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Omslagartikel

Industrie en handel zien licht in donkere dagen

Sinterklaas leeft

Bolletje houdt een oer-
hollandse traditie in ere.
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Hoewel het economisch gezien slechter gaat, blijft de vraag naar luxe Sinterklaas-
en Kerstartikelen onverminderd bestaan. Voor gezelligheid in de donkere maanden
van het jaar hebben consumenten graag wat extra’s over. Ze verwachten ook in dit
segment een grote variatie. Gemak, luxe en fun zijn de trend. Toch is het wat sober-
der dan vorig jaar.

Sinterklaas leeft
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Kruidnootjes, chocoladeletters, banketstaven, speculaasbrok-
ken, gevulde speculaas, snoepletters, droppieten, schuimpjes,
strooigoed, marsepeinen aardappels, allemaal lekkernijen voor
het Sinterklaasfeest. En elk product is bovendien in verschillen-
de varianten te verkrijgen. Manon Nijland, productmanager sei-
zoensproducten bij Bolletje, doet enthousiast een greep uit het
seizoensassortiment: “Kruidnootjes in 200-, 500- en 1.000-
gramsverpakking, kruidnootjes in portieverpakking, gechocola-
teerde kruidnootjes, truffelkruidnootjes, strooigoed en taai-
taai.”

Verwachtingen
Marjan Rozemeijer, woordvoerder van Albert Heijn: “Sinter-
klaas leeft bij onze klanten, dus leeft het ook in de winkel. De
klant verwacht aandacht voor Sinterklaasproducten en hij ver-
wacht een ruime keuze in assortiment en in prijs.”
In chocoladeletters biedt Albert Heijn de keuze uit A-merken,
huismerk en AH biologisch. “Het assortiment biologische cho-
colade en biologisch snoep heeft een sterke ontwikkeling door-
gemaakt”, aldus Rozemeijer. “Klanten die biologische chocola-
de bij ons kopen, verwachten ook biologische chocoladelet-
ters.”
De letters van Droste worden vooral gekocht door mensen die
kiezen voor vertrouwde kwaliteit en bereid zijn daarvoor te
betalen. Henk Bijma, commercieel directeur: “Droste maakt
chocolade voor volwassenen. Binnen de chocoladeletters is
Droste de geschenkletter bij uitstek.”
De verpakking van seizoensproducten is belangrijk. Bolletje
zoekt per product een bijpassende verpakking. Zo zijn de Oud-
hollandse pepernoten verpakt in een toefzak met clip. “Fun is
een belangrijke trend”, signaleert Nijland. “Voor kinderen heb-
ben we een cadeautje bij de lettertaai. En zes zakjes kruidnoot-
jes leveren we in een doosje waarvan de zijkanten zijn bedrukt
met een puzzel, een kleurplaat, een rebus of iets dergelijks.”
Droste kiest voor een chique uitstraling. Bijma: “Voor onze
tweehonderdgramsletter hebben we een doos ontwikkeld met
klep en luxe interieur die aansluit bij het product.”

In de winkel krijgen de producten aandacht door speciale dis-
plays, kopstellingen of in een seizoenseiland.

Vernieuwing of traditie
Elk jaar komen er nieuwe seizoensproducten op de markt. Soms
als aanvulling op het seizoensassortiment, soms ter vervanging
van bestaande producten. Bolletje gebruikt de resultaten van
algemene trendonderzoeken voor het ontwikkelen van nieuwe
Sinterklaasproducten. “Tevens doen we hiervoor apart sei-
zoensonderzoek. Naar het buitenland kijken kan niet, want de
manier waarop we in Nederland Sinterklaas vieren is uniek”,
licht Nijland toe.
Nieuwe seizoensproducten worden lang voor de lancering op
de markt bedacht en uitgeprobeerd. Nijland geeft inzicht in het
tijdschema van Bolletje. “Afgelopen zomer hebben we de
briefing opgesteld voor de productontwikkelaars voor Sinter-
klaas 2004. De proefbakkers gaan daarmee aan de slag. Parallel
aan het ontwikkelen van de producten denken we na over de

verpakking. Wordt het een zak of een doos, verpakken we de
producten apart? Ook het bedenken van een naam en het uit-
voeren van consumententesten horen bij de productontwikke-
ling. Begin volgend jaar volgt de presentatie van het assorti-
ment aan de handel.”
Droste kiest voor het handhaven van de traditionele letters.
“Sinterklaas is een traditioneel feest en de mensen vragen om
nostalgische producten”, aldus Bijma. “Innovaties in choco-
ladeletters zijn er wel geweest, maar meestal waren die na een
seizoen verdwenen. We overwegen wel om volgend jaar een let-
ter op de markt te brengen met een nieuwe samenstelling.”

Startschot
Albert Heijn had begin deze zomer het actieplan voor Sinter-
klaas helemaal klaar. Daarin is ook de start van de verkoop van
Sinterklaasproducten vastgelegd. “Die begint elk jaar op het-
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‘Haas en hert zijn echte hardlopers’

Albert Heijn presenteert Sinter-
klaasproducten in aparte stellin-
gen vooraan in de winkel. 
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zelfde tijdstip, name-
lijk rond de herfstvakantie (week 34, 35)”, vertelt Rozemeijer.
“Op dat moment zijn pepernoten en speculaas verkrijgbaar.
Het assortiment wordt groter naarmate de verjaardag van de
goedheiligman nadert. In oktober komen diverse soorten spe-
culaas in de winkelschappen en zodra Sint in het land is, volgt
het strooigoed.”
De reacties van het publiek op deze producten is afhankelijk
van het weer. Nijland: “Is het een warme (na)zomer zoals dit
jaar, dan vinden mensen het te vroeg voor kruidnootjes. Is de
nazomer wat kouder, dan is iedereen blij dat ze weer verkrijg-
baar zijn.”

