
56
FoodPersonality februari 2022

van ongeveer 28.000 inwoners, zo’n 25 tot 30 km 
van Antwerpen vandaan.
En daar is Van Eccelpoel gevestigd. Eén winkel, 
geen keten. En niet echt een supermarkt. Van 
Eccelpoel noemt zichzelf ‘versmarkt’ en die 
omschrijving benadrukt natuurlijk vooral het 

FOOD RETAIL IN BELGIË

Versmarkt Van Eccelpoel

In de reeks food retail in 

het buitenland, met beel-

den en uitleg van Erik 

Hemmes, deze maand 

‘versmarkt’ Van Eccelpoel.

Door: Gé Lommen   Foto’s: Erik Hemmes

Van Eccelpoel is nog niet zo lang geleden grondig 
verbouwd. Kijk je naar de pui, dan lijkt het dat je 
een vrij strakke, cleane winkel in zult lopen. 
Maar binnen is het eerder het tegenovergestelde. 
Een hoeve-achtig aandoende winkel, met kriskras 
door het assortiment heen houten kisten en krat-
ten, tonnen, rieten manden. En een prachtige ste-
nen vloer. Zo weinig mogelijk plastic of kunststof, 
lijkt het credo. De presentatie met zelfgemaakte 
sappen lijkt zelfs rechtstreeks een ontwerp van 
‘onze ontwerper’ Piet Hein Eek te zijn.

Dit is de entree. Links kan de klant 
‘de beloften van Van Eccelpoel’ le-
zen. Die beloften zijn: steeds minder 
afval, een tweede leven voor mate-
rialen en meubels, de medewerkers 
worden als familie beschouwd, een 
deel van de opbrengst gaat naar een 
goed doel en de ondersteuning van 
een gezonde levensstijl van de klant. 
En dat is dan weer ingelijst. In een 
ouderwetse schilderijlijst.

Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
reist geregeld (en als de versoepelingen het toela-
ten) naar buitenlandse formules. De reeks bijzon-
dere supermarktformules in de Ierse hoofdstad 
Dublin zit er weer op. En deze keer ging Hemmes 
niet zo heel ver weg: naar Herentals, een stadje 

versassortiment, maar Van Eccelpoel hee� net zo 
goed bijvoorbeeld was- en reinigingsmiddelen op 
de planken staan, zoals een supermarkt.
Maar kijken we naar de beelden die Erik Hem-
mes er schoot, dan valt het meteen op: veel vers, 
veel eigen productie, op het horeca-achtige af. De 
producten ogen allemaal als kwalitatief hoog-
waardig. Veel versartikelen ook zijn van het soort 
dat de eerste de beste supermarkt niet in huis 
hee�. En daarnaast is Van Eccelpoel aanbieder 
van een enorm wijnaanbod. Sorteren we op de 
site ‘vaneccelpoelwijnen.be’ naar land, streek etc. 
en we kiezen als voorbeeld bordeauxwijnen en 
selecteren dan ‘hoogste prijs’, dan tre�en we aan: 
Chàteau Ausone, Saint-Emilion Grand Cru, 2015, 
voor € 865,-. Het laagste bedrag dat we vinden – 
ook voor een Franse �es – is € 8,65.

Van Eccelpoel is een familienaam. Er is een dame 
die op verschillende plekken in de versmarkt een 
eerbetoon krijgt, nu eens met een foto van vroe-
ger, dan weer met een soort striptekening. 
Het is Leontine Pelsmakers, die in 1948 een krui-
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denierswinkel opende. Over deze dame is op de 
site van Van Eccelpoel o.a. dit te lezen:

* Leontine hield haar winkel open van zeven 
uur ’s ochtends tot na elven ’s avonds. Tot na de 
laatste �lmvoorstelling in de bioscoop. Want dan 

waren er wellicht mensen die iets wilden kopen. 
En dat terwijl ze ook moeder was van drie kleine 
kinderen.

