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Resto-Expo
Van animatie naar inspiratie
Onze sector, de horeca, lĳ kt soms op het weer. Iedereen heeft er een mening over, maar 
weinigen weten hoe het werkelĳ k werkt. Zo duikt de horeca met de regelmaat van de klok op in 
de media. Vaak negatief of met cĳ fers waar vooral de politicus die ze lanceert beter van wordt.

Maar ook daar zit tussen het kaf wel eens koren. Zo leerden we van het gerenommeerde 
studiebureau Graydon dat het de goede kant opgaat met de horeca. De kans op een faillissement 
blĳ ft bestaan, klinkt het daar. Maar gemiddeld gaat het de goede kant op met de rendabiliteit. 
Die trend wordt verklaard door de besparingen die veel zaken deden in het licht van de witte 
kassa, de professionalisering en ten slotte ook door de gestegen prĳ zen.

Heel interessant was die ene uitspraak tussen alle analyses door: “Wie innovatief is in de 
horeca, kan veel winst maken. Je moet anders proberen te zĳ n dan je concurrenten.”

Het zou ook een uitspraak van uw grossier kunnen zĳ n. De tĳ d dat je in ons vak een zaak kon 
openen en het volk wel zou komen, is al lang geschiedenis. Wie start, moet zorgen dat het 
verhaal juist zit. Anders zĳ n dan de anderen in de buurt. Door je aanpak, aanbod, interieur, 
producten... De mogelĳ kheden zĳ n er. Wie al bezig is, moet rondkĳ ken en durven zoeken naar 
vernieuwing. Stilstaan is in ons vak inderdaad vaak achteruit gaan.

Inspiratie bieden is hét grote verhaal achter Resto-Expo, de vakbeurs die uw grossier 
voor u organiseert. Ooit gegroeid als een verhaal van een stevig feestje in combinatie met 
gelegenheidskortingen, is uw vakbeurs doorheen de jaren telkens vernieuwd. 

Nog steeds willen we u met een lekker hapje, een natje en een spetterend avondfeest danken 
voor uw trouw. Nog altĳ d bieden de standhouders kortingen aan om ‘u’ tegen te zeggen.   
Wĳ  willen dat u na uw bezoek aan onze beurs in Gent met enkele goede ideeën huiswaarts 
keert. Zo kunt u uw zaak - dankzĳ  nieuwe producten, concepten of projecten… - weer een 
kwaliteitsinjectie geven.

Afspraak op 26, 27 of 28 maart op Resto-Expo in Gent! Van harte welkom!

Uw grossier

VOORWOORD

Van animatie naar inspiratieVan animatie naar inspiratie
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Zeg nooit zomaar frituur tegen ‘Het Friethuis’ 
in Oostkamp. Want Francis Van Maele en 
zijn partner Maïka Carette runnen hun zaak 
super professioneel. Ze zetten niet alleen fors 
in op kwaliteit en klantvriendelijkheid aan de 
koeltoog. Ook van achter hun tablet worden de 
activiteiten quasi dagelijks opgevolgd en bijge-
stuurd. “Met resultaat”, zegt Francis. “We zijn 
één jaar open en onze resultaten overstijgen 
alle prognoses. Supercontent, zijn we.”

“Iedereen vroeg ons of we geen gigantisch risico namen 
door de zoveelste frituur van Oostkamp te starten”, lacht 
Francis een jaar na de start. “Een begrijpelijke vraag, want er 
zijn veel collega’s actief. Maar we wisten dat we een uniek 
verhaal hadden. Dat hebben we intussen ook bewezen.”

DIGITALE STRATEGIE
Zeer opvallend is dat achter Het Friethuis een goed door-
dachte digitale strategie zit. “Alle klanten krijgen van ons een 
spaarpunt per betaalde euro. Die punten staan op een digi-
tale klantenkaart van Joyn. Met die punten kunnen ze spa-
ren voor cadeaus, wat natuurlijk klantenbinding is. Maar 
tegelijkertijd krijgen wij zo de gegevens van die klanten en 
kunnen we hun bezoeken opvolgen.”

Zo weet het koppel dat na een jaar tijd al 2431 verschillende 
klanten zo’n kaart op zak hebben. Daarvan komt 28% min-
stens maandelijks langs. “Zo zie ik nu dat we 531 klanten 
hebben die binnen de laatste 30 dagen minstens één keer 
zijn teruggekeerd”, ziet Francis op zijn tablet. “Zo kunnen 
we ook gerichte acties doen naar klanten die al een tijdje 
niet zijn geweest. Hen een coupon met een gratis product 
sturen, bijvoorbeeld. Dat werkt echt heel goed.”

Dankzij de klantenkaart kunnen Maïka en Francis ook heel 
gerichte campagnes doen. “Veertien dagen voor hun ver-
jaardag krijgen onze klanten een mail met een waardebon, 
die dan geldig blijft tot hun verjaardag”, klinkt het. “Een 
groot succes. Eind februari vieren we onze eerste verjaar-
dag. Bij een mailing naar 1738 adressen met een bon voor 
een ‘Limited Edition’ hamburger, zien we dat 1100 klanten 
de mail meteen openden. Daarvan heeft bijna de helft hun 
bon geactiveerd. Het is echt een fantastische manier om op 
die manier je klanten heel gericht te benaderen.”

KWALITEIT EN VRIENDELIJKHEID
Het spreekt voor zich dat zelfs de beste digitale marketeer 
weinig succes zal hebben als het product niet deugt. “Die 
marketing is extra”, weet ook Francis. “Alles begint bij kwa-
liteit en vriendelijkheid. Ik weet dat iedereen spreekt over 
kwaliteit. Maar wij selecteren bewust de A-merken. Onze 
marges op de producten zijn inderdaad een stuk kleiner 
door die keuze. Maar dat ‘verlies’ compenseren we door 
onze volumes en onze zelfbereide producten.”

