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Technologie & Techniek
Thema: Veilig verpakken

De ontwikkeling begon bij de vraag van 
een klant, die een gemakkelijk te openen 
folieverpakking wilde. Veltman, eigenaar 
van Fieldman, een bedrijf dat machines 
voor wegen en etiketteren produceert, 
vroeg zich af of de techniek ook toepas
baar is voor een metalen cap. “Met de 
folie is het uiteindelijk niets geworden, 
maar voor het deksel bleek het zeer toe
pasbaar”, aldus de enthousiaste uitvin
der. Hij vertelt dat er in de vijftig jaar 
sinds het gangbare twist-off deksel is uit
gevonden, weinig is veranderd. 

Testen
De uitvinding van Veltman bestaat uit 
een kruis in een standaard deksel, dat 
door een laser is aangebracht. Daarover
heen komt een coating om de inkepingen 
te beschermen tegen corrosie. De consu
ment kan met een lichte duw het kruisje 
indrukken, waardoor de onderdruk ver
dwijnt en de pot gemakkelijk te openen 
is. Volgens de uitvinder melden instan
ties die over voedselveiligheid gaan, dat 
zolang de stans niet volledig door het 
deksel gaat voor het indrukken, de bar
rière van metaal groot genoeg is. De 
houdbaarheid blijft dus gehandhaafd. 

Veltman heeft bij een private label 
producent van conserven eind vorig jaar 
uitvoerige testen in de productie uitge
voerd. “Testen met overdruk, onderdruk, 
temperatuur, opslag. Alles is geprobeerd. 
Met als resultaat dat geen enkel deksel 
voortijdig is opengegaan.” Veltman 

besloot daarom om alle belanghebben
den in de markt te benaderen. Gesprek
ken met retail en dekselleveranciers zijn 
in volle gang. 

Concurrent
Een andere easy opening die nu op de 
markt verschijnt is de smartcap. Het deksel 
bestaat uit twee delen. Een plaatje met 
compound sluit de pot af, met daarover
heen een ring met flens, die het plaatje op 
de pot houdt. Door aan de ring te draaien 
neemt deze door middel van nokken het 
plaatje mee omhoog. Eén van de nokken 
zit hoger dan de andere en zorgt voor het 
verbreken van het vacuüm. Volgens Velt
man is deze oplossing duurder dan zijn 
uitvinding, die slecht een halve cent meer 

kost dan het huidige deksel. De uitvinder 
wil zijn idee verkopen. “Er zijn twee 
mogelijkheden. Een dekselleverancier 
koopt het idee en levert de deksels aan 
fabrikanten. Of een fabrikant stanst de 
deksels zelf met een stand-alone machi
ne”, legt Veltman uit.  
Het idee is volledig gepatenteerd. De 
machine die uiteindelijk 500 deksels per 
minuut moet verwerken, bestaat nu nog 
alleen op papier. De capaciteit is geba
seerd op de verwerking van 360 milliliter 
potten. De uitvinder zal op de Interpack 
in de stand van laserfabrikant Rofin 
Baasel Hal 13 B30 zijn deksels laten zien.

Techneut en uitvinder Peter Veltman ontwikkelde een easy opening voor twistoff deksels van 

conservenpotten. Niet te openen potten, met de appelmoespot als lastigste potje, zijn een irritatie 

voor veel consumenten. Met een door een laser aangebracht kruisje op een standaard deksel 

behoort deze ergernis volgens Veltman tot het verleden. Vele partijen zijn enthousiast maar er is 

een geduchte concurrent.

Pot appelmoes makkelijk open

‘Geen enkel deksel ging 
voortijdig open’
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Veltman: “De consument kan met een lichte 
duw het kruisje indrukken, waardoor de 
onderdruk verdwijnt en de pot gemakkelijk 
te openen is.”

Dionne Irving
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