
beth Sleijster. ,,Maar wat weinig
mensen zich realiseren is dat juist
het malen voor een heel groot deel
de uiteindelijke smaak bepaalt.” Ze
wil het best even in jip-en-janneke-
taal uitleggen. De molen maalt elke
boon in kleine deeltjes. Het water
trekt uit elk deeltje smaak. ,,Je wilt

precies de juiste hoeveelheid smaak;
18 tot 22 procent van het deeltje
moet geëxtraheerd worden. Daar zit
de mooiste balans tussen zoet, zuur
en bitter.” Het formaat van de deel-
tjes is daarbij doorslaggevend. Is het
deeltje te grof gemalen – een zoge-
naamde boulder – dan kan het water
niet genoeg smaak losweken. Is het
deeltje te klein – een fine – dan komt
er al snel te veel smaak vrij. Egaliteit
is dan ook het toverwoord. Een
hoopje koffie met dit soort onge-
lijke deeltjes kan enkel op het oog al
worden afgeschreven. 
En een volautomaat met inge-
bouwde bonenmaler dan? Het na-
deel is dat de apparaten zich vaak
moeizaam onder de motorkap laten
kijken en slechts een schrale hoe-
veelheid aan maalstanden bieden,
verklaren de panelleden.

Tijd om de theorie in de praktijk te
brengen. Het panel voelt tien mo-
lens aan de tand, verzameld door
vergelijkingssite Besteproduct.nl.
Elk krijgt exact dezelfde Guatemal-
teekse bonen te verwerken. Ronde 1
draait om het gebruiksgemak.
Hierin valt ook de hoeveelheid de-
cibellen bellen op. Terwijl de ene
molen het bij een bescheiden gera-
tel houdt, klinkt de volgende alsof
de barista zijn verzameling zeld-
zaam koraal laat vergruizen. In
ronde 2 wordt het resultaat gekeurd.
Eerst enkel op het oog, door elk
hoopje koffie op een vel papier uit te
strijken. De grindpaadjes met onge-
lijke kiezels voorspellen al weinig
goeds voor ronde 3: de eerste
smaaktest. Via een collectief potje
cupping – een gestandaardiseerde
proefmethode waarbij al slurpend
lepels koffie worden gekeurd –
wordt onder meer de aciditeit,
smaakbalans en zoetheid getest. 

Satijnzacht
,,Je proeft heel grote verschillen”,
benadrukt Sleijster. ,,Van chocola-
detonen tot zuren en van satijn-
zacht tot droog. En dat allemaal van
dezelfde bonen.” De vijf best beoor-
deelde molens mogen zichzelf nog-
maals bewijzen in een laatste
krachtmeting in het espressoappa-
raat. Aan het eind van de rit wordt
de Baratza Encore door het panel zo
het best beoordeeld. Zelfs de groot-
ste koffieleek kan de molen eenvou-
dig bedienen en ook in beide
smaakrondes maakt het apparaat
gehakt van de concurrentie.

Op besteproduct.nl lees je nog
veel meer resultaten uit deze test.
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Breuk
Waarvan Akte

In  mijn regio zitten vanouds veel familiebe-drijven. Sterke ondernemingen, die soms al
generaties overgaan van vader op zoon. Een

familiebedrijf is in de regel onverwoestbaar, be-
halve als het binnen de familie fout gaat. En dat
gebeurt in het loonwerkersbedrijf dat al jaren tot
mijn klantenkring behoort. 

Het bedrijf floreert onder leiding van een
echtpaar, van wie ook de twee zoons en een
dochter in de onderneming werken. Maar zo
goed als het gaat met hun onderneming, zo
slecht gaat het met hun huwelijk. In het belang
van het bedrijf blijven ze bij elkaar. Maar als de
man uiteindelijk intrekt bij een nieuwe liefde,
zijn vrouw furieus achterlatend, zijn de rapen
gaar: oorlog  in de familie.
De kinderen zien met lede ogen hoe de huwe-
lijksperikelen van hun ouders de onderneming,
waarvan ze met hun eigen gezinnen financieel
afhankelijk zijn, te gronde dreigen te richten.
Hun ruziënde ouders werken elkaar uit rancune
keihard tegen. Wat de een belooft, ontkent de
ander net zo hard. Klanten beginnen te morren. 

