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Schouwen-Duiveland

PREMIUM

NET BINNEN
12-11 PREMIUM Els heeft ruimte zat op haar mini-camping,
maar moet huilende gasten van Duinrand teleurstellen; ‘Méér
mag niet’
12-11 Oude Lidl in Zierikzee is verkocht; bestemming als
wijkcentrum of sportschool hoort tot mogelijkheden
12-11 PREMIUM Met spoed ’s nachts een taxi nodig op
Schouwen-Duiveland? Vergeet het maar
Chef de cuisine Kees Visser en Junior Sous Chef Jeffrey
Buijl druk bezig met het oefenen op hun gerechten voor de
Bocuse d'Or. © Marieke Mandemaker

Vooruit, chef-kok
Kees Visser droomt
nog één keer van het
winnen van de
Bocuse d’Or
ZIERIKZEE - Ze zijn al zeven jaar een team
en stonden al eerder twee keer in de
landelijke finale van de prestigieuze
internationale kookwedstrijd Bocuse d’Or,
maar ditmaal is het erop of eronder. Na vijf
keer vindt chef-kok Kees Visser (41) uit
Zierikzee het welletjes. Stiekem dromen hij
en souschef Jeffrey Buijl (21) wel van de
winst. Niet alleen landelijk, maar
wereldwijd.
Valeska Nastaly 19-08-21, 21:00

12-11 PREMIUM Soroptomisten Schouwen-Duiveland in de bres
tegen geweld: ‘Jammer dat gemeente licht niet op oranje zet’
11-11 PREMIUM De Markt in Brouwershaven staat op z'n kop:
‘Even op de blaren zitten voor een mooi resultaat’

BEKIJK ALLE ARTIKELEN

Of hij graag een Michelinster zou willen?
,,Zulke dingen mag je nooit hardop
uitspreken", zegt Kees Visser. Datzelfde geldt
eigenlijk ook voor zijn aspiraties bij de
deelname aan de Bocuse d’Or, een wedstrijd
die vernoemd is naar de vermaarde Franse
sterrenchef Paul Bocuse. Die naam zegt al
genoeg over het niveau van de wedstrijd.
Winnen is gewoon ontzettend moeilijk,
volgens Visser. ,,Je moet het echt niet
onderschatten. In 2013 deed ik voor de eerste
keer mee en toen wist ik dat ik geen schijn van
kans had.” Nu staan de zaken er anders voor.
,,Ik heb nu veel meer ervaring.”

Hoe volg jij het nieuws? Vul onze
enquête in

Heel veel mensen kijken mee
En nog blijft het moeilijk. ,,De landelijke finale
op 20 september is in Ahoy in Rotterdam. Er
staan dan heel veel mensen op je vingers te
kijken. Bij de wereldfinale in Lyon heb je
tribunes met wel 4000 man, dus de druk is
enorm.” De Bocuse d’Or wordt ook wel de
Olympische Spelen voor koks genoemd en dat
is niet gek als je kijkt naar de voorbereiding.
Want Visser en Buijl zijn al sinds 24 juni
wekelijks aan het oefenen in de keuken van
hun werkgever hotel Mondragon in Zierikzee.
Na een brainstormsessie zijn ze aan de slag
gegaan met het testen van smaken. Ze
moeten met een aantal verplichte ingrediënten
werken, zoals rode mul en kalfshaas.
Daaromheen hebben ze wat meer vrijheid.
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‘Hebben jullie daar nou
zo lang over gedaan?’,
vroegen collega's.

Els heeft ruimte zat op haar mini-camping,
maar moet huilende gasten van Duinrand
teleurstellen; ‘Méér mag niet’

Foto Bob Noomen sluit zaterdag definitief de
deur
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- Kees Visser, chef-kok

Omdat hun drie concurrenten van de
landelijke finale mogelijk kunnen meekijken,
verklappen ze zo min mogelijk over hun
gerechten. Nou ja vooruit, een tipje van de
sluier. ,,We gaan iets doen met stamppot peen
en uien, maar dan anders.” De gerechten, die
eruitzien als heel veel gekleurde bonbons,
staan vast. ,,We zijn nu toe aan het trainen op
tijd. We hebben namelijk 5 uur en 35 minuten
om alles te maken en die tijd heb je echt
nodig", zegt Visser. ,,Laatst liepen collega’s de
keuken in en toen zagen ze de twee borden
met gerechten staan. ‘Hebben jullie daar nou
zo lang over gedaan?’, vroegen ze. Maar het
kost echt zoveel tijd.” Daarom komt het menu
ook niet op de kaart te staan in Mondragon.
,,Dat is niet te doen.”
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De Markt in Brouwershaven staat op z'n kop:
‘Even op de blaren zitten voor een mooi
resultaat’
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WEBWINKEL
Diergaarde Blijdorp

Van €24.5 voor €14.5
Naar Van der Valk: Vroege Toekan Weken

Voor €64
Classical Christmas Concert

Van €80 voor €49
Disney’s Aladdin de musical - Tot € 10,voordeel per ticket!

Voor €49
The Harry Potter Symphony

Je moet die gerechten
blindelings kunnen
maken.

Voor €49
BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

- Kees Visser, chef-kok

Voor nu is het trainen, trainen en nog eens
trainen. ,,Je moet die gerechten blindelings
kunnen maken.” En dan nog kunnen Visser en
Buijl alles zo perfect in orde hebben, ,,het
komt nooit warm aan bij de jury. Je ben zelf al
20 minuten bezig om de schaal te dresseren,
dus dat is iets om rekening mee te houden.
Als iets warm is, is de smaak hoger. We
moeten het dus iets meer op smaak maken
voor wanneer het afgekoeld is.”
Verrassingen in de garnituren

ACM trekt vergunning
Welkom Energie in
financiële vergelijkingssite van

Het bedrijfsweblog van de grootste
Nederland.17-09-20
Lees meer over het
bedrijf, de mensen en de
onderwerpen die hen bezighouden.

MEEST GEDEELD

Buijl en Visser zijn op elkaar ingespeeld. De
chef-kok zorgt voor de vis en het vlees, de
souschef zorgt voor de garnituren. ,,Ik heb het
makkelijk”, zegt Visser. Want in die garnituren
zitten de verrassingen verstopt. En wat nou
als ze winnen? ,,Het opent heel veel deuren
voor je als kok, wat je erna ook gaat doen.”
Visser zegt het wedstrijdkoken overigens niet
helemaal vaarwel. ,,Ik ga een cursus doen om
te jureren bij kookwedstrijden.” En Buijl? Die is
nog niet uitgestreden. ,,In januari doe ik mee
aan het NK jonge koks in Amsterdam.”

Je las zojuist één van je
gratis PREMIUM artikelen
Log in als abonnee of abonneer direct om onbeperkt
PREMIUM artikelen te lezen op AD.nl en in de app.
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Na deze periode heeft u een maandelijks opzegbaar
abonnement tegen het dan geldende reguliere tarief.
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2. Vul je e-mailadres in
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website en app.
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Automatische incasso
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