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LAAT HET PARELEN

Zeer geslaagd culinair 
festijn in het Waddencenter

De Nylander scoort op Cheese Bra

De leden van Fryslân Culinair hadden 
met een parade van acht gerechten alle 
registers opengetrokken om de gasten 
culinair te verwennen. De ene gang 
gaf weer een heel andere smaakbele-
ving dan de andere, maar toch was het 
menu harmonieus en uitgebalanceerd 
samengesteld. De reacties waren zeer 
positief. De accommodatie leende zich 
trouwens uitstekend voor zo’n culinair 
evenement. Het Waddencenter be-
schikt over een professionele keuken 
die geheel tot beschikking stond van 
de brigades van de restaurants. Er kon 
goed worden gewerkt en samenge-
werkt. Dat blijkt uit bijgaande foto-im-
pressie. (fotografie Albert Hendriks 
Friesland-Holland) 

Het menu was als volgt  
samengesteld:
* Friese bloemkoolcrème en couscous 
met gerookte IJsselmeerpaling en 
vadouvan

* Koude prei-shot met schuim van Wa-
doester

* Gerookte biet uit Sexbierum, schuim 
van bieten-gazpacho en haring

* Gemarineerde en geroosterde makreel 
met Friese groenten (gado gado), zilte 
plantjes van het Wad, geserveerd met 

pindacrème, komkommer en kokos
* Open ravioli, ragout van witvis en 
Wadgarnalen, bouillon van gepofte 
tomaat

* Bonbon van eendenlever met atjar 
van Friese rode kool, steranijs en chips 
van gepofte eendenhuid

* Frysk Black Angus uit Akkrum van de 
familie Kerkhof in de vorm van bitter-
bal, gerijpte lende, pulled beef en een 
jus van gefermenteerde knoflook, 
knolselderij uit Westhoek en zoetzure 
pompoen

* Mousse van Frysk Famke koffielikeur, 
sinaasappelgel, dúmkes-crumble en 
romig ijs van Weduwe Joustra Beerin-
nenburg

* Friandises, krokante lekkernijen

Het Fryslân Culinair Event werd 
mede mogelijk gemaakt door de 
volgende organisaties: 
Veltman Vis Service, Spadel (Bru mine-
raalwater), Mocca d’Or koffie, HANOS, 
Fortuin pepermunt, Kwast Wijnkopers, 
Fourcroy Wijnkopers, Wijnhuis Unik, 
Icarius Wijnen, Wielinga Wijnimport, 
distilleerderij Boomsma, Weduwe 
Joustra, Van Huisstede dé Slager, Krik-
ke groothandel en ambachtelijke slager, 
kaasboerderij De Gelder, Fries Journaal, 
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Afsluitdijk 
Waddencenter

Iedereen die met kaas van doen 
heeft, handelaren, verkopers en ma-
kers, gaat daarheen. Een keuring is 
het niet, de beurs is bedoeld om ka-
zen onder de aandacht te brengen.
Otto Jan en Marianne Bokma van 
de Nylander in Workum mochten als 
kaasmakers bij uitstek natuurlijk niet 
ontbreken en waren present met een 
selectie van hun kazen. Het was hun 
eerste keer. Via Lamuse in IJmuiden 
werden op Cheese Bra de kruidnagel 
oud en de naturel belegen en jong 
van de Nylander gepresenteerd. Met 
name de kruidnagel werd enthousi-
ast ontvangen. Otto Jan: ‘Deze kaas 
combineert geweldig met de rode 
Barbaresco-wijn uit de Piemonte. 
Proevers waren verrukt.’ Ze deden in-
spirerende contacten op: ‘We hebben 
gesproken met een Italiaanse mozza-
rellamaakster die ons een high five 
gaf toen ze hoorde dat wij rauwmelk-
se kazen maken. Dat vond ze gewel-
dig.’ Naast hele mooie en goede ka-
zen lag er ook kaas ‘net te fretten’, 
aldus Otto Jan. Cheese Bra leverde 
zakelijk wat op voor de Nylander. 

Otto Jan: ‘Eataly, een Italiaans culinair 
walhalla met vestigingen in Utrecht, 
New York, Boston en Los Angeles, is 
een nieuwe klant. Daar zijn we heel 
blij mee. Dit betekent voor ons een 
internationale doorbraak. Sinds kort 
gaat onze kaas ook naar Curaçao.’
Niet alleen de kaas van de Nylander 
gaat als een speer, ook de boter. Er is 
al een wachtlijst van klanten.

Het jaarlijks preuvenement van Fryslân Culinair is een groots festijn gewor-
den. Omdat het deze keer in het Afsluitdijk Waddencenter bij Kornwer-
derzand werd gehouden was er de naam Beleef eens Wad aan gekoppeld. 
En wat werd het een event! Bijna 300 gasten vermaakten zich geweldig 
in een schitterende entourage aan de voet van de Afsluitdijk met zicht op 
een onstuimig IJsselmeer. 

In Bra, een klein bergdorp boven Turijn, wordt eens in de twee jaar 
een grote internationale kaasmanifestatie gehouden: Cheese Bra, ont-
staan uit de slowfoodbeweging. Van over de hele wereld liggen er 
kazen uitgestald; Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Italië, 
Slowakije, Spanje, België, Engeland, Duitsland, Mongolië tot uiteraard 
Friesland aan toe. 

