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Koksduo uit Zierikzee wint koo…
Seizoen 2021

"V!f keer is scheepsrecht", zegt chefkok Kees
Visser de dag na de finale van Nederlandse Bocuse
d'Or. Samen met z!n 21-jarige souschef Jeffrey
Bu!l wint h! maandagavond met onder andere 'een
hutspotje' de eerste pr!s.

"In 2013 deed ik voor het eerst mee. Nu, v!f keer
verder, mogen we naar de Champions League van de
kookwedstr!den!", vertelt Kees Visser aan Hart van
Nederland.

Beetje brak
Met een kleine kater wordt de chef-kok uit Zierikzee
dinsdagochtend wakker. "Ik ben een beetje brakkig.
We hebben wel een klein feestje gehad maar het is
vooral de ontlading van afgelopen maanden", vertelt
h!.
Aan de wedstr!d die maandagavond op z!n
hoogtepunt kwam, gaat namel!k vier maanden
voorbereidingst!d vooraf. Na zes brainstormsessies,
researchen, oefenen en verfijnen heeft het duo
uiteindel!k de jury overtuigd. "We hebben de
gerechten wel dertig keer gemaakt denk ik. Er z!n
een aantal verplichte ingrediënten en er was nog een
black box met geheime producten. We moesten in
ieder geval rode mul gebruiken, kalfshaas, kokkels
en daarb! vier garnituren waarvan twee met
ingrediënten uit de black box dus."

Niet vlekkeloos

Door de goede voorbereiding en het improviseren
hebben Kees en Jeffrey uiteindel!k de eerste plek te
pakken. Maar de finale zelf ging niet helemaal
vlekkeloos. "T!dens zo'n wedstr!d heb je een
gedeelde bordenwarmer die ervoor zorgt dat de
borden op 70 graden bl!ven tot het opmaken. Ik
pakte als laatste de borden uit de warmer en deze
waren gloeiend heet, 140 graden! Ik ben toen wel
even boos geworden." Gelukkig lukt het Kees om
binnen de t!d de borden met koud water om te
spoelen en te pol!sten. "Maar dat was wel even een
stressmomentje."

Champions League
In het dagel!ks leven werken de mannen in de
keuken van een hotel in Zierikzee. "Ik ben de chefkok en Jeffrey is m!n souschef. H! is echt een
talent. Op z!n veertiende kwam h! al in de keuken
k!ken en h! is eigenl!k nooit meer weggegaan."
Als duo hebben ze drie keer meegedaan aan de
Nederlandse Bocuse d'Or. Met deze winst mogen ze
in maart meedoen aan de Europese wedstr!d in
Boedapest. Wie daar goed scoort mag meedoen aan
de wereldfinale van de Bocuse d'Or in Lyon. "Ter
vergel!king: dat is de Champions League onder de
kookwedstr!den. In Nederland z!n we vr! nuchter,
maar de chefs die daarheen gaan uit b!voorbeeld
Frankr!k en Amerika z!n echt sterren."  Komend
weekend gaan Kees en Jeffrey k!ken naar de
wereldfinale van dit jaar, die dus plaatsvindt in Lyon.
"Hierna gaan we trainen, trainen en nog eens
trainen. We kr!gen hulp van sterrenchefs en kunnen
b!voorbeeld al nadenken over de garnituren." De

komende maanden wordt het in ieder geval hard
werken. En mocht het duo nou zelf doorgaan naar de
finale van volgend jaar? "Dan gaat er echt een wereld
voor ons open, dat weet ik zeker." 
Deel dit artikel
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Puppy Luna bleek na
aankoop ‘illegaal’ en
werd in beslag
genomen: 'Gelukkig
waren m!n kinderen
niet thuis'

Een kat in de zak gekocht, of eigenl!k een hond.
Het overkwam de familie Kevenaar uit Arnhem. Ze
wisten al b! het kopen van een pup op Marktplaats
alert te moeten z!n voor oplichters, maar dat z! in
deze situatie terecht zouden komen, hadden z!
nooit verwacht. Hun twaalf weken oude pup bleek
na aankoop 'illegaal', met als gevolg dat de hond in
beslag werd genomen door de NVWA.