Van Eccelpoel was vorig jaar ‘groenteman van het jaar’, een prijs van een 
Vlaams verkoopinstituut. De agf-afdeling oogt als een markt. We zien 
weliswaar plastic kratten, maar dat wordt visueel overstemd door, nou, 
kijk maar: bospeentjes in een rieten mandje, een karrewiel als ornament, 
een hoog bijzettafeltje als een soort piëdestal voor planten, oude kisten 
met een zweem van ouderdom van het buiten staan, een grote bruine 
papieren zak. Rommelig? Ja. Veel gedoe ook voor de medewerkers, toch? 
Maar de afdeling oogt wél als een sfeervolle antiekwinkel. Marketing- en 
communicatieverantwoordelijke Elies Cronin van Van Eccelpoel: “We 
streven naar een huiselijke, warme sfeer en besteden aandacht aan visual 
merchandising. We willen juist wegblijven van strak en afgemeten.” De kaasafdeling, met bijzon-

dere varianten, natuurlijk. Bij 
de geitenkazen zien we zelfs 
de variant ‘met speculoos’. 
Van Eccelpoel verkoopt ook 
kant-en-klare kaasplanken, 
die worden in de winkel sa-
mengesteld. Klanten kunnen 
ook hun eigen voorkeuren 
aangeven.

De broodafdeling. Wat meteen opvalt, is die wandgrote tekening, waarop elke versafdeling als een afzonderlijke marktkraam is afgebeeld, als onderdeel van 
een levendige straat. Behalve brood, biedt Van Eccelpoel ook het nodige aan taart en gebak, het doet niet onder voor een banketbakker.
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* Ze kon 100 kg aardappelen per uur schillen 
en 200 eieren per uur pellen (maar niet tegelijk, 
natuurlijk).
* Ze maakte zelf roomijs, met melk rechtstreeks 
van de koe – haar ouders waren boer – en met 
een ‘speciaal poeder’ dat ze bij haar broer kon 
halen, die banketbakker was in Antwerpen. Haar 

ijs was ‘kilometers in de omtrek’ bekend.
* Ze is een keer op een avond op straat gezien, 
met een groot mes achter een dronken man aan 
rennend, die haar kennelijk in de winkel lastig-
gevallen had.
* In de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren 
er Britse soldaten in de omgeving gestationeerd. 

Op een dag kwam er een chique en ho�e-
lijke dame binnen, kennelijk Brits, die om een 
‘cauli�ower’ vroeg. Leontine was het Engels 
niet machtig, maar ja, ‘�ower’… cauli kon wel 
‘s een kool zijn… en ze pakte op de gok meteen 
een bloemkool. Dat bleef niet geheim onder de 
Britten aldaar. In Herentals is een winkel waar je 

Het is zaterdagmiddag en het is druk bij de ‘meatingplaats’, de ‘ontmoetingsplaats’ en ‘vleesplaats’ tegelijk, dus: de afdeling voor vlees en vleeswaren. Deze afde-
ling heeft een prijs gekregen: ‘de beste vleestoog’. Wij tellen op deze foto acht medewerkers, die allemaal klanten staan te bedienen. Zoals de broodafdeling als 
een bakker/banketbakker overkomt, zo oogt deze afdeling als een onvervalste slagerij.

Uiteraard biedt die afdeling vlees en vleeswaren een bijzonder as-
sortiment. Wij hadden nog nooit van ‘picaloste’ gehoord. De Franse 
variant van de Spaanse fuet? En ook niet van ‘brettl-spek’ (spek 
uit Tirol), ‘saltufo’ (een bolletje salami met tru�el en Parmezaanse 
kaas), ‘borsotto aglio’ (specialiteit uit Noord-Italië) en ‘sopressa’ (sa-
lami uit de regio Veneto). De salami met Parmezaanse kaas en truf-
fel is € 39,50 per kg. Even op Ah.nl gekeken: ja, AH heeft ‘m ook. Niet 
als worst, maar als tapasvariant in een bakje, prijs per kg € 46,15.

