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ADVERTENTIE

FRIETJE
devlaendere

frietje
Hannibal
Zoet & knap perig!

frietje
Andalouse

Vurig spa ans!

frietje
Mayonaise

Romig & zacht!
FRIETJE

devlaendere

P R O F E S S I O N A L

P R O F E S S I O N A L

Maakt van het frietje Mèt
een ware beleving!

 BESTEL
nu!

 BESTEL
nu!

frietje
Samurai
Geva arlijk lek ker!

Kijk voor meer informatie op www.devlaendere.nl

• 4 Belgische sauzen 

• Exclusief voor de  Foodprofessional!

• Compacte presentatie
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ACTUEEEL

Succes hangt af 
van de inzet van 
ondernemers

Week van de Friet

HET IS LASTIG OM DE 
DOELSTELLING VAN DE 
WEEK BIJ IEDEREEN  
DUIDELIJK TE MAKEN

Door: Susan Wiendels
Beeld: Herbert Wiggeman

> Vervolg van voorpagina.

Er zijn ondernemers die 
niet (meer) meedoen, om-
dat ze vinden dat de kos-
ten door de frietfabrikan-

ten betaald moeten worden. ‘Tja, 
dan hebben we nog veel uit te leg-
gen’, reageert Van Rooij. 

‘Wij vinden als vakvereniging dat 
we zelf verantwoordelijk zijn voor 
onze toekomst. En dat we dit moe-
ten laten zien aan de fabrikanten. 
Als we dit goed doen, dan kunnen 
ze straks niet anders dan onze initi-
atieven verder ondersteunen. Want 
het is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid om te zorgen voor 
een betere beeldvorming bij de  
consument over friet, kroketten en 
andere gefrituurde snacks.’ 

Hij erkent dat het lastig is om de 
doelstelling van de Week van de 
Friet bij iedereen goed over de  
bühne te krijgen en zoveel mogelijk 
professionele frituurders en andere 
partijen achter het initiatief te krij-
gen. ‘Na deze derde editie gaan we 
de campagneweek van ons frietje 
dan ook uitgebreid evalueren’, stelt 
hij vooraf al.  

Het aantal deelnemers aan de Week van de Friet daalt. ‘Er 
doen minder formules mee’, verklaart Frans van Rooij deels 
de daling. ‘En sommige bedrijven hadden andere verwach-
tingen. Zoals meer bekendheid in de landelijke pers. Maar 
bekendheid moet vooral dankzij de inzet van de onderne-
mers zelf komen. Als iedereen er een feest van maakt en 
voor flinke reuring zorgt, dan komt de bekendheid vanzelf.’ 

Gemiste kans
Syl Lammers van ’t Pakhuis Horeca 
& Catering Service in Ede snapt de 
afname van het aantal deelnemers 
aan de Nationale Week van de Friet 
niet. Hij spreekt van een gemiste 
kans. ‘Als fabrikanten meedenken 
prima. Maar of iemand nu 10 kilo 
aardappels weggeeft of niet, maakt 
mij helemaal niets uit. Ik zet straks 
een ballonnenboog voor mijn zaak 
en een rode loper met palen en dan 
vraagt de klant zich al af wat er aan 
de hand is. Hoe gemakkelijk kan 
het zijn?’ 

Met een kruiwagen vol piepers 
voor de deur, friet voor een kwartje, 
een speciaal boekje met uitleg over 
de zaak, de bedrijfsfilosofie en de 
herkomst van de aardappel maakt 
Lammers het verhaal en feestje 
compleet. ‘Ik laat zien dat we trots 
zijn op onze branche en op ons pro-
duct. Dat werkt.’ 

Geen spelbreker
Voor Nick van der Linden van Het 
Oude Raedthuys in Cothen hoeft 
het allemaal niet. Toch is hij geen 
spelbreker en doet hij mee. ‘Eerlijk 
gezegd vind ik de boodschap een 
beetje achterhaald. Mensen weten 
dat nu wel. Kwaliteit, duurzaam-
heid, gezondheid, maatschappelijke 

en lokale betrokkenheid, ik ben er 
dagelijks mee bezig.’ 

In de Nationale Week van de 
Friet introduceert Van der Linden 
het concept ‘Maesterlijk’ in zijn 
zaak. Verse friet van een lokale  
teler met acht verschillende top-
pings, allemaal vernoemd naar 
Hollandse meesters zoals Van 
Gogh, Mondriaan en Van Rijn. Het 
‘Maesterlijke frietje kapsalon’ heet 
Van de Berg, naar de plaatselijke 
kapster. 

De dinsdag doopt Van der Linden 
met ingang van 4 oktober structu-
reel om in ‘winsdag’. ‘Dinsdag blijft 
qua omzet altijd iets achter. Die dag 

Eric Ruiter van cafetaria De Uitdaging: ‘We willen meer nadruk leggen op vers en ambachtelijk.’ 

willen we een boost geven met 
prijsacties. Bijvoorbeeld friet met 
vier kroketten en vier frikandellen 
voor €10,’ legt hij uit. 

Of het concept ‘Maesterlijk’ naast 
de reguliere 10 mm-patat van Farm 
Frites een blijvertje op de menu-
kaart wordt, is de grote vraag. ‘Ik 
kijk en luister straks goed naar de 
gasten. Wat willen zij?’ 

Meesters van de Friet
Eric Ruiter en Sanne van de Steeg 
van cafetaria De Uitdaging aan de 
Apeldoornsestraat in Voorthuizen 
grijpen de Nationale Week van de 
Friet aan om over te stappen op het 
concept ‘Meesters van de Friet.’

‘Wij willen nog meer nadruk  
leggen op het verse en het ambach-
telijke in onze zaak’, vertelt het  
ondernemersduo. ‘We hadden al 
verse friet, maar met dit concept 
gaan we nog een stapje verder. 
Aardappels met schil van constante 

kwaliteit, die we zelf snijden. Voor- 
en afgebakken in plantaardige olie, 
honderd procent natuurlijk dus. De 
schrapmachine krijgen we van 
Meesters van de Friet. De snijma-
chine kopen we zelf.’ 

Hanno Nieuwenhuis van Mees-
ters van de Friet gooit de oranje 
zakken met aardappels niet over de 
schutting in Voorthuizen. ‘Wij gaan 
altijd voor een totaaladvies. Een 
ondernemer die ons concept  
omarmt, nemen we bij de hand in 
het ambacht van het frietbakken via 
een uitgebreide presentatie en  
demonstratie.’ 

Meesters van de Friet selecteert 
het hele jaar door de beste aardap-
pels voor ambachtelijke verse friet: 
bintjes, Agria of Frieslanders, af-
hankelijk van de tijd van het jaar. 
‘Wij hebben een uitgebreid netwerk 
aan telers. Elke partij is van opti-
male kwaliteit’, besluit Nieuwen-
huis. 
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