
 
“DE BESTE BEENHOUWER VAN BELGIË” 

Op WOENSDAG 10 november 2021 te NEVELE om 19:00 uur 

Verslag 

Op woensdagavond 10 november 2020  
om 19:30 u werden de leden ontvangen door 
de voorzitter van Gent Marc Haegeman.  

Aan de ingang was er bij het binnenkomen een 
controle op het COVID-19 save ticket voor 
toegang. Dit alles in overeenstemming met de 

COVID-19 normen voor meer dan 50 personen. 

 

 



OPENINGSWOORD 

Om 8 uur start onze ondersvoorzitter Norbert Van Speybroeck de avond met een 
welkomstwoord en dank voor de gastvrije ontvangst. Vervolgens de agendapunten. 

 
Met zijn 33 lentes 
is Cédric Mortier van de 
gelijknamige slagerij de 
jongste beenhouwer die 
deze prestigieuze titel 
vier jaar lang mag 
dragen. “Dit geeft enorm 
veel voldoening voor al 
het harde werk dat we met ons team elke dag leveren", zegt 

Cédric. 
Daarna met een toelichting over de historiek van de slagerij, ruim 130 jaar & 5 
generaties lang streven we er naar om kwaliteit aan onze klanten te bieden.  
Zijn passie voor ambachtelijke zelfgemaakte vleeswaren zit in het bloed van vader 
(Hendrik Mortie) op zoon en ook een stukje van moeder (Veronique). 



Alles begint bij de keuze van het beste vlees. daarom de samenwerking met 
BRASVAR het betere varkensvlees met een unieke, karaktervolle smaak en dit 
resulteert in een smaakvol eindproduct.  
 
Met onze nieuwe winkel willen wij een stapje voor zijn op onze tijd en inspelen 

op de nieuwe noden van onze klanten. Bij ons vindt u alles onder 1 dak: een 
uitgebreid assortiment uit de slagerij en traiteur, vers fruit & groenten, een ruim 
aanbod aan kazen en enkele klassiekers uit de bakkerij. 
Het paradepaardje is de rouwe ham die in grote aantallen in de glazen ruimte 
hangen te drogen, klanten komen van overal om dit product te proeven. Momenteel 
kunnen we niet volgen in de productie en 
is er terug ruimte te kort. Vader Henrik 
gaf een toelichting over deze hammen, 
het is een familie recept die de smaak zo 
uniek maakt is de sleutel van het grote 
succes. 
Daarna volgde nog even een dankwoord 
van zoon Cédric aan zijn ouders. 
 

Ondertussen werden de leden verwent met 
heerlijke tapas hapjes, gemaakt met het 
overheerlijke varkensvlees van BRASVAR.  
Dit konden we dan ook royaal doorspoelen met 
het exclusieve bier van BRASVAR of met andere 
frisdranken waarvoor dank. 
 

VLEESHANDEL  PUUR AMBACHT 

Vercaro is een vleesverwerkend bedrijf dat alles in het werk stelt 
om uit te blinken in superieure kwaliteit en klantgerichte 
producten en versnijdingen. Het unieke aan Vercaro is dat we 
van begin (boerderij – veehandel) tot eindproduct (uitsnijderij – 
vleeshandel) alles in eigen beheer uitbaten en zodoende het 
volledige productieproces onder controle hebben. 



Dit biedt ons de zekerheid enkel en alleen 
met kwaliteitsvlees te werken. 

-  Zaakvoerder Dirk Vercauteren en de regio 
verantwoordelijke gaven een samenvatting over het 
aanbod van producten en de trends in de slagerij.  
-  Levering bij onze slagers kan meermaals per week. 
-  We voorzien in een volledig eigen gamma aan traditionele producten zoals rund-, 
kalf-, lam-, varkensvlees, gevogelte, wild en buitenlandse specialiteiten, dry-aged 
entrecotes en nog veel meer.  

