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Reportage
Product en ontwikkeling

VSI bedenkt en produceert

sport- en dieetrepen met toe-

gevoegde waarde. De afdeling

R&D ontwikkelt voor elke klant

unieke recepten. Hoog eiwit,

‘low carb’ en  ‘low calory’ vor-

men belangrijke trends in de

groeiende repenmarkt.

Aan de rand van het industrieterrein van
Leerdam liggen tegenover elkaar de
nieuwe locaties voor productie en opslag
van repenfabrikant VSI, jaarlijks goed
voor meer dan 100 miljoen repen volgens
meer dan 200 verschillende recepturen.
In tegenstelling tot plaatsgenoot Leer-
dammer Company is VSI relatief onbe-
kend. De repen worden allemaal gepro-
duceerd voor private labels.
In de groeiende repenmarkt richt VSI zich
op alle repen met toegevoegde waarde.
Dat zijn maaltijdvervangende repen,
sportrepen, dieetrepen en snackrepen
met iets extra’s. Klanten zijn leveranciers
van dieetproducten of sportvoeding,
grootwinkelbedrijven en ook producenten
die zelf repen of soortgelijke producten
produceren. De repen worden, afhankelijk
van het type, verkocht in supermarkten,
drogisterijen, benzinepompen, biologi-
sche winkels en reformzaken, sportscho-
len en speciaalzaken voor sportvoeding in
heel Europa. Een klein gedeelte van de
repen wordt geëxporteerd naar Azië.
De repenmarkt groeit in aantallen pro-
ducten en in aantal soorten. Gerard Jans-
sens, adjunct directeur, legt uit: “We zijn
begonnen met een klein aantal repen. Nu
worden de producten steeds verfijnder.

Door het gebruik van specialistische toe-
voegingen hebben repen steeds meer
verschillende functies en zijn ze geschikt
voor hele diverse toepassingen. Het is als
het ware een groeiende boom die zich
verder vertakt.”

Reep op maat
“Repen sluiten goed aan bij de trend
naar convenience. Ze zijn per stuk ver-

pakt en minimaal een jaar houdbaar bij
kamertemperatuur. Dat is handig in het
distributiekanaal en voor de consument”,
zo verklaart Henk Jan Neerhof, manager
Research & Development, het succes.
“Bij VSI maken we voor elke klant een
reep op maat. Dat betekent dat we bij
elke aanvraag opnieuw het hele product-
ontwikkelingsproces van begin tot eind
doorlopen.”
VSI heeft bewust gekozen voor deze
klantspecifieke aanpak. In het bedrijf
resulteert dat in een prominente rol voor
R&D en een grote mate van flexibiliteit in
de productie. “Met klantspecifieke pro-
ducten en kleine runs kunnen we goed
inspelen op de markt. We zijn niet uit op
cost leadership”, aldus Janssens.

Uniek
Het eerste contact tussen klant en VSI
loopt altijd via de afdeling Verkoop.
Karen Ringenaldus, sales manager: “We
brengen dan de eisen en wensen van de
klant in kaart. We merken daarbij dat de
meeste klanten goed onderlegd zijn op
het gebied van voeding en repen. Wij vra-
gen naar type reep, textuur en smaak,
ingrediënten die het product juist wel of

niet moet bevatten en het gewenste
gehalte aan eiwitten, koolhydraten, vet-
ten en vezels.” 
Met deze gegevens gaat de afdeling R&D
aan de slag. Neerhof: ”Bij het uitwerken
van het recept kijken we goed naar de
klant: hoe past onze reep in zijn assorti-
ment? Wij zijn op zoek naar een uniek
recept dat voldoet aan de warenwettelij-
ke en productietechnische eisen. Als we
tevreden zijn over de handmonsters uit
de proefkeuken sturen we ze met specifi-
catie naar de klant. Afhankelijk van de
reacties die we krijgen, passen we het
recept aan of draaien een proefproductie
in de fabriek.”
Met de ontwikkeling van een reep is een
periode van drie maanden tot anderhalf
jaar gemoeid. “Dat hangt af van de com-
plexiteit van de vraag. Daarnaast ligt het
er aan hoe snel we overeenstemming
bereiken met de klant”, licht Neerhof
toe. Ringenaldus vult aan: “Wij adviseren
ook over de technische aspecten van de
verpakking (materiaal en maat van folie
en doos) en de wetgeving rond declara-
tie. Ook dit traject kost tijd.”
Zodra VSI en klant het eens zijn over pro-
duct en verpakking kan productie plaats-
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VSI produceert

‘Gezien de vele specialistische
dieetrepen in de VS staan ons hier

nog veel ontwikkelingen te wachten’

VSI produceert per jaar
meer dan 100 miljoen
repen met toegevoegde
waarde.
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vinden. Daarbij blijven de recepten
eigendom van VSI en is elk recept exclu-
sief voor een klant. 