De visafdeling. In bediening. Met een ruim as-
sortiment maaltijden en maaltijdonderdelen 
met vis, mandjes oesters en de voorgesneden 
gemarineerde vis�letvarianten.
Hemmes: “Ook hier: niet strak gepresenteerd, 
maar wel vol, geen gaten. Als klant van Van 
Eccelpoel ervaar je die verschillende versaf-
delingen min of meer alsof je bij een keuken 
bestelt waar eten wordt bereid.” 
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gewoon in je eigen taal kunt bestellen! Zij noem-
den haar ‘Mrs. Winkle’. Dat is voor Engelsen een 
bekend personage uit een bekende roman van 
schrijver Charles Dickens, maar kennelijk wisten 
de Britten ook dat ‘winkel’ Nederlands was voor 
shop of store.
* Als de ingenieurs van een naburige fabriek weer 
iets bijzonders gepresteerd hadden, bestelden ze 
bij haar champagne. Want aankloppen voor een 
�es champagne kon je bij haar altijd, ook midden 
in de nacht.
* Ze schold de schulden kwijt van menige huis-
moeder die het niet al te breed had, en gaf er nog 
een brood bij ook.
Lazen we allemaal op de site vaneccelpoel.be.

Deze versafdeling staat midden in de winkel. Met ‘Smaakbomma’ in ‘Scrabble-letters’. 
Smaakbomma? En wie is die persoon op de �ets?
‘Bomma’ is liefkozend Vlaams voor ‘lieve oma’. Zoals ‘bompa’ dat voor opa is. ‘Smaak-
bomma’ is daarom een samentrekking van oma en smaakbom. Smaakbom, dat is het 
streven op deze afdeling: elk artikel een smaakbom.
Maar wie is die ‘bomma’? Leontine Pelsmakers, oprichtster van wat vandaag Van Eccel-
poel is. ‘Mrs. Winkle’ voor de Britse ‘legerklanten’ van toentertijd: zie de tekst hieronder.

En deze mevrouw Pelsmakers trouwde met een 
meneer Van Eccelpoel. 
Vandaag de dag zijn ene Lawrence Vechter en 
Jef Van Eccelpoel de eigenaren van Van Eccel-
poel, neven van elkaar en beiden kleinzoon van 
mevrouw Pelsmakers.

Voorafgaand aan het bezoek van Erik Hemmes, 
hebben we aan Van Eccelpoel toestemming voor 
hem gevraagd, om foto’s te mogen maken.
Hemmes, na zijn bezoek: “Lawrence Vechter 
hee� me meteen verwelkomd en ik ben 2,5 uur 
in die winkel geweest. Ik ben in een wijnkelder 
geweest, onder het pand dus… Met de mooiste 
en duurste wijnen. En daar heb ik de andere eige-
naar, Jef Van Eccelpoel, gesproken. Ze verkopen 
via internet wijnen, wereldwijd! 
Ik heb het een en ander meegekregen dat je niet 
op mijn foto’s kunt zien. Er werken 58 mensen 
in vaste dienst, en op zaterdag werken er zo’n 
honderd mensen. En vooral ook: de lee�ijd van 
deze mensen, veel volwassenen! De ondernemers 
reizen zelf wat af, niet alleen vanwege de wijnen, 
maar ook om retailideeën op te doen. Ze heb-
ben een goed contact ook met Landwaart, die 
prachtwinkel met exclusief eten en drinken in 

Wat biedt de afdeling ‘smaakbomma’? Maaltij-
den, salades, lunchsalades, poké bowls, minipiz-
za’s. Navraag leert dat 95% van dit aanbod door 
de medewerkers zelf gemaakt wordt.

