
“De terechte Winnaars zijn bekend”   

      
PERSBERICHT    

 

Jan Linders Helden-Panningen wint de Verkiezing Vries Vers Winkel 

2011. 

 
NIJKERK  – Na een spannende eindstrijd is de supermarkt van Jan Linders in 

Helden-Panningen uitgeroepen tot Vries Vers Winkel van het jaar 2011. Uit 

handen van Ruud Harmsen, voorzitter van het Vries Vers Platform, werd de 

prijs overhandigd. Tevens werd de prijs voor het Vries Vers Product 2011 

uitgereikt: deze titel ging naar Hertog Puur Droomijs van Unilever. De 

bekendmaking vond plaats tijdens het Vries Vers Event op 19 mei 2011 in het 

Holland Casino in Breda. Uniek aan deze bijeenkomst was de aanwezigheid van 

de totale keten: consument, producent, retail, leveranciers en overige 

belanghebbenden. 

 

De Verkiezing Vries Vers Winkel en Vries Vers Product 2011  

Met het bekendmaken van de winnaars en het uitreiken van de prijzen tijdens  de 
bijeenkomst van het Vries Vers Platform is de tweede editie van de Verkiezing ten einde.  
Het Vries Vers Platform heeft tot doel de individuele kracht van fabrikanten van 
diepvriesproducten, retailers, toeleveranciers en andere belanghebbenden te bundelen. 
Daarmee wil de vereniging stevige groei impulsen geven aan de categorie. Onder andere 
door het organiseren van de landelijke verkiezingen worden consumenten overtuigd van 
de versheid, het gemak, de kwaliteit en de smaak en veelzijdigheid van vriesvers 
producten.   
 

Ruim opgezette winkel, met een volledig assortiment 

Het eindoordeel, waarbij de winkel van Jan Linders in Helden-Panningen overall het 
hoogste aantal punten in de beoordeling heeft behaald, is gebaseerd op drie pijlers. Ten 
eerste, en daarmee ook de belangrijkste, het oordeel van de consument. De tweede 
pijler betreft het aantal meters VVO voor diepvries en de wijze waarop het assortiment 
en de diepvriesafdeling zijn ingericht. De derde pijler is het waardeoordeel van de 
mystery guest die de winkel heeft bezocht. 
 
Harmsen citeerde uit het juryrapport: “Jan Linders Helden-Panningen is een ruim 
opgezette winkel. Dit vertaalt zich terug in de ruimte en de aandacht voor de VriesVers 
afdeling. Het assortiment is volledig, maar nog steeds zeer overzichtelijk. De vriezers zijn 
schoon en goed onderhouden, het assortiment fantastisch gespiegeld. Er is door het 
team van de winkel zeer veel aandacht aan de verkiezing besteed, onder andere door de 
inzet van ‘levende’ pinguins op de winkelvoer. Dit, in combinatie met de uitzonderlijk 
hoge klantwaardering, maken deze winkel tot een terechte winnaar.” 
 

De nominaties  

De organisatie kijkt tevreden terug op het verloop van de Verkiezing. Totaal hebben 72 
winkels deelgenomen, waarvan uiteindelijk 10 winkels de finale hebben bereikt. De 
aanmoedigingsprijzen werden in de wacht gesleept door Coop Compact in Coevorden en 
Coop Gerritsma in Heeg. De Coop Compact in Coevorden kenmerkt zich, aldus het 
juryrapport, door een volledige en correcte prijs- en actiecommunicatie. Coop Gerritsma 
heeft de hoogste consumentwaardering in de verkiezing behaald, met een bijzonder jury-  
compliment voor de medewerkers van de afdeling.  
 
Hertog Puur Droomwijs Vries Vers Product van het jaar 2011 

Voor de eindoverwinning in deze verkiezing drongen drie producten door tot de finale. De 
Award “VriesVers Product 2011” werd toegekend aan Hertog Puur Droomijs van Unilever.  



De jury kwam tot dit oordeel vanwege de aantrekkelijkheid van de verpakking, het 
waarmaken van de smaakverwachting van de consument en daaraan gekoppeld de 
koopintentie. De tweede en derde prijs werden toegekend aan respectievelijk Pizza 
Tradizionale van Dr. Oetker en de Ovenschotels van Aviko. 
 

De belangrijkste pijler: de consument 

Ongeveer 4.900 diepvriesconsumenten hebben in de periode maart–april 2011 hun 
mening over de VriesVers performance van hun winkel kenbaar gemaakt. Vier daarvan 
waren eveneens uitgenodigd om naar Breda te komen om één van de hoofdprijzen in 
ontvangst te nemen. Zij waren in ieder geval verzekerd van het winnen van een 
Amerikaanse koelkast, maar Henk van Haaften werd de gelukkige winnaar van een 
Citroen C1.  
 
-------------------- 
Kerngegevens 

Meer info: ISMC (coördinatie Vries Vers Platform) 

Telefoon: (033) 422 00 33 

E-mail: info@vriesversplatform.nl 

Website: www.vriesversplatform.nl 

 


