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Willy Olink kent het geheim om tot een goede oliebol
te komen. De bakker uit Maarssen scoort al jaren 
top 10-plaatsen tijdens de AD-oliebollentest. Hij wil 
zijn geheim graag delen met collega-bakkers.

‘Een goede oliebol 
is krokant en mals’

Willy Olink geeft tips voor een perfecte bol

‘Sinds ik serieus met oliebollen bakken bezig ben
en goed scoor (tijdens de AD-oliebollentest in
2005 werd hij derde, red.), zie ik dat terug in de
omzet van de bakkerij. Niet alleen de oliebollen-
verkoop stijgt, maar ook de rest. Mensen denken
dat als de oliebol goed is, de andere producten dat
ook zijn. De oliebol heeft mijn imago versterkt.’
Niet vreemd gezien de scores die de Utrechtse bak-
ker de afgelopen jaren heeft behaald. En niet zon-
der resultaat: de oliebollenkoning van Maarssen
scoorde sinds 2005 vijf top 10-noteringen in de
AD-oliebollentest. Met als hoogtepunt een tweede
plek in 2006. Vorig jaar werd hij zevende, in 2009
derde. De test winnen, deed hij nog nooit. Dat
moet dit jaar maar eens gebeuren, hoewel Olink
nuchter blijft en zich niet blind staart op de titel:

Vaktechniek

Een goede oliebol is volgens 
Willy Olink krokant en mals. 

Bakker Olink scoort al vele 
jaren top 10-plaatsen in de 
AD-oliebollentest. 

‘Gelet op de omzet maakt het waarschijnlijk niet
zo’n verschil, maar ik zou de commotie wel eens
mee willen maken, die de prijs met zich mee-
brengt.’

Olink dankt de goede prestaties aan een goede
voorbereiding, meent hijzelf. ‘Oefening baart
kunst, vandaar dat wij iedere zaterdag in september
al beginnen met bakken. Veel bakkers starten pas
op in november. Ze denken het kunstje wel te kun-
nen, maar zo gemakkelijk is het niet. Net als fiet-
sen, verleer je ook oliebollen bakken niet, maar je
vergeet wel de details. En daarmee wordt het ver-
schil gemaakt. Het gaat om het gevoel van beslag
draaien. En dat kan per jaar anders zijn, omdat de
bloem ieder jaar ook anders is. Vroegtijdig oefenen
is dus de enige manier om een goede bol te krijgen.’
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