Maartensdijk, die mensen in onze sector vast ook 
goed zullen kennen. 
Het vvo schat ik in op zo’n 1.500 m2, maar dan 
tel ik de wijnkelder niet mee. Drie kassa’s in 
bediening, vier zelfscankassa’s. Aan de auto’s op 
de parkeerplaats kon ik zien dat de klandizie van 
Van Eccelpoel niet te klagen hee�. Welvarend, 
kwaliteitszoekers, klanten die het niet erg vinden 
dat het versaanbod duurder is dan een gewone 
supermarkt, omdat je er kwaliteit voor terug-
krijgt. Ze zijn ‘groentevakman van het jaar’, een 
speciale prijs van een instelling die Vlaamse agf 
bevordert. Ze hebben een award gewonnen voor 
winkeldesign. Blij dat ik een tijd terug door Koen 
de Jong van IPLC op deze winkel gewezen ben.”

We vragen meteen erna aan Lawrence Vechter of 
hij nog enige uitleg kan geven. 
Het blijkt dat Van Eccelpoel zo’n 10.000 sku’s 
omvat. Dat is heel wat minder dan een grote 
Albert Heijn of Jumbo, maar bij zoveel nadruk op 
vers heb je altijd minder artikelen. En bovendien, 
er zit daardoor ook �ink wat seizoenswisseling in, 
niet alleen door de agf, maar ook het wisselende 
aanbod maaltijden, salades, lunchsalades, poké 
bowls, pizza’s etc., etc. En bij die 10.000 moeten 
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we de wijnen niet meetellen, aldus Vechter.
Van Eccelpoel is aangesloten bij Alvo. Het eerst 
waar wij dan vanuit de Nederlandse sector aan 
denken: dat is vooral de retailorganisatie waarbij 
ondernemers zijn aangesloten waar Jumbo en Al-
bert Heijn naar op zoek zijn, naast de zoektocht 
naar panden of projecten voor nieuwe �lialen. 
Alvo raakt zo  nu en dan wel ’s wat afnemers 
kwijt, zo onlangs ook een ondernemer met vier 
Alvo-winkels, die die vier aan Jumbo verkocht. 
Maar Van Eccelpoel is bijlange na geen gewone 
Alvo-supermarkt; dat moeten de foto’s anders wel 
verduidelijken. En daarnaast: Vechter spreekt van 
200 leveranciers.
“Onze afname van Alvo omvat maar een klein 
deel van ons assortiment, vooral dkw. En die 
spreekwoordelijke 199 andere leveranciers, dat 

Van Eccelpoel biedt een enorm assortiment aan wijnen. Die ene belofte, om de gezonde levens-
stijl van de klant zo goed mogelijk te ondersteunen, dat wordt hier wel een moeilijke... Maar goed, 
laten we niet meteen alles aan de kant duwen als het om vlees of alcohol gaat. 
We zien een heuse wijnkelder met proefgelegenheid, we zien een beeldengalerij met allemaal 
‘sommeliers’ – en daar staan de eigenaren Lawrence Vechter en Jef Van Eccelpoel ook tussen. 

Van Eccelpoel heeft niet alleen een bijzonder wijnaanbod, maar net zo goed ook ook veel 
gedistilleerd. Whisky in varianten waar je u tegen zegt, premiumrum uit Jamaica, maar 
ook premiumrum uit Venezuela (wat wij niet als echt rumland herkenden), en de deskun-
digheid straalt er ook van af bij die kaart over whisky uit verschillende Schotse regio’s. 

