
Wat leuk dat jij meer wilt weten over FEBO en hier een spreekbeurt over wilt houden.
Hieronder hebben wij kort het hele verhaal van FEBO uitgelegd. 

Wil je meer informatie of extra foto’s, kijk dan even verder op onze website.
Veel succes! Wij horen natuurlijk graag hoe het is gegaan! 

FEBO Spreekbeurt!

Maison FEBO
FEBO is in 1941 opgericht door Johan Izaäk de Borst. 
Hij startte met een brood- en banketbakkerij, Maison 
FEBO, aan de Amstelveenseweg in Amsterdam.

Veel mensen denken dat de afkorting FEBO van de 
achternaam van familie Le Feber (FE), de schoonfa-
milie van de heer J.I. de Borst en de familie De Borst 
(BO) samengevoegd is. De afkorting FEBO komt van 
de Ferdinand Bolstraat, waar Johan Izaäk de Borst 
het banketbakkersvak leerde.  

Toen Johan Izaäk de Borst
18 jaar was ging hij in opleiding 
voor banketbakker. Hij had ook 
op zijn 14e een bijbaantje bij een 
banketbakkerij. Hij werkte en 
leerde het vak van banketbakker 
tot zijn 20e bij verschillende 
banketbakkerijen in Amsterdam, Zaandam en in 
Alphen aan de Rijn, waar hij geboren is. 

De vader van J.I. de Borst, Jan Pieter de Borst, had 
een goed lopende pioenrozenkwekerij in Boskoop, 
welke hij verkocht heeft om met dat geld de bakkerij 
aan de Amstelveenseweg te kunnen kopen.  

Johan Izaäk de Borst werd de baas van de 
bakkerij aan de Amstelveenseweg. Hij opende 
de banketbakkerij op 11 augustus 1941 voor 

de liefhebbers die daar hun brood en andere 
lekkernijen wilden kopen. Het was een zeer 
gewaagde investering in die tijd aangezien in die 
periode de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Zo 
was er regelmatig geen stroom. Er was ook vaak 
een gebrek aan de benodigde ingrediënten en 
toch kon hij tijdens de oorlog van “niks” toch nog 
lekker brood maken.

Door de creativiteit van 
J.I. de Borst hoefde hij 
tijdens de hongerwinter 
(die was van 1944 tot 
1945) geen “nee” te 
verkopen.

Maison FEBO trok veel klanten die in lange rijen 
voor de deur van de winkel stonden. Ook tijdens de 
oorlog stonden de mensen in een lange rij voor een 
brood van FEBO.

Kroketten
Naast het bakken van brood en dergelijke maakte 
J.I. de Borst ook kroketten. Het maken van kroketten 
is ontstaan uit het gebrek aan ingrediënten, 
waardoor hij creatief om moest gaan met het 
verwerken van het kostbare voedsel. 

De kroketten van Maison FEBO werden zo’n groot 
succes dat de bakkerij de vraag naar haar kroketten 
niet meer aankon. In 1960 sluit J.I. de Borst de 
bakkerij om verder te gaan als automatiek FEBO.

Wist jij dat de kroket oorspronkelijk uit Frankrijk 
komt? Er is al een Frans recept voor ‘croquets’ uit 
het jaar 1705 bekend. In Nederland wordt met 
een kroket meestal een vleeskroket bedoeld. Een 
typische snack bij veel snackbars. FEBO maakt 
nog steeds zelf haar satékroketten, rundvlees- en 
kalfsvleeskroketten.
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Automatiek 
Na de sluiting van de bakkerij aan de 
Amstelveenseweg in 1960 zette J.I. de Borst FEBO 
voort als een automatiek in zijn woonhuis om 
de hoek, aan de Karperweg. Hij had zijn huis 
omgebouwd tot een automatiek. Het kwam er 
eigenlijk op neer dat de woonkamer de automatiek 
was en de slaapkamer de snackkeuken. Zelf 
verhuisden ze naar Slotermeer in Amsterdam.

De automatiek aan de Karperweg was een kleine 
zaak met een toonbank en loketautomaten.
Ze maakten 200 à 300 kroketten met de hand 
per dag. Er stond een ketel op 
het gasfornuis en daarmee werd 
bouillon van het vlees getrokken. 
Dit wordt nu nog steeds gedaan op 
deze ambachtelijke manier.

De welvaart van FEBO steeg snel 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Nederlanders hadden meer geld op 
zak en konden daardoor ook meer 
geld uitgeven aan bijvoorbeeld snacks. Er waren in 
1962 in totaal 167 snackbars in Amsterdam. Maar 
FEBO onderscheidde zich door de hoge en verse 
kwaliteit van de eigen FEBO snacks.

De tweede FEBO werd geopend in 1968 aan de 
Amsteldijk (hier werkt nu de oudste franchisenemer 
van FEBO, nu 2015, inmiddels 93 jaar oud!). Hierna 
werden meerdere winkels geopend.
 
De eerste productiekeuken werd gebouwd in 1970 
aan de Vuurwerkerweg in Amsterdam waar een 
vestiging was die er nu nog steeds is. Tot nu toe 
waren alle winkels eigendom van J.I. de Borst. Maar 
hij kwam er al snel achter dat hij niet alles in zijn 
eentje aankon en daarom koos hij voor franchise.

