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Vis en Meer

Fons van Groeningen (1943-2020)

Een gastheer in hart en nieren
Hij was een gastheer in hart en 
nieren, een culinaire frontman 
van formaat: Fons van Groenin-
gen. Op 26 september overleed 
hij in een verpleeghuis in Alme-
re nadat zijn gezondheid als  
gevolg van enkele herseninfarc-
ten flink was verslechterd. 

Fons van Groeningen was vanaf 
2006 enkele jaren ambassadeur en 
adviseur van Fryslân Culinair. Daar 
kreeg hij tijd voor omdat hij en zijn 
vrouw Anneke (71) hun fameus 
restaurant Kaatje bij de Sluis in 
2004 hadden verkocht. De twee 
vestigden hun naam met deze zaak 
die zij in 1974 waren begonnen. 
In 1978 behaalden zij een Miche-
linster, in 1992 gevolgd door een 
tweede. Kaatje was een van de 
beste restaurants van het land. Ze 
waren trendsettend. Bijvoorbeeld 
door hun zaak uit te breiden met 
een klein hotel van acht kamers. 
Dat was al in 1985. Maar ook qua 
gastvrijheid gaven ze een nieuwe 
dimensie aan de gastronomie en 
niet te vergeten qua publiciteit. 
Fons wist dat goede public relati-
ons goud was voor zijn branche. 
Het Stan Huygens Journaal van 
De Telegraaf heeft hem vele keren 
opgevoerd in deze societyrubriek 
die veel aandacht schenkt aan de 
horeca.

Fons bedacht aparte momenten 
om publiciteit te scoren, herinnert 
zijn vroegere top-chef André Mol 
zich: ‘Zo organiseerde hij eens een 
modeshow en liet hij een kudde 
schapen door zijn restaurant lo-
pen om aandacht te vestigen op 
de kaas van deze dieren. Verder 
liet hij onder begeleiding van de 
plaatselijke fanfare een koe door 
Blokzijl lopen en werd die voor de 
zaak gemolken. Ik bereidde ter 
plekke ijs van de melk. De media 
liepen uit om verslag te doen.’ Een 
lolletje kon Fons wel trappen; hij 
groeide op in de roomse blijheid 
van een gezin van acht kinderen. 
Vader was president van de recht-
bank. Maar de serieuze ondertoon 
bleef ook in de pr-stunts. Fons was 
namelijk baanbrekend in de intro-
ductie van streekgerechten in de 
gastronomie. Hij vond niet alleen 
de kookkunst van belang maar 

ook de ingrediënten die een kok 
gebruikt, waarbij zeker van wat je 
uit de eigen regio kunt halen niet 
vergeten mag worden.

Wat betreft scholing was Fons ook 
een van de eersten die onderken-
de dat de praktijk van belang is. 
Kaatje werd een opleidingsinstituut 
waar vele gereputeerde chefs hun 
eerste schreden in het culinaire vak 
hebben gezet. Hij en Anneke zorg-
den ervoor dat de aanstormende 
talenten in keuken en bediening 
dicht bij de zaak in het dorp kon-
den wonen. Als een vader en een 
moeder waakte het kinderloos 
gebleven paar over hun ‘kroost’.
 
In het exposeren van kunst, waar 
een restaurant zich bij uitstek 
voor leent, waren Fons en Anne-
ke eveneens voorlopers. In Kaatje 
hing altijd kunst, met name van 
Pieter Pander, de lievelingsschil-
der van Fons. Hij was ook an-
derszins bij de kunst betrokken. 
Zo zat hij in de raad van toezicht 
van Stichting Het Nijsinghhuis die 
museum De Buitenplaats in Eel-
de exploiteerde. Deze stichting 
was opgericht door Fons’ broer 
Jos van Groeningen en diens 
echtgenote Janneke Hazenberg 
die in het neoclassicistische, 17e 
eeuwse Nijsinghhuis woonden. 
Net als met Kaatje  vestigde Fons 
de  nodige media-aandacht op dit 
museum voor figuratieve kunst. 
Het museum kreeg mede door de 
inbreng van Fons een paviljoen, 
een museumtuin met oranjerie en 
een museumcafé.

Fons wist ook dat samenwerken 
belangrijk is in een sector met veel 
eigengereide ondernemers. Om die 
reden vroeg de restaurantclub Alli-
ance Gastronomique Néerlandaise 
hem als voorzitter en zag toenma-
lig voorzitter Reitse  Spanninga 
van Fryslân Culinair zijn kans 
schoon Fons binnenboord te halen. 
Reitse: ‘Anneke en hij bezochten 
alle zaken en gaven een nauw-
keurige beoordeling. Daar hadden 
wij wat aan want we wisten toen 
op welke punten wij ons konden 
verbeteren. Wij hebben met Fons 
altijd mooi kunnen bomen over het 
vak. Hij was voor ons een klank-
bord. Fons was dwingend en had 
een stevige inbreng. Hij hamerde 
altijd op structuur. Dat vond hij be-
langrijk. Wij hebben veel van hem 
opgestoken.’