Die eigen bereidingen zijn nog een troef van Het Friethuis. 
Francis is kok en beenhouwer van opleiding. Hij heeft tien 
jaar frituurervaring, Maïka zes. “Wij hebben eigen recepten 
voor ribbetjes van het spit, zelfgedraaide balletjes in toma-
tensaus, stoofvleessaus, enzovoort. Altijd alles vers en vol-
gens eigen recept. We werken zelf onze eigen americain 
af. Met als gevolg dat klanten ons vragen of ze een kilo extra 
kunnen kopen voor thuis. Dat maken we mee met al onze 
bereidingen en slaatjes. Mensen halen een frietje voor die 
dag en pakken ook nog een bereide schotel mee voor de 
volgende dag. Op die manier haal je niet alleen hoge tevre-
denheidscijfers bij de klanten, maar ook bij de boekhouder.”

zaak   in   de   kijker

Het Friethuis: succesverhaal dankzij 
kwaliteit en… de tablet



BESTELLINGEN
Heel wat klanten komen bij Maïka en 
Francis met grote bestellingen om 
mee te nemen. Dankzij de automa-
tismen onder het koppel en de door-
dachte inrichting van hun werkruim-
te achter de koeltoog en frietpotten, 
zijn de wachttijden er heel redelijk. “Ik 
ben vooral trots dat de klanten hier 
niet thuiskomen met een bestelling 
in klam inpakpapier. Ik investeerde in 
dozen die fel lijken op de taartdozen 
bij een bakker. Daarin kan ik de be-
stelling netjes schikken. Ze blijft ook 
warm en ze wordt minder klammig. 
Aangenamer voor de klant, die min-
der rommel heeft, en tijdswinst voor 
ons. Nu krijgen de klanten voor onze 
verjaardag zelfs een op maat ge-
maakte draagtas waarin zo’n doos 
perfect past.”

GROEPEN
Diversiteit op de kaart is ook een troef 
waarop bewust is ingezet. Met zeven 
verschillende salades, aandacht voor 
de vegetariërs en een groot aanbod 
aan broodjes, koud én warm, vindt 
iedereen wel iets op de kaart van Het 
Friethuis. “Zo zien we dat we opval-
lend veel gezinnen aantrekken en ook 
wel groepjes van bedrijven en vereni-
gingen. Dat heeft zeker te maken met 

de kaart. Want we zien dat heel vaak 
vrouwelijke bezoekers toch aange-
ven dat ze iets ‘gezonder’ willen eten. 
Omdat we die trend van groepjes 
steeds sterker zien groeien, hebben 
we nu op de verdieping een ruimte 
ingericht met een twintigtal plaatsen. 
Die doen we open voor reservaties of 
groepjes die onaangekondigd binnen 
vallen. Dat is ook toffer voor de ande-
re klanten, die dan ook nog plaats én 
rust vinden.”

TOTAALCONCEPT
Last but not least is ook de inrich-
ting van groot belang binnen het 
totaalconcept van Het Friethuis. Om 

te beginnen is er een mooie kinder-
hoek, met aan de muur twee com-
puterschermen. Op het ene scherm 
spelletjes voor de allerkleinsten, op 
het andere voor de bengels van zes 
tot tien. Heel opvallend verder is de 
totale afwezigheid van schreeuwerige 
reclameborden, affiches en gadgets 
van fabrikanten. “Ik koos voor een 
sober en fris interieur met veel licht”, 
vertelt Francis. “Heel rustgevend en 
strak. Dat valt enorm in de smaak. En 
het is aangenaam werken.”

Natuurlijk is ook in het Friethuis niet 
alles rozengeur en maneschijn. On-
danks sluitingsdagen op maandag en 
dinsdag is het werk soms heel zwaar. 
Want het koppel doet het, op enkele 
jobstudent-afwassers na, helemaal 
alleen. “We draaien gemiddeld we-
ken van 70 tot 75 uur”, telt Francis. 
“In combinatie met de opvoeding van 
ons dochtertje Emma is dat niet altijd 
evident. Maar als je dan af en toe een 
complimentje krijgt voor je werk of 
van je boekhouder, dan weet je wel 
waarvoor je het doet. Bovendien is er 
nog het contact met de klant. Het is 
hier best gezellig, met veel gebabbel 
van de klanten onder elkaar. Voor ons 
is dat praatje ook leuk. Al is het op de 
drukkere momenten vooral pompen 
en doorduwen.”
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Product   in   de   kijker

“Focus in frisdrankgebruik verandert snel”
Coca-Cola ver-
breedt aanbod om 
ook jonge consu-
ment te bereiken 
Bart Pelgrims, Associate 
Director, Category Develop-
ment Sales & Marketing bij 
Coca-Cola, vertelt in een inter-
view voor dit magazine over 
zijn inzichten voor de komen-
de jaren. Hij wijst erop dat 
de wereld van de frisdranken 
razendsnel wijzigt. De klant 
wil beleving, gezondere drank-
jes én is steeds bezorgder om 
het welzijn van de planeet. 
Daarom gaat de focus naar 
de lightproducten, gearomati-
seerd water en snel groeiende 
innovaties zoals ijsthee in tal 
van varianten.

