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Op dinsdag 19 mei jl. vond de eerste editie van de (Ont)mengdag 2015 plaats! Na een uitgebreide voorbereiding, 
werden ’s ochtends vroeg de laatste puntjes op i gezet. Rond 8.30 uur stonden de petitfours, koffie en thee klaar 
en druppelden de eerste gasten binnen. Nog geen uur later was de prachtige zaal van Van der Valk aan de Laan 
van Europa in Dordrecht gevuld. Ruim 80 participanten waren aanwezig en het seminar kon beginnen!  
 
Na een korte introductie van Johan Groen, de gastheer van de dag, trapte Wim Oostra van Abbott het seminar 
af. Met zijn heldere kijk op segregatie wist hij de gasten zowel te informeren als te inspireren. Hierbij lag de 

nadruk op het weten wat mengen nu precies is. 
 

Vervolgens was het woord aan de tweede spreker van de 

dag: Daan Goris. Daan is team leader Food bij Hosokawa 

Micron. Als ervaren spreker bracht hij de verschillende 

Hosokawa mengers in beeld en vertelde over de 

verschillende ranges en werkwijzen van het mengen van 

verschillende producten.  

 

Bastiaan Soeteman Managing director Lindor besprak de 

verschillende ranges van de verschillende type mengers 

en vertelde over het lage vermogen van de Lindor menger 

waardoor deze specifiek inzetbaar is voor unieke gevallen 

zoals bijvoorbeeld het mengen van breekbare deeltjes. Hij 

wist met zijn duidelijke verhaal de gasten van het begin tot het eind te boeien.  

 

Na de korte koffiepauze was het de Beurt aan Gabrie Meesters van de TUDelft/ DSM die met zijn beeldende 

verhaal over wat segregatie precies is een geweldige interactie wist te creëren onder de gasten. Hij zette zijn 

levendige verhaal kracht bij door verschillende voorbeeld materialen de zaal rond te laten gaan. “Goed om weer 

eens met de neus op de feiten gedrukt te worden” gaf één van de gasten aan.  

 

Daarna was de beurt aan Marketta Uusi Penttila van Aspen Oss die een zeer interessant verhaal had over het 

mengen van API’s (Active Pharmaceutical Ingredient)  en de excipients, de niet actieve stoffen in pil of capsule 

om bijvoorbeeld de API beter door het lichaam op te laten nemen, de smaak te verbeteren etc. Met name ging 

ze verder in op de relevantie van de  homogeniteit van de API. Een machtig interessant onderwerp waarvan we 

slechts het topje van de ijsberg gezien hebben.  

 

Daarna was het tijd voor de lunch. De lunch werd verzorgd in het Van der 

Valk restaurant en was voorzien van alle versnaperingen, brood en een 

warme maaltijd. Na de lunch was het de beurt aan Oriane Guérin van 

Zetadec. Ze maakte op een beeldende manier inzichtelijk hoe het mengen 

van voedingsstoffen in de feed industrie in z’n werk gaat. Ze vertelde over 

mengen in de praktijk en hoe de kwaliteit te waarborgen door op een juiste 

manier te meten.  

 

Na Oriane was Louk Peffer van Delft Solids Solutions aan de beurt, die 

verder in ging op de wijze van analyseren van segregatie gedrag van 

poeders. In zijn informatieve lezing werd benadrukt hoe belangrijk goede 

monstername is om zo tot een accuraat beeld te kunnen komen.  

 

Jos van Hees van Agrifirm gaf een beeld van de uitdaging in de feed industrie waarbij er een constante afweging 

is tussen een zo hoog mogelijk optimaal groei resultaat te realiseren bij het pluimvee op basis van een uniform 

en homogeen legmeel afgezet tegen de productiekosten van de agrariër. Agrifirm heeft in samenwerking met  



Bonda en Roxell een on-site oplossing, ‘SOLIQ’, bij de boer in het leven geroepen wat voor een groot gedeelte 

voldoet aan de optimaliseringseisen van het legmeel. 

 

 

Tenslotte was de beurt aan Guido Kraaijveld. Zijn verhaal 

“Het testen van mengers – Een hele ervaring”, gaf aan de 

hand van zijn praktische kennis en ervaring een inzichtelijk 

beeld over het selecteren van het juiste type menger voor 

uw organisatie. Zijn hands on ervaring in combinatie met 

zijn luchtige manier van vertellen maakte het een tastbaar 

en bruikbaar verhaal.  

 

Intussen had de klok 16.15 uur geslagen en was de eer aan gastheer Johan Groen om het seminar af te sluiten 

en de aansluitende borrel in te luiden.  

Onder het genot van een drankje was er de mogelijkheid om extra vragen te stellen aan de verschillende 

sprekers en was de borrel een mooi moment om met collega’s uit de branche te netwerken.  

 

We willen iedereen bedanken voor een succesvolle dag, uit de resultaten van het feedbackformulier kwam naar 

voren dat de dag overall ruim een 8 verdiende. Iets waar we uiteraard heel blij mee zijn. We hebben al jullie 

feedback ter harte genomen. Welke we zeker zullen gebruiken voor een volgende themadag. Want, die gaat er 

zeker komen! 

 

 