Bij Fryslân Culinair werd Fons 
als het ware herenigd met die 
andere befaamde ambassadeur 
van het samenwerkingsverband, 
Joop Braakhekke. Na het door-
lopen van de hogere hotelschool 
in Maastricht leerde Fons het vak 
in Le Philosophe in Apeldoorn, de 
zaak waarmee Joop doorbrak. De 
twee werden goede vrienden. Het 
koken had Fons trouwens letterlijk 
met de paplepel ingegoten gekre-
gen want zijn in België opgeleide 
moeder verstond die kunst heel 
goed.  

Fons zelf en Anneke mochten dan 
dag en nacht werken, ze namen 
in hun spaarzame vrije tijd wel de 
gelegenheid om in andere keukens 
te kijken, zowel in binnen- als bui-
tenland. Fons deed overal inspira-
tie op. Nieuwe gerechten werden 
soms wel twee tot drie weken uit-
geprobeerd en geproefd. Fons van 
Groeningen durfde veel aan maar 
ging nooit over één nacht ijs. 

Afhaalservice

Aaldering Pinotage is verkrijgbaar bij de leden van Fryslân Culinair

fryslan culinair aaldering pinotage oktober 2020.indd   1 20/10/2020   12:19:50

lokaal 
water

100% 

ijf restaurants van Fryslân Cu-
linair draaien gedeeltelijk nog 
door in de komende periode. 
Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was niet bekend hoe 
lang de corona-lockdown voor 
de horeca nog zou duren.

LE PETIT BISTRO SNEEK
Afhalen: ja, tussen 16.00-17.30.
Bezorgen: nee.
Menu: Wekelijks wisselend maar ook 
traiteurservice met andere gerechten. 
Ook traiteur-kerstmenu.
Gangen: 4.
Prijs: € 37 per couvert, per 2 personen 
gratis een fles wijn van de wijngaarden 
van de stad Carcassonne met etiket van 
kunstenaar Evert van Hemert.
Open: Donderdag, vrijdag, zaterdag. 
www.petitbistro-sneek.nl

IT POSTHÛS MAKKUM
Afhalen: ja (lunch 11.30-14.30, 
maaltijd 17.00-19.30)
Bezorgen: nee.
Menu: wisselend.
Gangen: tot 3. 
Prijs: variërend van € 7,50 tot  
€ 13,50 per couvert.
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag (alle 
dagen afhalen maaltijden en op vrijdag 
ook lunch).
www.itposthus.nl.

DE JOUSTER TOER JOURE
Afhalen: ja, op aanvraag (17.00-18.30).
Bezorgen: op aanvraag.
Menu: wisselend.
Gangen: 3.
Prijs: € 32,50
Open: vrijdag, zaterdag en feestdagen.
www.dejoustertoer.nl

ZUIVER VLIELAND TASTINGS
Afhalen:  ja, donderdag t/m zondag 
te bestellen vóór 13.00, afhalen tussen 
16.00-17.00.
Bezorgen: nee
Menu: wisselend met los te bestellen 
gerechten.
Gangen: naar keuze.
Prijs: € 10 - € 30
Open: vrijdag, zaterdag en feestdagen.
www.zuiver-vlieland.nl

DE ORANJETUIN 
TJAARDA ORANJEWOUD
Gastronomisch Royal Hotelarrangement.
Informatie: www.tjaarda.nl.
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Producenten met het
 LABEL

VRIENDEN VAN

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

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

Bakker Kluft
Kerkstraat 31 Makkum
www.bakkerkluft.nl

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

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

IJsselmeervisbedrijf
Bootsma
Buren 5 Hindeloopen

Patisserie De Korenbloem 
Schaafsma
Dijkstraat 46 Franeker
www.korenbloemschaafsma.nl

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

Weduwe Joustra Privé Archief

Hét relatiegeschenk

van dit moment!

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

Fryslân Culinair Partner 

UNIK: samen een relatie opbouwen 

Mackum bier is best bier
Wat Alwin Kalt van It Posthûs in 
Makkum opviel was dat veel re-
creanten van buiten de provin-
cie Friese producten mee naar 
huis namen. Soms een tas vol. 
‘Ik dacht: daar kan wel wat aan 
worden toegevoegd. Zo zijn we 
op het idee gekomen om Mak-
kumer bier te brouwen,’ aldus 
Alwin, die samen met zijn col-
lega’s Piet Postma van café-res-
taurant Beaufort op de Holle 
Poarte en Romano Mirosch van 
café Romano het plan ging uit-
werken om het bier onder de 
naam Mackum op de markt te 
brengen. Zo ontstond Mackum 
Blond bier.

