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VOORWOORD

Beleving bieden
Hoe zullen we ons de zomer van 2018 herinneren? Ongetwĳ feld als die bloedhete zomer waarin 
de Belgen voetbalgeschiedenis schreven! Dat voetbalverhaal was voor veel horecamensen 
een grote meevaller. Met de lange aanwezigheid in het toernooi groeiden ook de mogelĳ kheden 
om een graantje mee te pikken.

Best-Frit gaf de aanzet met een WK-campagne op social media. Maar heel veel horecazaken, 
tot en met de klassieke restaurants, wisten zich aan te passen aan de collectieve bui van 
nationale trots bĳ  de klanten. Net zoals we ons allemaal aanpasten aan de kurkdroge 
tropische zomerdagen. De media brachten veel berichten over de creativiteit in de horeca: 
frisse cocktails hier, aangepaste menu’s daar, tot en met andere openingsuren om de heetste 
uren te ontlopen…

INNOVATIE

Frisse ideeën zĳ n altĳ d belangrĳ k, ook als de zon de komende maanden zelf wat vakantie neemt. 
De klant van vandaag houdt van innovatie en positieve verrassingen. Seizoensuggesties blĳ ven 
het natuurlĳ k doen, maar wie echt wil groeien verzint best nog andere dingen. We moeten 
momenten van nieuwe beleving bieden. Dat mag uiteraard met een knipoog zĳ n. Zoals de 
bakker die zĳ n curryrol naar de over het veld rollende Neymar noemde…

AANDACHT

Ook grappig, maar toch met een ernstige ondertoon, was de online petitie om de wereld ervan 
te overtuigen dat de naam ‘French Fries’ moet geschrapt worden en vervangen door ‘Belgian 
Fries’. De petitie resulteerde niet in een naamsverandering, maar was toch een mooie manier 
om ons nationaal product onder de aandacht te brengen.

VERSCHIL

Als grossier willen we meer doen dan kwaliteitsproducten leveren. We willen ook service 
bieden. Die service gaat verder dan stipt en fl exibel leveren. We willen met u meedenken over 
manieren waarop u - op uw bescheiden schaal - het verschil kunt maken. Hoe kunt u voor uw 
klanten een betere beleving bieden? Ook daarvoor mag u op ons rekenen.





4

10%

10%

€ 8,99 € 8,99

€ 13,50€ 9,30

€ 6,99



Nico Verhaeghe & Sébastian Rassart

VERS
Op de vraag of zijn ijs 100% ambachtelijk wordt gemaakt, fronst Sébastian de 
wenkbrauwen. “Echt ambachtelijk? Dat is zelf je koe melken, zelf je aardbeien 
plukken en je pistachenoten zelf pellen en pletten. Ik doe alles zo ambachtelijk 
en vooral natuurlijk mogelijk. Maar ook realistisch. Al het ijs wordt hier in huis 
gemaakt, op basis van verse melk. Geen poeder dus. Het fruit dat ik verwerk is 
vers. Er komen geen kleur- en smaakstoffen of bewaarmiddelen aan te pas. Je 
ziet ook aan het ijs dat het vers en zelfgemaakt is. Het lijkt in niets op schepijs 
uit een fabriek.”

PISTACHE
Dat klinkt allemaal mooi, maar zo romantisch is het allemaal ook weer niet, 
leerde Sébastian. “Ik ben trots op mijn keuzes en ik blijf daar consequent in. 
Maar het is hard labeur en het wordt niet altijd gewaardeerd. Geloof me: er zijn 
kinderen die zeggen dat mijn aardbeienijs niet naar aardbei smaakt. Zo hard zijn 
ze chemische smaken gewoon. Ze geloven niet dat écht pistache-ijs niet groen 
ziet maar geelbruin en dat écht ijs met bananen niet geel kleurt. Maar ik wil niet 
teveel mopperen. Het is hier in de zomermaanden echt aanschuiven. Ik kan 
soms amper volgen met de productie. Ik word dus beloond voor mijn keuze. 
Steeds meer word ik ook gevraagd om ijstaarten te maken voor allerlei feesten. 
Dat is toch ook een teken van waardering.”

