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De winkel op zondag openen kun je niet van de één op de andere dag doen, is de ervaring van 

bakker Jan Koehorst. ‘Het vergt een goede voorbereiding. Alles moet kloppen. Daarom hebben 

we er van tevoren goed over nagedacht welke meerwaarde we willen creëren en voor ons was 

dat het extra persoonlijke contact met klanten. Een half jaar voor we op zondag open gingen, 

hebben we een artikel in de lokale krant geplaatst waarin we vertelden over de vergunning die 

we hebben aangevraagd. Zo hebben we onze klanten alvast voorbereid en nieuwsgierig 

gemaakt.’ Daarnaast is ook een goede planning ontzettend belangrijk. ‘Wij maken ons rooster al 

drie maanden van tevoren en de volledige productie moet ook helemaal worden aangepast.’

‘Op zondag liggen 
er écht kansen’

   DOOR WENDY NOORDZIJ 

   

 N
adat de inkomsten zo’n acht jaar 
geleden wat terugliepen, ging 
bakker Jan Koehorst op zoek 
naar een nieuwe impuls. ‘Ik zag 
dat tankstations op zondag aller-

lei broodjes verkochten en wilde die omzet niet 
mislopen’, vertelt Koehorst over het ontstaan 
van het initiatief. ‘We hebben een brief naar de 
gemeente geschreven en vrijstelling gekregen. 
Vanaf dat moment mochten we iedere zondag-
morgen van acht tot elf uur open zijn.’ 

 De bakker en zijn team proberen op zondag 
de klanten wat extra’s te bieden. ‘We nemen die 
dag echt de tijd voor de mensen en proberen 
gezelligheid uit te stralen. Daarom hebben we 
er bewust voor gekozen om niet de hele dag 
geopend te zijn. Ik denk dat dat ten koste zou 
gaan van ons rendement. Juist in de ochtend wil 

Bakkerij Koehorst in Borne is al acht jaar lang elke zondagmorgen 
geopend. Op zondag probeert het team de klanten echt iets extra’s te 
bieden en de tijd voor ze te nemen. Daar heeft de bakker bij de verbouw 
van zijn winkel rekening mee gehouden: hij bakt weer met een schietoven 
op de vloer te midden van de klanten.

Bakkerij Koehorst verbouwd vanwege succesvolle zondagverkoop

iedereen genieten van versgebakken brood. Dat 
is onze insteek. Bovendien willen we iets speci-
aals bieden en een sfeer neerzetten die anders 
is dan andere dagen.’

Om de bijzondere sfeer op zondag te onder-
strepen, hebben de bakker en zijn vrouw vorig 
jaar besloten om de winkel te verbouwen. ‘We 
hebben veel eikenhout gebruikt voor een 
ambachtelijke uitstraling en hebben ervoor 
gezorgd dat klanten vanuit de winkel een deel 
van de banketbakkerij kunnen zien.’

Om zich te onderscheiden, bakt Koehorst 
sinds de verbouwing in een inschietoven in de 
winkel. Iets wat hem prima bevalt. ‘Ik bak 
natuurlijk de hele week in deze oven, maar dan 
kom ik er niet aan toe om met de klanten te pra-
ten . Op zondag doe ik dat wel en maak ik er 
echt tijd voor vrij. Die dag sta ik zo veel mogelijk 
tussen de mensen en probeer ik met iedereen 
een praatje te maken.’

‘Goede voorbereiding is essentieel’

Ondernemen 
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Voor de zondag heeft Koehorst een speciaal zondags-

assortiment samengesteld. ‘Het is niet de bedoeling dat 

mensen op zondag gelijk hun brood voor maandag 

kopen. Dan krijg je een verschuiving van je omzet en 

voegt de zondagopenstelling niets toe. Op zondag willen 

we extra inkomsten genereren. Daarom verkopen we een 

speciaal zondagsassortiment bestaande uit een groot 

assortiment kleinbrood, aangevuld met mooie vloerbro-

den. Heerlijke bourgondische broden waarmee klanten 

kunnen genieten van een heerlijk zondagsontbijt of van 

een uitgebreide brunch. Dat is ons uitgangspunt.’ 

De bakker heeft er bewust voor gekozen om geen beleg-

de broodjes te verkopen. ‘Dat zou ons te veel werk kos-

ten. We hebben voor een assortiment gekozen dat finan-

cieel en productietechnisch goed uit kan. Zo behalen we 

met een minimale bezetting een maximaal rendement. 

