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Brand in Amstel

Bijna had John Kocken, chef-kok en eigenaar van restaurant De Heer Kocken (*) in Vught besloten
om de Michelinster die hij eind vorig jaar ontving, weer in te leveren. „Het was erg moeilijk in het begin. Er kwam heel ander publiek binnen. Een fluisterpubliek en klanten die gingen klagen”, bekende
Kocken na een voortreffelijke mossellunch op het terras van zijn fraaie restaurant.
■ John
Kocken en
Gerard de
Groot (r.).
Op de achtergrond
Kirsty
De Heer.

„Maar”, zo vervolgde hij,
„ik heb gebeld met Michelin.
De medewerker vertelde dat
hij vijf keer bij me had gegeten en er een spijkerbroekensfeer is. En dat moet je zo
houden, vertelde hij me. Dit
jaar laten ze me met rust en
komen niet controleren. Dit
gesprek heeft me enorm gesterkt. Natuurlijk betekent
zo’n ster dat je daar tol voor
betaalt. Dat past bij het vak.
Maar inmiddels snappen de
klanten het. Ik serveer nog
steeds frietjes bij het hoofdgerecht met zelfgemaakte
mayonaise.”
Met zijn echtgenote Kirsty
de Heer heeft hij het binnenhalen van de Michelinster gevierd met de aankoop van
een prachtig bronzen beeld
van de kunstenaar René van
Leusden, eveneens woonachtig in Vught. „Op lastige momenten geeft dit beeldje
energie.”
Dat ontbrak er niet aan tijdens de lunch met tal van
mosselgerechten. Het initiatief was van mosselpromotor
Gerard de Groot, eigenaar
van restaurant De Bruiloft in
Vianen. „Er kan zo veel meer
gedaan worden met mosselen”, vindt hij. En dat toonde
Kocken met chef-kok Dimitri Walraven en sous-chef

■ Winnaars van de Gouden
Mosselpan Lafdil Boharrou
(l.) en Frank Suijkerbuijk.
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■ Kunstenaar
Rob van Trier
…inktvisinkt…

■ Marcel van Breda (l.)
Helma Wortelboer van kookstudio Kokerij de Kortenburg
en Eric van As van Vishandel
Jan van As.

Sietse Blummel met de
meest aparte en heerlijke
amuses: een mosselsoepje
met massala, mosselen verpakt in bananen en San Daniëlle ham, sushi’s gevuld
met mosselen, een mosselpasteitje met zeealgen. Op
een van de bordjes was een
fraaie veeg aangebracht met
inktvisinkt. Daardoor werd
de Tilburgse kunstenaar Rob
van Trier geïnspireerd om
met de zwarte ’verf’ te gaan
tekenen. Op papier en op
verzoek van mosselkweker
Wim Schot uit Zierikzee op
een bord voor zijn vrouw.
Prachtig! Van Trier maakte
eveneens een schilderij voor
de winnaar van de Gouden

derlandse wijn van Marius
van Stokkom uitstekend. De
wijnboer uit Made had ook
witte en rosé meegenomen.
Trots vertelde hij dat zijn
witte wijn 2008 binnenkort
aan boord van de KLM wordt
geschonken.
Marcel van Breda van
Schmidt Zeevis grapte dat de
mossel wel eens per stuk zou
kunnen worden gaan verkocht! „Net als met eieren.”
Volgens Schot, die als een
van de eersten bezig was met
hangcultuur, is de bodemmossel nog niet op smaak.
„Dat duurt nog wel even.
Maar de hangcultuur is uitstekend.” En dat hebben we
kunnen proeven.

■ Wim
Schot (l.)
en Marius
van
Stokkom.

Mosselpan. Die ging naar
Frank Suijkerbuijk van brasserie ’In den zevenden Hemel’ in Den Bosch waar de
Marokkaanse kok Lafdil Bo-

harrou de scepter zwaait. Hij
maakte als gastkok zijn winnende recept: mosselen in
een heerlijke pittige saus.
Daarbij smaakte de rode Ne-

In het Amsterdamse Intercontinental
Amstel hotel vindt
vandaag een historisch moment plaats.
Voortaan wordt er
Heineken en Brand
bier geschonken. Hoteldirecteur Hendrik
Bosch ontkent dat dit
met zijn Limburgse
afkomst heeft te maken. „Er was niets
mis met Grolsch,
maar Heineken is een
internationaal bekend merk en Brand
is een van de oudste
bierbrouwerijen. En
dat wilden we graag
schenken.”