Gasten vroegen om aanvulling op 
het blonde bier en zo is Mackum 
Donker geboren. Waarschijnlijk 

worden er meer soorten aan toe-
gevoegd. Gedacht wordt aan een 
tripel, een IPA rosé en een witbier. 
‘Het verkoopt namelijk enorm 
goed. Brouwdok in Harlingen kon 
er afgelopen zomer niet tegen 
brouwen. Zelfs tijdens de lock-
down ging het bier nog grif van 
de hand. Mensen die een afhaal-
menu bestellen drinken er graag 
een Mackum bier bij. ’

De mannen spelen in op de trend 
van speciaal bier en lokaal bier.
Alwin: ‘Gasten vragen dikwijls of 
ze ook een bier uit de regio kunnen 
drinken. Dat kunnen we nu bieden. 
Maar niet alleen wij. Het bier is ook 
verkrijgbaar bij collega’s hier en bij 
speciaalzaken, de supermarkt en 
de cadeaushop.’ Mackum bier is 
een karakterbier dat ambachtelijk 

wordt gebrouwen met speltmout. 
Het bier heeft een eigenwijze bit-
tersmaak en heeft de zilte frisheid 
van de vroegere Súdersé. Kortom, 
een stevig bier met alcoholpercen-
tages van 6,5 (Blond) en 6 (Donker) 
waarvan de prijs € 3,75 is (horeca) 
of € 2,75 (los). Veel bezoekers en 
vakantiegangers nemen het bier 
graag mee naar huis en natuurlijk 
is het bij uitstek geschikt als gift. 
In een fraaie, stoere cadeauver-
pakking wordt het bier vergezeld 
van een robuust glas met opdruk 
gepresenteerd. Wie wil kan er dan 
ook nog een roestvrijstalen ope-
ner bijdoen. Ondernemer Henk 
Bonthuis, die veel met roestvrij-
staal werkt, heeft de openers, een 
kleine en een grote, ontworpen.

Mackum bier is een echt plaatse-
lijk project waar regionale onder-
nemers bij betrokken worden. Zo 
zijn voor de campagne de foto’s 
gemaakt door Monique van Dijk 
van Studio Van Dijk en Lisette 
Folkertsma van MKKM.FRL. De 
vormgeving is gedaan door Peter 
Lieverdink. Alwin: ‘Prachtig dat 
het zo’n succes is. Dit bier voegt 
wat toe aan onze gastvrijheid en 
aan de promotie voor Makkum!’ 

Foto: Het biertrio van Mackum: 
Romano Mirosch, Alwin Kalt 
en Piet Postma. 

Andreas’ hart ligt bij de wijn, waar hij 
een neus voor heeft. Zijn achtergrond 
ligt in de horeca en de catering maar hij 
is zijn passie gevolgd. In 2006 leidde dit 
tot de oprichting van het bedrijf UNIK, 
dat begon in de garage bij de woning. 
Zoals het een goed familiebedrijf 
betaamt wordt er kostenbewust 
gewerkt en gedacht, wat betekent 
dat de prijs/kwaliteitverhouding altijd 
moet kloppen. Een van de eerste 
wijnen was van Casa Silva van een 
Chileens wijnhuis die nog steeds tot 
het assortiment behoort. 

Wijn is een verhaal op zich, maar 
wat nog wel eens wordt vergeten 
is de combinatie met de spijs. Van 
begin af is UNIK vooral gericht op de 
horeca. Daarin onderscheidt Andreas 
zich van veel andere wijnleveranciers: 
‘Wij luisteren heel goed naar onze 
afnemers. Wij spreken niet van klanten 

maar van relaties. 
Voor hen zoeken 
we de wijnen die 
aansluiten op hun 
m e n u k a a r t e n . 
Waar die wijnen vandaan komen is 
van minder belang. Het gaat om het 
evenwicht; het gaat om de smaak, 
de tegenhangers. Belangrijk is dat je 
smaken kunt herkennen, van zowel 
de wijn als van de gerechten. Wijn is 
maatwerk. Dressings, sauzen en kruiden 
zijn in de gastronomie smaakbepalend 
en daar moet je in relatie tot de wijnen 
mee kunnen spelen.’ De wijntrend is 
de onbekendheid. Van wijnlanden tot 
druivensoorten. Andreas: ‘Er valt nog 
zoveel te ontdekken in onze wereld. Je 
zou zeggen dat het allemaal wel bekend 
is, maar niets blijkt minder waar. Neem 
het Oostblok, daar zijn nog prachtige 
inheemse wijnen die vooralsnog voor 
de lokale markten worden verbouwd 
maar wat pareltjes zijn en hier nog 
niet zijn geïntroduceerd.’ Bij het 
samenstellen van de wijnkaart laat 
UNIK zich graag uitnodigen. Behalve 
goed luisteren is goed proeven van 
groot belang. Relaties kunnen bij UNIK 
een keur aan geselecteerde wijnen 
proeven. Dat mag ook slurpend, zoals 
Herman den Blijker doet. Andreas: 
‘Dat is niet onfatsoenlijk. Het is juist 
een goede manier van proeven omdat 
de vier smaakvlakken op het palet van 
je tong dan worden gestimuleerd 
en er al slurpend zuurstof bij komt. 
Daardoor proef je beter. Vergelijk het 
met smakken tijdens het eten, wat 
overigens niet fijn is voor je disgenoten.’ 
Overeenstemmend met zijn karakter 
wil Andreas vooral dienstbaar zijn, 
relaties helpen in smaakbeleving en 
van toegevoegde waarde zijn. ‘Dat 
wil niet zeggen dat ik mensen een 
smaak opdring, zeker niet, want ook 
bij wijn geldt dat over smaak niet valt 