Bovendien zorgen we ervoor dat onze klanten een eerlij-

ke, authentieke, verse en smakelijke maaltijd op tafel kun-

nen zetten, die ze in een ontspannen sfeer bij hun eigen 

bakker hebben kunnen kopen.’

De klant komt op zondag voor een luxer assortiment om zichzelf en zijn gezin te verwennen. 

Het broodassortiment is 

ruim en uitnodigend.

Foto’s: Ronald Hissink

De ondernemers 

hebben zelf duidelijk 

plezier in de 

zondagverkoop. ‘Speciaal zondagassortiment voor maximaal rendement’
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Met de verkoop op zondag bereikt Koehorst een hele brede doelgroep. ‘We trekken zowel  

ouders van jonge gezinnen, als mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Iedereen vindt het 

heerlijk om op zondag te genieten van een ontbijt of brunch. Op zondagmorgen komen er ook 

opvallend veel mannen bij ons in de winkel. Dat is voor ons natuurlijk een hele fijne doelgroep, 

want die kijken niet zo naar de kosten. En op Moederdag is onze klantenkring natuurlijk heel 

speciaal. Dan staat de winkel vol met kleine kinderen. Prachtig om te zien.’

De bakker heeft bewust gekozen voor speciale 

stellingen waarop de broden liggend in plaats 

van staand worden gepresenteerd. ‘Ook dat 

draagt bij aan de bijzondere sfeer. Met de tech-

niek van nu proberen we een uitstraling van 

vroeger te creëren.’

 

Groot succes
De zondagsopening is een groot succes. Iedere 

week trekt de bakkerij die ochtend zo’n 120 tot 

150 klanten en Koehorst geniet er optimaal van. 

‘Ik vind het prachtig om een keer in de week 

echt de tijd voor mijn klanten te kunnen nemen 

en hen over onze mooie producten te kunnen 

vertellen. Iedere week zorgen drie dames voor 

de verkoop. Onze winkeldames wisselen de 

zondagen met elkaar af en ze vinden het prach-

tig. Een keer in de week kunnen ze een ander 

assortiment verkopen en staan er allemaal 

goedgehumeurde klanten in de winkel, die 

ernaar uitkijken om samen met het gezin te ont-

bijten of te brunchen. En natuurlijk verdient het 

ook goed. De dames werken vier uur en worden 

voor het dubbele uitbetaald.’

Koehorst zelf was ook voor de opening op 

zondag die dag een paar uur aan het werk. 

‘Meestal bereidde ik zondagavond de productie 

voor maandag voor. Nu doe ik dat ‘s morgens als 

de winkel open is. Om half twaalf ben ik weer 

thuis en dan heb ik de rest van de dag alle tijd 

om met mijn gezin leuke dingen te doen.’

Volgens de bakker vergt de opening op zon-

dag een hele organisatie en aanpassing van de 

productie. ‘Je kunt niet zeggen: volgende week 

gaan we ook op zondag open. Het vergt voorbe-

reiding. Twee jaar geleden hebben we speciaal 

voor onze weekendverkoop onze productie-

ruimte aangepast en een extra remkast aange-

schaft. Op zaterdag zorg ik ervoor dat een grote 

remkast helemaal volgedraaid is voor de zon-

dag. Die dag begin ik rond zes uur, half zeven, 

afhankelijk van de verwachte drukte. Dan bak ik 

de kast leeg.’

Als je het doet, moet je het goed doen. Anders 

werkt het niet, aldus Koehorst. ‘Sommige colle-

ga-bakkers verkopen op zondag het brood dat 

ze over hebben van de zaterdag. Dat moet je 

nooit doen. Bij onze klantenkring zou dat niet 

werken. Onze ervaring is dat je echt iets speci-

aals moet bieden. Wij trekken klanten uit de 

hele regio. En omdat ze tevreden zijn over de 

kwaliteit, komen ze ook doordeweeks terug. Dat 

is heel belangrijk.’

‘We blijven altijd bezig’, besluit de bakker. 

‘Het is een uitdaging om continu te verbeteren. 

We zijn nog steeds heel blij met ons besluit om 

op zondag open te gaan. We kunnen niet alleen 

een goede marge draaien, maar we hebben er 

ook veel plezier in. Op zondag is het optimaal 

genieten. Zowel voor ons als voor onze klanten.’

Ook het gebakassortiment is luxer op zondag.De medewerkers werken op vrijwillige basis en bij toerbeurt op de 

zondagen.

‘Vooral veel mannen in de winkel’