-  Naast onze eigen traditionele 
producten zoals rund, kalf, lam, 
varken, gevogelte en wild, welke 
op maat geportioneerd worden, 
bieden we hier ook een ruim 
assortiment van artisanale 
vleesbereidingen (Zoals de 
hamburgers gemaakt met snijdingen 
van het dry-aged vlees en gebakken 
op de green Egg BBQ die we die 
avond overvloedig mochten proeven 
en gepruimd werden door de leden). 

-  Alsook allerlei andere binnen- en buitenlandse specialiteiten. 
-  Op de vraag van de voorzitter over klimaat neutraal kweken van runderen kregen 
we de toelichting: met speciale aandacht voor diervriendelijkheid, duurzaamheid en 
uitgebalanceerde gezonde voeding, produceren we ons Vercaro-rund. 
-  Duurzaamheid: restproducten zoals Bier draft v/d brouwerij Huyghe te Melle, 
pulp, aardappelen, worden mee in het rantsoen verwerkt; aanvoer van ons voeder 
binnen een straal van max. 250 km van onze hoeve; hergebruik van hemelwater voor 
het reinigen; geen gebruik van *GGO’s. (*Genetisch Gemodificeerd Organisme). 

 VARKENSVLEES 

De zaakvoerders Kristof Verschelde 
en Angelique Dobbels gaven toelichting. 
BRASVAR Varkensvlees is smaakvol, mals én sappig. Ons 
varkensvlees heeft een unieke, karaktervolle smaak. Zorgzaam 
en ecologisch gekweekte BRASVAR’kens garanderen keer op 
keer een lekker stukje vlees op uw bord.  



-  Angelique Dobbels geeft toelichting hoe het vertrouwen met de familie Mortier is 
ontstaan, vader Hendrik Martier van Slagerij Mortier was de 1ste klant bij BRASVAR 
en staat zo mee aan de basis van het ontstaan en de verdere ontwikkeling. 
-  BRASVAR Varkensvlees heeft een unieke, karaktervolle smaak.  
Keer op keer ware pareltjes op uw bord. Maar hoe komt BRASVAR nu aan die 
heerlijke smaak? Mensen gaven vroeger “bras” aan hun varkens: aardappelen, draf 
en maïs, aangevuld met graan, olijfolie en vers hooi. Omdat we houden van die 
authenticiteit, krijgen onze varkens diezelfde natte voeding. Bovendien zijn de 
varkens van nature heel gezond. De keuze voor een Duroc-beer, in combinatie met 
deze Bras voeding, resulteert in zeer smaakvol en sappig vlees. 
 
-  BRASVAR overstijgt zo de smaakverwachtingen van varkensvlees, elke keer opnieuw. 
 

 
 
Het smakelijk stukje varkensvlees uit Nevele heeft een mooie gemarmerde structuur 
en bakt mooi bruin in de pan.  
 

Naast het verse vlees is 
er nu ook een aanbod 
gekookte, gebakken en 
gedroogde vleeswaren 
waarmee de culinaire 
toepassingen worden 
uitgebreid.  
BRASVAR is de 
favoriete keuze van 
slagers, sterrenchefs en 
hobbykoks. 
 

TAPAS schotels: De aanwezige leden konden deze producten voluit proeven en genieten 
van de heerlijke smaken van deze ambachtelijke vleeswaren. Waarvoor onze dank. 
 



DOSEERMACHINES   

Betaalbare oplossingen voor doseren, injecteren, decoreren en overpompen. 
Voor een snelle, vlekkeloze en makkelijke productie! 

Zaakvoerder Rudy Van der Linden kwam persoonlijk zijn toestel demonstreren.  
-  Beldos N.V. is een toonaangevend ontwerper en fabrikant van 
doseermachines, opvoerpompen en patisserie-toepassingen voor 
bakkerijen, slagerij en voedsel- fabrikanten en dit wereldwijd. -  
Het bedrijf werd opgericht in België in 2001 door Rudy Van der 
Linden. Rudy is een uitermate innovatief ontwerper en technicus. 