te twisten,’ verduidelijkt hij. Nieuwe 
generaties hebben nieuwe ideeën. 
Op advies van Stefan en Daniël is UNIK 
breder in de markt gaan staan om de 
bedrijfsvoering toekomstbestendig te 
maken: ‘Als je toch al bij je relaties 
langs gaat is het voor hen wel net 
zo makkelijk dat ze ook met bier, 
gedistilleerd, fris en water worden 
bediend.’ Met name speciaal bier is 
een runner-up en begint net als wijn 
een begeleider van eten te worden. 
Net als bij alle dranken van UNIK ligt 
de nadruk op de premium merken, 
maar in de andere segmenten klop je 
ook niet tevergeefs bij het bedrijf aan. 
Volume rendeert nu eenmaal.

UNIK heeft weten te voorkomen dat als 
gevolg van corona de klad is gekomen 
in de afzet. Niet alleen het aanbod van 
het bedrijf is breed, ook is men niet van 
één afzetmarkt afhankelijk. Zo worden 
ook zes supermarkten beleverd en is 
er dus nog die eigen winkel aan de 
Eksterstraat. Hier zijn de openingstijden 
verruimd. Eind september zat men qua 
omzet op hetzelfde niveau als 2019. 
Knap. Volgens Van den Berg is het 
positieve effect van vooral Culturele 
Hoofdstad nog steeds merkbaar. Ook 
is er met de uitbreiding van terrassen 
meer ruimte gecreëerd voor de 
horeca. ‘Leeuwarden is gaan bruisen,’ 
zegt Andreas. Dat laat onverlet dat 
de lockdown wel parten speelt en 
de zakelijke resultaten onder druk 
zet. ‘Maar als familie zet je extra de 
schouders eronder en kijk je niet op een 
uur. Wij doen vol overgave ons werk,’ 
aldus senior.

De naam zegt alles over hoe de familie Van den 
Berg tegen zakendoen aankijkt: samen een relatie 
opbouwen, u en ik. UNIK dus! Wijnhuis en dranken-  
groothandel. Een echt familie bedrijf waar vader, 
moeder en twee zoons de handen in eenslaan. Zoon 
Stefan is de commerciële man en het gezicht naar de 
relaties. Zijn broer Daniël is verantwoordelijk voor 
de inkoop, de bestellingen en de exploitatie van de 
eigen winkel in de stad. De punctuele moeder Gerda 
zit op de administratie en vader Andreas is oprichter 
en eindverantwoordelijke. Hij loopt naar eigen zeggen 
‘de gaten dicht’. Hij is het oliemannetje dat ervoor moet 
zorgen dat alle radertjes gesmeerd blijven draaien.

Vlnr Daniël, Gerda, Andreas en Stefan van den Berg

De Irish Pub waar je in een genoeg lijke 
sfeer kunt eten en drinken.

De cocktailbar waar ook wordt 
geproefd.
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KOST WINNING
Leeftijd 62.
Geboorteplaats: Sneek.
Woonplaats: Uitwellingerga.
Burgerlijke staat: Samenwonend met 
Nellie de Vries.
Opleiding: Mavo, havo, atheneum,  
rechtenstudie (privaatrecht en sociaal- 
economisch recht) aan Rijksuniversiteit 
Groningen.
Functie: Ondernemer.
Werk/carrière: Directeur/eigenaar 
Promotex en CP Trading.
Restaurant: Zuiver Joure.
Kok: Marten Haga.
Bediening: Nely Smit.
Interview: Albert van Keimpema.

Johan Abma

JOURE – Binnen de kortste  
keren schakelde Johan Abma 
om toen hij in maart werd ge-
confronteerd met de lockdown. 
Dat tekent de ware onderne-
mer. Niet bij de pakken neer 
zitten, niet de hand ophouden, 
maar de koers verleggen en 
doorgaan. Hij is een man met 
een brede horizon. Geboren in 
Sneek en tijdens zijn jeugdja-
ren gewoond in IJlst, Den Haag, 
’s-Gravenzande, Vlaardingen, 
Joure, Groningen en Houten. 
‘Ik ben nergens opgegroeid, 
maar in Joure ben ik gevormd. 
Daarom voel ik mij een Fries, 
een Jouster,’ zegt de man die 
nooit een woord Fries spreekt. 

Het ondernemersbloed zit in hem. 
Al tijdens zijn studie was hij aan 
het ondernemen. Zo richtte hij 
destijds een marktonderzoeksbu-
reau op waar zestig studenten aan 
de slag waren. Al gauw bewoog 
hij zich ook op andere terreinen. 
In de ‘spiegeltjes en kraaltjes’ zo-
als hij zijn handel in promotionele 
artikelen gekscherend noemt. Pro-
motex (een afkorting van promo-
tie en textiel) is de naam van deze 
business die al meer dan 30 jaar 
bestaat en die lange tijd in Houten 
en in Groningen was gevestigd en 
nu alleen nog in de universiteits-
stad waar hij tot dusver ook heeft 
gewoond. 