 CULINAIRE AGENDA 

RESTAURANT DE VRIJHEID 
OKTOBER/NOVEMBER 2019

24 NOVEMBER
tweede wijn & spijs zondag. Aanvang 15.00 uur €  44,50 p.p. Aperitief, 4  gerechtjes- 8 

wijnen met begeleiding en uitleg, Koffie met friandises.
 

30 NOVEMBER | 14 DECEMBER
Wildavond

 
7 DECEMBER

Diner met live muziek   uit de jaren 70 & 80 door Sonic Summer. Net als vorig jaar 
swingen, smullen en genieten van “verteerbare muziek” en heerlijke gerechten met 

een knipoog naar de jaren 70 & 80. Aanvang 19.00 uur
 

25 DECEMBER
Kerst diner 

Vanaf 31 oktober tot 21 november 2019 de Vrijheid wegens vakantie gesloten. 
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Producenten met het
FRYSLÂN CULINAIR LABEL

Onderstaande bedrijven brengen streekproducten op de markt onderscheiden zich 
daarbij door hoge kwaliteit, vakkennis, ambachtelijkheid en duurzame teelt, kweek 
of productie. Het Fryslân Culinair Label garandeert deze kwaliteiten. Alle bedrijven 
verkopen hun producten vanaf hun zaak.

Echte Bakker Marten Boonstra
Buorren 14 Akkrum
www.bakkerijboonstra.nl

Kaasmakerij De Nylander
Lange Leane 10 Workum
www.nylander.nl

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

Pieter Peit’s Hoeve
Buitenwalweg 6 Lies
(Terschelling)
www.pieterpeitshoeve.nl

Banketbakkerij
De Korenbloem
Galigastraat 16 Sneek
www.dekorenbloemsneek.nl

FZ Organic Food
Oppers 58 Wolvega
www.fzorganicfood.com

Schaafsma Patisserie
Dijkstraat 46 Franeker
www.schaafsmafraneker.nl

Natuurtuin It Hummelhûs
Schoterlandseweg 135
Oudehorne
www.natuurtuinhummelhus.nl

Bakker De Vries
Hoofdstraat 5 
Koudum

Ambachtelijke Slagerij
Menno Hoekstra
Bumaleane 2 Anjum
www.slagerijmennohoekstra.nl

Kaasboerderij Ameland
Pietje Miedeweg 6
Ameland
www.kaasboerderijameland.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32
Sneek
www.weduwejoustra.nl

Kaasboerderij De Gelder
Heawei 42 Tynje
www.kaasboerderijdegelder.nl

Fiskerijbedriuw
Ale de Jager
Oan it Swin 9 Reduzum
www.praamvissenadejager.nl

Eilandbonbons
Oosterburen 24
Terschelling-Midsland
www.eilandbonbons.nl.

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

van Huisstede dé Slager
De Alde Mar 24
9035 VP Dronryp
www.deslager.nl

Veltman Visservice
Industrieweg 18 | Harlingen
www.veltmanvis.nl

Weduwe Joustra
Kleinzand 32 | Sneek
www.weduwejoustra.n

Unik Wijnhuis/LFE
Moleplaat 59
Leeuwarden
www.unikwijnhuis.nl

Mocca d’Or
Curieweg 25
Zwolle
www.moccador.nl

Slagerij van Huisstede
De Alde Mar 24 | Dronrijp
www.slagerijvanhuisstede.nl

Vanilla Venture
Contactweg 30e
Amsterdam
www.vanillaventure.nl

Spadel Nederland BV
Brieltjenspolder 28-D | Made
www.spadel.com

Bidfood
Osloweg 11-17
Groningen
www.bidfood.nl

Hanos Heerenveen
Houtdraaier 2 | Heerenveen
www.hanos.nl

Bouwhuis  
Horeca en Grootverbruik
De Wieken 2 Sint Nicolaasga
www.bouwhuis.nu

Drankenhandel Hooisma BV
Edisonstraat 14 
Franeker
www.drankenhandelhooisma.nl

Culinaire Groothandel G. 
Krikke & Zn. B.V.
Biensma 34 Grou
www.krikke.nl

Kwast Wijnkopers B.V.
Roggestraat 30 
Nieuw-Vennep
www.kwastwijnkopers.nl

Fortuin Wilhelmina Pepermunt
Fortuinweg 2
Dokkum
www.fortuin.com

Velzen Textielreiniging B.V.
De Marne 108A
Bolsward
www.velzentextiel.nl

Boomsma Distilleerdij
Edisonstraat 4-6
Leeuwarden
www.boomsma.frl

Fourcroy
Parklaan 43
Bussum
www.fourcroy..nl

NNRD
Het Helmhout 5
9206 AZ. Drachten
www.nnrd.nl

Wielinga Wijnimport
Molenstraat 34
Leeuwarden
www.wielinga.nl

Icarius
Hendrikalaantje 14
Laren
www.icarius.nl

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl

Vrienden van FRYSLÂN CULINAIR

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

Kleinzand 32 8601 BH Sneek Tel. 0515-412912 info@weduwejoustra.nl www.weduwejoustra.nl



Vriend van Fryslân Culinair – Veltman Vis Service

Luuk Jellema en Peter Horjus  
nieuwe directeuren/eigenaren
Veltman Vis Service: de waarheid komt altijd boven water
Met andere eigenaren/directeuren 
is Veltman Vis Service in Harlingen 
aan een nieuw hoofdstuk begon-
nen. Jan en Gerlofke Schuil-Fopma 
hebben eerder dit jaar het kwali-
teitsbedrijf overgedragen aan Luuk 
Jellema (39) en Peter Horjus (46). 
Luuk is een vertrouwd gezicht want 
hij is reeds 15 jaar in dienst. Peter 
daarentegen komt bij Albert Heijn 
vandaan. Daar was hij teamleider. 
Peter is gepokt en gemazeld in de 
voedingsmiddelen en de retail.