Al langer dan een maand mist de familie uit Arnhem
hun Franse buldogpup genaamd Luna. Hondenbaasje
Arnoud Kevenaar voelt zich niet alleen opgelicht
door de verkoopster op Marktplaats, ook staat h!
met lege handen. "Ik k!k al langere t!d naar een leeg
mandje b! m'n bureau. We hebben ook nog haar
riempje ongebruikt hier hangen", vertelt een
emotionele Kevenaar aan Hart van Nederland .

Lees ook:
Baasje mishandelde
hond Tommy 'zal niet
rusten' tot agenten
worden gestraft

Vaccinatieboekje
Onlangs kocht de familie op goed vertrouwen het
hondje van een verkoopster uit Boxmeer. De vrouw
heeft drie viervoeters in de aanbieding, zogezegd
afkomstig uit het buitenland. B! aankoop kr!gt het
gezin de papieren mee die horen b! de hond. Arnoud
kr!gt dan ook een vaccinatieboekje, waar in een
onbekende taal staat dat Luna drie inentingen heeft
gehad.
Kevenaar wist op te moeten letten b! het kopen van
honden en de verkeerde signalen te herkennen, de
familie heeft hier ook al ervaring in. Toch bleek het
na de aankoop van de twaalf weken oude pup flink

mis.

Naar de dierenarts
Het hondje kreeg een aantal dagen na aankoop
dunne ontlasting. Kevenaar aarzelde geen moment
en ging langs b! de dierenarts. Na een kuur tegen de
dunne ontlasting, stond het gezin weer buiten en
ging het al snel beter met hondje Luna. Totdat een
paar dagen later medewerkers van de NVWA en een
stel agenten voor de deur stonden.
Ze kwamen om Luna mee te nemen en in strikte
quarantaine te zetten. Het hondje zou 'illegaal' vanuit
Turk!e z!n gekomen en een inenting missen tegen
hondsdolheid, ook wel rabiës genoemd. De melding
kwam van de desbetreffende dierenarts die volgens
protocol de melding van de missende vaccinatie
maakte.

Lees ook:
Illegale puppyhandel
harder aangepakt:
'Loopt de spuigaten uit'

'Familielid meegenomen'
"Op de dag dat ze aanbelden, z!n ze hier het huis
zowat binnengestormd. Gelukkig waren m!n
kinderen niet thuis. Het was heel verdrietig om m!n
dochter van v!f jaar te moeten vertellen dat de hond
is meegenomen", legt Kevenaar uit.
O ok de NVWA zegt het vervelend te vinden dat

hondje Luna is meegenomen, maar tegel!kert!d ook
noodzakel!k. Nederland kent geen gevallen van
hondsdolheid en de inspectiedienst wil dat graag zo
houden. Een hond met rabiës kan ervoor zorgen dat
andere honden die in contact z!n geweest dan ook
moeten worden afgemaakt. Ook kunnen mensen ook
flink ziek worden na contact.
"Het is natuurl!k heel naar als een baasje in deze
situatie terechtkomt. Daarom adviseert de NVWA om
vooraf goed onderzoek te doen. Malafide handel in
honden bl!ft bestaan zolang het malafide handelaren
lukt om hun honden te verkopen", laat een
woordvoerder van de NVWA weten.

Lees ook:
Dít is de nieuwe hond
van koning WillemAlexander en koningin
Máxima

Terugkeer naar gezin
Op 27 januari zou hondje Luna weer terug mogen
naar het gezin. Toch is de familie daar niet gerust
op. "Ik ben bang dat we haar niet meer terug kr!gen,
de NVWA laat weinig weten. Dan denk ik: Neem ons
alstublieft mee in deze ellende", aldus het bezorgde
hondenbaasje.
Volgens de woordvoerder van de NVWA zal het
hondje wel degel!k terugkeren naar het gezin. De
langere quarantainet!d is te verklaren: voor
zeldzame gevallen kan de NVWA beslissen een dier

dat verdacht wordt van hondsdolheid voor een
periode van maximaal zes maanden onder toezicht
te houden.
De Arnhemse hondeneigenaar wil graag
gerechtigheid voor de situatie waar h! en z!n gezin
in zouden z!n gebracht. Kevenaar wil een rechtszaak
beginnen tegen de hondenverkoopster uit Boxmeer
en heeft inmiddels aangifte gedaan van oplichting b!
de politie. Ook wil Kevenaar alle onkosten die door
het NVWA z!n gemaakt, naar schatting tussen de
1000 en 2000 euro, op de verkoopster verhalen.
Deel dit artikel
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Jongerenwerker (44)
liet kwetsbare
jongeren vechten in

eigen 'Fight Club'

Een jongerenwerker uit Maastricht zit vast omdat
h! jongeren zou hebben aangezet tot geweld. De
gevechten zouden ook z!n gefilmd. Dat bevestigt
het Openbaar Ministerie (OM) vr!dag na
berichtgeving hierover door 1Limburg.