Toch maakte jij jouw studie af.
(Lachend) ‘Ik ben niet heel dom na-
tuurlijk. De eerste twee jaar deed 
ik in het tempo dat ervoor stond 
en over de laatste twee studiejaren 
deed ik ruim drie keer zo lang om-
dat ik druk was met mijn handel. 
Ik werd op het laatst een pain in 
the ass van mijn decaan, die zich 
afvroeg: hoe krijgen wij die vent 
hier weg? De deadline naderde en 
ik moest nog één tentamen halen. 
Dat moest echt gebeuren want 
anders zou ik mijn bul niet halen. 
Toen heb ik een zomerhuisje in 
Woudsend gehuurd en wist ik in 
een week af te studeren.’

Wat wilde jij worden?
‘Niks. Ik was ondernemer. Dat gen 
zat niet in mijn familie, die voor-
namelijk bestaat uit ambtenaren, 
onderwijzers, boeren, dominees 
en managers in het grote bedrijfs-
leven. Maar ik ben een man van 
het vrije leven.’

Hoe was jij als jongeling?
‘Op de mavo was ik onhandel-
baar. Lang haar, op de motor naar 
school, lak aan het gezag, je kent 
dat wel. Het hoofd van de school, 
Lesterhuis, stuurde mij naar de 
kapper. Hij dacht invloed op mij 
te hebben maar ik ben altijd m’n 
eigen gang gegaan. Ik was thuis 
de oudste. Naar mijn gevoel heb ik 
de pubertijd overgeslagen. Ik was 
heel jong zelfstandig, bepaalde 

wat er in huis en op het schoolplein 
gebeurde, had een eigen mening. 
En nog. Ik volg het nieuws en lees 
veel. Ik stoor me aan mensen die 
schreeuwend en zonder kennis 
hun gelijk proberen te halen maar 
ook aan hen die alleen maar pape-
gaaien wat een ander zegt.’

Een eigen mening, conflicteert 
dat niet met het ondernemer-
schap?
‘In zekere zin wel. Je hebt minder 
ruis als je je nergens mee bemoeit. 
Maar ik trek mijn maatschappelijke 
visie door naar mijn bedrijf en dus 
is het een onderdeel ervan gewor-
den. Dat geeft veel voldoening. 
Zo neem ik dikwijls mensen met 
een rugzakje in dienst, Mensen 
met problemen, mensen die elders 
geen kans krijgen, autisten die in 
hun eigen wereld leven, mensen 
met een moeilijke achternaam. 
Bij mij is iedereen van harte wel-
kom, zolang ze mijn leiderschap 
maar accepteren, dat wel. Bij Pro-
motex gelden mijn regels, niet die 
van de overheid. Deze mensen die 

nergens een kans kregen of vele 
kansen om zeep hebben geholpen 
vragen veelal om een andere aan-
pak. Om een voorbeeldje te ge-
ven: een stagiaire vond in de trein 
een mobieltje en weigerde dat aan 
te geven bij de politie “want dat is 
voor de eerlijke vinder”, vond zij. 
Dan kan ik hier dus niks op een 
bureau laten liggen, zei ik. Haar 
schooldirecteur was het met haar 
eens en op zo’n moment beëindig 
ik meteen de relatie met de onder-
wijsinstelling.’

Hij laat nieuwelingen boodschap-
pen doen. Maandverband halen, 
pleisters, frisdrank. Of ze moeten 
de wc’s schoonmaken. Johan: 
‘Niet om te kleineren maar om 
duidelijk te maken dat we in een 
team werken en dat we het met 
z’n allen moeten doen, dat we met 
elkaar een goede prestatie moe-
ten leveren en deadlines moeten 
halen. Dus ja, ook jongens nemen 
maandverband mee. Dan maak ik 
geen verschil. Dat kan confronte-
rend zijn inderdaad. Maar dan zeg 
ik: kom aan, dit heeft niet alleen 
met hygiëne te maken.’

Wat is het resultaat van deze 
aanpak?
‘Dat men wat voor elkaar over 
heeft, dat niemand z’n neus voor 
klussen optrekt. Er ontstaat team-
geest en een goede werksfeer. Wij 
krijgen bij Promotex niet voor niets 

altijd de nauwelijks nog plaatsbare 
jongeren aangeboden. Ik durf het 
risico aan. Geef ze duidelijkheid, 
regelmaat en rust. Uit eigen erva-
ring kan ik zeggen: er zitten vaak 
pareltjes tussen de stagiairs. Velen 
hebben een vast dienstverband 
gekregen. Wij kunnen goed met 
andere culturen omgaan. Recent is 
een Koerdische bij Promotex tex-
tieldrukker geworden.’