zaak   in   de   kijker

IJsje of frietjes? 
In L’Arcobaleno primeert kwaliteit
Arcobaleno betekent 
regenboog in het Italiaans. 
De naam van de zaak van 
Sébastian Rassart is zeker 
niet slecht gekozen. In zijn 
zaak combineert hij een 
ijssalon, waarvoor hij zelf ijs 
maakt, met een grote frituur. 
Van de veelzijdigheid van 
een regenboog gesproken… 
“Maar”, beklemtoont 
Sébastian, “voor beide 
activiteiten is alleen de 
allerbeste kwaliteit goed 
genoeg.”

Sébastian is een ex-profvoetballer die 
na passages bij RWDM en Sporting 
Charleroi ook nog in Korea en Turkije 
speelde. Na die carrière opende hij een 
ijssalon in Souvret (Courcelles). “Mijn 
ouders waren mobiele ijsventers”, 
vertelt hij. “Ik had dus wel wat métier 
in die wereld. Aanvankelijk kocht ik het 
ijs bij hen. Maar al snel bleek dat voor 
een mobiel ijskraam een ander soort 
ijs nodig is dan voor een echt ijssalon. 
Daarom heb ik dan fors geïnvesteerd 
in apparatuur om zelf ijs te maken. 
Voor mijn opleiding trok ik richting 
Italië. Dat is toch dé bakermat van het 
lekkerste ijs. Ik wou het niveau van de 
allerbeste ‘gelateria’.”



COMBINATIE
In de uitspraak over de zomermaanden, zit ook de reden 
waarom de sportieve ondernemer de koud-warme 
combinatie maakt van een ijssalon en een grote frituur. “Na 
twee jaar ijssalon stelde ik vast dat de winst die ik maakte 
in de warme helft van het jaar, er in de koude helft weer 
helemaal door ging. Om er echt op vooruit te gaan, moest ik 
iets extra doen. Daarom de keuze om hier naast het ijssalon 
ook een frituur te openen. Een rare combinatie, dachten 
velen. Maar het was een voltreffer. Dat ik qua kwaliteit voor 
de frituurkant even rechtlijnig ben als voor mijn ijsjes, heeft 
daar zeker mee te maken.”

FOLIE
Die zorg voor kwaliteit is in L'Arcobaleno bijna maniakaal. 
“Ik leg heel weinig voorraad in de koeltoog”, verduidelijkt 
de uitbater. “Als een doos diepvriessnacks wordt geopend, 
wordt elke snack onmiddellijk apart ingepakt in folie en zo in 
de diepvries bewaard. Mijn frietvet wordt elke dag volledig 
ververst. Drukke dag of niet. En ook hier kies ik altijd voor de 
betere merken. Je hebt misschien minder marge, maar je 
geeft je klanten fatsoenlijk eten.”

GEZOND
Over fatsoenlijk eten gesproken… Een sportman die in 
frietjes doet, hoeft geen onmogelijke combinatie te zijn, blijkt 
in L’Arcobaleno. Sébastian, die nog altijd zeer actief sportief 
actief is, eet meermaals per week van zijn frietjes. Aan zijn 
lijf geen spatje vet. “Je moet gewoon nadenken”, zegt hij. 
“Ik praat misschien tegen mijn handel, maar vaak zijn de 
sauzen de boosdoener. Veel meer dan de frieten. Uiteindelijk 
zijn veel sauzen weinig meer dan olie met een smaakje. Ik 

eet zelden saus bij mijn frietjes. Maar ook daar: af en toe kan 
geen kwaad. Het is overdrijven in hoeveelheid dat nefast is. 
In mijn ijs zit nu eenmaal ook suiker. Maar ook daar hou ik 
de hoeveelheid goed in de gaten. Dat ijsje maakt het verschil 
niet. Maar je kind elke dag cola geven, daar wringt de 
schoen. Eén cola is 15 klontjes suiker. Dat is niet gezond.”

