K E L I J K  U I T  T E  B R E I D E N

Vertrouwde kwaliteit oliebollen bakapparaten 

van Beko Techniek in vier types: 100, 200, 300 

en 400. Standaard in RVS, diverse capaciteiten, 

olieaftapkraan aan onder zijde, elektronisch 

instelbare temperatuur regeling, verrijdbaar 

uitgevoerd, met zij- en/of achteruitlektafel. 

Uit te breiden met dompelrekken, manden-

retour en diverse werkbladen. Uitstekend te 

combineren met doseermachine. 

Simon Stevinstraat 4
6603 BD Wijchen

�
Vraag uw Beko Techniek-
verkoopadviseur naar 
mogelijkheden en prijzen.

024 648 62 88 � www.beko-techniek.nl
Www.bakkerijgereedschap.nl

↸

Type 
100

Type 
200

Type 
300

Al het bakkerijgereedschap 

voor uw oliebollenproductie 

vindt u in onze webshop! 

Emmers, emmertrolleys, 

wentelstaafjes, Brobankratten, 

timers, gardes, ijslepels, 

grondstoffencontainers, 

oliebollen matrasjes, 

3M-strips, thermometers 

en nog veel meer. Bezoek 

www.bakkerijgereedschap.nl

en maak uw bestelling in 

één keer compleet.

Type 
400
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B E L A S T I N G A D V I S E U R S

A C C O U N T A N T S

OFFICIERBOUWER

Rijndijk 139

2394 AG Hazerswoude-Rijndijk

Telefoon (071) 34 19 000

Email: info@bouwer-officier.nl

“Voor Ondernemende Bakkers”€

%
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Durf te innoveren!
En win de innovatietroff ee

info@bakkersbelang.nl   |   Telefoon 033 - 247 55 66

WWW.BAKKERSBELANG.NL
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Bakkersbelang - Trofee innovatie

Klasse 1

Product Desemsnack

Gewicht N.v.t.

Toegestane afwijking N.v.t.

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden De regels omtrent de innovatie staan op bladzijde 11

Bij twijfel oordeelt de Permanente Wedstrijd Commissie.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk 2x • Model/vormgeving • Presentatie/verpakking
• Originaliteit/creativiteit • Smaak/aroma • Afwerking
• Receptuitwerking • Innovatie 2x
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Beko Techniek - Trofee oliebollen

Klasse 2

Product Gevulde Oliebollen

Gewicht 90 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 6 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden De oliebollen moeten gevuld zijn

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Volume
• Model/afwerking • Korsteigenschappen • Eeteigenschappen
• Structuur • Smaak/aroma • Vet/olie 2x
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

 Specials (5 trofeeën)
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Verwen en verras jouw klanten

Scan & ontdek! Ontdek ons spijs assortiment! 

HAAL MEER  
UIT HET  
NAJAAR!
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Bouwer & Officier - Trofee roggebrood

Klasse 3

Product Roggebrood (blok)

Gewicht 1000 gram

Toegestane afwijking + 50 gram / - 50 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Kleur • Bakaard
• Volume • Model/afwerking • Eeteigenschappen
• Kruimkleur • Structuur • Smaak
• Aroma
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Sonneveld - Trofee suikerbrood

Klasse 4

Product Suikerbrood

Gewicht 850 gram

Toegestane afwijking + 50 gram / - 50 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Kleur • Bakaard
• Volume • Model/afwerking • Korsteigenschappen
• Kruimkleur • Vulling • Smaak/aroma
• Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse



24

Wees trots op je 
product!

Veel succes!

info@tenba-bv.nl
+31(0)317-471211
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TenBa - Trofee sierstuk  

Klasse 5

Thema Wereldkampioenschap voetbal

Gewicht N.v.t.

Toegestane afwijking N.v.t.