Expertise
Het belang van R&D binnen VSI komt tot
uitdrukking in de bezetting van de afde-
ling: Op een totaal van 110 werknemers
werken zes mensen (academici, HBO-ers
en MBO-ers) aan productontwikkeling.
Naast het ontwikkelen van repen inves-
teert de afdeling ook in kennisopbouw
van nieuwe ingrediënten, onderzoek naar
het verouderingsproces van repen en bij-
houden van wetgeving.
Neerhof licht toe: “We blijven op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen in
vooral functionele grondstoffen. We wer-
ken ook samen met ingrediëntenleveran-
ciers om de geschiktheid van nieuwe
grondstoffen in repen te testen. Zo heb-
ben we de bruikbaarheid van visolie en
CLA (geconjugeerd linolzuur) getest. Het
gaat bij nieuwe stoffen om de wijze van
verwerken, de smaak, de interactie met
andere ingrediënten en de houdbaar-
heid. Functionele ingrediënten zijn vaak
instabiel. Daarom kiezen we vaak voor
het encapsuleren ervan.” 
Het gebruik van innovatieve grondstoffen
heeft ook zijn lastige kanten. Het komt
voor dat de leverancier de beschikbaar-
heid niet kan garanderen, hetgeen leidt
tot productieproblemen. 
Het onderzoek naar het verouderingspro-
ces richt zich vooral op chemische en
organoleptische aspecten. Microbieel

zijn repen stabiel vanwege hun lage
wateractiviteit. Door veroudering kan wel
uitdroging optreden of smaakverlies.
Wetgeving is een belangrijk aspect bij
maaltijdvervangende repen en bij speci-
fieke ingrediënten. Zo mag in Nederland
geen foliumzuur worden toegevoegd aan
levensmiddelen, terwijl dat in andere lan-
den wel is toegestaan. Neerhof verklaart:
“Een reep is een voedingsmiddel. Dat
betekent dat we alleen levensmiddele-
ningrediënten in een reep mogen stop-
pen. Niet alles wat technologisch gezien
kan, is wettelijk toegestaan.”

Trends
Hoog eiwit en hoog ‘carb’ (koolhydraten)
zijn belangrijke trends in sportrepen. Bij
snackrepen zijn ‘low calory’, ‘low fat’,
‘low carb’ en ‘low GI’ (glycemische index)
in trek. Neerhof: “Elke richting heeft zijn
eigen trends en elke trend zijn specifieke
problematiek. Zo is het een kunst om een
reep met een eiwitgehalte van 50% te
maken die goed smaakt en tevens zacht
blijft. Bij repen met minder dan 100 calo-
rieën vervangen we koolhydraatachtige
grondstoffen door niet-calorische
vezels.”
“Trends en voorkeuren verschillen ook
per land”, vult Ringenaldus aan. “In Italië
vragen consumenten om zoete repen met
een uitgesproken smaak en in Duitsland
gaat de voorkeur uit naar een neutrale
smaak en biologische ingrediënten.”
Hartige repen zijn in de ontwikkelfase.
“Technologisch gezien kan het, de accep-

tatie door de klant blijft lastig”, aldus
Janssens. “Het is een kwestie van tijd.
Het zou goed passen bij maaltijdvervan-
gers en tussendoortjes. Met noten als
ingrediënt is de overstap naar hartig
makkelijk te maken.”

Proactief
VSI is goed op de hoogte van de markt
door ontwikkelingen in de Verenigde Sta-
ten bij te houden, literatuur te lezen en

het contact met (potentiële) klanten en
ingrediëntenleveranciers. “De VS zijn
voorloper op de repenmarkt, daarna
komt Groot-Brittannië. De rest van Euro-
pa volgt op grote afstand. Gezien de vele
specialistische dieetrepen in supermarkt-
schappen in de VS staan ons hier nog
veel ontwikkelingen te wachten. Met
onze kennis kunnen we de markt pro-
actief benaderen.”

Annemarie Barbier-Schenk

klantspecifiek

Karen Ringenaldus en Henk Jan Neerhof beoordelen
handmonsters van repen in de proefkeuken. 

‘Wij zijn op zoek naar een uniek
recept dat voldoet aan de
warenwettelijke en
productietechnische eisen’

VSI maakt mueslirepen en nougatre-
pen met en zonder coating. Het pro-
ductieproces bestaat uit de stappen:
mengen van droge en natte ingrediën-
ten, vormen repen, koelen, snijden,
chocolateren, koelen en verpakken.
Sinds 2002 is de repenafdeling van VSI
gehuisvest op een nieuwe productiel-
ocatie. Door de uitbreiding van de
repenactiviteiten zijn opslag en expe-
ditie sinds enkele maanden gehuis-
vest in een tweede pand aan de over-

kant van de straat. VSI is de afkorting
van Vurense Snackindustrie. De naam
is afgeleid van de plaats waar het
bedrijf zich bij de oprichting in 1974
zou vestigen (Vuren) en de eerste pro-
ductgroep die werd geproduceerd:
bladerdeegsnacks. Het productassor-
timent is in 1980 uitgebreid met roos-
terijproducten en in 1986 met repen.
De bakkerij en roosterij zijn in 2003
afgestoten.

Repen van VSI
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