Van Eccelpoel onderscheidt zich ook in non-food. Bijvoorbeeld 
met dit hoogwaardige servies. Maar daarnaast biedt het een 
soort keramiek aan van bijvoorbeeld ‘AMP’, en dat is gewoon 
‘Anne-Marie Peters’, die geen draaitafel gebruikt, om zodoende 
te bereiken dat bijna elk stuk anders is dan de rest.    
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noem ik ‘onze dagelijkse worsteling’. We heb-
ben veel regionale leveranciers en veel leveran-
ciers van allerlei onderscheidende producten, 
of dat nu in agf is, vlees, vis, kaas, vleeswaren, 
delicatessen… en we hebben uiteraard ook veel 
verschillende wijnleveranciers. Maar ondanks die 
complexiteit: die 200 leveren ons een assortiment 
waarmee wij ons elke dag opnieuw moeten en 
willen onderscheiden van de bekende super-
marktketens. Ook moeten we elke dag opnieuw 
presteren als het om onze eigen productie gaat. 
Het moet topkwaliteit zijn en onze mensen zijn 
daar dag in, dag uit mee bezig. Met die keuze 
krijgen we het ook voor elkaar dat we klanten 
hebben uit de wijde omtrek, van ongeveer dertig 
km.”
We vragen Vechter of hij de gemiddelde weekom-
zet zou willen melden.

“Is dat bij jullie gebruikelijk?”
We zeggen hem dat in de Nederlandse sector 
jaren geleden een ondernemer of franchiser nog 
wel eens zijn gemiddelde weekomzet vrijuit wilde 
vermelden, maar tegenwoordig bijna niet meer; 
in het contact met media van en voor de levens-
middelensector houdt iedereen tegenwoordig z’n 
omzetkaarten tegen de borst.
“Nu, dan zal ik ‘m ook niet melden. Maar dat 
besluit ik ook omdat ons bedrag zo enorm uit 
de pas loopt. Je zou meteen zeggen: ‘dat kan 
helemaal niet’. Maar je moet ook bedenken dat, 
zeg, zo’n 20% van onze weekomzet uit wijnomzet 
bestaat, met vooral internetbestellingen, van over 
de hele wereld.”
Denk even aan die wijnen… vanaf weliswaar € 
8,65, maar het merendeel zit boven de 20 euro, 
veel ervan nog veel hoger, met een uitschieter 

naar € 865,-. 
Nee, hoe naarstig de familie Van Eerd bereid is 
om te investeren en over te nemen – kijk maar 
naar de laatste jaren – en om in België door te 
groeien, deze ‘Alvo-afnemer’ zien we niet snel een 
Jumbo worden. ■

30.000 supermarktfoto’s

Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, 

van Migros tot M-Preis. Sinds 2008 fotografeert 

Erik Hemmes buitenlandse formules.

Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteres-

seerden. Meer weten? 

Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl. ■

Van Eccelpoel verkoopt als het ware z’n eigen inrichting. Deze lampen met gevlochten kappen hangen bij de presentatie van 
het gedistilleerd. Maar je kunt als klant die lampen bij de winkel bestellen. En dat is meteen ook voor een goed doel, want die 
lampen komen uit Colombia.
De snijmachines voor vleeswaren die Van Eccelpoel kennelijk gebruikt, kun je óók als klant gewoon kopen. Hier staat-ie: een 
snijmachine voor bijvoorbeeld serrano- en/of parmaham. Voor € 695,-. En het is een actie. Want: verderop zag Hemmes een 
A4’tje met: ‘bij aankoop van deze snijmachine krijgt u er gerookte ham ter waarde van € 100,- bij. Om thuis goed te oefenen.’

Van Eccelpoel heeft samen met een uitgever ook een culinair boek uitgege-
ven. Te koop in de winkel, natuurlijk. € 29,99. Niet alleen recepten, het gaat 
over – zeg maar – Bourgondisch leven. Het is een ‘smaakboek’.

Hier zien we niet alleen de vrije loopruimte van de winkel, maar we zien eigen-
lijk allemaal ‘actie-eilandjes’, in de vorm van houten kistjes. En daar staan 
dan delicatesse-achtige artikelen op, zoals jam, granola, bijzondere ko�e, 
bijzondere rijstsoorten etc. Hemmes: “Vrij uniek, die combinatie zo.”
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