
 

 

MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE REGERING 

 

 

 
 
 
 

MODULAIRE OPLEIDING 
 

GELEER- & VERDIKKINGSMIDDELEN 
VAN THEORIE TOT PRAKTIJK 

 
 
 

 

Geleer- en verdikkingsmiddelen zijn belangrijk bij de ontwikkeling en productie van levensmiddelen.  

Ze spelen een rol in de sensorische eigenschappen van een product, zoals de textuur, en in 

producthoudbaarheid.  Een goede kennis van deze groep ingrediënten is nodig om uit het brede 

aanbod de juiste keuze te maken voor uw product. 

In deze opleiding wordt ingegaan op verschillende geleer- en verdikkingsmiddelen, met aandacht 

voor terminologie, de oorsprong (bron), verwerking, functionaliteit en toepassingsmogelijkheden. Via 

workshops wordt de link naar de praktijk gelegd.   

 

 

De opleiding is modulair opgebouwd, waarbij deelnemers ervoor kunnen kiezen om aan één of 

meerdere modules deel te nemen.  De info over de andere modules volgt. 

 

 

Module  Inhoud  

Module 1 Zetmeel: diversiteit, functionaliteit en toepassingen Theorie + workshops 

Module 2 Pectine en gelatine  n.t.b. 

Module 3 Hydrocolloïden (overige) Theorie + workshops 

Module 4 Clean label & Nieuwe tendensen (Onder voorbehoud) n.t.b. 

 

 

DOELGROEP 

De opleiding richt zich in eerste instantie naar medewerkers uit de voedingsindustrie – R&D, 

productontwikkeling, aankoop. 

Ze is relevant voor iedereen die een beter inzicht wil krijgen in hydrocolloïden (geleer- en 

verdikkingsmiddelen). 
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MODULAIRE OPLEIDING 
 

GELEER- & VERDIKKINGSMIDDELEN 
VAN THEORIE TOT PRAKTIJK 

 
MODULE 1 

ZETMEEL: DIVERSITEIT, FUNCTIONALITEIT EN TOEPASSINGEN 
16 & 23 juni 

 
 

De module ‘Zetmeel: diversiteit, functionaliteit en toepassingen’ is opgebouwd uit 2 delen: een 

theorieluik, aangevuld met een workshopgedeelte. 

KULeuven en Inex staan in voor de inhoudelijke invulling van het theoretisch gedeelte.  Voor de 

workshops komt daar nog de ondersteuning van Beneo, Cargill Europe en Tereos Syral bij. 

 

In de rand van deze module wordt - tijdens de pauzes van de theoresessies – ook de mogelijkheid 

voor een mini-beurs voorzien.  Geïnteresseerde standhouders vinden meer info via deze link. 

 

DEEL 1: DIVERSITEIT, FUNCTIONALITEIT EN TOEPASSINGEN 

16 JUNI 2011, KULEUVEN, HEVERLEE 

INHOUD 

In dit module-onderdeel wordt een overzicht geschetst van de principes, functionaliteit en 

toepassingen van zetmeel.  Hierbij komen zowel natieve als gemodificeerde zetmelen aan bod.   

Deze sessie wordt verzorgd door 2 experten in het domein: prof. Jan Delcour (KULeuven) en Johan 

Geeroms (Inex). 

 

Volgende aspecten worden in deze sessie behandeld: 

 Wat is zetmeel?  

 Diverse types natief zetmeel (botanische oorsprong, opzuivering) 

 Zetmeelstructuur  

 Modificaties van zetmeel 

 Chemisch   

 Fysisch  

 Enzymatisch  

 Wat zijn de eigenschappen?  

 Zwellen/koken, afkoelen en bewaren van zetmeel 

 Hoe de eigenschappen beïnvloeden? 