MEDEWERKERS
Met een gigantisch terras en een grote verbruikszaal, biedt 
L'Arcobaleno plaats aan 185 klanten. “Omdat ik niet aan 
tafel bedien, krijg ik op de drukke dagen alles gebolwerkt 
met tien mensen. Van die medewerkers eis ik dat ze dezelfde 
hoge standaard hanteren voor kwaliteit. Dat gaat niet 
alleen over de producten zelf, maar ook over netheid, 
vriendelijkheid en hygiëne. Dat werkt, want mijn publiek komt 
van ver naar hier. In het weekend is het hier vaak helemaal 
vol. En de combinatie ijssalon-frituur werkt zelfs sterk in mijn 
voordeel. Na een frietje hebben de bezoekers vaak zin in 
een nagerechtje. En na een ijsje besluiten de mensen vaak 
om dan toch maar te blijven voor het eten.”

WITLOOFSAUS
Het frituurvak leerde Sébastian met vallen en opstaan. Het 
grote succes bleek te zitten in een aanbod aan schotels. 
Zo biedt L'Arcobaleno ook fish&chips, vol-au-vent maison 
en een pitaschotel, alles volgens eigen recept. “De topper 
zijn wel onze bouletten met witloofsaus. Voor amper 11 
euro is dit echt een delicatesse die in deze regio enorm 
wordt gesmaakt. Ik kan de vraag amper bijhouden. En daar 
doe je het toch een beetje voor. Weten dat je producten 
gewaardeerd worden, is in dit vak toch de grote motivator.”
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NIEUWE   SMULLLBOX

Na goed 2,5 jaar nemen 
we afscheid van Wickie de 
Viking als boegbeeld van 
de Smulllbox. Nachtwacht, 
de nieuwe topreeks van 
Studio 100, neemt het roer 
over. Ook de inhoud van de 
Smulllbox verandert. Een 
portie Kip� ngers vervangt 
de Viking Snack.

In het digitale tĳ dperk verandert 
alles steeds sneller. Zeker in 
de leefwereld van kinderen is 
die snelheid verbluffend. Het 
tĳ dperk dat Suske & Wiske of 
Samson decennialang de grootste 
kindervrienden waren, ligt ver achter 
ons. De kinderhelden zĳ n snel 
verouderd. 

Vaarwel Wickie, 
welkom Nachtwacht!

VIKING-PENSIOEN
In de huidige wereld is het voor een 
kinderproduct als de Smulllbox van 
levensbelang om de vinger aan de 
pols te houden. Frituuruitbaters met 
kinderen weten ongetwĳ feld dat 
Wickie zĳ n beste tĳ d heeft gehad. 
Daarom stuurt ook de Smulllbox hem 
met pensioen, om plaats te maken 
voor de kinderhype van vandaag.

NACHTWACHT-HYPE
De succesvolle reeks Nachtwacht 
( h t t p s : / / s t u d i o 1 0 0 . c o m / b e / n l /
nachtwacht) wordt het nieuwe gezicht 
van de Smulllbox. Die switch zal garant 
staan voor een boost in de verkoop. De 
nieuwe Smulllbox zal een iets ruimere 
doelgroep aanspreken dan die met 
Wickie. Ook iets oudere kinderen volgen 
intensief de reeks Nachtwacht. Er wordt 
ook veel verwacht van de Nachtwacht-
fi lm, die deze winter in de bioscoop zal 
lopen. Ook daar kunnen we op inspelen.

KIPFINGERS
Omdat Wickie in de coulissen 
verdwĳ nt, moet ook de Viking Snack 
vervangen worden. Daar gaan we voor 
een zeer populaire snack bĳ  kinderen: 
Kipfi ngers. Een extra verkoopargument! 

Een stevige voorraad van de Smulllbox inslaan, is met de 
lancering van de nieuwkomer geen slecht plan. Bestel nu 
bĳ  uw grossier!

In de huidige wereld is het voor een 
kinderproduct als de Smulllbox van 

vinger aan de 
 te houden. Frituuruitbaters met 

kinderen weten ongetwĳ feld dat 
Wickie zĳ n beste tĳ d heeft gehad. 