Belgen zĳ n niet alleen grote 
bierdrinkers, maar ook kampi-
oen in frisdranken?
“Wie een frituur of broodjeszaak 
heeft, moeten we niet vertellen hoe 
belangrĳ k frisdrank is. Weet je dat wĳ  
bĳ na dubbel zoveel niet-alcoholische 
dranken verbruiken als in onze buur-
landen? Van dat gigantische volume 
wordt één vierde buitenshuis gecon-
sumeerd. Hier liggen dus gigantische 
opportuniteiten voor de snacksec-
tor. Net daarom is het heel belangrĳ k 
om mee te zĳ n met alle trends en er 
een antwoord voor in huis te hebben.” 

Groeit de frisdrankmarkt nog 
aan?
“Jazeker. De categoriegroei voor fris-
dranken was vorig jaar in volume ge-
groeid met +1,9%. Maar in waarde 
gaat het zelfs om een groei van 3,3%. 
We zien dat ongeveer de helft van 
die groei komt van innovaties. Wĳ  
investeren daar meer in dan eender 
welke andere drankenfabrikant. Met 
succes, want we zien dat bĳ  sommi-
ge klanten tot 70-80% van de extra 
omzet uit onze innovaties komt.”

Spreken we dan vooral over 
jullie bekende namen?
“Daar investeren we zeker in. Zo in-
vesteerden we in nieuwe smaken 
en verpakkingen voor Coca-Cola. 
Denk maar aan de Coca-Cola Zero 
Lemon bĳ voorbeeld. Ook voor Fanta 
en Sprite kwamen er nieuwe smaken. 
Maar we lanceerden of herlanceerden 
ook merken zoals Finley, Appletiser, 
Chaudfontaine Fusion, Honest en 
Fuze Tea. Onze visie is dat we de klant 
op elk moment van de dag, waar die 
zich ook bevindt, een passend drank-
je kunnen aanbieden.”



“Focus in frisdrankgebruik verandert snel”
Als we even door de trends gaan, komen we eerst 
uit bĳ  beleving… Wat doen jullie op dat punt?
“De klant van vandaag en morgen wil zoveel mogelĳ k nieu-
we, unieke dingen beleven. Daarom is er nood aan nieuwe 
smaken en producten. Maar ook dat woord ‘uniek’ is be-
langrĳ k. De consument kiest graag voor nieuwigheden en 
ambachtelĳ ke dingen. Natuurlĳ k is de traditionele motivator, 
‘Ik heb dorst of ik heb zin in mĳ n lekker vertrouwd drankje’, 
nog zeer belangrĳ k. In de snacksector is dat nog ongeveer 
65% van het volume. Daarom houden we de klassiekers 
zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite in ere. Maar de klant zoekt 
bĳ voorbeeld steeds meer eens naar iets anders, bĳ voor-
beeld bĳ  een wat specialere gelegenheid. Daar speelt die 
gevoeligheid voor ontdekkingen al meer mee. We zien 
een duidelĳ k groeiende behoefte aan meer ‘premium’ pro-
ducten en meer verfi jnde smaken, denk maar aan het gam-
ma van ‘mocktails’ en ‘premium mixers’.” 

Trend twee is gezondheid. Iets wat steeds meer op 
de prioriteitenlĳ st komt. Belangrĳ k voor jullie?

“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-
dere producten. In de eerste plaats hebben we daar onze 
alternatieven met minder, of zelfs zonder, suiker. Coca-Cola 
Zero en Light maken samen al ongeveer de helft uit van het 
totale Coca-Cola volume. Ook de zero varianten van Fanta 
en Sprite kennen een belangrĳ ke groei, al kan de bekendheid 
daar nog beter. Maar we zien ook dat de verkoop van water 
sterk blĳ ft groeien. Daar proberen we met de gearomati-
seerde waters een extra aanbod te scheppen, dat de voor-
delen van water combineert met een subtielere verfrissende 
smaak. Zeer belangrĳ k is alles wat met ĳ sthee te maken 
heeft. Daar is de groei heel sterk. Vooral de niet-bruisende 
thees, zoals die met nieuwe fruitsmaken of kruidenaroma’s, 
blĳ ken een sterk antwoord. Voor biologische koude dran-
ken is de markt nog klein, maar toch zien we groei. Een laat-
ste markt in het kader van deze trend zĳ n de ‘functionele’ 
drankjes, de energy- en sportdrinks. Ook daar verschuift de 
focus naar ‘vitalisers’ en ‘plant based’ drankjes.”

Zo’n vitaliser zal de consument niet snel nemen bĳ  
een friet, een pita of een hamburger. Wat kunnen 
we dan wel leren voor de snacksector?
“Niet alle trends zal je in deze sector even sterk voelen. Maar 
onderschat het toch maar niet. We verwachten dat behoef-
ten van de klanten echt drastisch aan het wĳ zigen zĳ n. 
We zien ook in de snacksector een sterk groeiende vraag 
naar zero en low calorie producten. Ook de niet-bruisende 
ice tea en de kleinere verpakkingen (bĳ voorbeeld 25cl-blik-
jes) doen het steeds beter. Wĳ  zĳ n ervan overtuigd dat de 
mensen in frituren en broodjeszaken deze vraag niet mogen 
onderschatten.” 

Jullie deden begin dit jaar nog een grote lancering 
om in die trend ook de leiding te nemen?
“Dat klopt. We zien onze Fuze Tea als de ideale propositie 
in dit kanaal. Fuze Tea heeft een heel laag caloriegehalte en 
bestaat in één bruisende en drie niet-bruisende varianten. 
Fuze Tea is verkrĳ gbaar in vier smaken. We laten de klant 
ook de keuze tussen een groter volume van 400 ml en een 
kleiner van 250 ml. In januari zĳ n we gestart met een grote 
lancering. De campagne die we voeren is de grootste sinds 
de lancering van Coca-Cola Zero. Daarmee weet je meteen 
hoe sterk we in Fuze Tea geloven. Onze teams gaan de fri-
turen en broodjeszaken de komende tĳ d intensief bezoeken 
om te kĳ ken wat mogelĳ k is. En natuurlĳ k zorgen we voor het 
nodige promomateriaal voor onze producten. We vinden het 
belangrĳ k om met de uitbaters goed te overleggen over de 
mogelĳ kheden om hun verkoop van frisdranken te stimule-
ren. Daar worden we beiden beter van, toch?”

