Bessems Drank en Partyservice:

“Wij respecteren
DRANKENHANDEL BESSEMS
UIT MAASTRICHT IS EEN
VASTE PARTNER VAN STEEDS
MEER HORECABEDRIJVEN,
MAAR OOK VAN COLLEGA
DRANKENHANDELAREN.
ERIC BESSEMS EN ZIJN TEAM
WORDEN GERESPECTEERD
DOOR DE BRANCHE, INCLUSIEF
DE BROUWERIJEN EN
FRISDRANKENLEVERANCIERS.

zijn bureau op hem neer. Trots toont hij zelf
de vierde generatie op zijn telefoon: Eric
junior, Dylan en Amber Bessems. Eric junior is
net in het bedrijf gestapt, de anderen zullen,
naar verwachting, het team voor het 100 jarig
bestaan completeren.
Eric senior: “We zijn van oudsher Amstel
agent. Toen Brand werd overgenomen door
Heineken kregen wij de verdeling van dat
merk erbij. Toen Heineken vervolgens de
distributie zelf ter hand nam, besloten wij als
onafhankelijke drankenhandel verder te gaan.
Met respect voor de Heineken groep. Dat
is altijd gebleven. Heden ten dage zijn we
multibrand, wij leveren elk gewenst fust.”

PARTYSERVICE
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“Dat respect is wederzijds”, reageert Eric
Bessems op onze introductie opmerking.
“We respecteren bijvoorbeeld de lichtbakken
aan de gevels van horecazaken. We leveren
alleen het merk pilsener dat de zaak uitstraalt.
Brouwerijen investeren in tapinstallaties, in
uitstraling en vaak veel meer in een bedrijf.
Dan ben je elkaars partner en die relatie respecteren wij. Normen en waarden zijn voor
ons belangrijk. Maar verder mag de relatie
zelf zijn assortiment bepalen en dat is zeker
bij bijvoorbeeld speciaalbieren en frisdranken
van belang.”
En er is meer: “Wij kopen rechtstreeks in bij
brouwers, distillateurs en officiële importeurs.
Bij ons tref je geen parallelimport aan of
producten die niet via de reguliere wegen
zijn ingekocht.”
De familie Bessems richtte in 1924 de drankenhandel op, in het Maasdorp Borgharen.
Eric is de derde generatie in het bedrijf, op
een foto kijkt de tweede generatie van achter

12 / GASTVRIJ magazine

In 1994 verhuisde Bessems naar de Sandersweg in Maastricht. “De eigen distributie van
Heineken leidde ertoe dat wij andere wegen
insloegen. Eén daarvan is extra aandacht voor
partyservice. We kunnen een feest, hoe klein
of groot ook, compleet inrichten, uiteraard
met koelkasten en tapinstallaties, maar ook
met tafels, stoelen, serviesgoed en glazen.
En we stellen het compleet op. Elk feest is
anders, maar we zien het telkens weer als
een uitdaging.”
Onze catalogus toont alle mogelijkheden.
“Nee, er is geen standaard merkuitstraling.
Die passen we aan aan de wensen van de organisator. Maar ook vaak huurt het biermerk
van het evenement ons in en dan verzorgen
we uiteraard de uitstraling van dat merk.”
Bessems Partyservice beschikt ook over een
uitgebreid assortiment van onder andere tafels, stoelen en banken. Eric Bessems: “Onze
kracht: wij werken eigentijds en leveren kwaliteit. Het is een kwestie van elkaar iets gunnen
en verder van goede ervaringen. Met onze
partyservice werken we in heel Nederland
en België. Met Koningsdag kom je onze materialen tegen in Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht. En toen België beter voetbalde dan

Nederland tijdens de laatste kampioenschappen, ging heel veel van ons materiaal naar
België. Wij scoorden ook!”