Is dat de lol van ondernemen?
‘Ja, samen met creatief zijn, out of 
the box denken, een professioneel 
concept bij een klant neerleggen 
en gewoon altijd alles op alles zet-
ten, wat niet voor niets ons credo 
is. De ene opdracht is bij ons nooit 
belangrijker dan de andere, of 
het nu gaat om lichtbakken voor 
multinationals of twee bedruk-
te shirtjes voor de dames achter 
de balie. Waar het om draait is 
dat wij producten veredelen, een 
meerwaarde creëren door het een 
identiteit te geven met een logo of 
een ontwerp. Nooit overschrijden 
wij een deadline, wij gaan dag en 

nacht door als het moet, halen 
desnoods met de auto zelf iets van 
de luchthaven van Frankfurt. Echt, 
wij doen alles om een klant tevre-
den te stellen en te behouden. Als 
dat allemaal lukt geeft dat een 
geweldig gevoel, veel belangrijker 
dan geld verdienen.’

Laat je zelf ook de handjes 
wapperen?
‘Als het nodig is wel, zo sta ik zelf 
ook nog wel eens in de textiel- en 
transferdrukkerij. Maar ik ben fy-
siek niet meer zoals ik was, dus 
het wordt wat minder. Ik ben wel 
een hands on-manager. Zo heb ik 
altijd concepten en ideeën op de 
achterbank liggen, want ik kan op 
het terras iemand tegenkomen die 
belangstelling voor een product 
van ons heeft. Dan wil ik meteen 
kunnen laten zien wat wij in huis 
hebben.’

Toen ons land in maart in de ‘in-
telligente lockdown’ ging maakte 
Promotex een draai van 180 gra-
den. Te elfder ure kon Johan een 
vliegticket wijzigen en op tijd van 
Tenerife terugkeren en was hij 
zonder quarantaine-oponthoud 
net op tijd terug. Meteen stopte hij 
met de productie van sportkleding 
in Roemenië omdat alle events en 
wedstrijden werden geschrapt. De 
oprichting van CP Trading (care & 
protect) was een feit.

Johan: ‘Wij zijn meteen overge-
schakeld op mondkapjes. Niet 
de papieren maar de wasbare 
textielversies met opdruk van be-
drijfs- en verenigingslogo’s. Het 
liep gelijk als een trein. Tot Arjen 
Lubach over misbruik door mala-
fide handelaren begon. Dat kreeg 
een Buckler-effect en de ouderen 
onder ons weten wat ik hiermee 
bedoel. Onze omzet in Neder-
land kelderde maar we pakten 
het weer op toen het kaf van het 
koren werd gescheiden. Dit had 
normaal gesproken een rampjaar 
moeten worden maar we zijn er 
redelijk doorheen gerold.’

Je had ook voor de financiële 
compensaties kunnen gaan.
‘De accountant zei ook: je hebt 
recht op toelages. Maar dat is 
niet mijn stijl. In wezen hebben 
we onze toelages om zeep gehol-
pen, haha! Maar liever dat dan de 
hand ophouden. Op een gegeven 
moment was zelfs de boekhouder 
etiketten aan het plakken. Dat is 
de spirit. In de horeca hielden veel 
zaken met afhaalservice op toen 
Koninklijke Horeca Nederland ad-
viseerde dat te doen omdat ze an-
ders geen steun zouden krijgen. 
Onbegrijpelijk vind ik dat. Een 
goede ondernemer schakelt.’

CP Trading brengt een serie pro-
ducten op de markt die inspeelt op 
corona. Behalve mondkapjes zijn 
dat operatiejassen-, schoenen- en 
handschoenen, desinfectiezuilen, 
transparante schermen, werkplek-
bescherming en desinfecterende 
handgels. Bij het inkoopbeleid in 
de medische sector plaatst Johan 
vraagtekens. Hij ziet weinig kri-
tisch vermogen waardoor er geen 
adequaat voorraadbeheer is en er 
niet op de goede adressen wordt 
ingekocht. 
Johan: ‘Zou dat niet in orde zijn 
geweest dan had CP Trading nooit 
bestaansrecht gehad. Europese re-
gelgeving, met name het Europe-
se aanbestedingsrecht heeft een 
nadelige invloed daarop. Je moet 
als zorginstelling niet gebonden 
hoeven zijn aan regels maar voor 
kwaliteit kunnen gaan. Door ge-
wijzigde aanbestedingsregels zijn 
er geen goede inkopers meer. Ie-
dereen raakte in paniek. Het kabi-
net hielp zelfs mee door de certifi-
cering van medische producten los 
te laten. Inkoop is cruciaal. Ik zeg 
tegen mijn jongens: we moeten 
het aan de inkoopkant verdienen 
want aan de verkoopkant is er al-
tijd wel eentje die met inferieure 

kwaliteit voordeliger kan. Er wordt 
nu misbruik van de situatie ge-
maakt. Ik werk daar niet aan mee 
want ik ben blijven vasthouden 
aan ethisch ondernemen. In de 
geprivatiseerde zorg is er vanuit de 
rijksoverheid geen voorraadbeheer 
meer omdat dat geld kost. En dus 
wordt er nu € 1,65 voor een mas-
ker gevraagd terwijl de prijs voor 
de coronacrisis op 4,5 cent lag. 
Vroeger had ons land wel voor tien 
jaar aan jodium, verband en aller-
lei andere medische producten op 
voorraad liggen. Pandemieën, ca-
lamiteiten en crises zijn door het 
achteroverleunen van de overheid 
een verdienmodel geworden. Als 
ondernemer zou je zoiets toe kun-
nen juichen, maar het getuigt van 
falend beleid.’