Het tweetal vult elkaar goed aan. Luuk 
kent het bedrijf door en door en is 
commercieel sterk, Peter heeft operati-
onele en logistieke kwaliteiten. ‘Ik kan 
me zelf niet opsplitsen. Daarom wilde 
ik niet in mijn eentje de leiding heb-
ben. Dit bedrijf is te hectisch om alles 
in je uppie te doen. Jan (50) en Ger-
lofke (53) hebben het ook altijd samen 
opgepakt,’ aldus Luuk. Hij zocht dus 
iemand die met hem de kar wilde trek-
ken en die zoektocht duurde niet lang.
‘Peter en ik kennen elkaar al twintig 
jaar. Wij weten wat we aan elkaar heb-
ben. Acht jaar geleden heb ik hem al 
eens het voorstel gedaan om hier te 
solliciteren. Maar Peter was daar toen 
nog niet aan toe, en het bedrijf ook 
nog niet. Nu dus wel.’ 

Of ze al ingespeeld zijn? Luuk: ‘Laat ik 
het zo zeggen dat we naar elkaar toe 
groeien. Deze verhouding geeft wel 
een nieuwe dimensie aan ons. Wij wa-
ren vrienden, en dat blijven we, maar 
we zijn nu ook collega’s, partners.’ 
Met vis had Peter, die op zijn veer-
tiende naar Friesland verhuisde, in zijn 
vorige functie niet zo veel van doen: 
‘In ieder geval lang niet in die mate als 
bij Veltman natuurlijk.’ Voor Peter was 
zijn nieuwe rol even wennen: ‘Het ver-
schil met Albert Heijn is dat ik daar met 
eindproducten werkte en hier met een 
halfproduct, een vers en kwetsbaar 

product dat heel wat anders is dan bij-
voorbeeld een pot doperwten.’

Luuk begon zijn loopbaan als in-
valkracht bij de patatfabriek in Oos-
terwierum. Bij Veltman leerde hij alle 
facetten van het vak kennen. Van zijn 
ambitie om ooit de leiding over te ne-
men maakte hij nooit een geheim.
Jan: ‘Luuk streeft altijd het hoogste na. 
In het bedrijf maar ook voor hem zelf. 
Hij wil altijd hogerop.’ Er komt veel op 
hun pad, weet Gerlofke, die nog een 
poosje blijft ondersteunen in het ma-
nagement. ‘Het verschil tussen werk-
nemer en werkgever is groot,’ zegt zij.
Luuk weet het: ‘De handel in vis gaat 
heel snel. Wij weten vandaag niet wat 
de klant morgen wil hebben. Je moet 
heel snel kunnen schakelen.’ Dat vergt 
derhalve veel van de organisatie, de 
orderverwerking en de logistiek. Luuk: 
‘Dit bedrijf is heel dynamisch, met veel 
druk. Gelukkig kunnen wij terugval-
len op een goed en enthousiast team, 
dat goed meedenkt om elke dag weer 
mooie vis bij onze klanten te krijgen.’

Eten en weten
Luuk en Peter gaan grenzen verleggen. 
Ze hebben een duidelijke visie: nog 
meer streekgebonden producten, nog 
meer herleidbaarheid en nog meer 
transparantie. Luuk: ‘Een gast in een 
restaurant wil graag weten waar zijn 
vis gevangen is, door wie en waarmee. 
Dat wordt steeds belangrijker en dat 
gaan wij waarmaken; eten en weten. 
Al onze vis is traceerbaar.’
Exclusiviteit is voor het onderscheidend 
vermogen ook van belang: de Laaksu-
merbot komt bij Jan en Joop de Vries 
vandaan, de Waddenmossels en Wad-
denkokkels komen van de HA 24, de 
zeebaars en de harders van de HA 11, 
de Wadoesters bij Jaap Vegter enzo-
voorts.

