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FOOD IN KOPENHAGEN:

Super Best
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing 

Services bekijkt supermarkten en andere food-

retail in Scandinavië. Deze maand: Super Best.

Door: Gé Lommen  Foto’s: Erik Hemmes

In een van de bezochte Super Best-vestigingen kwam Hemmes deze bijzondere agf-afdeling tegen. Het is een koelruimte met twee in- en uitgangen. Er is veel 
gebruik gemaakt van zwart (de vloer, de stellingen in het midden, de wanden in de ruimte en ook de wand rondom de afdeling). In Nederland is zwart in een 
supermarkt bijna taboe, sinds Laurus voor een zwart plafond koos in de nieuwe generatie Konmar. Met de mislukking van Konmar als nieuwe grote formule 
naast AH ging ook al gauw het verhaal dat klanten zich niet op hun gemak voelen in een supermarkt met een zwart plafond. Of het waar is, is een tweede.
Opvallend ook: de sfeerfoto erboven. Een detail van een meisjesgezicht, tomaten en sla. Het meisje kijkt verwonderd, alsof er met de agf een wereld voor haar 
opengaat. En: het meisje is geen autochtoon Deens meisje.

Impressies van buitenlandse formules, met me-
dewerking van Erik Hemmes van Erik Hemmes\
Trade Marketing Services. Hemmes keek voor 
deze reeks impressies rond in Kopenhagen, Oslo 
en Malmö.
Super Best is een fullservice-formule in Dene-
marken. Het omvat zo’n 220 vestigingen, vooral 
franchisers of ondernemers. Super Best-onderne-
mers zijn aangesloten bij Dagrofa, dat naast Super 

Best ook Spar en prijsvechtertje Kiwi als formules 
exploiteert. En Pisiffik. Nooit van gehoord? Een 
keten in Groenland. 
Met die Super Best, Kiwi en Spar heeft Dagrofa 
zo’n 20% marktaandeel in de Deense levensmid-
delensector. De Deense sector omvat € 15,4 
miljard omzet, heel wat minder dan Nederland, 
maar er zijn dan ook heel wat minder Denen 
dan Nederlanders, 5,5 miljoen versus 16,5 bijna 
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van Scandinavian Tobacco Group. Opmerkelijk, 
een formule als Super Best is daarmee in feite in-
direct in eigendom van een fabrikant. En nog wel 
een tabaksfabrikant. We proberen het ons voor 
te stellen dat de nummer drie in de Nederlandse 
supermarktsector voor 55% in handen zou zijn 
van, pak ‘m beet, Philip Morris.
Maar achter het beeld van een grossier en 
foodservicegroothandel in handen van een ta-
baksfabrikant zit nog iets anders: de vermogende 
familie Tandrup, eigenaar van Scandinavian 
Tobacco Group (en nu dus ook voor 49% van 
Swedish Match). De familie Tandrup gebruikt 
Scandinavian Tobacco Group niet alleen om om-
zet en winst te maken met tabaksartikelen, maar 
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17 miljoen Nederlanders. Dus de bestedingen in 
Denemarken zijn hoog… of nee, de prijzen. Wel 
eens een flesje wijn of bier gekocht in dat land? 
Of nee, gedistilleerd? Of een pakje sigaretten? 
Dan weet u het. O nee, het zit anders; ‘wij hier’ 
zijn goedkoop…
Marktleider in Denemarken is Coop, met 33%, 
dan volgt het bedrijf Dansk Supermarked, dat 
29% van de markt heeft, met de discounter Netto 
en verder een hypermarktketen als Bilka. En dan 
komt Dagrofa.
Wat is Dagrofa? Dat is een heel typisch bedrijf. 
Het is een soort Sligro, maar ook niet helemaal. 
De grootste overeenkomst met Sligro is: aan 
de ene kant food retail en aan de andere kant 

foodservice, van restaurants tot kantines tot 
pompshops. Met het marktaandeel van 20% van 
Dagrofa in de Deense branche bedoelen we uiter-
aard alleen de food retail-omzet van dat bedrijf.
Dagrofa is voor een klein deel in handen van 
aangesloten ondernemers, niet te vergelijken met 
de Ica-franchisers in Zweden en hun aandeel in 
Ica. De grote aandeelhouder van Dagrofa, voor 
55%, is Scandinavian Tobacco Group. 
Een sigarettenfabrikant? Nee. Een sigaren-, 
pijptabak- en shagfabrikant. En een grote ook. 
Scandinavian Tobacco Group is onlangs met 
Swedish Match een joint venture aangegaan, 
waardoor bijvoorbeeld ook de prestigieuze siga-
renwinkel Hajenius in Amsterdam onderdeel is 

Deze Super Best is een echte grotestadswinkel, met ruim baan voor vers, 
kant-en-klaar en delicatessen, veel korting en acties ook. Want: Super Best 
moet wel opboksen tegen de vele discounters in Denemarken, zoals Netto.
Wat hier opvalt: de lampen en de pilaren. Pilaren worden in Nederland 
door menig kruidenier vervloekt. Maar ze storen hier helemaal niet, ze 
passen eerder bij de ruimte.