■ Hendrik
Bosch.

Zijn Limburgse
vrienden van het World Music Contest (WMC) had
Bosch uitgenodigd. Zij kregen de primeur om het
Brand bier te proeven tijdens
de presentatie van het wereld muziek concours, dat zaterdag officieel in Kerkrade
wordt geopend. Aan het concours, dat elke vier jaar
wordt gehouden, nemen zo’n
20.000 muzikanten deel die
circa 272 verenigingen vertegenwoordigen, afkomstig uit
39 landen. Voorzitter van het
WMC en burgemeester van
Vaals, Reg van Loo, vertelde
met gepaste trots dat dit het
meest prestigieuze concours
ter wereld is. „Het zijn de
Olympische Spelen van de
blaasmuzikanten. Economisch heeft het een spin-off
van 20 miljoen euro wereldwijd.”
Gedurende drie weken
spelen toporkesten een zeer
afwisselend en interessant
programma, met o.a. een

BEN PON SCHIET WEER RAAK

Het is geen toeval dat investeerder/wijnboer Ben Pon de jaarlijkse Bernardus Golfdag
houdt op de golfbaan Dorhout Mees in Biddinghuizen. Zijn broer Meindert kocht het terrein, dat toen nog een schiet-en jachtsportcentrum was, in 1980 van de familie Dorhout
Mees. „De eerste drie jaar was ik hier directeur. Ik heb nog een schietbaan aangelegd”, vertelde Pons racevriend jhr. Gijs van Lennep.
willen ook nog een 18 holes
Championship Course. Ik
heb daar honderd hectare
voor klaar liggen”, zei Ketelaar in zijn enorme Golfcafé
te midden van zakenrelaties
en sportcoryfeeën als Tom
Okker en Rintje Ritsma. „Ik
heb vorig jaar mijn golfvaar-

Van Lenneps opvolger
Henk Ketelaar nam het complex in 1991 over en begon
een driving range en wat
chipping greens voor golfers.
Door zijn dadendrang kwamen er liefst 54 holes en in
2007 de vijf kilometer lange
schaatsbaan Flevoonice. „We

Een gezonde ziel kan
niet in een droog
lichaam wonen.
François Rabelais.

digheidsbewijs gehaald. Maar
schaatsers hebben helaas
weinig balgevoel”, zei Ritsma
(handicap 28).
Na afloop genoten zo’n
honderd gasten van een heerlijke barbecue. Medesponsor
groothandel ISPC had gezorgd voor het mooiste vlees

en lekkere kreeften, terwijl
Ben Pon zijn heerlijke Bernardus-wijnen liet schenken.
Zelf golfde Pon niet mee.
Hij ging liever kleiduivenschieten, de sport die hij oppikte nadat hij eind jaren
zestig was gestopt met autoracen. Pon haalde er zelfs de
Olympische Spelen van 1972
mee. „Die Spelen kwamen
eraan en ik dacht: het moet
kunnen. Toen ben ik vier dagen per week gaan oefenen
en het lukte.”
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CRYPTOGRAM

Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

B

A Rooster waardoor je kunt ontsnappen. (12)
B Dat is een flinke tuin achter een buitenhuis. (12) C Buitensporig antwoord op een
resterende tegenbeweging. (11) D Treurnis.
(12) E Zij kietelde 'n bode en werkt achter
de balie. (13) F Iets minder dan een verbetering. (10) G Kustplaats. (11)
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SUDOKU

8

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer
voorkomen in kolom, rij en vierkant van
3 bij 3 vakjes. Meer uitleg? www.tazuku.nl
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KRUISWOORDRAADSEL

BREINBREKER

horizontaal
1 Nederduits (afk.) 3 Franse couturier 7 bewerkte dierenhuid
10 boksterm 12 paragraaf 14 bevel 15 lidwoord 16 weg 17 waterdamp 19 te koop aangeboden 21 lyrisch gedicht 23 grootmoeder
24 deel van een auto 26 pijn 28 mijns inziens 29 maanstand 32 oorsteentje 36 boom 39 uitwendig gebruik 40 en anderen 41 Bijbelse figuur 42 muzieknoot 43 uitroep 44 kunstproduct 47 oorlogstuig
50 zeker type onderwijs 52 dierengeluid 53 beteuterd 55 leer van
het heldendicht 58 schaakterm 60 Turks vleesgerecht 62 deel van
het oor 63 holte onder de arm 65 wintersportartikel 66 windrichting
68 meetkundig lichaam 70 open strook in een bos 71 motorraces
72 vlek 73 koningin-regentes 74 muziekterm.