De raadkamer van de rechtbank heeft het voorarrest
van de jongerenwerker, de 44-jarige Sjef Z.,
inmiddels met drie maanden verlengd. Volgens
1Limburg zou de man, die in dienst was van
welz!nsorganisatie Trajekt, gevechten tussen
kwetsbare jongeren hebben georganiseerd en deze
ook hebben gefilmd.

Echte gevechten

Echte gevechten
De jongeren werd verteld welke rol ze moesten
aannemen. Soms 'speelden' ze het slachtoffer en
moesten ze zich laten mishandelen, soms moesten
ze juist 'spelen' dat ze iemand anders mishandelden.
De gevechten waren echter geen spel, maar vonden
daadwerkel!k plaats.

Lees ook:
Zorg en welz!n
schreeuwt om 20.000
extra handen: 'Het
verschil dat je maakt is
groot'

De opnames zouden gebundeld worden tot een film,
denken aan de Amerikaanse film Fight Club . Eerder
maakte welz!nsorganisatie Trajekt ook al een film,
ook daar was jongerenwerker Sjef Z. b! betrokken.
De slachtoffers vonden het dus niet gek dat h! dit
keer weer aan 'een film werkte'.

Geen aangifte
Volgens de regionale omroep loopt er ook een
onderzoek tegen een paar betrokken jongeren, maar
daarover wilde een woordvoerster van het OM niets
zeggen. Directeur Ward V!gen van Trajekt laat aan
1Limburg weten dat er geen aangifte is gedaan tegen
Sjef Z. "Daar zien we geen aanleiding toe omdat er al
een onderzoek loopt."

Foto via Pexels
Deel dit artikel
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K!kers zien meerdere
dromen van Ik Vertrekstel in elkaar storten
na kopen bouwval in
Frankr!k

K!kers van Ik vertrek verontwaardigen zich
massaal over de naïviteit van Henny en Patrick uit
Vlaardingen. Het programma volgt hen deze week
t!dens hun avontuur om een Bed & Breakfast te
openen in Frankr!k.

Het stel pakt niet alleen hun spullen om in Frankr!k
een Bed & Breakfast te beginnen in het plaatsje
Benayes in het zuidwesten van Frankr!k. Ook willen
ze vanuit een gemoedel!k geel busje stroopwafels
gaan verkopen op de markt.

Lees ook:
'Functie elders' voor
Luisterpiet in
Sinterklaasjournaal,
Pieter Omtzigt ziet
gel!kenissen

Onvoorbereid
Dat tweede plan valt al snel in het water, omdat
Henny en Patrick zich niet zo goed hebben
ingelezen. Het heeft namel!k nog al wat voeten in de
aarde om een foodtruck te mogen beginnen... Een
bakkersopleiding van drie jaar om precies te z!n. De
gebrekkige voorbereiding zorgt dan ook voor de

grootste verbazing b! de k!kers van het programma,
die er flink op los tweeten.
Maris
@maristwit70

De stroopwafels verkopen kan niet want daar moet
je 3 jaar een bakkers opleiding voor volgen.
Lekkere voorbereiding ook..
#IkVertrek
Watch on Twitter

GIF

9:01 PM · Nov 11, 2021
28

2

Share this Tweet
Tweet your reply

Wilbert Mutsaers
@wilbertmutsaers

Ik geloof dat ik nog meer voorbereidingen voor een
weekend weg tref dan deze mensen voor hun
gehele emigratie naar Frankrijk #ikvertrek
9:16 PM · Nov 11, 2021
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Geen Schema
Maar ook met het gedroomde Bed & Breakfast
verloopt het niet soepel. Het stel heeft voor 40.000
euro een vervallen boerder! uit 1850 gekocht en het
onderhoud is op z!n zachtst gezegd achterstallig te
noemen. In het het huis waar het stel zelf wil gaan
wonen zit een enorm gat in het dak en er moet veel
meer gebeuren dan ze aanvankel!k dachten, maar
toch bl!ven de twee positief. De k!kers begr!pen er
opnieuw niets van...

marieke
@Marieke_Luiten

Als je maar niet opgeeft, dan komp het vanzelluf
goed...
#ikvertrek hou op hoor!!

