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Serieuze presentaties en spectaculaire 
spelshows; de TV-studio op het TabakPlus-
evenement was de plek waar exposant én 
bezoeker wat opstaken. Maar het was ook 
de locatie voor ontspanning. Bijvoorbeeld 
tijdens de ShowQuiz. 

‘Wist u dat er in 1989 voor 
het eerst werd gepind?’

 tekst en fotografie MARTIJN LOUWS

de teamcaptains. Zij mochten de vragen echter niet beant-

woorden met ‘ja’ en ‘nee’. Een taak die zowel Ronald Baak 

(STG Nederland) en Mathijs Peters (Philip Morris), op een 

enkele hapering, prima volbrachten. Het slotstuk bestond uit 

het raden van logo’s van fabrikanten, brancheorganisaties en 

sigarettenmerken zoals La Paz, Belga, Cabarello en Ritmeester. 

De teams kregen een fractie van het logo te zien en moesten 

vervolgens het juiste antwoord geven. En dat ging ze goed af.

Wist je dat een Nederlander gemiddeld 263 euro besteedt 

aan tabaksproducten? En kende je het feit dat er in 1989 voor 

het eerst werd gepind in de Nederlandse winkels? Deze en 

andere leuke wetenswaardigheden passeerden de revue 

tijdens de ShowQuiz op de TabaksPlus-beurs.  

‘Als de rook om je hoofd is verdwenen’ in de TV-studio op de 

beursvloer in de Van Nellefabriek in Rotterdam stond onder 

leiding van de quizmasters Ellis Suur (Tabaktief) en Janwillem 

Burgering (directeur van de NSO). Teams van onder meer 

CIGO, Limtaco Nederland, Primera, The Readshop, Tabaktief 

en Vivánt streden tegen elkaar, evenals een mix van afgevaar-

digden van verschillende fabrikanten, zoals Philip Morris en 

Scandinavian Tobacco Group Nederland. 

Kennis
En wat bleek? Bij de één zit het wel goed met de kennis, 

terwijl de ander de Marktgids nog eens nader zou moeten 

bestuderen. Niemand van de fabrikanten wist bijvoorbeeld 

het precieze antwoord te geven op de vraag hoeveel kans-

spelbelasting de Staatsloterij en de Lotto gezamenlijk afdroe-

gen in 2013. Weet u het wel? Het juiste antwoord is 84,3 

miljoen euro. En hoeveel accijns en btw zitten er eigenlijk op 

een pakje sigaretten van 19 stuks met een verkoopprijs van 

6 euro? Het is € 4,40. 

Maar het waren niet alleen deze feitjes die de deelnemers 

moesten beantwoorden. Burgering en Suur verrasten de teams 

ook met korte filmpjes van ondernemers. Welk assortiment zou 

jij toevoegen om nog meer een speciaalzaak te worden dan je 

al bent? De teams moesten raden wat de ondernemer zou 

antwoorden. E-sigaretten? Rokersbenodigdheden? Pijpen? 

Nee, de geïnterviewde winkeleigenaar zette in op longfillers 

om het onderscheid te creëren en om in zijn lokale marktge-

bied nog meer als specialist te boek te komen te staan.  

Goed volbracht
Burgering en Suur, die beiden met verve de rol van quizmaster 

vervulden, interviewden op het podium van de TV-studio ook 

TABAKPLUS 
SHOWQUIZ

In Ellis Suur (boven) en Janwillem Burgering (onder) blijken echte 
entertainers te schuilen.
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WAT VONDEN ZIJ 
VAN TABAKPLUS? 

‘Veel geleerd’
Eyleen Feijtel-Huis in’t Veld

Eigenaar Lena’s tabaksshop in Bruinisse

“Een heel erg leuke beurs, we hebben het prima naar ons zin. Alles is netjes 
verzorgd, het eten en drinken is uitstekend. Ik ben gekomen om informatie 
in te winnen, nieuwe producten te zien en andere mensen te ontmoeten 
dan degenen die doorgaans in onze winkel komen. Vooral over de e-siga-
ret heb ik veel geleerd. Ik ben pas vijf maanden open, dus ik ben er nog 
niet zo in thuis. Bij de stand van NIX18 heb ik bruikbare informatie gekre-
gen en een enveloppe met stickers zodat ik de regels nog beter zichtbaar 
kan maken in de winkel. Want de jeugd probeert het nog steeds hoor.”
Foto: met echtgenoot Johan.

‘Ik mis alternatieve 
productgroepen’
Deepak Jagota

Primera Jagota Rotterdam-Zuid

“Je ziet op zo’n beurs meer dan wanneer je in de winkel blijft. Een evene-
ment als dit brengt iedereen in de branche samen. En je leert van elkaar. 
Je staat stil bij producten waar je eerst misschien niet veel aandacht voor 
had. Ik verkoop wel wat e-sigaretten, maar hier zie ik zo veel varianten 
staan. Ik zou nog wel wat meer alternatieve productgroepen willen zien 
die interessant kunnen zijn voor onze winkel, want we zijn wel erg afhan-
kelijk van tabak. Wat kunnen we de klant nog meer aanbieden? Non-food 
misschien?”

‘We hebben ons goed geprofileerd’
Daniëlle Kragt, vertegenwoordiger van Sajovi

“We staan ook met onze producten op trend- en woonbeurzen. Het is leuk 
om te zien dat we op TabakPlus ook aandacht trekken, dat de tabakswin-
keliers ons weten te vinden. Men vindt het niet meer vreemd om produc-
ten als een aromalamp in de winkel te hebben staan. Ondernemers zijn op 
zoek naar producten waarmee ze zich kunnen onderscheiden, waarmee 
ze de aandacht van consumenten kunnen trekken. We hebben veel uitleg 
kunnen geven aan beursgangers, dus ik denk dat we ons goed hebben 
geprofileerd. En de catering: een dikke 10.”  
Foto vlnr: Lisa van der Steen, Daniëlle Kragt en Marian Agelink.

