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Maatwerk. Unica. Handgemaakt. Met 
liefde. Dat is waar ik aan denk bij ‘vak-
manschap’, het thema van deze nieuwe 
editie van ZEST Magazine. Een timmer-
man die zijn hand voor de laatste keer 
over een tafel laat glijden, voordat hij 
de werkplaats verlaat. Het gevoel van 
weemoed als het meesterwerk, waar hij 
zo veel van zichzelf in stopte, de deur 
uitgaat. Gecombineerd met een gevoel 
van blijheid en trots als het bij mensen 
terecht komt die het is gegund en het 
koesteren.

Toen ik financieel adviseur was, voelde 
ik mij eveneens een ‘vakman’. Je leeft 
mee met de spanning en onzekerheid 
die klanten ervaren als zij een woning 
kopen of schade hebben, krijgt er een 
kick van om hen te mogen helpen en 
gerust te stellen én het verlossende 
antwoord te geven dat alles geregeld is. 
En je voelt je trots als zij vervolgens blij 
de deur uitlopen! Tegelijkertijd betekent 
dat afscheid nemen en loslaten. Deze 
mensen kunnen verder – op naar de 
volgende belangrijke gebeurtenis in hun 
leven, waar ik hen hopelijk op zakelijk 
vlak weer bij zal mogen helpen.

In deze uitgave van ZEST Magazine  
delen gepassioneerde schade-experts  
en adviseurs hun vakkennis en erva-
ringen in de financiële dienst verlening. 
Lokale adviseurs ervaren ‘op locatie’ 

de beleving van het vakmanschap rond 
een goede kop koffie. De ‘koffiescene’ 
is doordrongen van vakmanschap, met 
hippe barista’s in de hoofdrol. Koffie is 
meer dan ooit een beleving. Daar kunnen 
wij in de financiële dienstverlening van 
leren: door te zorgen voor een positieve 
klantbeleving. 

Hoe gepassioneerd adviseurs en ver-
zekerden zijn, merk ik ook tijdens mijn 
activiteiten voor de Coöperatie Nh1816 
en de Stichting Goede Doelen Nh1816. 
Zij worden geraakt door de vakmensen 
die zich, dag in dag uit, inzetten voor een 
goed doel: het leven van de medemens 
verbeteren of verlichten. In dit magazine 
leest u over verschillende mooie projec- 
ten, waar wij bij betrokken zijn, zoals de 
Stichting Urker Botter en de Citytrail by 
Night, beter bekend als de Nightrun in 
Goes. 

Ook de medewerkers van Nh1816 zijn 
stuk voor stuk bevlogen experts, die 
geen ‘dossiers behandelen’, maar intrinsiek 
gemotiveerd zijn om mensen te helpen. 
Bekijk je adviseur eens met andere 
ogen: als een gepassioneerde vakman!

Veel leesplezier. 
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Culturele Hoofdstad 2018 van Europa

Leeuwarden verkennen  
met Henri en Marian Born 

Leeuwarden-Fryslân is Culturele Hoofdstad 2018 van Europa. Het thema 

is iepen mienskip oftewel open gemeenschap. Hoe open die is, merken 

we als Henri en Marian Born ons meenemen naar de leukste adresjes 

van de Friese hoofdstad. 

Lopend door het centrum worden Henri en Marian – geboren en 

getogen Leeuwarders - van alle kanten begroet en aangesproken. 