NACHTWACHT-HYPE
De succesvolle reeks Nachtwacht
( h t t p s : / / s t u d i o 1 0 0 . c o m / b e / n l /
nachtwacht) wordt het nieuwe gezicht 
van de Smulllbox. Die switch zal garant 
staan voor een boost in de verkoop. De 

verandert 
alles steeds sneller. Zeker in 
de leefwereld van kinderen is 
die snelheid verbluffend. Het 
tĳ dperk dat Suske & Wiske of 
Samson decennialang de grootste 
kindervrienden waren, ligt ver achter 

Wickie zĳ n beste tĳ d heeft gehad. 
Daarom stuurt ook de Smulllbox hem 
met pensioen, om plaats te maken 
voor de kinderhype van vandaag.

nieuwe Smulllbox zal een iets ruimere 
doelgroep aanspreken dan die met 
Wickie. Ook iets oudere kinderen volgen 
intensief de reeks 
ook veel verwacht van de 
fi lm, die deze winter in de bioscoop zal 
lopen. Ook daar kunnen we op inspelen.

KIPFINGERS
Omdat Wickie in de coulissen 
verdwĳ nt, moet ook de Viking Snack 
vervangen worden. Daar gaan we voor 

Wickie zĳ n beste tĳ d heeft gehad. 
Daarom stuurt ook de Smulllbox hem 
met pensioen, om plaats te maken 
voor de kinderhype van vandaag.

NACHTWACHT-HYPE
De succesvolle reeks 
( h t t p s : / / s t u d i o 1 0 0 . c o m / b e / n l /
nachtwacht) wordt het nieuwe gezicht 
van de Smulllbox. Die switch zal garant 
staan voor een boost in de verkoop. De 
nieuwe Smulllbox zal een iets ruimere 

Een stevige voorraad van de Smulllbox inslaan, is met de 
lancering van de nieuwkomer geen slecht plan. Bestel nu 
bĳ  uw grossier!

kindervrienden waren, ligt ver achter 
ons. De kinderhelden zĳ n snel 
verouderd. 

een zeer populaire snack
Kipfi ngers. Een extra verkoopargument! 

kindervrienden waren, ligt ver achter 
ons. De kinderhelden zĳ n snel 

KIPFINGERS
Omdat Wickie in de coulissen 
verdwĳ nt, moet ook de Viking Snack 
vervangen worden. Daar gaan we voor 



©
 &

 ™
 S

tu
di

o 
10

0 
st

ud
io

10
0.

co
m



Acties

Fritkotactie 
zorgt voor lekker najaar
Met nog drie stevige acties op de jaarplanning zorgt 
Fritkotactie voor een lekker najaar. Lekker voor de klant, 
maar ook lekker voor uw omzet. Er wordt weer intensief 
ingezet op studenten.  

De eerstvolgende actie loopt mogelĳ k al 
wanneer u dit magazine openslaat. De gratis 
Kipkorn Snack van Mora is nog tot zondag 
23 september het product waar alles om 
draait. Met heel wat deelnemende frituren 
kunnen we nu al spreken van een succes.

BICKY
Een Bicky Burger voor 1 euro en een gratis 
Coca-Cola Zero 0.5 l. Dat zĳ n de laatste twee 
producten die we in 2018 in de etalage van de 
Fritkotactie leggen. Beide acties zetten elk jaar 
weer topcĳ fers neer. Geen wonder. Iedereen 
weet dat de Bicky Burger een gigantisch popu-
laire snack is die bovenaan veel verkooplĳ stjes 
staat. Zo’n product weggeven aan een spot-
prĳ s is een cadeau dat u niet mag laten liggen. 
De Coca-Cola Zero 0.5 l drĳ ft dan weer mee op 
het succes van de eindejaarscampagnes van 
Coca-Cola.

STUDENTEN
Topcĳ fers gegarandeerd, zeker nu we opnieuw samenwerken met de Gui-
do Stadsgids voor Studenten. Die populaire publicatie in studentenmid-
dens bereikt bĳ  het begin van het academiejaar bĳ na alle studenten. Door 
de samenwerking lokt Fritkotactie extra studenten naar de frituur.

