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‘Oliebollenlijnen tillen 
kwaliteit naar hoger plan’
De oliebollen van Gommans De Echte Bakker uit Sevenum gooien 
steevast hoge ogen bij de landelijke en provinciale oliebollencompeti-
ties. Dit is volgens Bas Gommans mede te danken aan de oliebollen-
lijnen, waarin de ondernemer in 2013 - samen met een collega -  
investeerde. Met name het feit dat de temperatuur van de olie in de 
bak constant en hoog genoeg is, ziet hij als een belangrijk pluspunt. lenbeslag en een 2-meterbak met 

vier manden, inclusief uitlekblad 
en dompelrek. De lijn heeft een 
capaciteit van circa 1000 oliebollen 
per uur. Hierin bakken we oliebollen 
vanaf eind oktober; deze leveren 
we dan ook aan de winkels van 
Fleuren. Op de drukste dagen in 
december nemen we ook de lijn in 
Baarlo in gebruik; een vulmachine 
in combinatie met een 4-meterbak, 
met daarin acht manden. Hiermee 
kunnen we ieder uur 2400 oliebollen 
bakken. In totaal bakken we jaar-
lijks 75.000 oliebollen. Het is dus een 
enorm belangrijk product voor ons.’

Geen ‘inktvisfiguren’
De ondernemers gingen niet over 
één nacht ijs bij de keuze voor de 
oliebollenlijnen; ze staken bij  
diverse collega’s hun licht op. 
‘Hierbij kwam vooral naar voren dat 
het belangrijk is dat de olie in de 
bak op temperatuur blijft. Je doseert 
immers veel koud beslag in de olie, 
en dan bestaat het gevaar dat deze 
afkoelt. De bollen bakken dan niet 
snel genoeg dicht, waardoor de 
kans bestaat dat deze te veel vet 
opzuigen. Dit was de belangrijkste 
reden dat we kozen voor Creare 
oliebollenlijnen van EverBake. Deze 
beschikken, aan de kant waar de 
oliebollen gedoseerd worden, name-
lijk over een extra krachtig verwar-
mingselement. Hierdoor blijft de 
olietemperatuur hoog genoeg, en 
is deze heel constant. Dit zorgt ook 
voor een uniformere kwaliteit van 
de oliebollen. Het geheim van een 
goede oliebol is - naast het feit dat 
je natuurlijk een goede receptuur 

W
anneer we begin 
november aan-
kloppen bij Bas 
Gommans om 
alle ins en outs 

over zijn oliebollenlijnen te horen, 
is het topdrukte in de bakkerij. 
Maar dat heeft niets met oliebollen 
te maken. ‘We hebben gisteren de 
roomboter amandelstavencom-
petitie van het Echte Bakkersgilde 
gewonnen. Normaal maken we op 
een vrijdag in november 20 tot 30 
amandelstaven; vandaag zijn dat 
er 255. Een dergelijke prijs geeft de 
omzet dus echt een boost’, zegt Bas 
Gommans.

De geschiedenis van het bedrijf 
gaat terug tot 1914; toen legde de 

overgrootvader van Bas de basis 
voor Bakkerij Gommans. Bas Gom-
mans nam het stokje in 2004 over 
van zijn moeder. Aanvankelijk  
samen met zijn broer Joep, maar 
sinds 2015 runt hij het bedrijf  
alleen. ‘Onze bakkerij ligt nog steeds 
in Sevenum, waar het ruim honderd  
jaar geleden ook begon. Daarnaast 
hebben we winkels in Horst en 
Swalmen. Zo’n 65 procent van onze 
omzet komt uit de winkels, de rest 
uit het derde kanaal. We beleveren 
onder meer drie supermarkten en 
een collega-bakker.’

Samenwerking
De gewonnen prijs voor de aman-
delstaven staat niet op zichzelf; 
Gommans grossierde de afgelopen 
jaren in prijzen. Zo werd hij in 2018 

uitgeroepen tot Beste Echte Bakker, 
won hij diverse malen de prijs voor 
beste kerststol van de Echte Bakkers 
en gooide ook zijn paasbrood hoge 
ogen. ‘Feestdagproducten zijn onze 
specialiteit. Mijn vader had hiervoor 
al een passie en ik heb dit overgeno-
men. Het zijn producten waarmee 
je je als ambachtelijke bakker echt 
kunt onderscheiden, aangezien 
mensen deze vaak cadeau geven. 
Dan is alleen het beste goed genoeg.’