 Meten van de eigenschappen  

 RVA, Brabender, Brookfield 

 Zetmeel en productontwikkeling 

 Nieuwe ontwikkelingen in zetmeelmodificaties: toelichting bij het COMBISTARCH project 

http://www.flandersfood.com/documenten/2011/05/05/info-minibeurstand-opleiding-module-zetmeel
http://www.flandersfood.com/projecten/combistarch
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SPREKERS 

 

 

 

 

PROF JAN DELCOUR 

 

 

Prof. Jan Delcour staat aan het hoofd van het labo voor 

levensmiddelenchemie en -biochemie (faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen, KULeuven)   

De onderzoeksmissie van het labo is gericht op  

1. het genereren van basisinzichten in zetmeel, niet-zetmeel 

polysachariden en eiwitcomponenten van granen  

en 

2. het toepassen van deze inzichten met als doel het begrijpen en 

verbeteren van processing, eindproduct en/of 

gezondheidsgerelateerde functionaliteit in biotechnologische 

processen met granen. 

 

De onderzoeksactiviteiten van het labo kunnen onderverdeeld worden in 

4 onderzoekslijnen, die nauw met elkaar verbonden zijn: 

1. Graanconstituenten  

2. Enzymen  

3. Functionele ingrediënten en producten 

4. Graangebaseerde eindproducten 

 

Meer hierover via 

http://www.biw.kuleuven.be/lmt/labolmc/Home/Home2.htm  

 

 

 

 

JOHAN GEEROMS 

 

 

Johan Geeroms is QC en R&D Manager van zuivelbedrijf Inex. In die 

functie is hij verantwoordelijk voor kwaliteitskeuring, product- en 

receptenadministratie, voedingswetgeving, onderzoek en 

productontwikkeling. 

Eerder was hij als QC en R&D Manager werkzaam bij Remy Industries 

(wereldwijd de grootste rijstzetmeelproducent), als proces- en 

projectingenieur bij Vandemoortele (eetbare oliën en vetten) en als R&D 

Group Leader Starches bij Amylum (later Tate&Lyle, zetmeel- en 

stroopproducent). 

 

Gedurende 17 jaar van zijn beroepsloopbaan was zetmeel zijn focus: 

van verschillende grondstoffen tot zetmelen, zetmeelmodificaties, het 

toepassingsonderzoek en het ondersteunen van productontwikkelaars 

wereldwijd bij het gebruik van zetmeel in hun toepassing. Op vandaag is 

hij zelf "gebruiker" van zetmeel bij productontwikkeling. 

 

Inex is een Oost-Vlaams familiebedrijf dat jaarlijks 250 miljoen liter melk 

verwerkt tot hoogwaardige zuivelproducten, en tevens ook grote 

volumes fruitsappen, rijst- en sojadranken produceert. Meer dan de helft 

van de eindproducten wordt geëxporteerd. 

www.inex.be 

 

 

http://www.biw.kuleuven.be/lmt/labolmc/Home/Home2.htm
http://www.inex.be/
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DAGINDELING 

 

DATUM 

LOCATIE 

16 JUNI 2011 

KULEUVEN, LANDBOUWINSTITUUT, AUDITORIUM JOZEF DE HEUTS 

(KASTEELPARK ARENBERG 20) 

ROUTEBESCHRIJVING KLIK HIER 

09.00 - 09.25 Ontvangst & koffie 

09.25 – 09.30 Verwelkoming 

09.30 – 11.00 Deel 1 presentaties 

11.00 – 11.20  Pauze 

11.20 – 13.10 Deel 2 presentaties 

13.10 – 14.00 Lunch 

14.00 – 16.30 Deel 3 presentaties 

 

Er wordt een mogelijkheid voor een mini-beurs voorzien.  Geïnteresseerde standhouders vinden hier 

meer info. 

PRAKTISCH 

 Nederlands is de voertaal voor de presentaties. Hand-outs worden in het Engels voorzien. 