Soberder
Al laat de economische situatie wat te wensen over, in de feest-
maanden hebben de meeste klanten wat extra’s te besteden. In
de donkere maanden mag de gezelligheid thuis best een paar
centen kosten, ervaren fabrikant en winkelier.
In de keuze van de kerstartikelen speelt Albert Heijn dit jaar
bewust in op de weinig rooskleurige economie. Het motto is
‘Maak het gewone bijzonder’. ”Natuurlijk kunnen klanten zoals
altijd rekenen op smakelijk eten en goede kwaliteit, maar het is
dit jaar wat soberder. Vorig jaar besteedden we veel aandacht
aan luxe en exotische producten. Nu maken we gewone produc-
ten bijzonder. Dat betekent bijvoorbeeld varkensvlees gemari-
neerd in een Italiaanse saus of kalkoengebraad met kruidenbo-
ter.”

Kerstdiner
Traditioneel is wild favoriet voor het kerstdiner. Hugo Vogely,
directeur van wildgroothandel Vogely in Kerkrade, signaleert:
“Haas en hert zijn echte hardlopers. Deze producten zijn popu-
lair en hebben een aantrekkelijke prijs.” Vogely levert wild en
gevogelte aan supermarkten, horeca en de verwerkende indus-
trie. De belangstelling voor wild neemt weer toe na een daling
enkele jaren geleden. “Veel mensen weten niet meer hoe ze
grote stukken wild moeten klaarmaken. Recepten worden niet
meer overgedragen aan de volgende generatie. En de meeste
jongeren willen niet meer uren in de keuken staan”, aldus

Vogely. Zijn bedrijf speelt hier op in en benadert wild sinds
enkele jaren op een moderne manier. “We leveren consument-
vriendelijke producten aan de supermarkt onder het merk Bon
Viande, herkenbaar aan de koksmutsen. Het wild wordt gefi-
leerd, geportioneerd en daarna verpakt met recept en eventueel
een kant-en-klare saus. Je hebt binnen een half uur een heerlijk
stukje wild op tafel. En het is eenvoudig te bereiden. Door het
gebruik van skinverpakkingen, die een weg zoeken om het pro-
duct, verlengen we de houdbaarheid tot twaalf dagen.”
Naast het bereidingsgemak van de vernieuwde producten
bestaat nog een reden voor de terugkerende populariteit van
wild. “Wild is puur natuur. De dieren selecteren hun eigen
voedsel en er komt geen toevoeging aan te pas. Het biotoop
bepaalt uiteindelijk ook de smaak, je kunt de verschillen proe-
ven.”

Kangoeroe
Het wild dat Vogely levert, is onder andere afkomstig uit Enge-
land, Schotland, Hongarije, Polen, Argentinië, Australië en

Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland wordt hert ook als ‘farm wild’
gehouden. “Het is een alternatief voor de traditionele veeteelt”,
aldus Vogely. “Het wild wordt in Nieuw Zeeland op ambachtelij-
ke wijze geslacht en daarna perfect verpakt, daar zijn de Nieuw-
Zeelanders meester in. Hierdoor hebben de gekoelde produc-
ten een houdbaarheid van dertien weken. Dat betekent dat na
de overtocht van zes weken per schip nog zeven weken overblij-
ven voor het traject tot aan de consument.”
Ook in de wildconsumptie zijn trends te herkennen. Australi-
sche kangoeroe is sinds een aantal jaren op de markt. “Kangoe-
roebiefstukjes zijn heerlijk mals en snel te bereiden. Voor de
kangoeroe geldt nu hetzelfde als vijftien jaar geleden voor de
struisvogel. Die kende toen niemand. Ik heb hoge verwachtin-
gen van de kangoeroe. Voor de liefhebbers van iets exotisch
leveren we bizon, springbok, blesbok of zebra.“

Logistiek
De kracht en tegelijk de complicerende factor van seizoensarti-
kelen is dat ze maar tijdelijk verkrijgbaar zijn. Dat vraagt een
goede aanpak op het gebied van marketing en logistiek. Bolle-
tje zet om deze reden vooral in op Sinterklaas. “De aanlooptijd
naar Kerst is maar vier weken. We hebben gekozen voor vier
soorten Kerstkoekjes in ons assortiment, dat is beduidend min-
der dan het aantal Sinterklaasartikelen.”
Droste heeft voor kerst een opvallende geschenkkoker ontwik-
keld. Het product loopt in het buitenland harder dan in Neder-
land. Bijma: “In ons omringende landen komen kerstproducten
al in oktober op markt, daar leeft Kerst eerder dan bij ons.”
Rozemeijer benadrukt het belang van goede relaties met de
leveranciers. “We werken bij Albert Heijn met ‘dedicated sup-
pliers’. Zij denken met ons mee over productontwikkeling en
over logistiek. Dankzij die samenwerking komen de seizoens-
producten op tijd in de winkel.”

Annemarie Barbier-Schenk
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Werknemers ontvliezen Argentijnse hazen-
bouten bij wildspecialist Vogely. 

‘Dit jaar maken we gewone producten bijzonder’