Aantal 1 stuk

Decoratie Vrij

Bijzonderheden De regels omtrent de innovatie staan op bladzijde 11

Bij twijfel oordeelt de Permanente Wedstrijd Commissie.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk 2x • Technieken 2x • Opbouw
• Originaliteit • Toepassinge thema 2x • Kleuren
• Afwerking 
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Colofon

Bestuur:  • Jeroen Bol 
  • Jan Bijlsma 
  • Helma Elemans 
  • Weit Hamersma
  • René Huisman
  • Eildert Kielman (voorzitter)
  • Marco Lenes (juryvoorzitter) 
  • Jan Willem Meijer (penningmeester)

Drukwerk:  • Brandsma Offset Ferwerd 
Fotografie:  • Piet Haaksma
Software wedstrijd:  • Compad Software
www.bakkersvakwedstrijden.nl:  • Buro MC Marketing en Creatie
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BakkersVakWedstrijden - Trofee Talent van het Jaar

Klasse 6

Product Roomboterkoekjes

Vorm 3 verschillende modellen

Gewicht 250 gram totaal

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal N.v.t.

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Geen namen of logo's van inzender of bedrijf vermelden 
op de verpakking

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Smaak 2x • Kleur
• Bakaard • Modellen • Structuur
• Volume • Afwerking • Brosheid

Klasse 7

Product Vlechtbroodjes

Vorm 3 verschillende modellen

Gewicht 55 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 9 stuks (3x3)

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard
• Volume • Modellen • Afwerking
• Kruimkleur • Structuur • Smaak
• Aroma

 Talent van het Jaar (1 trofee - 3 producten)
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Klasse 8

Product Getoerd gerezen gevuld hartig en zoet

Gewicht 80 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 6 stuks: 3 hartig en 3 zoet

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Producten moeten in eigen bakkerij vervaardig zijn
Bij twijfel oordeelt de Permanente Wedstrijd Commissie

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard
• Volume • Modellen • Afwerking
• Kruimkleur • Structuur • Smaak/aroma
• Vullingen

Deelnemers aan de wedstrijd Talent van het jaar mogen op 8 november 2022 

nog geen 22 jaar zijn. Zij betalen geen inschrijfgeld en moeten zich apart 

per persoon inschrijven met vermelding van de (eigen) voor- en achternaam.
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NAJAAR

PROEF DE SMAAK

VAN HET 

LEKKER MALS MET EEN FIJNE KANEELSMAAK

KANEELCAKE

//  Malse cake 

//  Goede draagkracht met de  

     krokante bite van kaneelgranules 

//  Rijke smaak van kaneelesprit  

//  Afgewerkt met San Felipe UTZ  

     chocolade coating

Laat uzelf verrassen door de mogelijkheden 

van Dawn. We combineren expertise, 

betrokkenheid en innovatie om  

ongeëvenaarde bakkerijoplossingen te creëren.

Dawn Foods Benelux

Karolusstraat 14 C | 4903 RJ Oosterhout
0162 799 010 | info.nederland@dawnfoods.com

VIND UW INSPIRATIE EN 

SUPPORT OP 

WWW.DAWNFOODS.COM 
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Compad Software - Trofee taaitaai

Klasse 9

Product Taaipop

Vorm Pop

Gewicht 200 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Eeteigenschappen • Kruimkleur • Structuur 
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Dawn Foods - Trofee ontbijtkoek

Klasse 10

Product Ontbijtkoek

Gewicht 500 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Eeteigenschappen • Kruimkleur • Structuur 
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

 Nederlands kampioenschap Koekbakken (4 trofeeën)
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Premium tarwebloem met hoog eiwitgehalte 

en een hoog gashoudend vermogen. 

 OLIEBOLLENMIX PATENT

Kant & klare mix voor oliebollen van hoogwaardige 

kwaliteit. Alleen gist en water toevoegen.

WWW.ROYALKOOPMANS.COM

VOOR DE 

LEKKERSTE OLIEBOL

Met deze drie producten maak je de lekkerste oliebollen

•  Premium 

Amerikaanse tarwe

•  Hoogwaardige 

eiwitkwaliteit

•  Krachtig op het 

gebied van aroma 

& smaak

  

SUPER  

PATENT

KRISTAL

SCAN DE QR-CODE EN DOWNLOAD HET RECEPT  

VOOR DEZE OVERHEERLIJKE OLIEBOLLEN.

Pioniers in graan sinds 1846

  VOLKOREN ARTISANAAL T150

Hoogwaardige 100% volkorenmeel zonder 

ascorbinezuur en enzymen: E-nummervrij. 