Hemmes: “Bij alle drie de Super Best-vestigingen die ik bezocht, viel 
me de keuze van de lampen op. Het lijken allemaal lampen uit een 
huiskamer, modern en tegelijk sfeervol. De variatie is geen enkel 
probleem, eerder aanstekelijk.”

Super Best durft het aan om voor de vloer van de agf-afdeling houten plan-
ken te kiezen. Daarmee wordt de agf-afdeling een ‘shop in the shop’.
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ook als vehikel voor andere investeringen. Zoals 
het beroemde Tivoli-park in Kopenhagen, ook on-
derdeel van Scandinavian. En zo dus ook Dagrofa. 
Ene Jørgen uit de familie Tandrup is voorzitter van 
de raad van bestuur van Scandinavian.
Vorige maand bespraken we het Noorse Meny, dat 

onderdeel is van Norges Gruppen, een fusie-
product zoals in onze branche Laurus dat was. 
Dagrofa in Denemarken is dat ook, op websites 
kom je telkens namen van formules en groothan-
dels tegen die allemaal in Dagrofa zijn opgegaan 
aan het begin van dit decennium tot aan het vorig 
jaar toe. Iso, Dreisler, ach, je wil het niet weten…
Hoe dan ook, Dagrofa heeft zo’n vijftig Super 
Best-supermarkten in eigen beheer en belevert 
nog eens zo’n 150 Super Best-ondernemers, 
voor wie het dus de groothandelsfunctie vervult. 
Helaas, de omzet van alle Super Best-winkels bij 

Opvallend aan deze kaasafdeling is de donkere, gesloten kast. Geen reclame, 
geen product… helemaal niks! En eigenlijk kun je je afvragen of het wel past 
bij de verder eerder roestvrijstalen inrichting van deze Super Best.

Zeer luxe. Grote 
flessen olijfolie, met 
een kraantje en een 

kommetje, om te 
proeven. Moet vast 

van een fabrikant 
afkomstig zijn, die de 

Oil & Vinegar-achtigen 
van deze wereld moest 
bestrijden. Ziet er mooi 

uit. Geeft vast ook 
geklieder.

De visafdeling, een afdeling vol contrasterend licht en donker, en vis is in 
bediening. Aan het eind van deze afdeling (niet op de foto) maakt Super Best 
ruimte voor een aquarium, waar de klant nog vis kan kiezen.

De drankenafdeling doet wat Duits aan, als een afzonderlijke ‘getränkehalle’. 
Hemmes: “Maar we zien wel een sfeerplaat met mensen, zoals je die in een 
Nederlandse supermarkt niet tegenkomt.”

De vleesafdeling, met ‘kødgaranti’. ‘Kød’ is Deens voor vlees. Die vleesgarantie 
is niet voor niets, Super Best heeft zich een paar jaar geleden een stevig vlees-
schandaal op de hals gehaald, en vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 
Hemmes: “Super Best heeft hier elektronische prijslabels bijeengebracht met 
productinformatie.”

De wijnafdeling doet denken aan een wat traditionele, rommelige slijter. 
Maar de uitstraling van slijter is altijd goed voor een super. Hemmes: “De 
houten vloer onderstreept de kwaliteit van het aanbod. Hout en wijn passen 
bij elkaar vanwege de wijnvaten.”

“Een bijzonder ruime keuken achter de kant-en-
klaarmaaltijden”, aldus Hemmes. “Zo kan de klant 
zien hoe ze ter plaatse bereid worden. Zo profes-
sioneel kom ik dat in Nederland niet tegen.”
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elkaar is niet te vinden, zelfs niet in het jaarver-
slag van Dagrofa. Kennelijk is Dagrofa niet ver-
plicht de consumentenomzet van de gehele keten 
te melden. Dagrofa meldt wél wat de vijftig eigen 
Super Best-filialen gedaan hebben: € 382 miljoen, 
aldus het laatste jaarverslag (2009). 
Volgens onze schattingen draaien ze per week 
gemiddeld zo’n € 146.000 per filiaal. Volgens 
het jaarverslag van 2009 van Dagrofa was het 
bedrijfsresultaat van de keten een verlies van 
€ 6 miljoen. 