‘Leeuwarden is een kleine stad, het is hier echt ons kent ons’, vertellen 

ze. Ze wonen samen met hun dochter (20) in een mooie buitenwijk. Het 

bedrijf Born Assurantiën runnen ze vanuit huis, met uitzicht op het water, 

waarin zomers hun boot ligt. ‘Vanuit Leeuwarden varen we overal naar 

toe.’ Vandaag blijven we gezellig in de stad, met de aftrap van onze 

citytrip in…

Wie: Henri en Marian Born
Van: Born Assurantiën
Geboren en getogen: Leeuwarden

De Boorne 39
8939 BS Leeuwarden
Bornassurantien.nl

Bron: Google Maps

Grand Café Z
‘We vinden dit een leuk, nieuw adres. Wij 
hebben dit pand verzekerd en zijn er sinds 
de opening in januari al vaak geweest’, 
vertellen Henri en Marian. Eigenaar 
Bouwinus Sikkes: ‘Van oorsprong was 
dit het waterleidingsbedrijf. Op 2 januari 
1997 werden hier de legen darische 
woorden “it giet oan” uitgesproken door  
Elfstedenvoorzitter Henk Kroes. Op 4  
januari werd de Elfstedentocht ge-
schaatst.’
Grand Café Z is gevestigd tegenover 
het Fries Museum en heeft een twintig 
meter lange glaswand. ‘De sfeer, de 
verlichting, de industriële look: het zou 
ook in Berlijn kunnen staan’, vindt Henri. 
Bouwinus: ‘We willen het spannend hou-
den: je kunt hier loungen, koffie drinken 
en dineren en flexwerken in onze  
Z-community.’ De ondernemer heeft veel 
horeca-ervaring. Voorlopig is hij tevreden. 
‘Zeshonderd vierkante meter, wat wil je 
nog meer?’ Zaailand 106, Grandcafez.nl

Blokhuispoort
Onderweg naar de volgende hotspot  
komen we langs de Blokhuispoort.  
Vroeger de gevangenis van Leeuwar-
den, nu hoofdkwartier van Culturele 
Hoofdstad 2018. ‘Mijn oma woonde 
hier recht tegenover en maakte in de 
Tweede Wereldoorlog de bekende over-
val op de gevangenis mee’, vertelt Henri.  
Blokhuisplein 40, Blokhuispoort.nl

Studio Kimo
Bij Studio Kimo worden we enthousiast 
ontvangen door de eigenaresse van de 
kapsalon: Monica van Gelderen. ‘Wij zijn 
vaste klant bij haar en zij bij ons’, ver-
tellen Henri en Marian. ‘Studio Kimo 
is bij ons verzekerd en wij laten hier al 
jaren ons haar knippen. Monica is ook 
interieurstyliste. ‘Het komt regelmatig 
voor dat klanten tijdens een hypotheek-
gesprek voor een nieuwe woning beginnen 
over de inrichting. Wij verwijzen ze graag 
door naar Monica voor de laatste woon-
trends.’ 

Monica: ‘Interieurstyling is al heel lang 
mijn hobby. Ik ben nu vijf jaar officieel 
interieurstyliste. Hier in de kapsalon heb 
ik een shop-in-shop waar klanten van alles 
kunnen kopen en bestellen. Wie zijn 
haar laat knippen, ziet ook meteen alle-
maal leuke woonaccessoires!’ Bij zowel 
interieur als kapsels gaat het veelal om 
kleuren en vormen, voor Monica is het dan 
ook een logische combinatie. Henri: ‘Het 
is wie jij bent, deze combinatie past bij jou.’
Wijbrand de Geeststraat 91, 
Studiokimo.nl

Blokhuispoort

Studio Kimo
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Fire Café 
Onze laatste halte is… Een discotheek? 
Een brandweerkazerne? ‘Het is nu een 
gezellig eetcafé, maar wij kwamen er al 
toen het nog een discotheek was’, vertelt 
Henri. Mitchel Boersma van Fire wijst 
naar de discolampen, die er nog hangen, 
als herinnering aan vervlogen tijden. 
‘Daarvóór was het een brandweer-
kazerne, dat kun je ook nog zien aan 
het interieur.’ Fire Café heeft één van 
de grootste terrassen van Leeuwarden. 
Zomers zit het er vaak helemaal vol. 
‘Dat we dit jaar Culturele Hoofdstad van  
Europa zijn, merken we ook: het is voort-
durend druk. Kijk maar: het is lunchtijd  
op een gewone donderdag en we zitten 
helemaal vol.’ Henri heeft het ook naar  
zijn zin. ‘Ik vind het hier leuk zitten, echt  
een bruin café sfeer(tje). We zitten graag 
aan de stamtafel, op de huiskamer  stoelen, 
of in de loungebanken. Het is een vast  