‘Eten en drinken uitstekend’
Tabaktief Gemert

Eric Post Uiterweer (links): “Ik kwam voor de beursaanbiedingen en ik ga 
zeer tevreden weer naar huis. We hebben zeker goede zaken gedaan.”
Ingrid Tombergen (midden): “Wat ik prettig vind, is dat de standhouders niet 
opdringerig zijn. En die quiz in de televisiestudio, ontzettend leuk gedaan!”
Robert Struik (rechts): “Goed georganiseerd, eten en drinken uitstekend. 
Dat is heel belangrijk, want aan tafel met een hapje en een drankje ontstaan 
de gesprekken. Welk product ik interessant vond? De gekleurde sigaretten 
van Black Devil in de stand van Heupink & Bloemen Tabak. Ik kan me voor-
stellen dat we daar iets mee gaan doen. Het is trendy, mensen willen ermee 
gezien worden.”
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‘Je wordt getriggerd’
Romeo Jagroep

Primera Roja Amsterdam Zuidoost.

“Ik had verwacht dat het wat drukker zou zijn, maar voor ons is dat prima 

want we krijgen meer aandacht bij de stands. Ik heb veel geleerd over 

nieuwe producten, dat zie je anders niet. Nu wordt je getriggerd. Ook 

presentaties waren interessant. Die van de Lotto bijvoorbeeld. Kerst en 

Sinterklaas komen er weer aan, dus ze hebben verteld hoe we de krasloten 

in die periode kunnen presenteren zodat klanten ernaartoe worden ge-

trokken. Als er over twee jaar weer een beurs is, komen wij ook weer. 

Zeker weten.”

Foto: met echtgenote Christine Darcheville.

‘Aanbiedingen van exposan-
ten niet meer exclusief’
Heupink & Bloemen Tabak

Pascal van Pruisen: “Wij staan hier om een nieuw product te 

introduceren: de gekleurde Black Devil-sigaretten. Ik heb het 

idee dat we het deze keer rustiger hebben, dat is mijn algemene 

indruk.”

Eric Maas: “Jammer dat de exclusiviteit van de beurs verloren is 

gegaan. Vroeger kwamen mensen voor de aanbiedingen die 

alleen op de beurs te krijgen waren. Nu komt de vertegenwoordi-

ger twee weken later langs met dezelfde deal. Waarom zou je dan 

hierheen komen?” 

Vlnr: Eric Maas, Glenn Bangert, Marco van Dijkhuizen en Pascal 
van Pruisen.

‘Overspoeld met e-sigaretten’
Jan en Janny Heintz

Tabaksspeciaalzaak Jan Heintz in Den Haag

Jan Heintz: “We kwamen om nieuwe producten te zien, maar hebben niet 

veel nieuws kunnen ontdekken. We werden dit keer overspoeld met e-sigaret-

ten. Te veel, wat moet je daarmee? De hype neemt ook af, heb ik het idee. 

Informatie over contactloos betalen vond ik wel interessant, daar hebben we 

goede voorlichting over gekregen. We gaan onderzoeken of dat voor ons 

haalbaar is, of we daar munt uit kunnen slaan.”

Janny Heintz: “We hebben ook met Lekkerland gepraat. Dat was fijn, 

anders dan in de winkel waar je tussendoor klanten moet helpen.”

‘Belangrijk om hier je gezicht  
te laten zien’
Tom van Oijen, Tabaronde

“Er is natuurlijk veel veranderd binnen onze organisatie. We zijn nu 

onderdeel van FOOX Groothandelorganisatie en we zijn bezig onze 

eigen kassasystemen te vervangen. Dan is het belangrijk om hier je 

gezicht te laten zien en mensen bij te praten. We zijn daar aardig druk 

mee geweest. En we hebben aantal producten onder eigen merk ge-

presenteerd, waaronder sigaretten en bussenshag. Ik hoor wel van 

bezoekers dat er niet veel acties van fabrikanten te vinden zijn. Van de 

fabrikanten snap ik het wel. Als je op de beurs doos na doos verkoopt, 

heb je in de weken daarna niets meer te doen.”  
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TABAKPLUS 
SFEERIMPRESSIE

(Boven)
Iedereen was 
het erover eens 
dan het eten en 
drinken zoals 
altijd uitste-
kend was 
verzorgd. 

Meteen bij binnenkomst konden bezoekers zichzelf in 3D 
laten printen in de stand van Camel.

(Boven) Sigarenfabriek De Olifant viel op 
door vanuit een oude Volvo stationwagen 
het assortiment te presenteren.
(Links) Wat een service: bezoekers kregen 
over de hele beursvloer drankjes, broodjes 
en andere snacks aangeboden.
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Bij Imperial Tobacco konden beursgangers hun 
neus diep in de tabak steken. Meestermelangeur 
Jeroen van der Meer gaf tekst en uitleg.  

(Boven) Een spannend moment bij het blinde 
Rad van Fortuin in de Agio-stand. Prijs of 
geen prijs? 

(Boven) Quiz-
masters Ellis 
Suur (Tabaktief, 
links) en 
Janwillem 
Burgering 
(directeur van 
de NSO), 
gingen hele-
maal los tijdens 
de ShowQuiz.

TabakPlus 2014 was volgens vele 
bezoekers en exposanten niet alleen 
een succesvol, maar ook een gezellig 
en sfeervol evenement.