Franchise   
Met franchise kunnen ondernemers zich bij de FEBO-
organisatie aansluiten met het voordeel voor de 
ondernemers dat ze gebruik van het FEBO concept 
maken en tevens van de naamsbekendheid, 
ervaring, ondersteuning en de verse FEBO snacks! 
Het is een samenwerking tussen franchisegever 
(FEBO) en franchisenemer.

De franchisenemers betalen een bepaald bedrag 
(fee) om zich aan te sluiten bij de FEBO organisatie. 
Een groot gedeelte van deze fee wordt betaald om 
de naam FEBO te mogen gebruiken. Verder wordt 
het besteed aan landelijke marketing, zoals acties, 
advertenties, voetbalreclame bij de Eredivisie etc. 
De franchisenemers hebben tevens het voordeel 
dat ze tegen scherpe prijzen de FEBO snacks en 
andere producten in kunnen kopen.

Nieuwe productiekeuken!
De tweede productiekeuken van FEBO aan de 
Slijperweg werd geopend in 1984, waarbij de 
oppervlakte 4 keer zo groot was als de oude 
keuken aan de Vuurwerkerweg. Na ruim twintig 
jaar kwam ook deze keuken tot zijn einde; de 
keuken werd te klein. Bovendien bood de locatie 
Slijperweg tevens onvoldoende mogelijkheden om 
verder te groeien en aan de 
vraag van de consument 
te kunnen voldoen; FEBO 
was toe aan een nieuwe 
productiekeuken.

Zodoende werd de 
derde keuken aan 
de Processorstraat in 
Amsterdam gebouwd. Deze 
keuken zou de modernste 
krokettenfabriek ter wereld 
worden. De voorbereiding 
om deze productiekeuken 
te bouwen duurde 3 jaar. In juni 2007 werd de 
keuken geopend. Inmiddels zijn er meer dan 65 
FEBO vestigingen in Nederland, waarvan meer dan 
de helft in Amsterdam en omgeving. Ook zijn er 
nog steeds vestigingen in handen van de familie. 
Alle vestigingen krijgen dagelijks vanuit Amsterdam 
verse snacks geleverd.
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Vers!
In de nieuwe keuken van FEBO aan de Processor-
straat produceren ze nu per jaar 20 miljoen snacks. 
Vijf dagen per week produceert FEBO kalfsvlees- en 
rundvleeskroketten, satékroketten en bitterballen. 
Daarnaast produceren ze ook bamischijven, 
speciaaltjes en frikadellen. Ook de grillburgers 
maken ze zelf.

Wist je dat de bekende grillburger van FEBO is 
ontstaan in 1976? Deze is gemaakt van 100% 
Nederlands rundvlees en heeft natuurlijk de 
unieke FEBO grillsaus!

Wat FEBO nu zo uniek maakt is dat zij iedere dag 
de snacks VERS maken. ‘s Nachts wordt er nog 
echte bouillon getrokken van vers Nederlands 
vlees en groenten. En wist je dat FEBO niets invriest? 
De kroketten worden vers ingepakt en gaan dan 
met eigen gekoelde vrachtwagens naar de FEBO 
vestigingen.

Ook maakt FEBO al jaren gebruik van lokale 
leveranciers. Zij leveren de beste kwaliteit vlees, 
groenten en specerijen voor de verse snacks en 
burgers.

Opa’s recept
FEBO gebruikt nog altijd de recepten van Johan 
Izaäk de Borst. Al meer dan 75 jaar houden ze de 
kwaliteit zo hoog mogelijk. Dit betekent ook dat zij 
altijd 100% Nederlands vlees, verse groenten en 
specerijen gebruiken. De FEBO kroket is dan ook 
extra lekker en bekend in heel Nederland.

Wil jij ook het recept van de FEBO kroket weten? 
Helaas, dat is geheim!
Alleen de familie weet het recept.

In het nieuw
In 2015 heeft FEBO onder leiding van kleinzoon 
Dennis de Borst alle winkels een nieuwe frisse 
uitstraling gegeven. De verse producten worden 
nu nog beter onder de aandacht gebracht en de 
verpakkingen zijn nog mooier geworden.
De bekende loketautomaten zijn ook helemaal 
modern met tv-schermen. Door o.a. deze nieuwe 
technieken en verpakkingen dragen de FEBO 
vestigingen hun steentje bij aan een beter milieu.
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Familiebedrijf
FEBO is nog steeds een echt familiebedrijf. FEBO wordt 
al door 3 generaties voortgezet. J.I. de Borst droeg 
FEBO over aan zijn zoon 
J.R. de Borst in 1989, de 
tweede generatie. 
J.R. de Borst heeft het aantal 
vestigingen de afgelopen 
jaren flink uitgebreid door 
heel Nederland. 
Sinds een aantal jaren 
wordt het familiebedrijf geleid door de derde generatie, 
D. de Borst. Hij zet met trots dit unieke familiebedrijf 
voort. Hij heeft FEBO in een nieuw jasje gestoken, 
maar maakt de verse snacks nog altijd volgens het 
recept van zijn opa.

Steekwoorden:
- 1941
- Johan Izaäk de Borst
- Familiebedrijf
- Brood- en banketbakkerij
- Franchise
- Productiekeuken
- Kroket
- Grillburger
- Vers!

Elke dag vers.
Daar snackt toch 
iedereen naar!