IFS-keurmerk
Jan: ‘Er wordt in onze branche nog 
te veel gerotzooid door bijvoorbeeld 
vis te injecteren. Daar houden wij 
ons verre van. Wij hebben een eigen 
zalmrokerij waar wij alle zalm roken 
zonder toevoegingen voor een lange-
re houdbaarheid. Die tasten namelijk 
smaak en kwaliteit aan. Wij willen het 
beste voor onze klant en zijn gasten. 
Veltman is in het Noorden een van de 
weinige visleveranciers die gecertifi-
ceerd zijn met het IFS-keurmerk. Voor 
een onderneming met zo’n groot scala 
aan producten, meer dan vijfhonderd, 
is dat bijzonder. Dat aantal komt door 
maatwerk en specialisatie nog veel ho-
ger te liggen. Wat artikelnummers be-
treft wordt de grens van duizend ge-
passeerd. Veltman levert bijvoorbeeld 
alle vis aan op de wijze hoe de klant 
dit wil; bijvoorbeeld gefileerd, geporti-
oneerd zonder of met huid, geschubd 
enzovoorts. Duurzaamheid, nog een 
item dat telt bij Veltman. Niet alleen 
belangstelling voor de markt maar ook 
wat in zee leeft. Luuk: ‘Wij houden re-
kening met de seizoenen. Vis in de kuit 
moet je met rust laten en is trouwens 
ook minder lekker omdat de kracht 
uit het product is. Bovendien moeten 
we over honderd jaar nog vis kunnen 
eten. Elk levend wezen op onze pla-
neet moet zich kunnen voortplanten.’
Dat de concurrentie daar niet altijd 
rekening mee houdt, het zij zo: ‘Wij 
vinden dat wij juist met informatie en 
advisering onze positie versterken.’

Transparant
Transparantie is een vanzelfsprekend-
heid. Jan: ‘Sommige vissoorten wor-
den ontdooid verkocht. Wij zijn de 
eerste leverancier die dit vermeld. Dit 
doen wij omdat wij eerlijk en trans-
parant willen zijn naar de klant.’ En 
dan lachend: ‘De waarheid komt altijd 
boven water.’ Gerlofke: ‘Doen wat je 
zegt en zegt wat je doet. Zo luidt ons 
parool.’ De twee zijn verheugd dat 
de continuïteit gewaarborgd blijft: de 
klant heeft van de overname weinig 
tot niets gemerkt. 

Luuk Jellema, Gerlofke Schuil-Foppema, Jan Schuil en Peter Horjus
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KOST WINNING
Leeftijd 51.
Geboorteplaats Voorhout.
Woonplaats Sneek.
Burgerlijke staat Hijlien, zoon Ruben 
(21) en dochter Sabine (18).
Opleiding vwo Noordwijkerhout, Koninklij-
ke Militaire Academie Breda, elektrotechniek 
TU Delft.
Functie Ondernemer en uitvinder, directeur/
grootaandeelhouder Bright Spark in Joure.
Werk/carrière Technisch officier in de 
luchtmacht bij de squadrons 322 en 323 op 
Vliegbasis Leeuwarden, in 2002 oprichter 
van Bright Spark in Joure en managing 
director van dit bedrijf.
Restaurant Le Petit Bistro Sneek.
Kok Wouter Brandsema.
Bediening Jan Gerard van der Wal.
Interview Albert van Keimpema.

Maurice Tax 

Column

vlnr. Wouter Brandsema, Maurice Tax 
en Jan Gerard van der Wal

SNEEK – Maurice Tax van Bright 
Spark (onderdeel van Wateralliance 
en nauw betrokken bij Wetsus) 
heeft op de dag van de dineraf-
spraak zijn veertiende patent in 
huis. Hij is een erkende grootheid 
in de behandeling van water, dat 
eenmaal op basis van de techniek 
elektrolyse een waar wondermid-
del is in allerlei toepassingen. En 
zo bedenkt hij steeds weer wat 
nieuws waar de wereld wat aan 
heeft. ‘Geef mij een opdracht en ik 
regel het,’ zegt Maurice, die voor 
zijn vijftigste ‘klaar’ wilde zijn. 
Financieel dan, niet in zijn werk. In 
zijn bedrijf in creatieve en innova-
tieve waterbehandelingen heeft 
de Zwitserse beursgenoteerde far-
maceut Lonza (omzet € 1,2 miljard) 
april 2017 een aandeel genomen, 
hoewel Maurice met 24 procent 
een meerderheidsbelang houdt. 
Lonza brengt o.a. chloortabletten 
voor zwembaden op de markt en 
heeft in Bright Spark een groene 
watertak erbij. 

Tax is een opvallende naam. Het zal 
toch niet dat Maurice familie is? Maar 
jawel, hij blijkt inderdaad familie van 
Wally Tax, frontman van The Outsiders 
en de eerste echte langharige hippie 
van Nederland. Niet minder onder-
scheidend is Maurice zelf. Altijd is hij 
op zoek naar een technische oplossing.
‘Ik weet waar het knelt en waar de 
frustraties van mensen zitten. Die 
drijven mij naar een antwoord. Daarom 
ben ik een uitvinder.’

Dat was al zo in zijn militaire loopbaan. 
Maurice gaf ten tijde van de missie 
Dutchbat in Bosnië vanuit Villafranca 
ondersteuning aan luchtoperaties 
boven Srebrenica. Het bekende 
pilotenechtpaar Jan Dam en Manja 
Blok, de eerste vrouwelijke operati-
onele F16-vlieger ter wereld, maakte 
daar naam door een MIG uit de lucht 
te schieten en met een ongeleide bom 
tanks uit te schakelen. Tax, de jongste 
grootmajoor ooit, was bij die operaties 
van grote waarde. Zelf vliegen was er 
vanwege de bril niet bij. Onmogelijke 
opdrachten uitvoeren werd zijn spe-
cialiteit. Hij werd klaargestoomd voor 
generaal, maar besloot Kerst 2001 om 
af te zwaaien.