Met de stoom nog uit haar oren vertelt de
verlaten echtgenote me dat ze na de scheiding
áb-só-lúút niet meer met haar ex wil samenwer-

ken. Ze wil, met steun
van de kinderen, het be-
drijf alleen voortzetten.
Zij en haar ex waren ge-
huwd in gemeenschap
van goederen. Dat bete-
kent dat het bedrijf tus-
sen hen moet worden
verdeeld. 
Als ze haar ex moet
uitkopen, kost dat de
vrouw 2 miljoen euro,
de helft van de waarde
van de onderneming.
Dat geld heeft ze niet.

Het kapitaal van het bedrijf zit voornamelijk vast
in gebouwen en machines. De bank vindt het ri-
sico van een lening om haar ex te kunnen uitko-
pen te groot. Als ze een deel van de gebouwen en
machines moet verkopen, komt het voortbe-
staan van de onderneming in gevaar. En dan: ze
gúnt hem niet dat hij er financieel goed uit-
springt.  

Het is haar ex zelf die, op aandringen van de
kinderen, met een oplossing komt.Hij wil de
relatie met hen niet verpesten en neemt daarom
genoegen met een veel lagere vergoeding als zij
zijn positie in de onderneming overnemen. De
bank is bereid de kinderen wel ieder
een lening te verstrekken om de
overname te betalen. 
Voortaan is het familiebedrijf in
handen van de moeder en haar
drie kinderen. De vader begint
met zijn nieuwe liefde elders
een nieuw leven. Het is voor
hem te hopen dat het alle el-
lende waard is geweest.

Vanwege beroepsgeheim
zijn geen namen  vermeld.
 Reageren?
johan.nebbeling@persgroep.nl

Zij wil
ab-so-luut
niet meer met
haar ex-man
samenwerken

Waargebeurde verhalen uit de 
notarispraktijk, opgetekend 
door Johan nebbeling.

GOEDGELD

Audio-Technica 
LP-120USB
Prijs: 249 euro

Geluid is
mooi in
balans
met een
stevig en strak
laag en zuiver
midden
en hoog.
De toon-
arm is in
alle richtin-

gen af te stellen. Beschikt
over uitgebreide pitch con-
trol , 78-toeren functie, in-
gebouwde voorversterker

en een USB inter-
face. Zeer ge-

schikt voor de
semiprofes-

sionele dj,
maar ook
interessant
voor de

veeleisende
muzieklief-

hebber.

Pro-Ject Audio 
Essential III
Prijs: 329 euro

Mooi design
en een goede
weergave, al-
leen voorzien
van de essenti-
ële onderdelen
die nodig zijn
om muziek
uit de
groeven

van een plaat te halen.
Goede motor, resonantievrij
plateau, solide toonarm en
een mooi element. Meer

heb je feitelijk
niet nodig.
Scoort plus-
punten voor
de geluids-
kwaliteit.
Strak hoog,

midden en
laag en een

goede definitie.

Saetosus Lenco L-3808
Prijs: 175 euro

De geluidsweergave is
prima, maar wat dun en
minder strak in het laag. Dat
komt
vooral
door de
wat minder
zware con-
structie. De
voorver-
sterker

aan boord zorgt ervoor dat
je hem direct op elke ver-
sterker kunt aansluiten. Via
de USB interface is daar-
naast het maken een op-
name een fluitje van een

cent. Uit-
stekende
eerste

aanschaf voor
de begin-

nende vinyl
dj/liefheb-
ber.

Alleskunner voor de kritische liefhebber

Minimalistisch met uitstekend geluid

Leuke en betaalbare instapper

Goeie koop

Laat de molen
maar draaien
Koffiemolens Een beetje koffieleut maalt
tegenwoordig zijn eigen bonen. Maar welke
koffiemolen hakt het fijnst? Ons panel test
tien modellen. 

Matthijs Meeuwsen

J
e kunt de meest exclu-
sieve koffiebonen op-
duikelen in diepdonker
Ethiopië, maandenlang
blokken op je barista-
cursus en anderhalf
maandsalaris stukslaan

op een fonkelnieuwe koffiezetauto-

maat die zelfs George ‘Nespresso’
Clooney overstag doet gaan. Aan het
eind van de rit eindig je nog steeds
met een suboptimaal bakkie troost
als je niet investeert in een degelijk
koffiemolen. Tenminste, dat is de
boodschap die uw keurmeester heeft
kunnen destilleren uit de vloedgolf
aan baristajargon (puck? V60? naked
espresso?) die vanzelf begint te kol-

� Al slurpend proeft
het panel de koffie. 