  

http://www.biw.kuleuven.be/algemeen/bewegwijzering.aspx#heverlee
http://www.flandersfood.com/documenten/2011/05/05/info-minibeurstand-opleiding-module-zetmeel
http://www.flandersfood.com/documenten/2011/05/05/info-minibeurstand-opleiding-module-zetmeel
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DEEL2: ZETMEEL IN DE PRAKTIJK – WORKSHOPS  

23 JUNI 2011, MONTIL, AFFLIGEM 

INHOUD 

Deze workshops sluiten inhoudelijk aan bij het theoretisch gedeelte uit deze module.  Via de 

workshops worden een aantal van de in de theorie belichte kenmerken van zetmeel tastbaarder 

gemaakt.  Ze zijn erop gericht om de deelnemer de nodige tools in handen te geven om op een 

gerichte manier het juiste zetmeel voor een bepaalde applicatie te kunnen kiezen en de 

eigenschappen van zetmeel in de eigen producten  

 

Deze workshops worden ondersteund en begeleid door Beneo, Cargill Europe, Inex en Tereos Syral. 

 

Er zijn 5 workshops voorzien.  Iedere deelnemer wordt door deze 5 workshops geloodst. 

 

 

 

 

WORKSHOP 1 

MICROSCOPIE ALS KRACHTIGE TOOL OM ZETMEEL TE KARAKTERISEREN 

Veerle De Bondt, Food Application Manager, BENEO 

Microscopisch onderzoek van zetmeel of zetmeelsuspensies geeft veel nuttige informatie.  

Ondermeer de botanische oorsprong, het zwelgedrag (dat toch belangrijk is voor het gedrag in een 

product) en het onderscheid tussen waxy en niet-waxy zetmeel kunnen hiermee geëvalueerd 

worden. 

In deze workshop wordt dit met stalen gedemonstreerd. 

Duur: 1 uur 

 

 

 

 

WORKSHOP 2 

METEN VAN ZETMEELEIGENSCHAPPEN 

Annick Van Den Heuvel, Customer Technical Services, BENEO 

RVA (rapid visco-analyser) en Brabender zijn 2 technieken die in de zetmeelwereld courant gebruikt 

worden om het verstijfselingsgedrag en de eigenschappen van zetmeel in kaart te brengen.  In deze 

sessie worden diverse profielen geëvalueerd.  Zo krijgt de deelnemer een inzicht in de betekenis 

van RVA en/of Brabender profielen, en kan hij data die relevant zijn voor het eigen productieproces 

en de eigen producten uit deze profielen halen. 

Daarnaast wordt in deze sessie ook kort ingegaan op reologiemetingen met een Brookfield.  Deze 

metingen worden typisch door bedrijven uitgevoerd bij kwaliteitscontrole en productontwikkeling.  In 

deze workshop worden een aantal aandachtspunten toegelicht. 

Duur: 1 uur 
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WORKSHOP 3 

SENSORISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DIVERSE ZETMELEN EN ZETMEELGELEN  

Sarah Veelaert, Manager Product and Process development Food Starches, Cargill Europe 

Zetmelen van verschillende botanische oorsprong, hebben een verschillend sensorisch profiel.  Ook 

de sensorische eigenschappen van zetmeelgelen verdienen de nodige aandacht.  In deze sessie 

krijgen de deelnemers de gelegenheid om begeleid deze verschillen te herkennen en te 

benoemen.   

Komt aan bod: 

 Zetmeel van diverse botanische oorsprong  

 Poeder en gelen 

 Invloed van processing op sensorische eigenschappen van gelen (oa. onvoldoende gekookt, 

net goed gekookt, overkookt)  

 Waxy zetmeel vs. niet-waxy zetmeel 

 Voorverstijfseld zetmeel 

 Invloed van chemische modificatie op eigenschappen van gelen 

Hierbij wordt aandacht geschonken aan de diverse texturen (bv. korte en lange textuur) en de 

terminologie die gebruikt wordt om deze te beschrijven. 