“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-“Vast en zeker. De consument is echt op zoek naar gezon-
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Resto-Frit zag 25 jaar geleden 
het licht toen 13 familiale 
horecagrossiers besloten om 
te gaan samenwerken. Op dat 
moment keken velen meewa-
rig naar dit project. Vandaag 
wordt het voorbeeld van 
deze ondernemers in tal van 
sectoren gevolgd. Twee van 
de stichters, Nico Van Bever 
(Spuntini) en Mario Vleugels 
(Agora Culinair), kijken tevre-
den terug. En vooruit.

Het was de jonge ondernemer Mario 
Vleugels die de eerste stappen zette. 
Als jonge ondernemer nam hĳ  het fami-
liebedrĳ f van zĳ n vader over. Om snel tot 
het inzicht te komen dat groei nood-
zakelĳ k was om het bedrĳ f gezond te 
houden en kwaliteit te bieden. “Ik ben 
een positief ingestelde mens”, vertelt 
Mario. “Waar velen denken dat je vooral 
moet groeien door hard te concurreren, 
zag ik veel meer mogelĳ kheden in sa-
menwerking. Ik zag heel veel bedrĳ ven 
als het onze. Familiale bedrĳ ven die de 
sector heel goed kennen en zich mee 
verantwoordelĳ k voelen voor het succes 
van hun klanten. Ik was ervan overtuigd 
dat we op basis van dat familiale karak-
ter veel samen konden doen.”

Nico Van Bever was één van de eer-
ste ‘believers’ die mee aan de kar van 
het Resto-Frit verhaal ging trekken. 
“We kenden elkaar niet persoonlĳ k”, 
blikt hĳ  terug. “Maar ik zag wel in dat 
dit een goed project was. Uiteindelĳ k 
waren we allemaal een beetje op dezelf-
de manier bezig op ons stukje van de 

landkaart. We hadden allemaal dezelfde 
bezorgdheden en dezelfde discussies. 
Door die - waar mogelĳ k- samen op te 
pakken, konden we alleen maar winst 
boeken.”

FAMILIE
Samen met Freddy De Pauw van K&F 
zĳ n Nico en Mario de enige eigenaars 
die vandaag als ‘oldtimers’ nog steeds 
actief zĳ n. Ook Luc Geusens was als di-
recteur van Van Hout al bĳ  de start be-
trokken. “De kern van het succesver-
haal van onze vereniging is onderling 
respect en vertrouwen”, weet Nico 
Van Bever. “We zĳ n allemaal familie-
bedrĳ ven, waarvan de realiteit is dat je 
alleen maar met keihard werken vooruit 
raakt. Onze focus is dezelfde: we ken-
nen onze sector uitstekend en we ma-
ken het verschil met onze service. We 
weten van elkaar dat we ervoor moeten 
knokken. Dat schept een band en ver-
trouwen.”

DNA
Mario beaamt dat vertrouwen de sleu-
tel was voor de voorbĳ e 25 jaar én dat 
ook blĳ ft voor de toekomst. “Toen wĳ  
met de vereniging startten, was er nog 
geen sprake van de grote ketens. Ook 
de warenhuizen waren niet bezig met 
horeca. Wĳ  wisten toen al dat we het 

verschil moesten maken met service, 
ondersteuning en betrokkenheid. We 
kennen allemaal ons vak en de échte 
noden van de horeca. Eigenlĳ k hebben 
we veel DNA gemeenschappelĳ k, terwĳ l 
we toch elk onze onafhankelĳ kheid en 
eigenheid bewaren. Dat kan alleen als 
je weet dat je elkaar kunt vertrouwen.”

ASSORTIMENT
Zowel Mario als Nico zien het grote as-
sortiment in het aanbod vandaag als de 
grootste verwezenlĳ king. “We vinden 
dat grote aanbod vandaag misschien 
vanzelfsprekend”, zegt Nico. “Maar dat 
we vandaag vele duizenden produc-
ten in ons aanbod hebben, zou zon-
der onze samenwerking nooit zĳ n gelukt 
voor elk lid op zich. Dat is een groot 
voordeel voor de restaurants, brasse-
ries, broodjeszaken en frituren van van-
daag. Nu kunnen ze op basis van hun 
eigen voorkeur producten kiezen. Als 
ieder van ons op zichzelf was gebleven, 
waren ze veel meer gebonden aan één 
bepaalde producent.”

SMULLLBOX
Naast het grote assortiment voor de 
frituurwereld en naast de vele online 
projecten, zoals de Fritkotactie, zien ze 
vooral de Smulllbox als een grote ver-
wezenlĳ king in het 25-jarig bestaan. 
“De Smulllbox volgde heel snel op de 
oprichting van onze vereniging”, zegt 
Mario. “Toen waren Samson en Gert 
nog twee beginnende fi guurtjes op tv. 
Van Studio 100 had nog niemand ge-
hoord. Dat wĳ  met die mensen een deal 
sloten voor een verrassingsdoosje voor 
kinderen, was een heel slimme zet. De 
Smulllbox ging intussen miljoenen keren 
over de toonbank. Ook vandaag blĳ ft 
de Smulllbox een verkoopstopper. Dat 
soort dingen krĳ g je als familiale, regio-
nale grossier alleen nooit van de grond.”