•  Krokant & luchtig

•  Mooie bakaard

•  Geen krimp

•  Constante vorm

•  Geen koppigheid

•  Inpasbaar in elk  

bestaand proces
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Koopmans Meel - Trofee ontbijtkoek gevuld

Klasse 11

Product Notenkoek

Gewicht 550 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Eeteigenschappen • Kruimkleur • Malsheid 
• Smaak/aroma • Structuur/vulling
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Royal Polak Spices - Trofee oudewijvenkoek

Klasse 12

Product Oudewijvenkoek

Gewicht 500 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Eeteigenschappen • Kruimkleur • Structuur 
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse
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Bakels Senior - Trofee roomboterkoekjes

Klasse 13

Product Roomboter sprits

Gewicht 250 gram totaal

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal N.v.t.

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Geen namen of logo's van inzender of bedrijf vermelden

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Smaak 2x • Kleur
• Bakaard • Modellen • Structuur
• Volume • Afwerking • Brosheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Beko Groothandel - Trofee korstwerk

Klasse 14

Product Roomboter amandelletter B

Gewicht 500 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks (letter B)

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Kleur spijs
• Verhouding deeg/vulling • Bakaard • Smaak korst
• Smaak vulling • Glans/afwerking • Model 2x
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

 Nederlands kampioenschap Banketbakken (6 trofeeën)
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Scan de QR-code voor 

inspirerende recepten en meer informatie.

CREMA’S
KANT-EN-KLAAR VOOR VULLEN NA HET BAKKEN

✔ SUPERIEURE SMAAK – RIJK AAN CHOCOLADE

✔ GEBRUIKSKLAAR

✔ ROMIG OP KAMERTEMPERATUUR

✔GEMAAKT VAN 100% NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

✔ IN 5 KLEUREN EN 6 VERRASSENDE SMAKEN
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Callebaut - Trofee chocolade

Klasse 15

Product 2 soorten Vormbonbons

Gewicht -

Toegestane afwijking -

Aantal 2 verschillende modellen, 6 stuks per model

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Informatie over samenstelling en vulling op papier 
aanleveren (recept). Geen namen of logo's van inzender of 
bedrijf vermelden.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk   • Verhoudingen   • Mouleren/dikte chocolade  
• Glans chocolade  • Breuk chocolade   • Structuur/opbouw vulling  
• Vormen   • Smaak   • Originaliteit  
• Recept
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Debic – Trofee desserttaartje

Klasse 16

Product Bavaroisetaartje

Gewicht 750 gram per stuk

Toegestane afwijking + 50 gram / - 50 gram

Aantal 2 stuks 

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk  • Model   • Opbouw   • Vulling   
• Afwerking   • Smaak   • Eeteigenschappen   • Decoratie   
• Originaliteit   • Smaakcombinaties 

Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse
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Het geluid 
van succes!

T (0800)0367
E info@zeelandia.nl
W www.zeelandia.nl

Al meer dan 120 jaar 
staan we achter 
en naast de bakker. 
Om samen een 
succes te maken 
van dit prachtige, 
ambachtelijke, 
creatieve en 
heerlijke vak. 
Weet ons te 
vinden!

zeelandia_nl

ZeelandiaNederland

Zeelandia Nederland
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Royal Steensma - Trofee cake

Klasse 17

Product Roombotercake

Gewicht 450 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk  • Model  • Kleur
• Bakaard • Volume  • Afwerking 2x
• Smaak/Aroma 2x • Eeteigenschappen  

Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Zeelandia – Trofee stukwerk

Klasse 18

Product Gevulde koek

Gewicht 100 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 4 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk  • Kleur  • Smaak koek
• Smaak vulling  • Verhouding deeg/vulling • Bakaard 
• Vorm  • Afwerking  • Malsheid vulling  
• Volume
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse
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AB Mauri - Trofee kleinbrood

Klasse 19

Product Zachte witte bollen

Gewicht 55 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 4 stuks

Vorm Bollen

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Aroma • Kruimkleur • Structuur
• Smaak • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Algist Bruggeman - Trofee getoerd gerezen

Klasse 20

Product Croissants

Gewicht 80 gram per stuk

Toegestane afwijking + 10 gram / - 10 gram

Aantal 4 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Croissants moeten in eigen bakkerij vervaardigd zijn.
Bij twijfel oordeelt de Permanente Wedstrijd Commissie.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Krokantheid • Kruimkleur • Structuur
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

 Nederlands kampioenschap Broodbakken (6 trofeeën)

Voor een royaal
          bakresultaat!