WEEKEND
Niet naar uw frituur, denkt u? Fout! De ervaring leert dat studenten de 
bons uit de Guido Stadsgids ook inruilen in hun thuisfrituur tĳ dens het 
weekend.

Twĳ fel niet als u nieuwe klanten en extra omzet wel ziet zitten. 
Spreek erover met uw grossier of meld u aan op: 
www.fritkotactie.be/contact 

“Sire, het land lust 
nog steeds graag 
frietjes”
Wie meedeed aan de 21 juli-actie van Best-
Frit voelde zich na a� oop ‘de koning te rijk’. 
Ongeveer 24.000 mensen trokken met hun 
bon richting onze frituren voor een Nationale 
Frietdag. Dankzij de aankoopverplichting 
goed voor een extra omzet van om en bij de 
50.000 euro.  

Elk jaar blĳ ft het toch weer genieten voor de fri-
tuursector. Dit jaar hadden we zeker concurrentie 
van de Rode Duivels. Maar uiteindelĳ k kan aan de 
populariteit van de Belgische friet zelfs een Hazard 
in topvorm niet tippen. De jaarlĳ kse actie met een 
gratis frietje mits aankoop van 2 euro was weer een 
overdonderend succes.

400 PORTIES
We telden na de actieweek ongeveer 24.000 bon-
nen of vouchers. Daarmee doen we even goed als in 
recordjaar 2017. We registreerden meerdere frituren 
die meer dan 400 porties friet mochten weggeven! 
Mooie cĳ fers die vaak staan voor een leuk cadeau-
tje voor de trouwe klanten en een groot aantal nieu-
we klanten.

TROPISCH
Ondanks het tropische weer, dat de mensen mo-
gelĳ k wat anders deed eten, blĳ ft deze actie op re-
cordniveau. We kunnen dus zonder twĳ fel zeggen: 
“Sire, uw land is nog steeds gek op frietjes.” 
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Ilse Loots

Product   in   de   kijker

“Populariteit van 
ons merk werkt 
ook in de frituur”
Devos & Lemmens zet volop in op de 
introductie van haar producten in de 
frituurwereld. Waar het razend populaire 
merk in massaal veel private koelkasten 
aanwezig is, vind je Devos & Lemmens 
minder in de frituur. Maar daarin komt 
stilaan verandering.  Het merk startte recent 
met groot succes de introductie in de wereld 
van de friturist.  Wie overschakelt naar de 
sauzen van Devos & Lemmens, kan genieten 
van tal van voordelen en publiciteit.

“Het is inderdaad een vreemd gegeven”, bevestigt Key 
Accountmanager Ilse Loots. “Er zijn weinig mensen 
die Devos & Lemmens niet kennen uit de gewone 
handel. Je kan zelfs stellen dat quasi iedereen al wel 
eens een product van ons merk kocht. Maar in de fri-
tuurwereld waren we tot voor kort minder aanwezig. Die 
tegenstelling willen we de komende jaren de wereld uit.”

Met een team dat dagelijks bij frituuruitbaters langs 
gaat en een permanente ondersteuning biedt voor de 
klanten, timmert Devos & Lemmens volop aan de weg. 
“Je kan als frituur op verschillende manieren bij ons 
terecht”, vertelt Ilse Loots. “Je kan beslissen om een 
selectie van ons gamma te gebruiken, je kan voor een 
groter aantal Devos & Lemmens producten gaan of je 
kan je zaak voor alle sauzen profileren als een ‘Devos & 
Lemmens zaak’.”

EN WAT VOOR DE KLANT?
Wie de keuze maakt voor het integrale pakket sauzen 
van Devos & Lemmens wordt beschouwd als het 
'uithangbord' van het merk. En deze krijgt natuurlijk 
een forse ondersteuning. “Die frituren krijgen als het 
ware de 'full monty',” belooft Ilse. “Dat gaat van hulp 
bij de aankleding van de zaak en productadvies, over 
promomateriaal tot een volledige ondersteuning met 
doelgerichte gepersonaliseerde reclame.”