25  jaar  resto-Frit

Resto-Frit viert 25-jarig bestaan
“Vertrouwen vormt de sleutel van ons succes”



EVOLUTIE
In de voorbĳ e 25 jaar zagen de leden van Resto-Frit en 
Resto-Culinair alles fel veranderen. “Als we terug kĳ ken, ont-
houd ik vooral de professionalisering”, zegt Nico. “Dat was 
ook nodig. Met de opkomst van de fastfoodketens, moes-
ten we ons schrap zetten. Wĳ  hebben daar in die 25 jaar 
een voortrekkersrol gespeeld, ook dankzĳ  de goede rela-
ties met de fabrikanten. Die weten ook dat één op twee fri-
turen in ons land bediend wordt door een lid van Resto-Frit/
Resto-Culinair. Die frituren zĳ n intussen meestal eethuizen 
geworden, met een heel breed aanbod. Nieuwe trends en 
noden worden daar heel rap ontdekt, aangevoeld en inge-
vuld. Denk maar aan het hamburgerverhaal, dat zeker in 
West- en Oost-Vlaanderen een gigantische vlucht nam.”

TOEKOMST
Nico en Mario zĳ n ervan overtuigd dat er nog 25 jaar bĳ  
komen. “Al zal dan de volgende generatie wel aan het roer 
staan”, lacht Mario. “Dat hopen we toch. Maar ik denk zelfs 
dat onze koepelorganisatie nog belangrĳ ker zal worden. 
Allianties als de onze worden steeds noodzakelĳ ker. Wĳ  
hebben intussen samenwerkingsverbanden zoals de Top 
Food Group, waarmee we samenwerken met nog meer 
spelers. We willen ook kĳ ken naar samenwerking in het 
buitenland. Dat zal dan vooral in de Benelux zĳ n. Want 
onze snack- en eetcultuur is toch anders dan in Duitsland, 
Zuid-Frankrĳ k en verder weg.”

DANK
Als afsluiter houden beide ondernemers eraan om iedereen 
te bedanken voor de feestelĳ ke verjaardag. “In de eerste 
plaats onze klanten”, klinkt het meteen. “Wĳ  zĳ n blĳ  dat 
zoveel mensen ons trouw blĳ ven omdat ze weten dat er 
meer is in de wereld dan alleen maar producten en prĳ zen. 
Zĳ  waarderen onze uitstekende vakkennis, onze onklopbare 
service en onze zin voor vernieuwing. Veel klanten zĳ n ook al 
25 jaar aan boord. Dat zĳ n vaak stilaan vrienden geworden.”

Dat geldt ook voor de 13 grossiers die samen Resto-Frit/
Resto-Culinair vormen. “Er is inderdaad wel kameraad-
schap gegroeid. Na al die tĳ d weten we wat we aan elkaar 
hebben. Anders is vertrouwen onmogelĳ k.”

Op de vraag of ze nog nooit ruzie maakten, komt er een bre-
de glimlach. “Zoals in het beste huwelĳ k is er al eens een 
woord. Dan wordt er eens goed gediscussieerd. Maar dat 
soort debatten wordt snel afgesloten zonder dat iets blĳ ft 
hangen. Dat is in sommige huwelĳ ken wel anders.” (luide 
lach)

DANK
Als afsluiter houden beide ondernemers eraan om iedereen 
te bedanken voor de feestelĳ ke verjaardag. “In de eerste 
plaats onze klanten”, klinkt het meteen. “Wĳ  zĳ n
zoveel mensen ons trouw blĳ ven
meer is in de wereld dan alleen maar producten en prĳ zen. 
Zĳ  waarderen onze uitstekende vakkennis, onze onklopbare 
service en onze zin voor vernieuwing. Veel klanten zĳ n ook al 
25 jaar aan boord. Dat zĳ n vaak stilaan vrienden geworden.”

Dat geldt ook voor de 
Resto-Culinair vormen. “Er is inderdaad wel 
schap gegroeid. Na al die tĳ d weten we wat we aan elkaar 
hebben. Anders is vertrouwen onmogelĳ k.”



Hoe loopt het met de voorberei-
dingen?
Koen Vercauteren: “We kennen het intus-
sen wel een beetje. Maar het blĳ ft toch altĳ d 
hard werken om alles tot in de puntjes te 
regelen. De laatste inschrĳ vingen van fa-
brikanten lopen stilaan binnen. Ik kan nu 
alweer zeggen dat we opnieuw groeien 
en dat er een paar interessante nieuwko-
mers zĳ n. Zo blĳ ft Resto-Expo ook dit jaar 
weer een must voor wie mee wil zĳ n.”

Komen de exposanten graag 
naar Resto-Expo?
“Elk jaar luisteren we naar hun reacties op 
het einde van de beurs. Die zĳ n altĳ d posi-
tief en constructief. De standhouders waar-
deren de grote professionaliteit van onze 
bezoekers. De exposanten weten dat onze 
bezoekers effectief aan de slag zĳ n in het 
vak en geen ‘gratis proeverĳ  toeristen’ zĳ n 
zoals je op sommige beurzen wel eens ziet. 
Ze waarderen ook het verzorgde kader 
van onze beurs. En ook de exposanten 
vinden onze randanimatie reuze. Nogal 
wat standhouders blĳ ven ’s avonds graag 
hangen voor onze party.”

Jullie zetten elk jaar in op inno-
vatie?
“Dat klopt. Onze beurs moet doen wat 
onze klanten in hun zaak ook doen. Be-
houden en versterken wat goed is. En in-
novatie brengen waar het kan en zinvol 
is. We roepen ook onze standhouders op 
om in die visie mee te stappen. Ook daar 
hopen wĳ  op een nieuwe wind, al behoudt 
elke exposant natuurlĳ k de vrĳ heid om de 
eigen ruimte in te vullen zoals hĳ /zĳ  dat wil.”