Ook de oliebollen van Gommans 
De Echte Bakker vielen al diverse 
malen in de prijzen. In 2014 werd de 
ondernemer eerste in de landelijke 
oliebollenkeuring van het Echte 
Bakkersgilde, en de afgelopen jaren 
eindigen zijn oliebollen steevast in 
de hoogste regionen bij de Limburg-
se Echte Bakkers. ‘De eer is echter 
niet alleen voor mij, maar ook voor 
mijn collega-Echte Bakker, Marc 
Fleuren uit Baarlo. In 2013 hebben 
we, wat de oliebollen betreft, de 
handen ineengeslagen. We wilden 
beiden de kwaliteit van onze olie-
bollen naar een hoger plan tillen, 
en lijnmatig gaan werken; voorheen 
schepten we de bollen nog handma-
tig. Hoe meer oliebollen je kunt bak-
ken, hoe interessanter het wordt om 
te investeren in een oliebollenlijn.’

De ondernemers schaften twee 
oliebollenlijnen aan, uitgevoerd in 
rvs. Eén lijn staat in de bakkerij van 
Gommans in Sevenum en één in de 
voormalige bakkerij van Fleuren in 
Baarlo. ‘De lijn in Sevenum bestaat 
uit een doseermachine voor oliebol-

Bas Gommans won onlangs de roomboter amandelstavencompetitie van 
het Echte Bakkersgilde.

Bas Gommans benadrukt belang van goede en constante olietemperatuur

 DOOR ANK VAN LIER

DE BAKKER EN ZIJN MACHINE

In de rubriek De bakker & zijn 
machine vertellen bakkers over 
hun favoriete machine: van silo 
en kneder, tot opboller en oven.
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Meer interessante verhalen lezen 
in deze serie? Kijk dan op
www.bakkerswereld.nl/machine

De oliebollenlijn in Sevenum heeft een capaciteit van circa 1000 oliebollen per uur.  Foto’s: Bert Jansen

dient te hebben - vooral dat je  
ervoor moet zorgen dat alle  
omstandigheden altijd hetzelfde 
zijn.’ 

Ook de doseermachines van 
Unidos gaven de kwaliteit volgens 
Gommans een boost. ‘Je bent gega-
randeerd van een mooie ronde bol, 
krijgt geen ‘inktvisfiguren’. Ook zit 
er, in tegenstelling tot wanneer je de 
oliebollen handmatig schept, veel 
minder tijd tussen de eerste en laat-
ste bol in een mandje. Dat draagt 
ook bij aan een constante kwali-
teit. Ik durf niet te zeggen wat we 
hebben betaald voor de complete 
oliebollenlijnen, maar het was een 

forse investering. De lijnen hebben 
de kwaliteit, en daarmee onze olie-
bollenomzet, echter een flinke boost 
gegeven. Niet voor niets riep het 
Echte Bakkersgilde onze oliebollen 
in 2014 uit tot beste van Nederland 
en wonnen we de jaren erna diverse 
provinciale prijzen. Ik hoor vaak van 
mensen: ‘Ik eet alleen de oliebollen 
van jullie.’’

In 2017 lieten de ondernemers ook 
een automatisch doorschuifsysteem 
plaatsen op de lijn in Baarlo. ‘We 
hoeven de mandjes dus niet meer 
handmatig door te schuiven. Vol-
gens EverBake konden we hierdoor 
met een man minder aan de bak 

staan, maar dat is in de praktijk 
niet het geval. Wel heeft het door-
schuifsysteem enorm veel rust 
gebracht.’ 

Minimaal onderhoud
Nadelen kennen de Creare olie-
bollenlijnen volgens Gommans 
nagenoeg niet. ‘Ook hebben we 
nog nooit storingen gehad. En het 
onderhoud is minimaal; alleen de 
verwarmingselementen laten we 
iedere twee jaar nakijken. De  
doseermachine wordt vaker 
gecheckt, maar die zetten we ook 
in bij andere producten. Kortom: 
ik ben uitermate tevreden over de 

oliebollenlijnen. Hiermee hebben 
we de kwaliteit echt naar een hoger 
plan kunnen tillen. Hopelijk draagt 
dat ertoe bij dat onze oliebollen 
in de toekomst nogmaals zullen 
worden uitgeroepen tot beste van 
Nederland. Daar streef ik, samen 
met Marc en mijn team, in ieder 
geval wel naar!’ 

DE BAKKERIJ
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