Waarom?
‘Generaal is een bureaufunctie. Ik moet 
iets om handen hebben, iets doen. Dat 
zit in mijn bloed. Om die reden nam ik 
ontslag en ben ik daarna gestart met 
Bright Spark. Ik ben in een technische 
omgeving opgegroeid. Mijn vader had 
een technisch handelsbedrijf in ver-
keerslichten en in militaire apparatuur 
als radarsystemen.’

Wat wilde jij worden?
‘Industrieel ontwerper. Doordat ik na 
het vwo een technische opleiding met 
dienstplicht combineerde ben ik in het 
leger terechtgekomen. Na de KMA ben 
ik al gauw leidinggevende geworden. 
Op mijn 27ste had ik al 130 man en 18 
F16’s onder mij.’

Wat voor man ben jij?
‘Een vechter, vriendelijk, maar als ik 
ga, dan ga ik er voor. Tot mijn doel is 
bereikt. Ik heb het heel zwaar gehad, 
er was nauwelijks geld maar ik wist dat 
het succes zou komen.’

Je bent zeer overtuigd.
‘Ik ken geen twijfel. Maar ik weet 
ook waar m’n zwaktes liggen. Ik kan 
te enthousiast zijn, te veel in korte 
tijd willen. Verder ben ik chaotisch, ik 
maak zaken die ik in gang zet dikwijls 
niet af.’
Bright Spark staat voor een heldere 
vonk, symbolisch voor een ingeving. 
Maurice heeft ze regelmatig, zijn 
brein staat nooit stil. Van de patenten 
hebben de laatste twee betrekking op 
schoner water. Zo kan de ene inge-
nieuze oplossing hormoonstoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen afbreken 
en de andere ammoniak omzetten in 
een minder schadelijke verbinding van 
stikstof en waterstof. De laatste uitvin-
ding speelt in op de actuele problemen 
in de klimaatdiscussie. Willen we daar-
in stappen maken, dan moeten we vol-
gens Maurice inzetten op vooruitgang, 
niet op minderen en saneren, maar 
gericht op innovatie en investeren in 
technologische ontwikkelingen om 
problemen het hoofd te bieden zoals 
hij zelf deed in 2004 na de tsunami op 
de Filipijnen en er behoefte was aan 
veilig water. Bright Spark werd daarbij 
ingeschakeld. Hij is een klimaatscepti-
cus en een vooruitgangsdenker: ‘Het 
wordt niet warmer, maar juist kouder. 
Wij gaan weer richting een nieuwe 
ijstijd.’ Het politieke debat vindt hij 
ondoorgrondelijk: ‘De Russen zijn slim-
mer. Ze maken ons afhankelijk van hun 
olie en gas en draaien zelf steeds meer 
op kernenergie. Een reactor ter grootte 
van een tennisbal kan een grote stad 
van energie voorzien.’

Als we het nieuws mogen geloven 
is het einde der tijden nabij.
‘Ik kijk al jaren geen nieuwsprogram-
ma’s meer.’
Water is het meest essentieel op deze 
Aarde. Bright Spark lijkt ermee te 
kunnen toveren. Aardappelziekten als 
bruinrot kunnen duurzaam worden 
bestreden met geëlektrolyseerd water, 
groene aanslag verdwijnt als sneeuw 
voor de zon en het terras blijft schoon, 
legionellabacteriën krijgen geen kans 
meer en ballastwater wordt schoon-
gemaakt, aangroei van mosselen op 
vaarboeien wordt voorkomen, wegen 
worden bij vorst niet meer glad enzo-
voorts. Het is onvoorstelbaar wat er 
mogelijk is. ‘Klooien met water’ noemt 
Maurice dat. ‘Van water weten we nog 
heel weinig,’ zegt Maurice, wijzend op 
het voorbeeld van een waterbrug die 
in twee glazen kan ontstaan door elek-
trolyse. ‘Wie dat kan verklaren verricht 
baanbrekend werk, Nobelprijswaardig.’

Je kan binnenlopen met producten 
die al deze problemen verhelpen. 
Toch verschijnen ze vaak niet op de 
markt.
Maurice: ‘Dat komt doordat wij ver 
voor lopen op wetgeving. De politiek 

laat grote kansen liggen en het be-
drijfsleven krijgt geen kansen. Zodra de 
politiek om de hoek komt kijken stop 
ik. Ik zal echter nooit de achterkant van 
de techniek delen met anderen. Wij 
schaken altijd een paar zetten vooruit.’

Wat is dan jullie verdienmodel?
Maurice: ‘Alleen al onze toepassingen 
vertegenwoordigen waarde. Kennis is 
macht. Wij leggen de basis voor pro-
ducten die nog niet bestaan en onze 
patenten zijn veel waard. Het zou veel 
meer kunnen zijn maar ik ben tevreden 
met wat ik heb.’ Gouden handjes 
hebben de mensen in zijn bedrijf. Zij 
maken wat door Maurice en zijn team 
wordt uitgedokterd. 

Kun je dan nog leidinggeven?
Maurice: ‘Niet in de klassieke zin. 
Maar dat is ook niet nodig. Wij zijn 
denkers en doeners die met de poten 
in de klei staan. Er bestaat bij ons geen 
hiërarchie, iedereen is gelijk. Er lopen 
veertien specialisten die allen even 
waardevol zijn. Wij creëren met elkaar. 
Dat is modern ondernemerschap. Met 
elkaar bereiken we doelen. Elke maan-
dag hebben we een brainstormsessie 
van een uur. Dan beleven we een hoop 
lol. De tweede man in onze organisa-
tie zorgt dat alle projecten ten einde 
worden gebracht. Zo iemand is wel 
nodig. Bij ons werken geen gangbare 
types. We hebben ook allemaal gekke 
hobby’s.’