 
-  Menig leden zijn al in het bezit van zo een toestel en zouden het niet meer kunnen 
missen, verschillende aanwezigen overwogen de aanschaf van dit toestel. 
 
-  Historiek: in 1978 begon Rudy zijn eigen bakkerij “Van der Linden” in Brasschaat.  
 
Hij wilde zijn kennis van patisserie combineren met zijn knowhow van 
elektromechanica. Dat resulteerde in 1996 in de uitbouw van de Filler Systems 
Europe Company. Rudy importeerde doseermachines om ze over gans Europa te 
verkopen.   
 
Toen hij opmerkte dat er nog ruimte voor verbetering was in de bouw van dit soort 
machines, richtte hij in 2001 zijn eigen ontwerp- en productiebedrijf op.  
Rudy’s ervaring in de bakkerijsector, zijn kennis van de noden in de sector en zijn 
technische knowhow maken het mogelijk om unieke machine uitrustingen te 
produceren. 
 
Wij danken de heer Rudy Van der Linden voor zijn persoonlijk inzet & demo. 
 



RONDLEIDING IN HET ATELIER VAN 

Zaakvoerder Céderic Mortier en echtgenote Laura geven na de demo’s graag een 
rondleiding in het atelier en zijn bijhorende ruimtes. Dit alles met de nodige uitleg 
en antwoorden op de vragen van de aanwezige leden.  

 
Het siert hen dat ze zo open zijn over hun zaak en er niet voor terugdeinzen om 
details prijs te geven die de aanwezige leden waardeerden. 
 
Vervolgens was het genieten van het lekker gebakken BBQ-vlees en een drankjes. 
 



Verder danken we alle firma’s voor hun medewerking aan deze avond. 
 

1. Céderic Mortier “De beste beenhouwer van België” & dame Laura 
 

2. VERCARO Vleeshandel uit Wetteren 
 

3. BRASVAR Varkensvlees uit Nevele 
 

4. BELDOS Doseermachines uit Kapellen 
 

5. WIMAG Winkelinrichtingen uit 
Knesselare 

 

RECHTZETTING IMAGOPACKGROUP 
In De Belgische Beenhouwerij van januari laatstleden publiceerden de Beenhouwersbond van Gent een 
reportage met als titel "Beenhouwersbond van Gent en Omliggende gaat op bezoek bij Cédric Mortier, 
de Beste Beenhouwer van België".  
 
Op het einde van dit artikel werd er op een ongepaste manier gewag gemaakt van de afwezigheid van 
de firma Imagopackgroup op de demoavond.  
 
De Gentse Beenhouwersbond erkent uitdrukkelijk hierbij in de fout te zijn gegaan door een foutieve 
communicatie te hebben gevoerd met de firma Imagopackgroup, wat de afwezigheid van de firma 
Imagopackgroup en haar zaakvoerder tot gevolg heeft gehad, buiten hun wil om. 
 
De Gentse Beenhouwersbond betreurt eveneens al te voortvarend te zijn geweest door haar onterechte 
éénzijdige negatieve berichtgeving hieromtrent ten nadele van de firma Imagopackgroup en haar 
zaakvoerder en hierdoor ten onrechte de naam, professionaliteit en integriteit van de firma 
Imagopackgroup en haar zaakvoerder in een kwaad daglicht te hebben gesteld. 
 
De Gentse Beenhouwersbond, en in het bijzonder Marc Haegeman (voorzitter) en Norbert Van 
Speybroeck (ondervoorzitter), wensen zich hiervoor uitdrukkelijk te excuseren en hopen de 
samenwerking met de firma Imagopackgroup, die steeds vlekkeloos is verlopen, te kunnen 
verderzetten. 

Met vriendelijke groeten, 
 
Het bestuur 
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