Denk je wel eens aan stoppen?
‘Dat kan ik niet omdat ik vind dat 
ik financieel nog niet onafhanke-
lijk ben. Bovendien zie ik er tegen-
op. Het contact met jonge men-
sen op werkvloer houdt mij jong 
en ik zie senioren thuis of in hun 
tweede huis afstompen en steeds 
rechtser worden. Zo wil ik niet oud 
worden. Ik wil trouwens niet kla-
gen op ons land want Nederland 
heeft mij veel gebracht.’

Een pied-à-terre in het buiten-
land hoef je niet?
‘Ik heb al 25 jaar in Uitwellingerga 
een woning waar ik per 1 janua-
ri permanent sta ingeschreven. Ik 
heb het mooiste van twee we-
relden: ‘s winters in de stad Gro-
ningen, ‘s zomers aan het water. 
Voor het eerst ga ik geregistreerd 
samenwonen maar voor het zover 
was moest er eerst thuis wat ge-
beuren. Dit is geen huis, zei Nellie, 
dit is kamperen. Er is gigantisch 
verbouwd. Ik kan nu m’n eigen 
rotzooi niet meer vinden, maar ik 
kan het iedereen aanbevelen. Ik 
ben naar mijn gevoel nog nooit zo 
rustig geweest en nóg zegt zij: jij 
bent een ADHD-er!’

‘Een goede ondernemer 
schakelt, houdt de hand 

niet op’

Johan Abma geflankeerd door Mar-
ten Haga en Nely Smit.
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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
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 De Waard van Dokkum Dokkum
 Restaurant logement De Hinde Hindeloopen
 Restaurant de Jouster Toer Joure
 Restaurant Zuiver Joure by Marten & Nely Joure
 It Posthûs Makkum
 Restaurant De Oranjetuin Tjaarda Oranjewoud
 Restaurant Vis en Meer Woudsend
 Restaurant Zuiver Vlieland Oost-Vlieland
 Restaurant Le Petit Bistro Sneek

Deze restaurants zijn aangesloten bij Fryslân Culinair.
Een samenwerkingsverband van 10 gedreven restaurateurs, die 
naast hun eigen stijl en uitstraling het regionale product op een 

creatieve manier promoten.

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

www.fryslanculinair.nl

Vis en Meer

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

De Waard van Dokkum
Markt 30a - Dokkum
T 0519-220350
www.abdijvandokkum.nl

Deze restaurants zijn aangesloten bij 
Fryslân Culinair
een samenwerkingsverband van 9 gedreven 
restaurateurs, die naast hun eigen stijl en 
uitstraling het regionale product op een 
creatieve manier promoten.

Restaurant De Hinde
Hindeloopen - www.dehinde.nl

Restaurant de Jouster Toer 
Joure - www.dejoustertoer.nl

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

Restaurant It Posthûs Makkum
Makkum - www.itposthus.nl 

Le Petit Bistro
Sneek - www.petitbistro-sneek.nl

Restaurant de Waard van Dokkum
Dokkum - www.dewaardvandokkum.nl

Hindeloopen

Vlieland

Joure Oranjewoud

Dokkum

Sneek

Restaurant De Oranjetuin Tjaarda
Oranjewoud - www.tjaarda.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)

Fryslân Culinair labelhouders

 Echte Bakker Marten Boonstra Akkrum
 Bakker Kluft Makkum
 Patisserie De Korenbloem Schaafsma Franeker
 Bakker De Vries Koudum
 Kaasboerderij “De Gelder” Tijnje
 Kaasmakerij De Nijlander Workum
 Pieter Peit’s Hoeve BV Lies
 Natuurtuin It Hummelhûs Oudehorne
 Ambachtelijke Slagerij Menno Hoekstra Anjum
 Van Huisstede dé Slager Dronrijp
 Weduwe S. Joustra & Zn. Sneek
 Boomsma Distilleerderij Leeuwarden
 Fiskerijbedriuw De Jager Reduzum
 Ijsselmeervisbedrijf Bootsma Hindeloopen

scan de QR code en meld u aan voor de FC nieuwsbrief.