Wat mogen we dan dit jaar aan 
verandering verwachten?
“We kregen heel positieve reacties op onze 
culinaire patio vorig jaar. Die gaan we uit-
breiden en versterken. Enerzĳ ds nodigen 
we onze standhouders uit om daar, ook 
buiten hun klassieke stand, eens een demo 
te komen geven. Er zĳ n ook exposanten die 
expliciet op de patio komen staan met de-
mo’s, tastings en animatie. We willen van 
de patio ook een rustpunt maken waar de 
bezoekers comfortabel kunnen verpozen 
om van het patio-aanbod te genieten.”

Vorig jaar zagen we ook de 
eerste foodtrucks opduiken. Die 
zĳ n er dit jaar terug?
“Dit moet één van de grote vernieuwin-
gen zĳ n. We moedigen de komst van 
foodtrucks, waarrond iets te beleven valt, 
sterk aan. We weten nu al dat er heel wat 
foodtrucks zullen zĳ n. Die willen we zoveel 
mogelĳ k samenbrengen om zo een soort 
‘Food Truck Lane’ te creëren, een soort 
proefstraat met foodtrucks. Daarmee ho-
pen we echt wel te scoren bĳ  onze bezoe-
kers.”

Jullie zorgen ook weer voor 
een mooi evenwicht tussen de 
snacksector en de meer culinai-
re ondernemers?
“Ik zou eerst en vooral beklemtonen dat 
we allemaal professionelen zĳ n die actief 
zĳ n in de foodservice. We maken allemaal 
eten klaar voor onze klanten en doen dit 
zo goed mogelĳ k. Frituren en broodjes-
zaken zĳ n doorheen de jaren geëvolueerd 
naar eethuizen met een breed aanbod. 
Anderzĳ ds hebben veel zaken in de restau-
rantsfeer ontdekt dat ze leuke elementjes 
uit het snacksegment in hun aanbod kun-
nen brengen. Er is dus niet echt een ‘kloof’ 
meer. Maar het klopt dat we voor elke pro-
fessional uit de horeca, van het klassieke 
frietkot tot het culinaire toprestaurant, een 
passend aanbod hebben.”

Genieten, proeven, bijleren, ontdekken, ontmoeten, feesten… Dat is wat we hopen dat u mag doen op de 24e 
editie van onze private horecabeurs. Een beurs die de fabrikanten beschouwen als één van de belangrijkste 
van het jaar. Die eer danken wij aan onze strikte policy ‘alleen op uitnodiging’, onze zin voor vernieuwing en 
onze zin voor kwaliteit. We willen u immers ook dit jaar weer met een brede glimlach zien vertrekken.

‘Never change a winning team’, wil het cliché uit de sport. Maar bĳ  
Resto-Culinair/Resto-Frit geloven ze niet in clichés. Elk jaar wordt 
geleerd uit de vorige editie en gezocht naar interessante vernieuwingen 
voor het concept. Dat blĳ kt ook uit ons gesprek met organisator 
Koen Vercauteren, die tussen de drukte in de laatste rechte lĳ n door, 
even tĳ d vond voor een gesprek.

RESTO-EXPO

Food truck lane en lounge sfeer op Resto-Expo

Jullie zetten elk jaar in op inno-

onze zin voor kwaliteit. We willen u immers ook dit jaar weer met een brede glimlach zien vertrekken.



Zoals op een goede menukaart 
hebben jullie ook weer de klas-
siekers op het programma?
“Dat spreekt voor zich. We zien Resto-Expo 
niet alleen als een moment om te ontdek-
ken en te leren. We zien het als grossier ook 
als een groot dankfeest voor onze klanten. 
In een wereld waar alles steeds sneller en 
harder gaat, weten wij die warme mense-
lijke relatie met onze klanten meer dan ooit 
te waarderen. We proberen het hele jaar 
door onze klanten te verwennen met een 
onklopbare persoonlijke service. Maar de 
mensen echt ontmoeten, met tijd voor een 
praatje een hapje en een drankje, is voor 
ons van zeer groot belang.”

En het muzikale avondfeest 
wordt weer de kers op de taart?
“Zoals elk jaar wordt streng geheim gehou-
den wie er gaat optreden. Maar we garan-
deren weer dat er voor elk wat wils zal 
zijn. We zoeken zoals steeds naar artiesten 
die voor sfeer zorgen en een breed publiek 
aanspreken. Het zal vonken geven, wees 
gerust.” 

Het luik drinks & food is zoals elk 
jaar weer af?

“Ook daar is op onze beurs alleen het bes-
te goed genoeg. Op algemeen verzoek is 
er weer ons ‘double happy hour’ met Gin 
Tonic in de vooravond. Zoals steeds is ook 
de catering weer op hoog niveau. Daar 
wordt echt hoog op ingezet.”

We zouden nog vergeten dat er 
ook zaken te doen zijn
“Dat dreigen we in het brede aanbod wel 
eens vergeten te vermelden. Terwijl het 
toch nog steeds essentieel is binnen ons 
concept. Wie de beurs bezoekt, wordt er 
ook materieel beter van. Daarom roep ik 
alle bezoekers op om bij de aankomst eerst 
eens langs te lopen in onze ‘beursshop’. 
Daar kan je de vele attractieve producten, 
zoals elektro en juwelen, vinden die de 
klanten gratis mee naar huis kunnen nemen 
door de kortingen die de standhouders die 
dag in beurspunten aanbieden.”

