In de reeks food retail
in het buitenland, met
beelden en uitleg van
Erik Hemmes, deze
maand het Ierse Fresh.
Door: Gé Lommen Foto’s: Erik Hemmes

Fresh, gezien vanaf het punt waar je binnenkomt. Veel hout, geen grijze platen op de vloer, maar
linoleum of laminaat (alsof het hout is dus), de versafdelingen aan de zijkanten met veel zwart, vrij veel
artikelgroepen gepresenteerd op tafels in plaats van schappen of rekken. Geen saai systeemplafond. En
de verlichting bestaat meer uit spotjes en sfeervolle lampjes dan zo’n systeem dat in een systeemplafond
past. Het oogt niet als een supermarkt, maar als een speciaalzaak, met een assortimentsmix van supermarkt en speciaalzaak.

FOOD RETAIL IN IERLAND

Fresh
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies is
afgelopen zomer naar Dublin gereisd. Om terug
te keren met beelden van verschillende Ierse supermarktformules en andere levensmiddelenzaken. In deze reeks van Ierse winkels hebben we al
Dunnes Stores en Supervalu laten zien (FoodPersonality september en oktober).

En deze winkel is: Fresh. Een keten van zeven
filialen, allemaal in hoofdstad Dublin. Een winkelbeeld dat soms aan Stach doet denken, maar
je zou het ook een kruising kunnen noemen van
Stach, het vroegere Marqt en een fullservicesupermarkt. Deze Fresh bijvoorbeeld is een stuk
groter dan Stach of Marqt.

De foto’s zijn gemaakt in het filiaal ‘Grand Canal
Square’, maar we hebben ook nog wat beelden
van een ander prestigieus Fresh-filiaal, zie de
uitleg bij de foto’s. Even voor het idee: filiaal
Grand Canal Square omvat 2.000 m2 vvo en 16
zelfscankassa’s, aldus Hemmes.

Alleen maar duurzaam en gezond is zeker niet het uitgangspunt van Fresh. Ziehier: een
donutafdeling met bediening. Erg Amerikaans. Maar dat heeft een reden, denken we.
Deze Fresh is niet ver van de kantoren van de Europese vestigingen van techgiganten als
Google en Facebook (die voor hun uitbreiding naar Europa jaren geleden allemaal voor
Ierland kozen als vestigingsland, want: ten eerste de Engelse taal en ten tweede de lage
vennootschapsbelasting in Ierland). Wat houdt dat in voor Fresh? Dat deze winkel dicht
bij hoofdkantoren zit vol hoogopgeleid techvolk met vast en zeker een goed salaris. En
er zitten vast ook Amerikanen tussen.
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Fresh heeft een uitgebreide agf-afdeling. ‘Instore’
zegt Fresh bij deze agf: ‘we hebben Ierse telers
als leverancier’. Op een ander agf-onderdeel
communiceert Fresh: ‘internationale inkoop’. Dat
is communicatief wel een beetje een evenwichtskunst, want het een spreekt het ander tegen. Maar
de klant zal vast begrijpen dat de bananen niet
van Ierse telers komen.
Kennelijk trekt Fresh zich ook weinig aan van
een ‘logische indeling’ in artikelgroepen. Aan het
begin van de agf zien we een frisdrankautomaat
van Coca-Cola. Of je dat zou zo zou willen?

Dit is de afdeling die het meest in het oog springt: ‘the fresh kitchen’. Is het
een afdeling met de nadruk op salades en/of groente? Nee, integendeel.
Hamburgers met Griekse, Cubaanse keukeninvloeden, of een ‘Philly’ (uit de
Amerikaanse stad Philadelphia, of een ‘Mumbai burger’ (vegetarisch), met
frieten in bijvoorbeeld de variant ‘halloumi’ (uit de keuken van Cyprus; met de
schapenkaas met die naam). Weer andere fritesvarianten: ‘taco fries’, ‘Cuban
fries’, ‘Mexican fries’ en ’Peking fries’. En dat laatste is dan weer frites met o.a.
‘zingsaus’.
En hotdogs in de varianten ‘typisch Duits’, en verder ‘chilli dog’, ‘hunter’s dog’
en ‘downtown dog’, en die heeft dan weer een ‘comeback sauce’. Een variant
op de omfietswijn: met een saus ‘waarvoor je weer bij ons terugkomt’, zogezegd.
Dit zou eigenlijk net zo goed ‘The Kitchen’ kunnen heten. Want het belangrijke
‘fresh’/vers van met name agf speelt hier nauwelijks een rol. Het heeft ook
helemaal geen link met die presentatie van maaltijdsalades.