Wat is die van jou?
‘Mijn passie is vliegen. Dat doe ik drie 
keer per week. In een Diamond DA40 
met propeller, een vierzitter.’

Bright Spark zou een nieuw bedrijf 
in Sneek gaan bouwen. Waarom 
gaat dat plan niet door?
Maurice: ‘Het zou een innovatiecen-
trum worden maar een van de partners 
is afgehaakt waardoor het geen haal-
bare kaart werd. Jammer, Kees Kat 
had al een ontwerp gemaakt en de 
bouw was reeds voorbereid. Teleur-
stellend ja, maar soms zit het mee en 
soms zit het tegen.’  

Vrouwen willen van alles, vooral naar de top, maar niet op de 
vuilniswagen of achter het fornuis in restaurants. Daar zijn ze zwaar 
ondervertegenwoordigd, maar niemand die daar in de vaderlandse discussie 
over glazen plafonds om maalt. Net zo goed als mannen aan de top heel 
normaal zijn, knappen ze ook overwegend de lager geschoolde taken op. 
In het management wemelt het daarentegen van de vrouwen. Daar horen 
ze ook thuis. Vrouwen weten het meestal beter en kunnen dingen vaak ook 
beter dan mannen, en, het belangrijkste, ze mogen graag de zaken regelen 
en naar hun hand zetten. Vrouwen zijn geboren managers. Dat komt door 
hun rol in de huishouding, die gewoonlijk door hen wordt gerund. Zeker 
in vroeger tijden. Een huishouding is behalve het minst gewaardeerde ook 
het meest complexe bedrijf dat er bestaat, moeilijker te managen dan een 
multinational waar iedereen berekend is op zijn of haar functie. Samenwerken 
met een echtgenoot is lastiger dan met een collega, het aansturen van 
kinderen kost veel meer tijd dan van medewerkers. In een huishouding lopen 
de werkzaamheden dermate uiteen dat je een duizendpoot moet zijn om alles 
op orde te krijgen en te houden. De boekhouding thuis is veelomvattender 
dan een geautomatiseerde salarisadministratie, schoonmaak houdt veel 
meer in dan een vloer dweilen of ramen lappen, en de logistiek van wekken, 
wassen, aankleden, eten, proviand, tassen pakken, schoolgaan, sport en 
de hele riedel ’s avonds in omgekeerde richting, vergt meer flexibiliteit dan 
werken bij een transportonderneming. En dan laat ik nog een hele trits van 
ouderlijke bezigheden buiten beschouwing.

Maar wat als vrouwen hun huishoudelijk werk minder serieus nemen en vol 
ambitie met ellebogenwerk stapjes hoger zetten op de maatschappelijke 
ladder? Evolueren ze dan naar een mannelijk model of gaan ze een old 
bitch network vormen als front tegen de old boys? De tijd zal het leren. 
Laten we hopen dat de moeders onder de vrouwen niet aan hun instinctieve 
zorgzaamheid inboeten.

Misschien dat mannen die thuis het koken in veel gevallen aan hun vrouwen 
overlaten er de oorzaak van zijn dat in restaurantkeukens zo weinig vrouwen 
werken. Een vrouw achter het fornuis is een vertrouwd beeld, maar vreemd 
genoeg niet in de horeca. Kok was en is nog steeds een echt mannenberoep. 
Nu er een schrijnend gebrek aan koks is, is de aanwas van vrouwen meer 
dan welkom. Maar het wil niet vlotten. 

Als we zelfs quota willen instellen om in de top van het bedrijfsleven meer 
vrouwen de scepter te laten hanteren, dan is het minstens van een even groot 
belang dat ze behalve thuis ook in de gastronomie met de pollepel gaan 
zwaaien en keukenbrigades gaan aansturen. De rol van keukenchef geeft 
door de hedendaagse media-aandacht, sterrenregens en classificeringslijstjes 
voldoende status om als ‘topbaan’ te gelden. 

Albert van Keimpema

Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2018.indd   1 24/10/2019   10:49:09

‘Ik ben een vechter’

Crèmesoep van gerookte paling van 
Everen de Vries uit Terherne

Herfstsalade met linzen uit de Puy, 
duif uit Anjou, spek uit Workum en 

knolselderij

Kort gebakken coquilles St. Jaques 
met geroosterde bieten van Ús Hof en 

saffraansaus

Laaksumerbot gegaard in de oven, 
seizoengroenten en beurre blanc met 

dragon

Mokka met zoetigheden

MENU

VROUWELIJKE 
CHEFS
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 Restaurant de Vrijheid Grou
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure by Marten & Nely Joure
 Restaurant ‘t Jagertje Langweer
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud 
 Herberg De Waard van Ternaard Ternaard
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Een samenwerkingsverband van 14 gedreven restaurateurs,  
die naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product  

op een creatieve manier promoten Kijk voor de openingstijden en 
vakantiesluitingen op de desbetreffende websites.