8:58 PM · Nov 11, 2021
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Het beoogde budget van 25.000 euro voor het
opknappen van de boerder! wordt dan ook al snel
met duizenden euro's overschreden.

Maris
@maristwit70

Al 13 duizend euro over het budget..
U kunt nog wel de Cabrio kamer huren
#ikvertrek
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De twee gaan, zoals alt!d, zelf de klus klaren en
beginnen vol goede moed aan de verbouwing.
Zonder schema, want "dan kan je alleen maar
achterop raken", denken ze zelf.

Edwin
@edwingr

“We hebben geen schema.. dus da's wel prettig..
kan je ook niet achterop raken” love it! #ikvertrek
9:04 PM · Nov 11, 2021
3

Share this Tweet
Tweet your reply

Weer gesloten
Aan het eind van de aflevering hebben de k!kers
weinig hoop meer op een happy ending voor Henny
en Patrick, die hun chambres d'hôtes wel feestel!k
openen met mensen uit de buurt.
Tegen de verwachting van de meeste k!kers in laat
het stel maanden later aan AVRO Tros weten hun
droom nog niet te hebben opgegeven. Het B&B is
open geweest, maar inmiddels na een
kwaliteitscontrole weer gesloten. Over v!f jaar

willen Henny en Patrick richting de Provence/Côte
d'Azure gaan.

Beeld: AVRO Tros
Deel dit artikel
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'Uitvallende treinen te
w!ten aan verziekte
werksfeer b! ProRail'

Treinen die niet r!den, vooral rond de belangr!kste
post in Utrecht, z!n het resultaat van een verziekte
werksfeer. De onvrede onder verkeersleiders is al
jaren heel groot, vertellen meerderen van hen aan
het AD. Ze spreken van "een hoge werkdruk" en
klagen dat ze al jaren niet worden gehoord door de
directie van ProRail.

Er vallen al sinds de zomer meerdere treinen uit en

door één zieke verkeersleider lag het treinverkeer
tussen Utrecht en Arnhem afgelopen week nog
tweemaal urenlang stil. ProRail gaf als reden
daarvoor "een groot tekort aan verkeersleiders",
onder meer omdat veel veel medewerkers met
pensioen gingen, maar dat is volgens betrokkenen
slechts een deel van de oorzaak.
Op de belangr!kste post in Utrecht werken ongeveer
honderd mensen, maar de helft van hen is niet
inzetbaar wegens ziekte en omdat ze ontevreden
z!n. Door de slechte werksfeer is er onder de
verkeersleiders op de elf andere posten in
Nederland geen animo om de gaten in het rooster op
te vullen en volgens de krant is de bezetting ook de
komende week schaars.

Lees ook:
Speciale ontmoeting
tussen bedreigde
kuifmangabey en gorilla
in Kerkrade

Probleem speelt al sinds 2013
"De situatie is vanaf 2013 geleidel!k ontstaan, w!
vragen hier al jaren aandacht voor", zegt Vakbond
FNV Spoor-bestuurder Michiel Boer tegen de krant.
Toen was de verkeersleiding wegens de veiligheid
ruim voldoende bezet, maar "door marktdenken is
het aantal verkeersleiders de jaren erna
ingekrompen, met toenemende werkdruk als gevolg".