Duur: 1 uur 

 

WORKSHOP 4 & 5 

HOE KIES IK HET JUISTE ZETMEEL 

Johan de Reu, Customer Technical Support Engineer, Tereos Syral  

Johan Geeroms, QC en R&D manager, Inex 

Hoe kies ik voor mijn applicatie het juiste zetmeel?  Waarom zou ik eerder zetmeel Y dan zetmeel X 

kiezen?   

In deze sessie begeleiden experten deze keuze.  Proces- en productvereisten zijn belangrijke 

criteria voor de selectie van het juiste zetmeel.  Dit wordt toegelicht aan de hand van case-study’s.  

Deze cases zijn relevant, ook indien het om een ander type product gaat dan het eigen product.  De 

focus ligt op het aanleren van de vaardigheid van het selecteren van het juiste zetmeel. 

Op basis van 1 case wordt de aanpak toegelicht, de 2
e
 case wordt door de deelnemers zelf 

uitgewerkt. 

 

 case-study’s workshop 4: bakery fillings & confectionery o.l.v. Tereos Syral 

 case-study’s workshop 5: zuivel ; soepen en sausen o.l.v. Inex 

Het is voorzien dat iedere deelnemer aan beide workshops deelneemt 

Duur: telkens 1 uur 

 

 

PRAKTISCH 

 Een goed voorbereid deelnemer is er 2 waard.  Een korte opfrissing van de theorie van 16 juni op 

voorhand, helpt om het meeste op te pikken uit de workshops. Breng zeker de hand-outs van de 

theoretische sessie mee. 

 Iedere deelnemer doorloopt de verschillende workshops.  Bij aanmelding zal u in een bepaalde 

groep worden ingedeeld, waarmee de volgorde van het doorlopen van de workshop voor u wordt 

vastgelegd. 
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ONDERSTEUNING 

De workshops worden ondersteund en begeleid door Beneo, Cargill Europe, Inex en Tereos Syral. 

 

 

 

 

Het productengamma van BENEO bestaat uit functionele 

voedingsingrediënten met nutritionele en technische voordelen, 

afkomstig van de chicoreiwortel, bietsuiker, rijst en tarwe.  

BENEO is de ideale partner om het nutritioneel profiel 

(gewichtsbeheersing, energie voor fysieke en mentale prestaties, 

gezonde spijsvertering, gezond beendergestel en gezond gebit), de 

smaak, de textuur en de voedingswaarde (vet- en suikervervanging, 

verrijking met vezels) van een product te helpen verbeteren. Dankzij zijn 

unieke kennis en expertise, ondermeer van het BENEO-Institute, 

ondersteunt BENEO zijn partners bij de ontwikkeling van evenwichtigere 

en gezondere voedingsmiddelen.  

 

BENEO is een afdeling van de Südzucker Groep, stelt bijna 900 mensen 

tewerk en heeft productie-eenheden in België, Chili, Duitsland en Italië. 

 

www.BENEO.com  

 

 

 

 

 

Cargill is an international producer and marketer of food, agricultural, 

financial and industrial products and services. Founded in 1865, the 

privately held company employs 131,000 people in 66 countries. Cargill 

helps food & beverage manufacturers drive growth through new product 

innovation, increasing supply chain efficiency, optimizing product 

formulation and managing commodity price risk.  Cargill Texturizing 

Solutions is one of the world's leading suppliers of texturizers and 

emulsifiers to the global food and beverage industry.  Cargill helps 

customers succeed through collaboration and innovation, and is 

committed to applying its global knowledge and experience to help meet 

economic, environmental and social challenges wherever it does 

business.  

For more information, visit  

www.cargill.com and www.cargilltexturizing.com  

www.syral.com  

 

 

 

 

Tereos Syral, onderdeel van de Franse Tereos Group, is een jonge, 

succesvolle en dynamische onderneming die behoort tot de top 3 in 

Europa in de markt van zetmelen, glucose, polyolen, alcohol, eiwitten en 

vezels; hoogwaardige ingrediënten en halffabrikaten voor de 

voedingsmiddelen-, pharmaceutische en diervoederindustrie en voor 

gebruik in papier en golfkarton. Binnen de food applicaties  vormen 

dranken, zoetwaren, bakkerij en zuivel belangrijke afzetsectoren, 

evenals fruitbereidingen, brouwerijen, babyvoeding en andere 

voedingsmiddelen. 

