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Oranjeblik met  
   allure

SPEELSE ILLUSTRATIES EN GEPREEGDE STRIK

Door samenwerken en kennis 
te delen ontstaan vaak mooie 
initiatieven. Dat bewijzen drie 
Apeldoornse ondernemers 
maar weer eens. Onder de 
vlag van het merk Dutch 
Orange Company creëerden 
zij een bijzonder (relatie)
geschenk dat binnenkort als 
‘New Traditions’ zelfs de 
grenzen over gaat.
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De Dutch Orange Company is het business label van de 
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn. ‘Tijden veranderen en 
het achterblijven van gemeenschapsgeld en subsidies 

voor het vieren van Koningsdagen, vroeg om een reactie’, legt 
Simon Boon, de maatschappelijk betrokken voorzitter van de 
Dutch Orange Company uit. ‘De stad Apeldoorn heeft een 
hechte band met het koninklijk huis en die koesteren we. Met 
het business label Dutch Orange Company willen we de viering 
van Koningsdag veiligstellen door ondernemers meer bij het 
programma te betrekken.’ En dus zoekt de organisatie jaarlijks 
via ondernemersbijeenkomsten naar zakelijke partners met 
productiecapaciteit, met de vraag of zij speciale producten met 
Oranjewaarde, ‘New Traditions’, willen maken die vervolgens 
onder het merk Dutch Orange Company kunnen worden ver-
kocht. ‘Zowel de ondernemer zelf als wij als organisatie kunnen 
die producten dan verkopen. Via ons netwerk bieden wij ook 
(internationale) verkoopkanalen die interessant kunnen zijn. Een 
afgesproken percentage van de omzet gaat naar de DOC en op 
die manier is er sprake van een win-winsituatie’, vertelt Boon. 

Apeldoornse ondernemers
Tijdens een van die bijeenkomsten kwamen de Apeldoornse 
ondernemers Tony Veer, directeur van het in blikverpakkingen 
gespecialiseerde bedrijf The Box, Peter van der Wal, eigenaar 
van Bakkerij van der Wal Jolink en Ingrid van der Krol, illustrator 
en kunstenaar, in beeld. Bakkerij van der Wal Jolink is een echt 

Apeldoorns familiebedrijf, dat al ruim 100 jaar bestaat en zich 
sinds 2011 ho!everancier mag noemen. Die band met het 
Koninklijk Huis deed Peter van der Wal besluiten zijn specialiteit, 
de krentenmik, in te zetten als Oranjeproduct. Tony Veer zag 
mogelijkheden om het rijk gevulde brood nog aantrekkelijker te 
presenteren door het te verpakken in een blik uit zijn assorti-
ment. En om er een echt Oranjeproduct van te maken, creëerde 
Ingrid van der Krol een toepasselijke decoratie.

Gepreegde strik
Van der Krol: ‘Na de eerste bespreking had ik de sfeer al in mijn 
hoofd. Het blik moest natuurlijk een Nederlandse uitstraling 
krijgen en ik wilde de bakker in beeld brengen. Omdat het blik 
twee lange zijden heeft kon ik op een zijde een stadsdeel 
weergeven, met grachtenpandjes en een brug, en op de andere 

Dutch Orange Company
Dutch Orange Company is op 24 april, de geboortedag van Prins Willem 
van Oranje, 2015 opgericht. Het is het business label van de Stichting 
Oranjefeesten Apeldoorn. Voorzitter Simon Boon: ‘DOC is een duurzaam 
innovatielabel, gericht op het creëren van een netwerkorganisatie. Een 
innovatief initiatief en businessmodel, passend in de tijd.’ 

Simon Boon, Peter van 
der Wal, Tony Veer en 

Ingrid van der Krol. 
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zijde een plattelandsdeel met tulpen, een molen, een koe, 
klompen en een echte Hollandse "ets. Op het deksel kwam een 
feestelijke, oranje strik – om de cadeauwaarde te benadrukken 
– en op de korte kant het DOC-logo en dat van Bakkerij van der 
Wal Jolink.’ Van der Krol werkt met inkt en verf en haar speelse 
stijl is kenmerkend voor de decoratie op het blik. De pasteltin-
ten van de schetsen zijn in de computer wat aangezet. Tony 
Veer: ‘De oranje strik op het losse overschuifdeksel is gepreegd 
om het blik extra aantrekkelijk te maken. De technische uitda-

Innovatief Oranje Merk
Een van de eerste initiatieven van Dutch Orange Company was een, in 
korte tijd speciaal in Zuid-Duitsland (Kulmbach) ambachtelijk gebrouwen, 
Koningsbier. Simon Boon: ‘Nu, drie jaar later, richten we ons op de kwalita-
tieve doorontwikkeling van DOC, de unieke waarde van de afzonderlijke en 
gezamenlijke DOC-producten en de toegevoegde waarde en de kracht van 
het netwerk. De unieke Oranjekant krijgt daarmee aandacht en dat moet 
als ‘New Traditions’ leiden tot een sterk innovatief Oranje Merk.’

ging lag onder andere in het kleurgebruik. We hebben de kleuren 
iets moeten aanzetten omdat het commercieel aantrekkelijk 
maken van wit of pastelkleuren op een blik, lastig is. Uit ervaring 
weten we dat krachtigere kleuren verkoopbevorderend werken.’ 
Een andere uitdaging was het laten kloppen van de in offset te 
bedrukken decoratie. ‘De grachtenpandjes moeten blijven 
aansluiten, ook als ze de hoek omgaan.’ Het resultaat: een 
bijzondere geschenkverpakking, in offset bedrukt met een 
typisch Hollands tafereel en het logo van Dutch Orange Compa-
ny.

Ambassades en events
De eerste oplage is 2.000 stuks. De Oranjeblikken zijn binnenkort 
niet alleen in de bakkerijen van Peter van der Wal te koop, maar 
ze gaan ook met Simon Boon mee via zijn contacten met Neder-
landse ambassades en evenementen over de grens. ‘Naar Rome 
bijvoorbeeld, ter promotie in het kader van het 160-jarig bestaan 
van de Nederlands-Italiaanse betrekkingen, en naar de ambassa-
des in Brussel en in Canada’. Daarnaast gaat het blik mee in de 
contacten en samenwerking met ambassades en internationale 
partners in Nederland en naar Duitsland bij de organisatie van 
programma’s met Duitse partners. We hopen daarmee de ver-
koop vanuit die landen te stimuleren.’ Overigens zijn de blikken 
dan niet gevuld met de krentenmik, maar met het ambachtelijke 
beschuit van Bakkerij van der Wal Jolink. ‘Logistiek gezien is het 
gevulde brood te zwaar, als we het in grotere aantallen naar 
Europa moeten transporteren. En daar hopen we op.’

Pasteltinten en speelse illustraties kenmerken het werk van 
Ingrid van der Krol. 


