
‘I
kkochtdille bij eengespecialiseerde
Nederlandse leverancier. Vers, eenpaar
tientallenkilo’s.Wehaddendedille no-
dig voor onzepickles, zegmaar augurken
in zuur.Mijn compagnonBertWiggers
en ikwillenmet onsbedrijfjeBikl debes-

te pickles vanNederlandmaken, zonder smaak-
enkleurstoffen. 100%natuurlijk, opbasis van
fermentatie, enmet echte kruiden, dusookmet
versedille.’

Maardille is tuig, zou later eenaugurken-
kenner vertellen.Daar kwamArend vanden
Bergmet zijn foodstart-up vorig jaar zomerook
achter.Het verse kruidhadwaarschijnlijk tij-
denshet transport een schimmel opgelopen
endiehadhet fermentatieproces vandeaugur-
kenopnieuw inganggezet. Endie augurken
zatenal inde stazakken, inprincipeklaar voor
consumptie.De zakkenbegonnendoorhet gis-
tingsproces vervaarlijk te bollen. VandenBerg:
‘Zewarenwel stevig,maar ze zoudenuit elkaar
kunnen spatten.Daarwerdenwewel zenuwach-
tig van. Jewilt tochniet als beginnendbedrijfje
in verse levensmiddelenmeteenmet een terug-
roepactie geconfronteerdworden.’

Coronableek eengelukbij een tegenslag.De
omzetwasdoorde lockdownenallerlei andere
beperkingen tot bijnanul teruggevallen.Ook
debollende zakken stondennog indeopslag,
enniet inwinkels of bij restaurants. Ze konden
dus linea recta de afvalbak in. ‘De schadebleef
zobeperkt tot eenkleineduizendeuro; datwas
te overzien.’

BEGINNERSFOUT?
Washet eenbeginnersfout of pech?Dat eerste
kanbijnaniet,wantVandenBerg (57)was geen
beginnendondernemermeer.Hij had ruim tien
jaar eeneigenmediabedrijf geleid. Enhij had
zichooknogeens grondig voorbereid opeen
avontuur inde verse groente, inclusief een ver-
sneldekoksopleiding aanhetROC inAmster-
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Arend van den Berg had het wel gezien
in zijn uitgeverij en begon een bedrijf
in pickles, augurken in zuur. Toen
bleek hij voor de kruiderij dille met
schimmel te hebben ingekocht. Zo
kende zijn avontuur meer zeperds.

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

TegenslagTegenslag

De coronapandemie
bemoeilijkte de
start van Arend van
den Bergs bedrijf:
‘Spontaan restaurants
bezoeken en chefs
laten proeven, het
was allemaal niet
meermogelijk.’
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‘Door die
schimmel
konden onze
zakkenmet
pickles
ontploffen’
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am. ‘Ikhadmet allerlei foodstart-ups gespro-
en, enGoodFood,GreatBusinessgelezen, zo’n
eetje debijbel voor foodentrepreneurs.Opba-
is daarvanhad ikbijvoorbeeldbeslotendatwe
eproductie zoudenuitbestedenendat ikme
ouconcentrerenopmarketing en verkoop.’
Dat dille vatbaar is voor schimmelswashij
ergens tegengekomen.
De tegenslagmetdedillewasmaar een van
e zeperdsdieVandenBerg en zijn compagnon
ndervondenophunontdekkingsreis in au-
urkenland. ‘Ikherinnermeeenuitzendkracht
ie onze stazakkenelkmet eenander gewicht
ulde.De sealmachinedie verkeerd stondafge-
teld,waardoor zakkengingen lekken. Ende
erste ladingdozendie te slapbleken voor onze
tazakken.’

ROEVERIJEN AFGELAST
ndanwas ernog corona.Depandemiehad
andenBergminofmeer gered indekwestie

metde schimmelendedille,maardat is ookhet
nigepositievedat hij over depandemiekan
eggen.Biklwasnetmet succes gelanceerdop
eHorecava-beurs in januari 2020. Vanden
erg enWiggersmaakten zichop voor een
oerneemetproeverijen langs groothandels.
Veertien afsprakenhaddenwe staan voormaart
n april.’ Zewerdenallemaal afgelastwegens
enakendepandemie.Weggedroomdeaf-
etmarkt. ‘Spontaan restaurants bezoekenen
hefs latenproeven, hetwas allemaal nietmeer
mogelijk.’