 
adres voor ons om wat te drinken of  
te lunchen.’ 
Fire Café is gevestigd op nummer 47 
van Nieuwestad, het Boutique Hotel 
Catshuis op nummer 49. Beide bedrijven 
zijn van dezelfde eigenaar. Het hotel 
is vol grandeur, met hoge plafonds en 
grote kamers. Ook is het een populaire 
trouwlocatie. 
Nieuwestad 47, Fire-cafe.nl 

Extra tip: Oldehove 
We ontkomen er in Ljouwert – Liwwadden 
op z’n stadsfries - natuurlijk niet aan: de 
Oldehove, de scheve, niet afgebouwde 
toren aan de rand van het centrum. 
Symbool en trots van de stad. Henri en 
Marian: ‘Als we de Oldehove zien, zijn we 
thuis. Ja, echte Leeuwarders hè?!’ 
Oldehove.eu 

Culturele Hoofdstad 2018:  
Hier komen de reuzen
Het hele jaar staan Leeuwarden en 
Friesland in het teken van Culturele 
Hoofdstad 2018 van Europa. Aan het 
bomvolle programma, in zowel de Friese 
hoofdstad als in de talrijke dorpen en 
steden, dragen alle creatieve inwoners  
een steentje bij. Van verder weg komen 
de Reuzen van Royal de Luxe: een 
wereld beroemd straattheatergezel schap  
uit Frankrijk met vijftien meter hoge 
reuzen. Drie dagen lang, van 17 t/m 19 
augustus, zullen deze giganten enorm 
veel bekijks gaan trekken in Leeuwarden.  
Meer weten over de reuzen of één van 
de vele andere culturele activiteiten? 
Kijk op 2018.nl 

Fire Café 

Van der Kam Mode
We keren om: terug het centrum in, 
op zoek naar Van der Kam Mode, een 
heren modezaak die op het punt staat te 
verhuizen. Filiaalmanager Wop Brouwers: 
‘In september openen we onze winkel aan 
de Nieuwstad 80. Dat pand is 46 meter 
diep, we krijgen er 30 meter hangruimte 
bij!’ Wop is een goede bekende van 
Henri en Marian. ‘Al 12,5 jaar, zolang 
ik hier werk’, vertelt hij. Marian: ‘De  
eigenaren van de winkel zijn onze buren. 
Daarom vinden we het ook leuk om hier 
te komen.’ Henri vult aan: ‘Dit is ook mijn 
stijl qua kleding: casual-zakelijk. Ik heb 
een duidelijke mening over wat ik mooi 
vind en ga mijn eigen gang. Ik vind de 
sfeer hier prettig. Gemoedelijk en huise-
lijk.’ Wop en Marian in koor: ‘Wij kletsen 
en drinken koffie, terwijl Henri aan het 
passen is.’ Van der Kam Mode verhuist 
van Ruiterskwartier 8 naar 
Nieuwstad 80, Vanderkam.nl

Zuivelhoeve
De Kleine Kerkstraat – door de onder-
nemers ‘het best bewaarde winkel-
geheim van Leeuwarden’ genoemd –  

is in 2010 én 2012 verkozen tot leukste 
winkelstraat van Nederland. Ons volgende 
adresje is er gevestigd: de Zuivelhoeve. 
‘Hier kom ik voor cadeautjes’, vertelt 
Marian enthousiast. ‘Ik vind het leuk om 
een pakketje samen te stellen met een 
combinatie van lekkere kaasjes, nootjes 
en chocola.’ 
Filiaalhoudster Willie: ‘Elke Zuivelhoeve-
vestiging heeft eigen specialiteiten, 
wij hebben het Leeuwarder dipje: een 
roomkaas met mosterd, paprika, lente-ui 
en dille. Echt een hit!’ 
De zoon van de filiaalhouders bedacht 