Fryslân Culinair Secretariaat
postbus 30, 9270 AA de Westereen | info@fryslanculinair.nl

www.fryslanculinair.nl

restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4   |  9001 zs  Grou

Vis en Meer

Restaurant de Vrijheid
Seinpôlle 4 Grou 
T. (0566) 62 15 78
www.restaurantdevrijheid.nl

Restaurant logement
De Hinde
‘t Oost 4, Hindeloopen 
T. (0514) 52 38 68
www.dehinde.nl

Restaurant  
de Jouster Toer
Midstraat 54, Joure 
T. (0513) 41 82 16
www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver - Joure
Douwe Egbertsplein 1a, 
Joure, T. (0513) 41 70 70
www.joure-zuiver.nl

Restaurant ’t Jagertje
Buorren 7, Langweer, tel. 
(0513) 49 92 97
www.jagertje-langweer.nl

Restaurant  
De Oranjetuin Tjaarda
Kon. Julianaweg 98,  
Oranjewoud 
T. (0513) 43 35 33
www.tjaarda.nl

Herberg de Waard van 
Ternaard
De Groedse 3, Ternaard 
T. (0519) 57 18 46
www.herbergdewaard.nl

Restaurant Vis en Meer
De Dyk 6, Woudsend
T. (0514) 591 748
www.restaurantvisenmeer.nl

It Posthûs
Plein 15, Makkum
T. (0515)231 153
www.itposthus.nl

Restaurant 
Zuiver - Vlieland
Willem de Vlaminghweg 2, 
Oost-Vlieland, T. 0562-451857
 www.zuiver-vlieland.nl

Le Petit Bistro
Muntstraat 2 - Sneek
T 0515-433460
www.petitbistro-sneek.nl

bier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 12 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant Nobel
Ballum - www.hotelnobel.nl

Restaurant de Vrijheid 
Grou - www.restaurantdevrijheid.nl

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

Restaurant Zuiver Joure
Joure - www.zuiver-joure.nl

Restaurant ’t Jagertje
Langweer - www.jagertje-langweer.nl

Restaurant It Posthûs
Makkum - www.itposthus.nl 

Restaurant 't Golfje 
Terschelling Midsland-Noord - www.restaurant-tgolfje.nl

Als u lid wordt van Fryslân Culinair
kunt u genieten van onderstaande 
voordelen:

•   10% Korting op de eindnota bij de aangesloten 

  restaurants (max 4 personen); de korting is niet 

geldig bij eigen acties van de restaurants.

•   10% Korting op het jaarlijkse Fryslân Culinair 

  evenement.

•   U ontvangt 6x per jaar het Fries Journaal.

De kosten van het lidmaatschap zijn € 60,50 per jaar 

inclusief 21% BTW. Het lidmaatschapsjaar loopt van 

juli t/m juni via automatische incasso. 

Na ontvangst van dit formulier krijgt u de pas zo snel 

mogelijk toegestuurd.

U kunt deze kaart inleveren bij één van de aangesloten 

restaurants of stuur het op naar het secretariaat van 

Fryslân Culinair,

Postbus 30, 9270 AA  De Westereen

info@fryslanculinair.nl

Hindeloopen

Ballum

Ternaard

Langweer

Joure Oranjewoud

Grou

Midsland

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.nl 

Herberg de Waard van Ternaard
Ternaard - www.herbergdewaard.nl

Restaurant Zuiver Vlieland
Vlieland - www.zuiver-vlieland.nl

Restaurant Vis en Meer
Woudsend - www.restaurantvisenmeer.nl

Makkum

Woudsend

 = Fryslân Culinair restaurant
 = labelhouder (zie: www.fryslanculinair.nl)

Dé Culinaire adressen van Fryslân

Bakker Vakkeuken, Bûtenpôle 1, Berlikum, www.bakkervakkeuken.nl

De beste oplossing vraagt om maatwerk
Bij Bakker Vakkeuken werken we aan prachtige 
projecten in de horeca, het onderwijs, de zorg 
en de maritieme sector.

Kennismaken? Bel 0518 - 46 30 00

ambacht
maakt het
verschil

19087303-1_BAKKER_Advertentie_Friesland_Culinair_A4.indd   1 13-08-19   09:08

Sneek

 VR 22 november 2019 Wijn & spijsavonD  

4-gangen diner, 2 amuses, 6 wijnen, aperitief  P.P. 57,50
en dessertwijn
Met Freerk de Boer van Icarius wijnen (vinoloog en wijnimporteur)
Ontvangst tussen 18:30 en 19:00 uur.

 Za 30 november 2019 Pakjesavond bij It Posthûs  

Wie weet komen Sint en Piet deze avond wel langs  
in het restaurant?
Wij spelen sowieso voor Sinterklaas en verloten deze avond een 
dinerbon t.w.v. € 50,-

 Zo 15 december 2019 Biercollege  

Biercollege met Aansluitend steak en frites P.P. 37,50
Inloop tussen 15:00 en 15:30 uur.

 Wo 25 december 2019 1e Kerstdag  

Kom kerst vieren bij It Posthûs.
Op deze avond serveren we een 4-, 5- of 6-gangen kerstmenu (keuze). 
Alleen op reservering. Wees er snel bij!

