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‘Vleeswarentak professionaliseren’
Keurslager 
Thomas Koppens 
in het Brabantse 
Someren is er 
content mee:  
de nieuwe  
Frey F-40 
continuvuller 
van Delmo 
Techniek zorgt 
voor een 
professionelere 
productie van 
vleeswaren.

Slagerskwaliteit
Koppens – met 23 mensen in loondienst 

- levert zowel aan Keurslagers als aan 

niet-Keurslagers en wil per se ambach-

telijke slagerskwaliteit produceren. ‘Er 

zijn slagers die de 4 of 5 achterhammen 

per week niet zelf willen maken, omdat 

het te bewerkelijk is. Dat kunnen wij 

voor hen doen en dan wil ik ook kwali-

teit leveren. Anders kunnen ze de pro-

ducten net zo goed elders inkopen. Wij 

staan garant voor slagerskwaliteit en 

Thomas Koppens in Someren is 

niet de eerste de beste slager. 

Hij produceert met Thomas 

Koppens Vleeswaren – een 

aparte tak binnen het bedrijf – vlees- 

waren voor vijftien collega-slagers in 

Brabant en Noord-Limburg. ‘En we  

willen graag professioneler en sneller 

kunnen produceren voor zowel die  

slagers, als voor onze klanten’, laat  

Koppens weten in zijn kantoor van  

de slagerij aan de Kerkstraat in het  

Brabantse dorp. ‘Met de nieuwe Frey 

F-40 kunnen we precies wat we voor 

ogen hebben’, legt hij uit. ‘Op de eer-

ste plaats een mooiere worst maken, 

doordat met vacumeren de luchtbel-

len uit het deeg van bijvoorbeeld de 

boterhamworst, leverkaas en Berliner 

worden gehaald. Op de tweede plaats 

omdat het portioneren een kwaliteits-

slag maakt. Met de hand krijgen we 

nooit alles exact op gelijk gewicht. Veel 

barbecue-worstjes worden per stuk 

gekocht en gelijk gewicht is dan beter.’ 

De slager is erg te spreken over de  

afwerking en dikte van het staal van de 

nieuwe Duitse machine. ‘Daarin blinken 

Duitsers uit, een echt machineland.’

FREY F-40 CONTINUVULLER KOMT OP JUISTE MOMENT VOOR SLAGER KOPPENS

Slager Thomas Koppens (l) en Henk van Ommeren van Delmo bij de nieuwste aanwinst van de slager. 

De worstmakers van Koppens denken minimaal 500 kilo worstsoorten per week te kunnen  
verwerken met de machine.
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Thomas Koppens bekijkt het eindresultaat.

daar hebben we de nieuwe Frey F-40  

bij nodig’, laat hij weten. De EEG–  

gecertificeerde bedrijfstak van de 

vleeswaren is in 2017 ontstaan en  

Koppens wil ermee doorgroeien. Daar-

om heeft hij op advies van Delmo, de 

nieuwste loot aan het machinepark 

toegevoegd. 

 
Juiste moment
Adviseur Henk van Ommeren van  

Delmo is erbij op de dag dat de machine 

geplaatst wordt. Hij is ervan overtuigd 

dat deze continuvuller voor de slager 

op het juiste moment komt. ‘Deze is 

toekomst gericht. Wij weten wat de 

slager voor ogen heeft en dan is deze 

Frey F-40 uitermate geschikt. Zeker ook 

vanwege de deelbare trechter en een 

aansluitcontact, zodat bijvoorbeeld de 

clipper er aan gekoppeld kan worden. 

Deze computergestuurde machine 

zal zijn productkwaliteit verhogen en 

zorgt voor efficiency-winst’, aldus Van 

Ommeren. De adviseur hecht eraan te 

melden dat de voorbewerking ook van 

groot belang blijft. ‘In onze trainingen 

benadrukken we dat ook altijd. Wanneer 

bijvoorbeeld warme leverworstsoorten 

erin geworpen worden en te warm in 

de trechter terechtkomen of de lucht is 

tijdens het cutterproces niet voldoende 

uit het deeg gemengd, dan blijft deze 

erin opgesloten. Daar moet dus ook 

vooraf rekening mee gehouden worden. 

Als de voorbewerking goed is, leidt het 

tot een beter eindresultaat en komt de 

machine het best tot zijn recht.’

 
Minder lucht in product
‘Het transport van de trechter naar de 

vulhoorn, zorgt er in deze machine voor 

dat er wel tachtig tot negentig procent 

minder lucht in het product zit dan bij 

de vorige stopbus’, aldus Van Ommeren, 

die bij Koppens het voortraject begeleid 

heeft. Dat betekent ook dat bij bepaal-

de braadworstproducten wat korter 

gemengd kan worden vooraf. Want de 

consument wil wel dezelfde kwaliteit 

die hij of zij gewend is’, legt hij uit. ‘We 

willen zoveel mogelijk bij iedere slager 

maatwerk leveren.’ Koppens waar-

deert deze benadering en kent Delmo 

al sinds 2000 toen hij nog in loondienst 

was bij slager Antoine van Baars in het 

nabijgelegen Deurne. ‘In 2009 ben ik 

mijn eigen slagerij hier begonnen en ik 

vind dat Delmo zich niet alleen onder-

scheidt met service, maar ook met het 

nakomen van afspraken en de eerlijke 

advisering’, aldus Koppens. Hij is met de 

nieuwste aankoop in staat om minimaal 

500 kilo worstsoorten in de week te 

verwerken en hij hoopt daarmee nog 

meer slagers te kunnen bedienen in de 

toekomst. 

De oude ‘stopbus’ was al dertig jaar 

oud en kon dus ook wel eens vervan-

gen worden. ‘Ik wilde eerst eigenlijk 

een goede gereviseerde occasion, maar 

Henk wist me ervan te overtuigen om 

deze nieuwe te nemen, zodat ik zonder 

problemen minstens tien jaar vooruit 

kan’, besluit Koppens zijn verhaal. 

Meer info: www.delmo.nl

‘WE WILLEN ZOVEEL MOGELIJK BIJ 
IEDERE SLAGER MAATWERK LEVEREN’


