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V
oorzitter Bin Yu
van de Vereniging
Chinese Aziati-
sche Horeca On-
dernemers riep tij-

dens een mooie kookde-
monstratie van de Haagse
chefkok Han Ji de overheid
op om spoedig nieuwe af-
spraken te maken met de
sector die het mogelijk ma-
ken in de komende jaren de
nodige koks uit Azië aan te
trekken. „Zonder voldoende

vakbekwame koks kan de
sector niet aan de culinaire
verwachtingen voldoen die
gasten van de Aziatische ho-
reca hebben. Help de Aziati-
sche horeca”, zei Bin Yu.

Hij pleitte voor een verho-
ging van het huidige quotum
van 1.000 naar 3.000 koks en
stelde een nieuwe regeling
voor zonder quotum die
moet ingaan op 1 oktober dit
jaar. VCHO-directeur Li-
ping Lin: “De koks kunnen

dan vier jaar hun specialisti-
sche kennis inbrengen en
dan weer teruggaan naar
het land van herkomst.”

De zeer specialistische
kennis en kunde van keu-
kenfuncties in de Aziatische
keukens kunnen door de be-
staande Nederlandse oplei-
dingen niet worden aange-
leerd. De Aziatische horeca
is sinds jaar en dag onder-
deel van het Nederlandse
straatbeeld en de cultuur. In

geen enkel ander Europees
land zijn zoveel Chinese, Ja-
panse, Thaise en Indonesi-
sche restaurants te vinden
als in Nederland. Ons land
telt zo’n 13.300 restaurants
waarvan 2.780 met een Azia-
tische keuken (21%). De
Aziatische horecasector is
met een jaarlijkse omzet

’Help Aziatische horeca’

Bas Doeland van de Amster-
damse Wijnkoperij uit Maars-
sen met kaviaarkoning Ashkan
Mossafaian: champagnefles van
zes liter Moët & Chandon en
een blik van een kilo kaviaar
van circa 7000 euro.
FOTO’S ANKO STOFFELS

V.l.n.r. voorzit-
ter Zengbin Ji
van Landelijke
Federatie van
Chinese Orga-
nisaties Neder-
land, Bin Yu,
consul-gene-
raal Hua Jiang,
voorzitter
Michael Hu van
Fine Eastern
Restaurants en
Sheng Li Huang
van Eazie.

Rai-baas
Paul Rie-
mens (l.),
Horecava-
beursmana-
ger Luuk
Scholte (m.)
en voorzit-
ter Robèr
Willemsen
van Konink-
lije Horeca
Nederland.

V.l.n.r. wijnmaker Francois
Mitjavile, wijnkoper Marianne
de Bruijn, de Franse ambassa-
deur Philippe Lalliot en wijn-
beursorganisator Jan-Sebastian
van Lissum.

Een drukte van belang was
het op de 17e editie van Wine
Professional die een dag eerder
feestelijk werd geopend met de
uitreiking van de prestigieuze
Diamond Awards. De prijzen
gingen dit jaar naar de Koninklij-
ke Vereniging van Nederlandse
Wijnhandelaren (KVNW), ster-
renchef Margo Reuten en haar
man Petro Kools van restaurant
Da Vinci en de Oostenrijkse
wijnmaker Gerhard Kracher
van Weinlaubenhof Kracher.

Organisator Jan van Lissum,
directeur van The Wine & Food
Association en de Gastronomi-
sche Groote Club, reikte de

prijzen uit in een gezellig vol
Hotel De L’Europe. De officiële
opening van Wine Professional
werd verricht door de Hongaar-
se ambassadeur András Kocsis.

Het was zo druk dat 2000 extra
glazen moesten worden ingezet.
Zo’n 10.000 bezoekers worden
op dit aparte onderdeel van de
Horecava verwacht.

Als vertegenwoordiger van 115
aangesloten bedrijven, ruim
75% van de Nederlandse wijn-
branche, is de KVNW gezichts-
bepalend voor de wijnhandel. Al
120 jaar behartigt de vereniging
niet alleen met succes de belan-
gen van haar leden, maar stelt
zij zich ook op als bewaker van
het goede imago van de wijn-
branche en het kwaliteitsniveau.
Voorzitter Peter van Houtert
nam namens de KVNW de prijs
in ontvangst.

Margo Reuten, die zich in de
loop der tijd heeft ontwikkeld tot
’la grande dame’ van de vader-
landse kookkunst, en haar part-

ner, gastheer-sommelier Petro
Kools, werden geroemd „om de
voorbeeldige leiding, elegante
kookstijl en creativiteit. Toegan-
kelijkheid is troef bij Da Vinci.
Uit eten is daar altijd een feest-
je.”

Er zijn relatief weinig zoete-
wijnproducenten die wereldbe-
roemd zijn. Het 60 jaar oude
Weinlaubenhof Kracher in het
Oostenrijkse Illmitz is er één
van. Jaar na jaar worden met
veel precisie onberispelijke
dessertwijnen geproduceert.
„Hij positioneert de wijn op een
vergelijkbaar niveau als een
Château d’Yquem.”

V.l.n.r. Ger-
hard Kracher,
Peter van
Houtert, Petro
Kools en
András Kocsis.
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De ogen van hore-
caondernemer Mar-
tin van Bourgonje van
hotel-restaurant
Merlet (*) in Schoorl
waren nog maar net
open of hij werd ver-
rast op alweer een
feestje.

Hij vier-
de zon-
dag met
een
stijlvol
diner
en groot
feest zijn
50e verjaar-
dag. Een paar hon-
derd gasten genoten
van de gastvrijheid
met onder meer een
voortreffelijke berei-
de ’poulet noir’ van
zijn sterrenchef Jo-
nathan Zandbergen.
Terwijl gisteren de
alweer zesde verbou-
wing in 25 jaar begon,
was op een klein uur
afstand op de Horeca-
va in de Amsterdam-
se Rai zijn koksteam
succesvol.

Het drietal, behalve
Zandbergen ook Mar-
co Helsloot en Rob
Overdevest, verover-
de de prestigieuze
Hanos Gouden Koks-
muts van het Gastro-
nomisch Gilde voor
gebruik van duurza-
me ingrediënten.
Dubbel feest derhalve
voor Merlet.

Dubbel
feest
voor
Merlet

Sterrenchef Jonathan
Zandbergen tussen Rob
Overdevest (l.) en Marco
Helsloot.

Cees van Casteren, master of
wine, met Alain Jacobs van
Wines of Germany.

Brandmanager Sophie Rijvers
van London Essence met kopte-
lefoon voor ’stille’ muziek.

Fred ten Kroode van Valderama
met olijfolie van witte truffel.

Chefkok Han Ji (l.) en VVD-
Kamerlid Martin Wörsdörfer.

Martin van
Bourgonje

Het was op de eerste dag van de Horecava
in de Amsterdamse Rai druk en gezellig. Te-
vreden werd teruggeblikt op het jaar 2018.
Echter, de Aziatische horeca in ons land luid-
de de noodklok. „We hebben een nijpend
tekort aan vakbekwame koks.”

van 1,5 miljard euro en
41.000 werknemers belang-
rijk voor de economie.