Jullie verwachten weer een re-
cordopkomst?
“De uitnodiging voor ons jaarlijks ren-
dez-vous moet intussen zijn aangekomen 
bij de klanten. We moedigen iedereen aan 
om vooraf online te registreren. Op die 
manier vermijden we files aan de inkom, 
wat voor iedereen aangenamer is. Het blijft 
natuurlijk mogelijk om via de grossier in te 
schrijven. Wie per vergissing nog geen uit-
nodiging kreeg, kan dat best meteen even 
signaleren aan de grossier. Want we willen 
eigenlijk elke klant daar ontmoeten.”

Afspraak op 26, 27 of 28 maart 
op Resto-Expo in Gent! Van 
harte welkom!

26-27-28   MAART   -   FLANDERS   EXPO   GENT
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Acties

Zet u schrap voor een stormloop op de Smulllbox
Eén van de meest succesvolle acties in de kalender 
van Fritkotactie.be is die met de gratis Smulllbox. Een 
topper waarmee de extra omzet voor uw zaak niet te 
versmaden is. Met de aankoopverplichting van een friet-
je met koude saus rinkelt de kassa gegarandeerd.

De Smulllbox is al jaren een megapopu-
lair product bĳ  kinderen. Sinds twee jaar 
is Wickie de Viking het centrale fi guurtje. 
Deze kinderheld is iets ouder gepositio-
neerd dan Samson vroeger, waardoor nu 
ook iets oudere kindjes dol blĳ ven op de 
Smulllbox.

Van maandag 23 april tot en met zondag 6 mei geven we deze 
klassieker een jaarlĳ kse boost. De klant, die een voucher printte of 
toont via de HAPP-applicatie op de smartphone, krĳ gt mits aan-
koop van één friet met koude saus een gratis Smulllbox. Wĳ  zorgen 
natuurlĳ k dat u voor elke bon uw gratis product terug krĳ gt.

Fritkotactie.be zorgt voor alle promotie. Via de website, de 
gekende Facebook-pagina’s en via een e-mailing naar maar liefst 
360.000 e-mailadressen!

Niet meedoen is geld laten 
liggen. Zo simpel is het.
Meld uw zaak nu aan via 
info@fritkotactie.be

Geen verkiezing, wel stevige 
bonussen bij Best-Frit 
Bij een steekproef bij de Best-Frit leden bleek dat veel frituren de campagne 
voor Best-Frit Frituur van het Jaar behoorlijk zwaar vinden. Daarom plannen 
we geen campagne in 2018. Wel ligt er voor alle leden een stevige bonus klaar 
op Resto-Expo eind deze maand. In totaal deelt Resto-Frit ongeveer 105.000 
euro aan bonussen uit.

Naast de dagelĳ kse zorgen voor de zaak ook nog eens campagne voeren, blĳ kt niet evident. 
Het is ook niet makkelĳ k om elk jaar weer de klanten te motiveren om deel te nemen. Omdat 
Best-Frit altĳ d luistert naar de leden, organiseren we daarom dit jaar geen nieuwe campag-
ne. Om het met een kwinkslag te zeggen: “Er zĳ n in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen 
al campagnes genoeg.” 

Bezoek ons op de beurs

“Wat we in 2019 doen, laten we nog even open”, zegt Tim Mertens van Best-Frit. “We nodi-
gen onze leden nadrukkelĳ k uit om ons op Resto-Expo zeker te bezoeken aan onze stand. 
Er is geld te verdienen, want we delen in totaal ongeveer 105.000 euro aan bonussen uit 
aan onze leden. Maar we willen van u ook horen hoe u over de campagne Frituur van het Jaar 
denkt. En wat u verder van ons verwacht. Best-Frit is een exclusief label, waar we echt belang 
hechten aan de betrokkenheid en verwachtingen van de leden!”

Gratis placemats dankzĳ  Fish Bicky Burger

Best-Frit lidmaatschap biedt een 
pak voordelen. Binnenkort krĳ -
gen alle leden duizend GRATIS 
placemats van Bicky Fish Burger. 
U krĳ gt bovendien van de fabrikant 
ook één doos GRATIS Bicky Fish 
Burger.

Meer info op: 
https://bicky.be/bicky-burgers

Gratis 
Mexicano 
Nieuw en exclusief voor Best-Frit 
leden: Fritkotactie met Mexicano!

In mei komt er een exclusieve Fritkotac-
tie met Mexicano: exclusief voor Best-
Frit leden! Andermaal een bewĳ s van de 
waarde van het Best-Frit lidmaatschap.

Meer info in volgend magazine en op 
www.bestfrit.be.

Al erkend als Best-Frit frituur? Meld 
u dan nu al aan voor deze Fritkotac-
tie via info@fritkotactie.be.

Nog niet erkend als Best-Frit fri-
tuur? Vraag snel een erkenning aan 
via info@bestfrit.be.

Gratis placemats dankzĳ  Fish Bicky Burger

U krĳ gt bovendien van de fabrikant 
ook één doos GRATIS Bicky Fish 

new!
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Op zoek naar een betrouwbare partner voor 
verse vleesproducten? OK Foods is een snel 
groeiend bedrijf dat naast absolute topkwali-
teit ook letterlijk aflevert op de manier die u 
zelf wenst. Maatwerk voor iedere klant is hét 
handelsmerk. Dat alles met ultravers kwali-
teitsvlees.