Geeft meer smaak aan uw producten en 
biedt extra stabiliteit tijdens het rijsproces.

info.nl@abmauri.com
www.abmauri.nl
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HOLLAND MEEL

HART VOOR VAKMANSCHAP

HOLLAND MEEL  -   HART VOOR VAKMANSCHAP  -  WWW.HOLLANDMEEL.NL

VAKMANSCHAP

Meel en bloem, ons specialisme, voor 

brood en banket. Puur vakmanschap 

sinds 1951.

Bloem, meel en volkorenproducten van 

tarwe, rogge, spelt, gerst, haver,  

boekweit en durum. Producten van 

hoogwaardige constante kwaliteit, 

voor u, met hart voor vakmanschap.

Bekijk ons productaanbod op 

www.hollandmeel.nl.  

Hart 

voor
 

vakm
ansc

hap
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Dossche Mills - Trofee busbrood

Klasse 21

Product Volkorenbusbrood

Gewicht Heel (volgens hoeveelheidsaanduiding broodbesluit)

Toegestane afwijking N.v.t.

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Krokantheid • Kruimkleur • Structuur
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Holland Meel - Trofee gevuld brood

Klasse 22

Product Weihnachtsstol

Gewicht 850 gram per stuk

Toegestane afwijking + 50 gram / - 50 gram

Aantal 2 stuks

Decoratie 1 met poedersuiker en 1 zonder decoratie 

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Kleur • Bakaard • Volume  
• Model/afwerking  • Korsteigenschappen  • Kruimkleur  • Vulling 
• Smaak/aroma  • Malsheid

Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse
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 IREKS NEDERLAND B.V. | Industrieweg 81a | 5591 JL Heeze | NEDERLAND | Tel.: +31 40 226 38 00 | info@ireks.nl | www.ireks.nl

Lekker veel Maïs

MUCHOMAÏS RSPO SG, brood met heel veel maïs
Maïs, een bekend ingrediënt in de bakkerij maar te weinig toegepast vanwege zijn mindere 
bakeigenschappen. Dit wil IREKS graag veranderen, want juist de hoeveelheid maïs in een brood zorgt 
voor die specifi eke, heerlijke, zoete maïs-smaak en geeft brood een andere kruim- en eeteigenschap.
Om die reden heeft IREKS het product MUCHOMAÏS RSPO SG ontwikkeld; een product waarmee de bakker 
een maïs-tarwe-quinoabrood* kan maken met lekker veel maïs.

*Gereserveerde aanduiding: wit maïs-tarwe-quinoabrood
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Ireks – Trofee krokantbrood

Klasse 23

Product Ciabatta

Gewicht 100 gram per stuk

Toegestane afwijking + 20 gram / - 20 gram

Aantal 4 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden N.v.t.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Krokantheid • Kruimkleur • Structuur
• Smaak/aroma • Malsheid
 
Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse

Puratos - Trofee desembrood

Klasse 24

Product Desem vloerbrood

Gewicht Midden (volgens hoeveelheidsaanduiding broodbesluit)

Toegestane afwijking N.v.t.

Aantal 2 stuks

Decoratie Vrij

Bijzonderheden Brood moet aan de nieuwe desemwetgeving voldoen. 
Bij twijfel oordeelt de Permanente Wedstrijd Commissie.

Het product wordt gekeurd op: 
• Eerste indruk • Korstkleur • Bakaard • Volume 
• Model/afwerking • Krokantheid • Kruimkleur • Structuur
• Smaak/aroma • Malsheid

Inschrijfgeld: € 7,00 per klasse



De  
groothandel  
die naast je  

staat

beko-groothandel.nl 

Wij zijn dé groothandel die naast je staat. Voor bakkers, patissiers,  
chocolatiers en ijsbereiders. Meer weten? Ga naar beko-groothandel.nl

Niels Bohrweg 101 • 3542 CA Utrecht • +31 (0) 30 247 30 50

Daar blijf je het mee maken