 

www.syral.com  

http://www.beneo.com/
http://www.cargill.com/
http://www.cargilltexturizing.com/
http://www.syral.com/
http://www.syral.com/
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PRAKTISCHE INFO OP EEN RIJTJE 

DATA EN LOCATIES 

 

DEEL 1 ZETMEEL: DIVERSITEIT, FUNCTIONALITEIT EN TOEPASSINGEN 

16 juni 2011 

Van 9.25 tot 16.30  

Ontvangst vanaf 9u 

KULeuven, Landbouwinstituut, Auditorium Jozef De Heuts (kasteelpark Arenberg 20, Heverlee) 

Routebeschrijving klik hier 

Mogelijkheid voor standhouders om deel te nemen aan de minibeurs 

 

DEEL 2 WORKSHOPS – ZETMEEL IN DE PRAKTIJK 

23 juni 2011 

Van 10.30 tot 17.00  

Ontvangst vanaf 10u 

Montil, Affligem 

Routebeschrijving klik hier 

 

INSCHRIJVEN 

U kan zich inschrijven via de online tool op de Flanders’ FOOD website  

Deelnemen gebeurt modulair, d.w.z. theoriegedeelte en de workshops vormen 1 pakket. 

Maximaal 50 deelnemers.  

 

Prijs voor deelname (beide sessies ; incl. catering en nota’s) 

 Flanders’ FOOD lid: 399 Euro (excl. BTW) Er is een tussenkomst van 240 Euro voorzien door IPV 

 Niet Flanders’ FOOD lid: 525 Euro (excl. BTW) 

 

Noot 

 Voor bedrijven die resorteren onder de paritaire comités 118, 119 & 220, voorziet IPV (Initiatieven 

voor professionele vorming van voedingsnijverheid) een tussenkomst in de inschrijvingskosten 

van 120 Euro per dag, of dus 240 Euro voor deze module.  

Max. 3 personen per bedrijf kunnen van deze tussenkomst genieten. 

 Bij inschrijving na 06/06/2011 wordt het te betalen bedrag verhoogd met 50 Euro (excl. BTW). 

 Een factuur voor deelname wordt u achteraf toegestuurd.  

 In de opleiding ‘Geleer- en verdikkingsmiddelen: van theorie tot praktijk’ komen in het najaar nog 

modules aan bod.  Voor personen die deelnemen aan meerdere modules, zal een korting van 

10% worden toegestaan. Dit wordt bij facturering verrekend. 

VRAGEN VOOR DE SPREKERS 

Heeft u vragen voor de sprekers?  U kan deze al meegeven via het inschrijvingsformulier.  Of u kan 

ze de dag zelf stellen, natuurlijk. 

  

http://www.biw.kuleuven.be/algemeen/bewegwijzering.aspx#heverlee
http://www.demontil.com/montilplan.pdf
http://www.flandersfood.com/content/inschrijving-opleiding-verdikkings-en-geleringsmiddelen-module-zetmeel
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VRAGEN 

 

Heeft u vragen? Dan kan u ons contacteren: 

 

Vragen van administratieve aard Vragen van inhoudelijke aard 

Martine Tondeur 

Tel: +32 (0)2 788 43 67 

GSM: +32 (0)496 65 47 42 

martine.tondeur@flandersfood.com 

 

Annelies Vandamme 

Tel: +32 (0)2 788 43 61  

GSM: +32 (0)472 54 87 05 

annelies.vandamme@flandersfood.com 

 

Flanders' FOOD 

Kunstlaan 43, B-1040 Brussel 

Fax: +32 (0)2 788 43 68 

 

 

 

mailto:martine.tondeur@flandersfood.com
mailto:annelies.vandamme@flandersfood.com