De tijdelijke openstelling vandehoreca in
e zomerboodamper soelaas.Horecaonder-
emers speelden vooral op safe. ‘Je hebt gewel-
ig lekkerepickles,maarnuevenniet’, wasde

meest gehoorde reactie.Wel kreegVandenBerg
ndeze coronatijd zijnproduct inde schappen
ij tientallendelicatessenzaken, supermarktke-
enMarqt enonlinesupermarktCrisp.
Hadhij zichmisschien toch verremoeten
ouden vanwerkenmet levendematerialen als
ugurken?Uiteindelijk is het heel anderemate-
e danhet uitgeven vanfinancieel nieuws, Van
enBergs stiel sindsdecennia (ondermeer voor
et FD).
‘Neehoor, het is heel bevredigendomeen

astbaar product te verkopenwaar jemensen
lijmeemaakt. Chef-koksdie je complimente-
enmetpickles zoals pickles bedoeld zijn, een
merikaandiebijnabegint tehuilenomdathij
e smaak vandepickles van zijn jeugdherbe-
eeft, dat is… ja, dankbaar.’
Blijft de vraag:waaromgaat eenmens in

ugurken in zuur als hij zonodig iets nieuws
oekt? ‘Ikhadeerst gedacht ietsmet koffie te
aandoen,maardiemarkt zit helemaal dicht.
etsmetfietsendan? Ikfiets zelf graag, dusdat
was eenmogelijkheid.Maar toenkwammijn
riendBertWiggers langsmet augurkenuit zijn
olkstuin. Ikbenmewat gaan verdiepen inhet
roduct endemarkt. Ikhadal gauwdoordat het
en zogoedals stilstaandemarkt is,metweinig
artijen ennogminder innovatie. Fermentatie
s daarnog zo goedals onbekend.’

ORRELS EN FEESTEN
ermentatiewerd vroeger gebruikt uit armoe,

maar onder koks is het al een tijdhip.DeDeen
enéRedzepi, al eens tot beste kok vandewe-
elduitgeroepen, schreef er eendikboekover.
andenBerg: ‘Er zijndiverse fermentatietech-
ieken.Wij gebruiken lactofermentatiewaarbij
uikers doornatuurlijke gistingwordenomge-
et in zuur.De smaak is onvergelijkbaar veel be-
er danwanneer je zoetstoffen en synthetische
zijn gebruikt, zoals bijmassaproductie vaak
ebeurt.Dat iswel heel efficiënt,maar je proeft
ietsmeer vandekruiderij.’
Met de versoepelingen vande coronamaat-

egelengaande isVandenBerghardbezigde
ontactenmetdehorecagroothandels en leve-
anciers van verse groenteweer aan tehalen.De
genda looptweer volmet afspraken.
Bikl lijkt een tweedekans te krijgen. Engoed

mogelijk dat over eenpaarwekendekroegen
pen zijn enerweernaarhartenlust borrels
n andere feestengegevenkunnenworden.
DanmoetBikl er staan.Omklaar te zijn voor
e grote sprong voorwaarts hebbenVanden
erg en compagnonBertWiggers via crowd-
unding€150.000opgehaald. ‘Omonzegroei te
oorfinancieren.’
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. 1964 Geboren in
Enkhuizen. 1982-1985 Studie
Journalistiek Windes-
heim Hogeschool. 1990-1993 Eindredac-
teur Intermediair (VNU). 1993-1995 Redacteur
Elsevier. 1995-1998Oprichter
en uitgever van
Flexmarkt Media. 1998-2007 Adjunct-
uitgever Het Financieele
Dagblad. 2007 Richt Z24 Media
op, is tot 2018 managing
director. 2019 Richt met
compagnon Bikl op

da
ke
be
si
de
zo

ne

de
on
gu
di
vu
st
ee
st

P
En
Va
m
en
ze
de
Be
to
‘V
en
de
ze
ch
m

de
ne
di
m
in
bi
te

ho
au
ri
de
he

ta
bl
re
Am
de
le

au
zo
ga
Ie
w
vr
vo
pr
ee
pa
is

B
Fe
m
Re
re
Va
ni
su
ze
te
az
ge
ni

re
co
ra
ag

m
op
en
D
de
Be
fu
vo

“
‘Jewilt alsbeginnend
bedrijfje tochniet
meteenmeteen
terugroepactie ge-
confronteerdworden’
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