Gelijke letters zijn gelijke cijfers.

verticaal

1 publieke omroep 2 op de vermelde dag 4 in samenwerking met
(afk.) 5 deel van de Bijbel 6 evenredigheid 7 lager economisch en
administratief onderwijs 8 water in Friesland 9 een zekere 10 aanlegplaats 11 lofdicht 13 figuur uit een werk van Shakespeare
16 koude drukte 18 onder andere 20 kleurentelevisie 22 per week
24 meelproduct 25 opstootje 27 cosmetisch product 28 dierengeluid
30 betaalplaats 31 primitief wapen 33 voorzetsel 34 vreemde munt
35 golfterm 36 pagina (afk.) 37 onwillekeurige zenuwtrek 38 groet
45 rechtsterm 46 vlaktemaat 48 loofboom 49 overijling 51 welke
persoon 53 wijnsoort 54 vader 56 intrige 57 rivier in Duitsland
58 paardenkracht 59 soort heuvel 60 uitroep om een dier weg te jagen 61 projectiel 63 boom 64 doek 67 neon 69 voorzetsel.
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WIBO & GORP

PUZZELS
798

■ Rintje Ritsma (l.) met investeerder/wijnboer Ben Pon (m.)
en recreatieondernemer Henk
Ketelaar.

CCHJ -

FGH

= KEAJ

+
DGG +

CBA

+
= KHHH

★★

4
5 9
7
]]]]]]]]]
_________
6
2
]]]]]]]]]
_________
3
9
2
]]]]]]]]]
_________
7 6
9 8
]]]]]]]]]
_________
8
3 6 4
9
]]]]]]]]]
_________
4
5
1
]]]]]]]]]
_________
8 5 1 2
]]]]]]]]]
_________
3 8
1
7 9
]]]]]]]]]
_________
2 6
4
]]]]]]]]]
_________

5 X 30 +

ABC SUDOKU
Bij de lettersudoku gebruikt u in plaats van
A,B,
D,C,
E, D,
L, E,
N, F,
O,G,
S,HT en
en I.Z.
cijfers de letters A,

CJBE -

BFG

= CEAJ

PUZZEL MEE EN WIN € 85!
1 7
3 9
6
_________
]]]]]]]]]
6
9 5
_________
]]]]]]]]]
4
1
_________
]]]]]]]]]
2 5
1 8
_________
]]]]]]]]]
3 8
_________
]]]]]]]]]
3
_________
]]]]]]]]]
2
7
3 4
_________
]]]]]]]]]
8 1
7
_________
]]]]]]]]]
6 4
_________
]]]]]]]]]
ZO DOET U MEE!
De oplossing van de sudoku is het cijfer in het grijze
hokje. U kunt deze op de dag van uitgave doorbellen
op 0909-50 50 316 (€ 0,35 per gesprek).
U kunt ook een sms’je met de oplossing van de
dagpuzzel sturen. Sms: sud <spatie> oplossing naar
4422 (bijvoorbeeld sud 8) op de dag van uitgave.
De kosten bedragen € 0,35 per sms plus de kosten
die uw telecomprovider in rekening brengt.
Eén keer per week wordt bepaald wie de winnaar is.
Winnaars krijgen schriftelijk bericht. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
Kijk voor meer informatie op www.denksport.nl/sms

BEL DE OPLOSSING DOOR NAAR 0909 5050 316
OF STUUR EEN SMS NAAR 4422

Nu te koop: Sudoku Ultra Lekker moeilijke sudoku’s!

