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Sinds: 1995
Naam: Appelaere BV
Maakt/Levert: appelsap, perensap en sinaasappelsap
Startkapitaal: €25.000-50.000
Aantal werknemers: 3,5
Grootste valkuil: kwaliteit en groei
Advies aan aspirant eigen-bazen: voorbereiding, 
goed oriënteren geduld en doorzetten
Werkweek (aantal uur): 40+

Appelaere BV
Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Henk Tazelaar (63) is directeur-eigenaar van Appelaere BV

Ondernemen zat Henk Tazelaar al vroeg in het bloed. Op zijn 
zeventiende kocht hij van zijn ouders die veehouders waren, 
een stukje grond om een fruitboomgaard te beginnen. Van 
appelteler werd Tazelaar na dertig jaar producent van vers 
geperst appelsap in glazen flessen. In 2005 breidde hij zijn pro-
ductportfolio uit met perensap en twee jaar later kwam daar 
nog sinaasappelsap bij. Alle sappen bestaan uit vier rassen die 
door elkaar worden gemixt. De appels en peren uit Zeeland en 
sinaasappels van elders. “Het sinaasappelsap komt uit vier ver-
schillende landen en we hebben met hulp van een extern labo-
ratorium het sap uit vier landen gemengd. Samen met een 
smaakpanel hebben we een jaar lang gewerkt om de juiste 
smaakverhouding te krijgen.” 

Supermarkten
Tazelaar besloot dat het verstandig was om de productie en 
botteling van de sappen uit te besteden. Zelf ging hij de markt 
op, op zoek naar klandizie. Hij begon in Zeeuws-Vlaanderen, 
waar hij filiaalhouders van supermarkten en restauranthouders 
overtuigde zijn product eens te proberen. Zo breidde hij zijn 
klantenbestand langzaam uit en kwam hij ook bij groothandels 
als Sligro en Deli XL en vele andere groothandels op de radar. 
Doordat Tazelaar goede verkoopcijfers van regionale super-
markten aan hun hoofdkantoren toonde, beleefde de Appelaere 
na vijf jaar ook zijn landelijke doorbraak en is het sap inmiddels 
verkrijgbaar in tweeduizend supermarkten. 

Geduld en toeslaan
“In de jaren negentig was het een stuk makkelijker om binnen 
te komen bij supermarkten dan tegenwoordig”, geeft hij aan. 
Maar het is niet altijd even makkelijk om klanten binnen te 
halen, herinnert hij zich. Vier jaar geleden trachtte Tazelaar een 
grote horecagroothandel klant te maken, maar dat lukte toen 
niet. Afgelopen Horecava lukte het zijn dochters, die sinds vier 
jaar bij het bedrijf werken, wel om het felbegeerde jawoord te 
krijgen van de horecaonderneming. Je moet potentiële klanten 
niet stalken, maar geduld uitoefenen. Ze blijven volgen en op 
het juiste moment reageren, luidt Tazelaars mantra. 

Arabieren aan het sap
De laatste jaren neemt de omzet rap toe. Afgelopen jaar en het 
jaar daarvoor met tientallen procenten. De winst daarentegen is 
nog minimaal, omdat alles gelijk weer wordt geïnvesteerd in 
het bedrijf, zegt Tazelaar. 
De toekomst ziet de ondernemer zonnig in. Zijn dochters 
nemen naar alle waarschijnlijkheid het stokje over van hun 
vader. Hun focus is internationaler gericht. België is erbij geko-
men, de eerste pallets sap zijn in Dubai gearriveerd en een 
groot bedrijf uit Saoedi-Arabië lijkt een potentiële klant. “In 
2012 moet dit in de omzetcijfers zijn terug te zien”, denkt Taze-
laar, die zelf als hij gezond blijft tot zijn zeventigste zijn kroost 
met raad en daad wil blijven bijstaan. 

Mensen & Loopbaan
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