Deze man moet de kaasjes allemaal in mandjes 
leggen. Hemmes: “Bijzonder, elke kaas zijn eigen 
mandje. Het zal wel een kunst zijn om het bij te 
houden.” De mandjes lijken ons niet hygiënisch, 
maar er zal wel over nagedacht zijn. En Super Best 
zal ook wel iets bedacht hebben om de vereiste 
koele temperatuur aan te houden, nemen we aan.

Super Best is er niet bang voor om de winkel donker 
aan te kleden. Dat zagen we al bij de agf-afdeling, 
maar ook bij de dkw-gangpaden durft het bedrijf 
met donker te werken. Bij de kassa ontstaat dit: een 
verlaagd plafond, dat vinden we ouderwets. Maar 
de licht bollende platen aan de wand veroorzaken 
een opvallend lichteffect, ze ‘krullen’ de weerspiege-
ling van de rechte lampen boven de dkw.

AMMERLAAN
Anneke Ammerlaan, trendonderzoekster voor 

voeding en consumentenwensen, beoordeelt 

de branche op het evenwicht tussen goede 

smaak en commercie. 

E-mail: info@ammerlaanfood.nl.

De supermarkt is trendvolger, geen trendsetter. Als eerste op een trend 

inspelen werkt dan ook meestal niet. Voor de supermarkt heeft het pas 

zin om met passende producten te komen als een trend zich begint te 

bewijzen. Toch kan de supermarkt wel degelijk profiteren van de ontwik-

kelingsfase van een trend. Maar dan in communicatie. Voordat een trend 

doorzet, sluimert hij al bij de consument. Door latente wensen manifest 

te maken, krijgt de klant het positieve gevoel dat er met hem mee wordt 

gedacht. 

Hoe? Kijk daarvoor maar even bij onze Engelse buren. Daar wordt super-

goed ingespeeld op twee latente trends: weer zelf koken en verspilling. 

In de bioscoopcommercial van het Deense botermerk Lurpak staat zelf 

bereiden, hoe eenvoudig dan ook, centraal. De mannelijke hoofdrolspe-

ler kiest er na een korte aarzeling voor om zelf een omelet te bakken. De 

tevredenheid op zijn gezicht laat zien dat kant-en-klaar het nooit kan 

winnen van zelf bereid (www.lurpak.com). 

Met ‘1 chicken = 3 meals’ (www.greatbritishchicken.co.uk) speelt de 

organisatie van Engelse kippenbedrijven in op wel vier latente trends. 

Zelf koken, verspilling, lokaal en transparantie. Waarschijnlijk blijven de 

meeste consumenten toch de filets en de bouten los kopen, maar je laat 

als organisatie wel zien dat je weet wat er speelt. Iets voor ons product-

schap?

Maar het allermooiste voorbeeld naar mijn idee heeft Sainsbury: ‘5 family 

meals for £ 20’.Geen vijf maaltijden, maar vijf gerechten voor vier perso-

nen voor twintig pond. Ofwel: per persoon £ 1,- per maaltijd. 

Het commerciële uitgangspunt: goed eten voor weinig geld. 

Het communicatieve uitgangspunt: zelf koken en verspilling voorkomen.

Op het boodschappenlijstje – uit te printen via internet – staan namelijk 

exact de hoeveelheden die je nodig hebt voor ma-di-wo-do-vrij. De 

consument gooit in principe dus niets weg. En mocht hij/zij toch nog 

iets over hebben, dan biedt Sainsbury daarvoor op de site allerlei lekkere 

tips. 

Sainsbury heeft voor dit plan het tijdsbeelddenken – gemak – verla-

ten. Zelf koken is uitgangspunt geworden. En wel twee sets van vijf 

gerechten die je met exact dezelfde boodschappen kunt bereiden. Dat 

betekent dat Sainsbury op de site elke twee weken het boodschappen-

lijstje en de tien recepten vernieuwt. 

Hoe vreemd het misschien mag klinken, maar in dit menuplan zit heel 

veel convenience. Moderne convenience ofwel ‘psychisch gemak’. 

Nadenken over wat je wilt eten en wat je daarvoor allemaal moet kopen, 

kost veel energie. Keuzestress, noemen ze dat. Die lost Sainsbury maar 

mooi voor de gestresste klant op. Met als bonus een mooi laag bedrag. 

Blijft er geld over voor iets extra’s. Een lekkere fles wijn bijvoorbeeld. 

Waar koop de klant die? Bij Sainsbury natuurlijk, hij/zij is er toch?

De hulp van Sainsbury
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