Dit hebben we al eerder in deze reeks over de
Ierse supermarktsector uitgelegd: een land met
ongeveer 5 miljoen inwoners en de brancheomzet is ongeveer € 13 miljard (in 2020, aldus
marktonderzoeksbureau Kantar).
Supervalu, Tesco, Dunnes, Lidl en Aldi hebben
bij elkaar meer dan 90% van de Ierse supermarktomzet in handen. De marktaandelen volgens
Kantar: Supervalu 22,3%, Tesco 21,2% en Dunnes

21,1%. Dan volgen Lidl met 13,1% marktaandeel
en Aldi met 12,5%. De resterende 10% is in handen van kleinere marktpartijen.
Een heel kleine marktpartij is Fresh. Fresh is nou
niet zo’n super-originele naam, maar vooruit.
Voluit heet het: ‘Fresh – The Good Food Market’.
Ooit één winkel, met Noel Smith als initiatiefnemer. Een echte formule voor in een stad, voor
consumenten met hogere inkomens. Op de site

van Fresh zien we dit staan: ‘als je bij ons bent,
ben je niet in een gewone supermarkt’. Een assortiment van hogere kwaliteit, ambachtelijk,
premiumaanbod en aardig wat specialiteiten en
delicatessen. Maar je kunt er ook gewoon CocaCola kopen en andere A-merken die we overal in
supermarkten aantreffen.
Noel Smith begon in 2006 met Fresh. En inmiddels omvat het zeven filialen, de achtste is in de

Ja, wat hebben we hier zoal? Tuinbonensalade, bietensalade, ‘mixleafsalad’, ‘Mexican salad’,
gegrilde kip, sperziebonensalade, kikkerwtensalade… maar je kunt als klant ook een caesarsalade samenstellen, want de componenten daarvan liggen ook in die borden gepresenteerd.
Met rechts de bakjes om mee te nemen.
Is dit zinvol, deze meters schepsalades in overigens prachtig afwisselend gepresenteerde oranje
en groene borden of schalen? Nou, wellicht wél, als we weer denken aan al die techmedewerkers van Google en Facebook, hier om de hoek. Die kunnen hier voor hun lunch terecht.
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Met al dat marmer en dat zwart en het personeel erbij wekt de vleesafdeling de indruk
van een heuse slager. Kijk ook naar de prijzenlijst per kg aan de wand. En dat is ook zo:
dit is slagerijketen ‘The Brown Pig’, het bruine varken. Zal wel bekend zijn in Dublin. Het is
ook net zo goed een traiteur, als we kijken naar de koelingen aan de zijkanten, allemaal
vleesgerechten. Vlees is dus uitbesteed aan een concessionair en dat zagen we bij Dunnes
en Supervalu ook al. Hemmes: “De prijzen per kg kip: € 1,- tot € 3,-: naar mijn idee krankzinnig laag. In ons land is het € 5,- tot € 6,- per kg.”

De ‘gewone wijnen gewoon in het schap’, maar de duurdere wijnen in het midden in kisten; en
in de aanbieding. Dat is wel een omkering van conventies in wijnpresentaties. Overigens, het
zijn nog altijd dure wijnen, daar niet van, geen supermarktprijzen van, zeg, 3 tot 9 euro.
Nogmaals: denk aan de goedverdienende ict’ers van Google en Facebook hier om de hoek.

Is Fresh met al dat smakelijke aanbod niet vooral duur? Ja, maar niet alleen: Fresh doet ook aan ‘prijsgeruststellingscommunicatie’. Bijvoorbeeld op dat bord:
‘we zijn niet duurder dan de grote supermarktketens’. Dat is maar voor een deel waar, want dat zal dan gelden voor de artikelen die ook bij Tesco, Dunnes, Supervalu etc. verkrijgbaar zijn, maar niet voor dat premiumaanbod van Fresh. Ander voorbeeld: op kopstellingen zien we ‘manager’s special’, een soort weekactie, maar dan gecommuniceerd alsof de filiaalmanager de korting bepaalt. En dan is er nog de ‘reward’s club’, je kunt lid (= vaste klant) worden bij Fresh en dat
scheelt 20% van de aankoopprijzen.
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Fresh met zithoek en ‘herfstboom’
Erik Hemmes bezocht nog een ander filiaal van Fresh, ‘filiaal Capital
Dock’. Helemaal nieuw, in een gebied met nieuwe kantoren.
Hemmes: “Deze was zeker zo mooi. Nog meer producten op tafels dan
in schappen, zitjes pal langs een wand met wijnen, een knusse zithoek
met een mooi bankstel. Maar: er was helemaal niemand! Een rare
ervaring, om als enige klant door deze winkel te lopen. Er was geen
lockdown. Kijk maar naar die andere Fresh, daar zijn gewoon klanten
in de zaak. Deze Fresh moet het vooral van werkende mensen hebben,
die deze winkel in de pauze bijvoorbeeld gebruiken als aangename
plek om er even uit te zijn. Maar toen ik er was, werd iedereen nog
dringend aanbevolen om thuis te werken. Voor het bedrijf Fresh zelf
was het eigenlijk zonde dat-ie open was.”
Het is inderdaad een opvallend gestileerde winkel.
Zoals: de verlichting van de wijnafdeling.
En verderop aan een raam zien we een versiering die op een boom
in de herfst lijkt. Je moet er maar op komen. Trouwens: waarom een
boom in herfsttinten, midden in de zomer? Hemmes was hier in juli,
iedereen liep nog in korte broek en zo. Maar dat idee van zo’n boom is
wel aardig, wellicht.