Lees ook:

Komende nacht wéér
b!na geen treinen door
personeelstekort
ProRail

Te laat
Om het tekort van zeker zestig verkeersleiders recht
te trekken, z!n er maatregelen getroffen als een
maandel!kse toeslag van driehonderd euro, het
inkorten van de opleiding tot verkeersleider en is het
budget voor werving vergroot. R!kel!k aan de late
kant, aldus bestuurder Boer. "Diverse directies van
ProRail hebben een t!dbom gecreëerd, die nu al
t!den aan het ontploffen is. Pas sinds enkele
maanden werkt men aan echte oplossingen."
ProRail bevestigt desgevraagd deze problemen in
het AD. "We hebben teveel gevraagd van mensen en
hadden dit eerder moeten adresseren”, aldus
woordvoerder Mart!n de Graaf.
Deel dit artikel
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Toon (32) en Janne
(26) kochten boerder!
mét de vorige
bewoner, z!n nu
mantelzorgers

B!na tien procent van de mantelzorgers in
Nederland voelt zich zwaar belast. In ons land z!n
dat al zo'n 460.000 mensen b! wie het water aan de
lippen staat. De komend jaren zal de vraag naar
mantelzorgers verder bl!ven toenemen, net als de
werkdruk, zo is de verwachting. "Het z!n echt
onzichtbare helden", vindt MantelzorgNL.

"Er wordt steeds meer gevraagd van de
mantelzorger. Door de druk op de zorg kr!gen deze
mensen er veel meer taken b! en er z!n voorbeelden
van mantelzorgers die voor twee mensen zorgen. Dat
is heel erg intensief", zegt Fleur Kusters van
MantelzorgNL. Die organisatie vraagt woensdag op
de Dag van de Mantelzorg aandacht voor het
probleem. Ook worden mantelzorgers in het zonnetje
gezet.

Lees ook:
Oproep aan jonge
mantelzorgers: 'Zorg
goed voor jezelf en deel
je zorgen'

Huis kopen inclusief bewoner
Twee b!zondere mantelzorgers z!n Toon (32) en
Janne (26) uit het Brabantse Oirschot. Het stel kocht
in 2017 een monumentale boerder! en daarb! ook de
mantelzorg over van de oorspronkel!ke bewoner, de
toen 80-jarige Doy. De boerenzoon werd geboren in
de woning en is er nooit meer weggegaan. H!
trouwde nooit en kreeg ook geen kinderen.
Toon kent Doy al sinds h! klein was, want h! het
achterneefje van Doy en opgegroeid in een boerder!
op enkele honderden meters van Doy's boerder!.
Toons moeder verzorgde de moeder van Doy tot aan
het dood en nu is Toon van plan hetzelfde te doen
voor haar zoon. "M!n moeder verzorgde z!n moeder
tot die stierf, dat deed ze naast haar werk in de zorg.
Het was als vanzelfsprekend. Doy daarentegen deed
dan wel eens wat klusjes b! ons thuis, zo hielpen we
elkaar."
"Eigenl!k doen we nu precies hetzelfde. Doy woont
b! ons op het erf in 't schot, een oude stal die we tot
mantelzorgwoning hebben verbouwd. W! houden
hem in de gaten en helpen hem waar nodig is. Aan de
andere kant helpt h! ons ook. Laatst paste h! nog op
onze dochter van 7 maanden. Het doel van ons
allemaal is om Doy minimaal 100 jaar te laten worden
dus laten we hopen dat we zo nog lang door kunnen
gaan."

Lees ook:

Manuela's broer Kees
moest bed vr!maken
voor coronapatiënt

Alles op camera vastgelegd
Het verhaal van Toon, Janne en Doy was voor
documentairemaaksters Inge Guffens en Eva Zwart
zo b!zonder dat ze er een film van maakte. "In 2017
voerden we de eerste gesprekken, daarna hebben we
twee jaar gedraaid", legt Guffens uit. "We hebben
alles gevolgd. Toon en Janne z!n nog aan het
verbouwen en Doy woont nu anderhalf jaar in z!n
nieuwe huis. Ik vind het prachtig om te zien hoe ze
met elkaar omgaan. Het is een wederkerig proces. Z!
hebben een waakfunctie, h! helpt hen andersom
ook."
Guffens en Zwart doen de komende periode
meerdere theaters aan met hun film over de
b!zondere mantelzorgers. Op de Dag van de
Mantelzorg worden er in heel het land activiteiten
voor mantelzorgers georganiseerd, zoals een gratis
filmbezoek, een high tea of een verwenpakket.
Daarnaast r!ken veel gemeenten een
mantelzorgwaardering uit.
Deel dit artikel
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