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Dat de Bijenkorf het alleenverkooprecht
krijgt van de voedingslijn van topkok Jon-
nie Boer leverde een golf van free publici-
ty op. In driesterrenrestaurant De Librije
in Zwolle waren al culinaire producten te
koop, maar per september komt er in alle
elf Bijenkorffilialen een complete specia-
liteitenrange te liggen. In een speciale
Librijehoek zullen 25 producten, uitge-

voerd in wit aardewerk, te koop zijn.
Betaalbare exclusiviteit afkomstig van
leveranciers van het restaurant of specia-
le adresjes. Aan de landelijke dagbladen
liet Boer weten dat het geen producten
voor culi-junks zullen worden. Tot het as-
sortiment zal een bierworstje behoren
dat eerst in bier moet worden gedoopt,
een digestief-azijn dat na het eten moet
worden gedronken, worst van het Drent-
se heideschaap, een gemberbier en groe-
ne thee. Daarnaast vallen er verschillen-
de mosterdsoorten en aardamandelolie
uit Italië onder. 

Petites Croquettes
Anders dan Cas Spijkers zo’n tien jaar ge-
leden, zal Boer zijn zaak niet opofferen
aan de commercie. Toen Spijkers besloot
om minder energie te steken in De Swaen

en zich meer ging richten op producten
voor de industrie, was het snel gedaan
met zijn toprestaurant. Beide sterren gin-
gen verloren en de zaak werd verkocht.
Een van de eerste productontwikkelingen
waren Petites Croquettes in de smaken
zalm, garnaal, krab, groente, kip/kerrie
en kaas. Ze werden aanvankelijk in licen-
tie geproduceerd onder het Cas Spijkers-
merk door Cold Food (Van Laan Snacks).
Hoewel de kroketjes voet aan de grond
kregen in het horecakanaal, besloot van
Laan Snacks om met de productie te
stoppen en zich geheel toe te leggen op
de Kwekkeboom- en Van Dobbe-kroket-
ten. In samenwerking met horeca Excel-
lent werd een eigen productielocatie op-
gezet en nam Spijkers een belang in de
nieuwe krokettenfabriek waar sindsdien
ook andere hoogwaardige snacks van de
band rollen. Niet geheel zonder succes
want de Spijkers-kroketjes vinden inmid-
dels ook hun weg naar België en Spanje. 
Minder goed liep het in ’99 af met zes
maaltijdsauzen naar Spijkers-receptuur.
Ze kwamen te liggen in de schappen van
Albert Heijn, Super de Boer, Konmar,
Groenwoudt en A&P. Daar zijn deze con-
venienceproducten met namen als Sauce
Marseillaise (voor vis) en Sauce d’Elzas
(ham-kaassaus met hele blokjes kaas)
een stille dood gestorven.

Driesterrenkwaliteit
Wél bewezen succesvol is Hola Indonesia
dat inmiddels ook in Duitsland en het Ve-
renigd Koninkrijk Indonesische en Thaise
maaltijden van tv-kok Lonny Gerungan
uitlevert. Deze authentieke kant-en-

klaargerechten hebben een breed
publiek weten te trekken. Gerungan is
nauw betrokken bij de receptuurontwik-
keling, waardoor een echt Oosters
smaakpallet wordt verkregen. Zo popu-
lair zullen de culinaire specialiteiten van
De Librije nooit worden. Logisch dat Jon-
nie Boer zijn productlijn exclusief aan de
Bijenkorf levert. Er hoeven geen conces-
sies gedaan te worden aan de driester-
renkwaliteit, terwijl het juiste publiek op
de juiste plaats wordt bereikt. 
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Geen mooiere reclame voor een A-merk dan een koppe-
ling met driesterrenkok Jonnie Boer (rechts), zoals hier
tijdens de afgelopen Horecava. 

Cas Spijkers, de eerste topkok die zijn ziel ‘verkwansel-
de’ aan de industrie, toont zijn kookkunsten tijdens
Horecava 2005. 
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Geen producten voor culi-junks

Merken afficheren zich niet alleen graag met topsporters, maar

ook met topkoks. Viel Cas Spijkers in de negentiger jaren nog

hoon ten deel toen hij ‘commercieel’ ging, die kritiek verstomde

toen meer collega’s in zijn voetsporen traden. Geheel onder

eigen topkokmerk de markt opgaan, zoals Jonnie Boer van De

Librije zal gaan doen, is een volgende stap in de commercialise-

ring van het koksvak. 

Topkokmerk niet
altijd topsucces