N
S D
T
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D
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Z
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L
Z
_________
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A
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S
_________
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L
T
_________
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Z
E A
_________
]]]_]]]]]
E N
T L O S
_________
]]]_]]]]]

WELTEVREE

OPLOSSINGEN 797
Crypto
A zwemkleding
B kamikazepiloot
C openingsrede
D ambachtelijk
E winstaandeel
F tabaksartikelen
G vrijzinnigheid
Breinbreker
600 + 158 = 758
+
+
1858 - 139 = 1719
2458 + 19 = 2477

Rondedans
1 erna 2 Noor 3 polo 4
Rood 5 lire 6 zaal 7 aero
8 toga 9 trui 10 beul 11
bora 12 sari 13 Saba 14
boei 15 kano 16 Kiev 17
eens 18 NATO 19 nota
20 nano 21 NIPO 22 Elia
23 even 24 rest 25 ooit
26 oord 27 euro 28 olie
29 vlam 30 nova 31 norm
32 mier 33 edel 34 peuk
35 kien 36 demo 37 oven
38 eend 39 dreg 40 loge
41 opoe 42 lonk.
De vinger op de zere
plek leggen.

4-sterren Sudoku

ABC Sudoku

837592146
194368275
256471389
385246917
941785632
672139458
513927864
469853721
728614593

EOSIYMHPN
MHNOPEISY
YPINSHMEO
INOMESYHP
HEPYINOMS
SYMPHONIE
NIYEMPSOH
OSEHNIPYM
PMHSOYENI

GARFIELD

■ Marjon
Lambriks
en dirigent
Ed
Spanjaard.
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Händeldag op 22 juli in hartje
Kerkrade.
Het concours speelt zich
grotendeels af in de gerenoveerde muziektempel. Dirigent Ed Spanjaard verwacht
dat de akoestiek aanmerkelijk verbeterd zal zijn. „We
moeten het nog ervaren dus
het wordt heel spannend.”
Kerkrade maakt zich in ieder geval op voor het wereld-

■ (V.l.n.r.) Acteur Huub
Stapel en de burgemeesters
Jos Som en Reg van Loo.
muziekfestival. Burgemeester Jos Som: „Dit evenement
is van groot belang, ook voor
de omgeving.” Volgens gedeputeerde Odile Wolfs, horen
muziek en Limburg bij elkaar. „Het verbroedert.” Sopraan Marjon Lambriks
stopt dit jaar met haar zangcarrière.
„Maar ik ga een gala organiseren waarvan de opbrengst is bestemd voor kinderen. Elk jaar wordt er geloot voor een ander doel.”
De operazangeres wordt dit
jaar 60 en dat wordt
groots gevierd.

TEUNenTOUR

G

Girona - Barcelona

oed onthouden: Cargolode is een mixed grill van slakken, worstjes en lamskarbonades, Boules de Picoulat,
gehaktballetjes met gekookte witte bonen en Poulet à
la Catalane, kip met tomaat en paprika. Enfin, juist hadden
wij de gerechten van de Pyrénées-Oriëntales goed in ons
hoofd gestampt en nu moeten wij van het zuidelijkste puntje
van Frankrijk afscheid nemen.
Op de valreep kopen wij nog blikjes ansjovis van Coulliore
en een paar flessen mooie zoete wijn Muskat de Rivesaltes,
maar ook een grand cru (die dertig maanden oud moet zijn)
van Banyuls. Zullen de renners wel weten dat ze vandaag
starten in een culinair, maar vooral revolutionair gebied? Jazeker, hier begon de victorie van de man die is uitgeroepen
tot ’s werelds beste kok: Ferran Adriá van restaurant El Bulli
in Rosas. Uit alle delen van de wereld komt men naar dit culinaire bedevaartsoord. Mijn mening dat Adiá meer alchemist
is dan kok, is slechts gebaseerd op één bezoek. De gepresenteerde gerechten deden mij denken aan Kees Schilperoords
programma ’Raden maar’. Of Adriá een eend in z’n geheel
kan braden, met l’amour gemaakt, betwijfel ik. Toch heeft
hij mijn respect, want Adriá heeft heel wat koks wakker geschud, bovendien heeft hij de Catalaanse keuken op een zeer
hoog niveau gebracht. Vanavond ga ik toch maar eten in Los
Caracoles, sinds 1835 het oudste restaurant van Barcelona. In
deze volkszaak lopen vriendelijke obers rond die er zo te zien
sinds de oprichting werken.
Tonny Eyk