Die ondersteuning is  zeer professioneel. “Vanuit onze  D&L 
marketing-knowhow bieden we onze frituren zeer efficiënte 
communicatie”, verduidelijkt Ilse Loots. “Zo brachten we tijdens 
het WK-voetbal na elke poulewedstrijd van ons Belgisch elftal 
een leuke post op Facebook. Met sauzen in ons gamma die 
Diablo, Brazil… heten, ligt dat gemakkelijk natuurlijk. Maar het 
unieke is dat we die post personaliseren voor elke '100% Devos 
& Lemmens frituur'.  De deelnemende frituren waren alvast heel 
tevreden met deze campagne.” 

“Voor zaken die maar een deel van ons gamma willen brengen, 
doen we natuurlijk ook al het nodige. We hebben ook voor hen 
zeer kwaliteitsvolle dispensers en campagnemateriaal. 
Vergeet ook niet wat de waarde is van de reclame die we het 
hele jaar door voor ons merk maken.”

GAMMA
Het gamma van Devos & Lemmens is  uitgebreid. Dat de 
klassiekers zoals mayo, ketchup, andalouse, tartare en ga zo 
maar door in verschillende formaten beschikbaar zijn, ligt voor 
de hand. “Daar zijn er formaten van 10, 5 en 2 liter beschikbaar. 
Voor de grote formaten zijn er uiteraard ook dispensers en 
specifieke pompen beschikbaar. In een kleiner formaat van 
750 ml zijn er dan weer de gespecialiseerde sauzen. Die zijn 
onmisbaar voor wie een goede hamburger wil presenteren.”



HAMBURGERS
De meer unieke sauzen van Devos 
& Lemmens  zijn verkrijgbaar in het 
formaat 750 ml. “Hier spreken we 
van kwaliteitssauzen voor de frituren 
of snackbars die bijvoorbeeld ook 
een degelijke rundshamburger willen 
aanbieden”, stelt Ilse Loots. “Iedereen 
weet dat daar variatie belangrijk is. Voor 
een brede kaart of een hamburger van 
de maand, zijn goede sauzen de basis. 
Daar hebben we met bijvoorbeeld de 
Argentina, Black Pepper, Diablo en 
Brazil veel kwaliteit in huis met een heel 
breed smaakpalet. Dat gaat van zoet 
over rokerig tot pikant.”

ONTDEKKEN
Wie wil kennismaken met het brede 
gamma van Devos & Lemmens kan 
een bezoek aanvragen van een 
medewerker. 
Dat kan rechtstreeks met een mailtje 
naar ooh@continentalfoods.be of een 
belletje naar 03 890 89 10.

info
https://dl.be/nl/product_category/professionals/

Beste Frituur van Vlaanderen: 
“Klanten zeer positief na 
omschakeling naar Devos & 
Lemmens”
 
Frituur ’t Brochetje uit Izegem won dit jaar de titel ‘Beste 
Frituur van Vlaanderen’ van de krant ‘Het Nieuwsblad’. Deze 
zaak schakelde intussen volledig over naar sauzen van  Devos & 
Lemmens. Dat leverde de zaak goede reacties van de klanten op.

Een frituur doen omschakelen naar een ander product is niet evident. Veel 
frituuruitbaters vrezen dat de klanten gaan mopperen over de verdwijning 
van hun favoriete product. Maar het tegendeel is waar, leert de ervaring bij 
de ‘Beste Frituur van Vlaanderen’.

“Wij krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties”, zegt uitbaatster San-
dra Velle. “Dat de mensen het merk kennen van thuis en de reclame, speelt 
zeker een rol in die positieve reacties. Maar ook de smaak van de sauzen 
lokt goede commentaren uit bij onze klanten. Ik zou anderen zeker aanra-
den om die stap ook te zetten. Ook wij twijfelden een beetje uit angst voor 
eventuele commentaar, maar dat bleek echt nergens voor nodig.”

De keuze voor Devos & Lemmens in combinatie met de verkiezing van 
‘Het Nieuwsblad’ legt de zaak geen windeieren. “We kregen sindsdien een 
pak meer klanten”, verklapt de uitbaatster. “Dit is echt spectaculair. Zoveel 
verschil hadden we nooit verwacht.”
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