 Zo 26 januari 2020 Workshop servies stippen  

Workshop servies stippen incl. High tea P.P. 39,50  
(Speciaal voor de dames) 
Start middag 15:00 uur

 Zo 23 februari 2020 Winter BBQ  

Ook dit jaar hebben we weer onze welbekende p.p. 22,50
winterse BBQ
Start 16:30 uur. Dit jaar met overdekt terras.

 Zo 15 maart 2020 Wereldberoemde Whiskyproeverij  

Whiskyproeverij P.P. 47,50
incl. hapjes, met Aansluitend steak met frites
Inloop tussen 15:00 – 15:30 uur. 
Opgave via hendrikbonthuis@gmail.com

 Voor alle evenementen geldt: Opgave verplicht, 

 alleen doorgang bij voldoende deelname, 

 Vol = Vol, Dus meld je snel aan! itposthusmakkum

Evenementen
kalender 2019-2020

In 2020 is het... alweer 
5 jaar geleden dat wij 
de deuren van It Posthûs 
opnieuw openden.
En dat vieren we graag 
met de mensen die er 
met ons een succes van 
gemaakt hebben, 
namelijk onze gasten!

Deze kalender geld ook als 
Waardebon!

Bewaar hem dus goed.

In de maanden november, 
december, januari en februari 
heeft u bij ons, op vertoon van 
deze evenementenkalender 

(onbeperkt geldig in 
genoemde periode) een 

3-gangen keuzemenu voor 
€ 32,50 (i.p.v. € 36,-). 
Dit geldt op dinsdag, 

woensdag, donderdag 
en zondag, uitgezonderd 
schoolvakanties-noord, 
feestdagen en tijdens 

evenementen.

Gehele

kerstvakantie 

geopend

Met uitzond
ering van

26 december en

01 januari

 info@itposthus.nl

Willem van der Hout kiest na 15 jaar ’t 
Jagertje voor wat nieuws in zijn leven
Willem van der Hout stopt eind dit jaar als eigenaar van restaurant ’t 
Jagertje in Langweer. Hoogstwaarschijnlijk gaat de zaak over in andere 
handen, maar bij het ter perse gaan van dit nummer kon Willem daar nog 
geen zekerheid over verschaffen. Willem heeft met assistentie van zijn 
partner Henrica de Swart het restaurant 15 jaar gerund. 

’t Jagertje bestaat 50 jaar en is in 1969 
opgericht door Jan Jager. Daarna 
zwaaide Wim Koek er vele jaren de 
scepter en de laatste jaren dus Willem. 
Onder hun leiding verwierf het restau-
rant naam en faam in heel Nederland. 
Al tientallen jaren is ’t Jagertje een van 
de kwaliteitsrestaurants van Friesland 
en lid van Fryslân Culinair. Gasten ko-
men van heinde en verre, maar ook uit 
de regio en niet te vergeten de vele 
tweede woningbezitters en recrean-
ten in Langweer. Karakteristiek in de 
zaak (met voor en achter een terras en 

een zaaltje) is de entree met de bar als 
centraal ontmoetingspunt. Ideaal om 
voor en na het diner plaats te nemen. 
’t Jagertje is ook een zaak die bekend-
staat om zijn culinaire klassiekers zoals 
snoekbaars uit de Langweerder Wielen 
en wildgerechten. Als een van de eer-
ste restaurants begon ’t Jagertje met 
producten uit de eigen streek. De re-
den dat de patron-cuisinier dit besluit 
heeft genomen is het moment in zijn 
leven: ‘Ik ben nu 42 jaar. Als ik mijn 
leven over een andere boeg wil gooi-
en moet het nu zijn. Henrica en ik 
hebben na lang wikken en wegen de 
knoop doorgehakt. Er zijn zoveel leu-
ke en uitdagende dingen om te doen. 
Inmiddels heb ik ook al functies aange-
boden gekregen want de horeca staat 
te schreeuwen om vakmensen. Maar 
nogmaals, ik heb geen vastomlijnde 
plannen.’ Hij kijkt terug op een mooie 
periode in zijn leven: ‘Ik heb hier alle 
dagen met het volste plezier gewerkt. 
De vele vaste gasten die hier komen 
zijn fantastische mensen. Zij hebben 
mijn leven verrijkt. Het was een feest 
voor ze te koken. Zij waarderen name-
lijk de verfijnde keuken en herkennen 
kwaliteit. Koken is een tweeledigheid. 
De gast moet lekker kunnen eten in 
een aangename ambiance en op onze 
beurt laten wij ons door hen inspireren 
en steeds te vernieuwen en altijd voor 
het beste te kiezen.’ Op 30 december 
is zijn laatste dag. Met een afscheids-
feest verlaat hij het restaurant in de 
Buorren van het watersportdorp.

Bier en Spijs-avond 
bij Zuiver Joure
Op vrijdag 29 november houdt Zuiver Joure een Bier en Spijs-avond. Deze 
avond serveren wij een welkomstdrankje en 2 amuses, een 5 gangendiner 
in combinatie met heerlijke bijpassende bieren afsluitend met koffie/thee en 
huisgemaakte lekkernijen. Mocht u nou geen grote bierliefhebber zijn, dan 
zijn er ook andere dranken mogelijk. 

Voor slechts € 72,50 all-in kunt u deze avond bijwonen. 

Lijkt u dit nou leuk? 
Reserveer gerust, dan houden wij een plekje voor u vrij!