“Onze grootste troef is topkwaliteit in combinatie met 
flexibiliteit”, zegt Tommy De Becker van OK Foods. “We 
zijn een ambachtelijk bedrijf dat in staat is om snel en soepel 
te schakelen op vraag van de klant. De klant bepaalt bij ons 
volledig autonoom hoe hij de vleesproducten wenst. Wil de 
klant een hamburger van 100 gram? Dat kan. Is 120 gram 
beter? Geen probleem. Die soepelheid bieden we voor bijna 
al onze vleesproducten. Dat is onze grote sterkte in verge-
lijking met veel grotere bedrijven. Daar kan je bijvoorbeeld 
kiezen uit twee stukgewichten.”

Het maatwerk gaat nog verder dan de vrijheid in gewicht. 
OK Foods past ook de receptuur aan naar uw wensen. 
“Wij maken bijvoorbeeld gehakt volgens de wensen van de 
klant”, verduidelijkt Tommy. “Ook de samenstelling van een 
saté kan de klant zelf bepalen. Die maken wij ambachtelijk. 
Het vlees wordt met de hand versneden en ook manueel op 
het spiesje gestoken. Daarbij gebruiken we uitsluitend verse 
ui en paprika. Bovendien controleren we elke saté op zijn 
gewicht. Onze satés zien er totaal anders uit dan diepvries-
satés. Iedere frituuruitbater weet dat een mooi ogende saté 
in de koeltoog beter verkoopt!”

VERPAKKING
Daarmee eindigt de maatwerkservice van OK Foods nog 
niet. “De klant kan ons ook vertellen hoe zijn bestelling moet 
verpakt zijn. De klant bepaalt of de biefstukken per stuk, per 
vijf of per tien worden verpakt. Dat biedt, zeker voor horeca-
zaken die kleinere volumes draaien, veel voordelen.”

OK Foods verwerkt alle vleessoorten. Tommy legt uit: “Ons 
rundvlees is vooral Belgisch witblauw. Maar we verwerken 
ook buitenlandse rassen, zoals Iers of Zuid-Amerikaans 
rundvlees. Daar hebben we een wisselend aanbod, dat te 
volgen is op onze website. Ons varkensvlees is hoofdzake-
lijk Belgisch. Daarnaast verwerken we ook gevogelte, lams, 
paard, enzovoort. In het najaar hebben we ook een breed 
assortiment aan wild!”

Product   in   de   kijker

OK Foods: Maatwerk met vers kwaliteitsvlees



Ex-frituuruitbater levert 
ambachtelijk stoofvlees
 
Ben Cerstiaens kreeg enkele jaren geleden een 
uniek bod op zijn goed draaiende frituur. Omdat 
Ben actief wou blijven, bleef hij koken met zijn 
geheime stoofvleesrecept. Hij maakt voor OK Foods 
uniek stoofvlees en ambachtelijke tartaarsaus. 
Ideaal voor frituur en brasserie.

“Stilzitten was geen optie”, vertelt Ben over de periode na 
de verkoop van zijn frituur. “Mijn zaak was vooral bekend 
voor het stoofvlees en mijn tartaarsaus. Voor die twee 
dingen heb ik een uniek en geheim recept, dat blijkbaar 
geweldig in de smaak valt. Daarom besloot ik die dingen te 
blijven maken. Toen na een beginperiode de vraag kwam 
om dat bij OK Foods te gaan doen, heb ik niet getwijfeld. 
Hier is de omkadering beter en zijn er specialisten voor de 
verkoop. Ik merkte dat mijn producten zo goed marcheer-
den dat ik bijna weer 24/24 aan de slag was.”

Met de twee ambachtelijke producten mikt OK Foods 
op pientere uitbaters van frituren, snackbars en brasseries. 
“Deze twee producten zijn 100% ambachtelijk klaarge-
maakt” beklemtoont Ben. “Je proeft dat meteen. Niemand 
van de klanten hoeft te weten dat ze bij ons gemaakt zijn. 
Bovendien kan iedereen het stoofvlees nog een aparte 
toets geven, door er een detail aan te veranderen of toe te 
voegen.”

contact
Moerbroek 26 - 2270 Herenthout

Tel. 014 85 45 00 - Fax 014 85 45 01  
info@okfoods.be - www.okfoods.be

GROEI DOOR OVERNAME
OK Foods is intussen 15 jaar jong en dankzij de aan-
pak op maat een zeer snelle groeier. Om die groei te 
versterken en de klanten nog beter te bedienen, werd 
begin 2018 ook nog Vadebo, een ander vleesverwer-
kend bedrijf, overgenomen. “Waar wij vooral vers vlees 
aan onze klanten bieden, zijn zij meer gespecialiseerd 
in een gamma diepgevroren vleesproducten”, klinkt 
het enthousiast. “Maar onze aanwinst heeft ook vers 
een stevig potentieel. Deze overname maakt dat we 
flink kunnen groeien in volume en extra mogelijkheden 
creëren om een nog breder aanbod uit te bouwen.”

OPEN BEDRIJF
Als betrouwbare partner beantwoordt OK Foods aan 
alle mogelijke regels en normen. Het bedrijf heeft een 
IFS-certificaat volgens de hoogste haalbare normen, 
werkt volgens de HACCP-normen en controleert zelf 
op regelmatige basis de eigen leveranciers.

“We zijn ook een heel open bedrijf”, zegt Tommy De 
Becker. “Wij zijn zeker van onze kwaliteiten en heb-
ben daarom graag dat onze klanten, ook onverwacht, 
op bezoek komen. We staan altijd open voor feedback 
van onze klanten. We zoeken ook graag met de klant 
naar een passende oplossing voor diens noden. En 
natuurlijk bezorgen we graag een staal van onze pro-
ducten aan klanten die willen kennismaken met onze 
kwaliteit.”
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DIEPVRIES

KOELING

De kortingen in dit magazine worden verrekend op uw factuur.*