maak. Ergens op internet meldt een Ierse krant
dat Fresh in 2018 een jaaromzet behaalde van
€ 29 miljoen en een winst vóór belastingen van
€ 1,1 miljoen. Fresh had toen vermoedelijk vijf
filialen, reken je dat een beetje door, dan kom je
op een gemiddelde weekomzet van € 110.000. Of
Smith zelf over die weekomzetten tevreden was?

Moeilijk te zeggen. Maar ook moeilijk te zeggen,
omdat we het aantal filialen van dat moment wellicht met één te hoog inschatten.
Hoe charmant de formule er ook uit mag zien,
in 2019 bleek Fresh extern kapitaal nodig te
hebben. De reden die daarvoor werd genoemd?
Om uit te breiden en om de bestaande winkels

te moderniseren. En dat kapitaal kwam er. Sinds
2019 zit er een grotere partij achter: BWG Foods,
de groothandel en retailer die Spar-winkels in
Ierland exploiteert en waar Spar-ondernemers bij
aangesloten zijn. BWG investeerde in 2019 € 10
miljoen en kreeg een belang van 38% in Fresh. De
andere 62% bleef in handen van oprichter Smith.

Deze maaltijden zijn ‘van Fresh zelf’, en dus niet van die slagerij-afdeling. Fresh heeft dus kant-enklare vleesgerechten van de slagerij, maar ook eigen maaltijden onder de formulenaam. Daarnaast
zijn er ‘signature dishes’ van de koks van Fresh. En er zijn nog weer andere maaltijden, in een andere
koeling. Hoe dat allemaal in mekaar zit met die maaltijden, daar is niet achter te komen als je geen
klant bent.
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En dit staat dan weer meteen naast de agf: cosmetica en geurkaarsen
in verpakkingen in stemmige, gedempte tinten. Dit zou zomaar ‘op
Bijenkorf-niveau’ kunnen zijn. Een soort ‘Rituals-tafel’. Maar het merk is
hier ‘Herb’ (kruid).
En helemaal aan het begin van de winkelrouting: een aanbod van het
merk ‘Sick Socks’. Sokken met een felgekleurd en origineel ontwerp. De
doosjes ogen als cadeauverpakking. Sokken als impulsproduct, goh.

BWG is deels retailer, deels groothandel en kwam
jaren geleden in handen van de Britse investeerder Electra Partners. Drie directeuren van BWG,
Leo Crawford, John Clohisey en John O’Donnell,
kochten het weer van die investeerder, maar deden dat met Spar Zuid-Afrika als financiële ruggesteun. BWG is sindsdien voor 80% in handen
van Spar Zuid-Afrika en voor 20% in handen van
die drie directieleden van BWG.
Met andere woorden, Fresh is voor 38% in
handen van BWG en BWG is voor 80% weer in
handen van Spar Zuid-Afrika. En die laatste is
beursgenoteerd in dat land. ■

€ 29,99

€ 26,99

Bestel hem nu met de kortingscode retailFP
op lannoocampus.be en ontvang een
korting van 10%. Geldig tot en met 31 december.

30.000 supermarktfoto’s
Van Tesco tot Edeka, van Carrefour tot Walmart, van Migros tot MPreis. Sinds 2008 fotografeert Erik Hemmes buitenlandse formules. Voor dit blad, maar ook voor andere geïnteresseerden. Meer
weten? Mail Erik Hemmes: info@erikhemmes.nl.
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De code is enkel geldig via de webshop van Lannoo tot 31/12/2021.
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