FOtO’s BraM PEtraEus

Liesbeth Sleijster (37)
Trainde als koffieconsulent

van Butterfly Coffee al
menig barista.

Jeroen Brugman (36)
Brander, barista en vat

vol koffiekennis van 
Ikigai Coffee.

Hannah Bijleveld (32) 
Bonenbrander van koffie-
branderij Special Roast.

Jessica Tolboom (32) 
Barista, baristatrainer 

en blogger achter 
koffierevolutie.nl.

Ons panel

Gun je platen een
goede speler
Muziek wordt steeds digi-
taler. Vanaf het internet
‘streamen’ we er lustig op
los, bijvoorbeeld via dien-
sten als Spotify. 
Geweldig, die vooruitgang,
maar blijkbaar missen we
toch de romantiek van een
platenspeler. Die is hard
bezig met een comeback. 
Bij vinyl gaat het om de to-
tale beleving van muziek.
Dat begint natuurlijk met de
plaat écht in handen heb-
ben. Vinyl kun je zien, voelen
en ruiken. Een nummer
overslaan of de shuffle-
functie aanzetten is er niet
bij. Je luistert de hele plaat

af. En ondertussen bewon-
der je de platenhoes en lees
je de songteksten mee. Dat
is toch een andere ervaring
dan online muziek luisteren. 
De audiofielen van vergelij-
kingssite Besteproduct.nl
beoordelen platenspelers
op geluidskwaliteit, ge-
bruikservaring, bouwkwali-
teit, design, functies en prijs.
Zij selecteerden drie aanra-
ders: een alleskunner, een
uitblinker in geluidskwaliteit
en een goede zeer betaal-
bare speler. —Tom Haze

Zie ook besteproduct.nl

1. Baratza Encore
€130 | Is
met het dek-
selloze op-
vangbakje,
40 maal-
standen en
een pulse-
functie zeer
gebruiks-
vriendelijk.
Belangrijker:
zowel in de cupping- als
espressoronde steekt-
ie de concurrentie qua
smaak naar de kroon. 

8,5

2. Nemox Macinacaf-
fee LUX 
€158 |
Staat on-
danks een
klein reser-
voir (150
gram) en
beperkt
gewicht
zijn man-
netje. Mak-
kelijk te bedienen, dank-
zij stopknop. In de
smaak kwamen vooral
de zuren naar voren. 

7,5

3. Demoka GR-0203 
€248 |
Prachtig
retro design
en maar
liefst ruimte
voor 300
gram bonen.
Prima te be-
dienen. De
consistente
maling
mondt uit in een geba-
lanceerde, zij het iets te
droge smaak.

7,4

4. Nivona Cafe 
Grano 130
€94,95 |
Niet de
mooiste,
wel voor-
zien van
16 maal-
standen
en een
timer. Het
apparaat
is bovendien stil en de
maling proeft lekker
zoet.

7,3

5. De’Longhi KG89
€54,99 |
Prima in-
stapmodel.
Beschei-
den prijsje,
toch stevige
behuizing.
Redelijk ge-
lijkmatige
maling met
aardige smaak. Nadeel:
laagste stand is niet fijn
genoeg voor goed es-
pressoautomaat.

7,1

De uitslag

Juist het malen
bepaalt uiteindelijk
voor een groot
deel de smaak
—Liesbeth Sleijster

ken zodra je vier talentvolle koffie-
connaisseurs een dag lang bonenma-
lers laat keuren. ,,De koffiemolen is
cruciaal voor het eindresultaat”, be-
nadrukt Hannah Bijleveld van Spe-
cial Roast, een Amersfoortse koffie-
branderij en het proeflokaal van van-
daag. ,,Ik zeg altijd: je kunt beter een
dure molen kopen en een goedkope
machine dan andersom.”

Egaliteit
Maar waarom in vredesnaam? Een
koffiemolen is toch enkel bedoeld
om de bonen tot gruis te malen zodat
je espressomachine, filterapparaat,
percolator, aeropress of cafetière er
een kop koffie uit kan trekken? 
,,Ja”, beaamt koffieconsulente Lies-