PASSIE
“Zaken doen op onze manier moet goed voelen voor ons en onze partners. We zijn altijd
stand by en leveren waar nodig ook ‘s avonds
en in het weekeinde. Ik heb mijn mobiele
telefoon altijd bij me. Vakantie? Ach, ik ben
niet zo’n vakantietype.”
Bestellen kan per telefoon of e mail en, ook
‘s nachts, op het antwoordapparaat. De volgende werkdag wordt geleverd. Bessems
telt 15 medewerkers, na de overname van
collega’s als Erco (Landgraaf), Akkermans
(Schimmert) en De Haan (Eijsden). In het
begin van 2016 is daar Peps uit Voerendaal
bijgekomen.
Eric Bessems senior is opgegroeid in de
branche en zou nooit iets anders willen doen.
Dat geldt ook voor Eric junior. “Wij vinden
goede klantencontacten belangrijk. Als je
ergens een eerste prijs kunt winnen met
een beker en een geldbedrag, gaan wij voor
de beker en niet voor het geldbedrag. Onze
relaties weten dat zij op ons kunnen bouwen.”
De familie heeft nóg een passie buiten het
eigen bedrijf: oldtimer tractoren. “We hebben er een aantal. Een beetje een uit de hand
gelopen hobby. We kopen die en restaureren
ze volledig.”

DE DRANKENSCHATKAMER
En dan is er het moment waarop de magazijnpoort opengaat en we de uitgebreide biercollectie mogen bewonderen. Die staat hier niet
ter verzameling, maar ter verkoop, inclusief
bijbehorend glaswerk en reclamemateriaal.
Dominant aanwezig zijn de grote brouwerijmerken: Amstel, Brand, Heineken, Hertog
Jan, Jupiler, Bavaria en Alfa. “Door de overname van Erco zijn we ook agent voor Bitburg,
de overname van Akkermans bracht Leeuw

het biermerk op de gevel”
bier en Primus Haacht bij ons binnen en met
de overname van De Haan kregen we ook de
verkoop van De Haan pils.”
Alle A merken bier zijn op voorraad. “We zijn
iedereen ten dienste. Zo hebben we Bavaria
geholpen bij de inrichting van de inkom.”
Bessems importeert zelf Cristal Alken. “Dit
is een merk van Heineken, die Heineken zelf
niet levert in Nederland, maar waar in de
grensstreek veel vraag naar is.” Ook het assortiment van Duvel Moortgat is uiteraard
aanwezig. We kunnen helaas niet iedereen
noemen.
Daarnaast levert Bessems alle importbieren
van De Kickvorsch, BSB en MultiBier uit eigen
voorraad. Denk aan het assortiment van Lindemans, Troubadour, Wilderen, Broeder Jacob,
St. Feuillien, Dubuisson, Malheur en Maisels.

“Dat kopen we wel bij de Kickvorsch, BSB en
MultiBier, die ook zorgen voor de promotie
in Nederland. We zijn de vaste leverancier
aan speciaalbierencafés zoals De Gouverneur
in Maastricht en De Gats in Sittard. Daarnaast
mogen wij met enige regelmaat het beste
café van Nederland 2016 bevoorraden. Dat
zegt wat!”
Overigens levert Bessems ook bieren van
kleine regionale brouwerijen als De Fontein
en Val Dieu en zo kunnen we er nog wel heel
wat meer noemen.
Het frisdrankenpakket is omvangrijk en omvat
alle grote merken, zoals Coca Cola, Vrumona,
Val en Tönissteiner. De wijnen komen van geselecteerde importeurs en ook de regionale
dranken zoals Ingendael zijn op voorraad.
Blijft tot slot de vraag welk bier Eric senior

en junior zelf thuis drinken. “Oeps. Eerlijk is
eerlijk, we drinken zelf nauwelijks alcohol.
Maar of je dat moet opschrijven...”
BESSEMS DRANK EN PARTYSERVICE
Sandersweg 10
6219 NW Maastricht
Telefoon: 043 - 326 08 56
www.bessems-drankenhandel.nl
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