Dé Culinaire 
adressen van 

Fryslân

Sneek

Column

Ik heb geen verstand van wijn en dat wil ik ook niet. Ik moet al 
genoeg informatie opslaan onder de hersenpan en als er iets is 
waar oeverloos over wordt geouwehoerd is het wel wijn. Wijn 
moet bij de drinkers veel losmaken want iedereen lijkt er analyses 
en smaakbelevingen aan toe te kunnen voegen. Je zou bijna 
zeggen dat er net zoveel wijncoaches als voetbalcoaches zijn. Ik 
vind dat opmerkelijk, want zo heel veel druivensoorten en blends 
zijn er nou ook weer niet. Wel heel veel wijnen, wijndomeinen 
en wijnstreken. Zoveel, dat je door de stokken de wijngaard 
niet meer ziet, om maar eens toepasselijk de bomen en het bos 
te parafraseren. Tekst is namelijk mijn dingetje. Dat is ook de 
reden waarom de wijnspecialisten mij graag meenemen op een 
wijnreisje. Ik snap er de ballen niet van, maar proeven doe ik 
drinkend en bij elke slok voeg ik een vleugje beeldspraak toe en 
dat gaat verder dan het hemeltergend snobisme van een zuurtje, 
bittertje of zoetje, de koele afdronk of de neus. Ik probeer de wijn 
niet eens te doorgronden, ik vind het lekker of niet. Verder kijk ik 
naar the bright side of life. Als de helling mij zo steil lijkt dat er 
geen tractor meer kan rijden, trek ik de conclusie dat de wijnboer 
wel erg hard moet werken voor een goede oogst. Als er dan ook 
nog wordt bij verteld dat tussen de heuvels een microklimaat is 
dat weer anders is dan een paar heuvels verderop, dan wil ik 
nog wel eens naar de zonnige en schaduwrijke hellingen van het 
wijngebied kijken. Dan wordt de wijn het leven zelf. 

Voor een wijnleek als ik ken ik best veel wijnondernemers zoals 
vader en zoon Jaap en Martijn Kwast, wijnkopers die hun 
jubileum in 2019 vierden met een chique superlunch van Mario 
Ridder in de Koninklijke Industrieele Groote Club op de Dam. 
De wijnen waren niet slecht, om het maar eens eufemistisch uit te 
drukken. Een andere ‘wijnvriend’ is de bij leven al legendarische 
Otto Lenselink wiens 70ste verjaardag ik dit jaar mocht 
meebeleven in Amsterdam te midden van ‘grote jongens’ want 
alleen mannen mochten komen, niet hun vrouwen en zelfs hun 
liefjes niet. Otto is een man die zijn eigen plan trekt. Hij bracht 
de Zuid-Afrikaanse wijnen naar ons land. Niks speciaals zult 
u denken, maar Otto deed dat al toen er in verband met de 
Apartheid nog een handelsembargo op rustte. Als je dan nog 
geen ruzie krijgt moet je wel wat in je mars hebben. Met Otto heb 
ik mijn meest memorabele wijnreis ooit gemaakt; naar de Toscane, 
op bezoek bij het even klassieke als hypermoderne Antinori. Wij,  
Dries van der Vossen en Jan Hein Simons waren ook mee, 
hebben in vier dagen tijd honderden flessen soldaat gemaakt. 
Geslapen hebben we niet, wel ontbijten, lunchen, dineren en een 
nachtelijke snack tijdens de bridgesessies van ‘Klaver Vijf’ tot het 
rode ochtendgloren. Wij trapten af in een afgelegen koeienstal 
bij Tavarnelle met de favoriete chiantiwijn van de met de markies 
Antinori bevriende prinses Beatrix die daar heel privé heerlijk 
doorzakt. Ik kwam terug en voelde me kiplekker. Dat krijg je als je 
de beste wijnen van de wereld drinkt, want dat is mijn referentie: 
wijn moet mij sterker maken, beter. Dan word je gezellig en krijg 
je geen nare dronk.

Nu kom ik op een punt dat ik wil maken. Over het algemeen drink 
ik in de restaurants goede wijn omdat ik bij voorkeur in een zaak 
kom waar ze mij goed adviseren. Dikwijls gebeurt het me dat ik 
de wijn uitstekend vind en in de verleiding raak er nog een glas 
van te nemen. Maar het tweede glas smaakt me vaak minder. 
Mijn tip is dan ook om altijd voor een wijnarrangement te kiezen. 
De gerechten van de gangen zijn nooit dezelfde, waarom zou dat 
niet moeten gelden voor de wijnen? Wijn begeleidt het eten, dus 
pas je die aan op wat je bestelt.

In coronatijd is dat wat lastig. Er blijft in een 
tijd van gesloten zaken veel wijn over, lees 
ik van Nicolaas Klei. De overschotten van 
de ondersteschapkwaliteit worden verstookt 
tot alcohol voor de desinfectie-industrie die 
handgels maakt (dit is geen grap). Wijn is 
altijd probaat, zo blijkt. Maar de niet zieke 
mens blijft gezond door wijn van de hoogste 
kwaliteit. In deze barre tijd heb ik gelukkig 
wel een doordrinkwijn voor thuis gevonden 
waarvan je rustig drie of vier glazen kunt 
nemen: Kies, een Oostenrijkse Grüner 
Veltliner van Kurt Angerer (bij Kwast).   

Albert van Keimpema

WIJNARRANGEMENTbier-winkel com

kom ook in onze winkel Tsjûkemarwei 20 • Sint Nicolaasga

BIEREN VAN OVER 
DE HELE WERELD 
OP 1 WEBSITE!

Een heerlijke herfst in 
Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud / 

Restaurant ‘de Oranjetuin’
OP TOP NIVEAU DINEREN EN AANSLUITEND OVERNACHTEN.

kijk voor meer informatie op www.tjaarda.nl/arrangementen
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