de weekendtas: een tas vol lekkere  
producten voor een fijn prijsje. ‘Veel 
klanten weten dat wij donderdags al  
tassen klaarzetten en halen er dan al-
vast één voor het weekend’, aldus Willie 
over dit succes. Henri en Marian kunnen 
het ook niet laten: het ís donderdag en 
er staat al veel lekkers klaar. Dus ook de 
Borns nemen een weekendtas mee. En 
vooruit: ook een tas voor elk lid van de 
bijzondere groep waarmee we vandaag 
op pad zijn. Om thuis van te smullen! 
Kleine Kerkstraat 23, 
Zuivelhoeve-leeuwarden.nl

Van der Kam Mode

Zuivelhoeve



r u b r i e kt e k s t f o t o g r a f i e

11Ed van de PolMarije Smit Reportage

Specialist in autoruiten
GlasGarage is specialist in autoruiten. 
Met ruim honderd vestigingen is het de 
grootste keten in autoruitenherstel in 
Nederland. Alle monteurs zijn volgens 
de strenge FOCWA- normen opgeleid 
en gecertificeerd door Stichting Duur-
zaam Repareren. Met zijn eenduidige 
werkwijze en service streeft GlasGarage 
naar de hoogste klanttevredenheid. Een 
bijzonder sub-specialisme betreft het  
kalibreren van camera’s achter een 
nieuwe voorruit, vertelt Hink Kiewiet. ‘Na 
een voorruitvervanging moet het ADAS- 
systeem, waarop de camera’s werken, 
gekalibreerd en gereset worden om 
goed te blijven werken.’ De GlasGarage 
heeft die expertise in huis. 

bedrijf. Tot hij mij vroeg om samen een 
vestiging van GlasGarage te starten. 
Ik vond het een prachtige uitdaging. 
We begonnen op 1 december 2011 in 
Amsterdam-Noord. In 2013 namen we 
de vestigingen in West en Zuidoost over 
en eind december 2016 hebben we  
Amsterdam-Noord en Zuidoost samen-
gevoegd in ons nieuwe pand aan de  
Keienbergweg 3.’ Het werkt prima onder 
de vleugels van GlasGarage, vertelt 
Hink. ‘Wij dragen als franchisenemer 
onze eigen verantwoordelijkheid, maar 
krijgen als we dat willen ondersteuning 
vanuit het hoofdkantoor.’ 

Boeiend vak
Tim Kiewiet veert op als hij over zijn 
werk praat. ‘We zijn vanaf de melding 
van een ruitschade tot en met het op- 
leveren van de auto bij de klant betrokken. 
We denken mee, praten in oplossingen, 
laten zien wat we met de ruit hebben ge-
daan – ook aan de hand van foto’s – en 
doen wat we zeggen. Mijn neef Tijs, ook 
autoruithersteller, werkt op locatie of 
in onze werkplaats. Onze drive om een 
auto piekfijn af te leveren is groot. Wij 
nemen alle projecten aan, van oldtimers 
tot auto’s met kogelwerend glas. Dat 

maakt autoruiten herstellen zo’n mooi 
en boeiend vak.’ Vader Hink toont trots 
foto’s van bijzondere klussen, zoals een 
oude Duitse brandweerauto, een dubbel- 
dekker en een paar Amerikaanse klas-
siekers. ‘Als we een ruit niet kunnen 
bestellen, dan laten we die via een mal 
maken. Er heeft nog nooit een auto van 
ons gewonnen!’

Schade
Automobilisten hebben gemiddeld eens 
in de zeven jaar ruitschade, zo laten 
de statistieken zien. Het kan gaan om  
een sterretje, dat met een unieke  
harsinjectie-methode gerepareerd kan  
worden, maar ook bij een gebarsten 
voorruit die vervangen moet worden en 
bij inbraakschade staan de autoruit-
specialisten van GlasGarage Amsterdam-

Zuidoost 24/7 klaar. Het afwikkelen van 
de schademelding bij de verzekering 
wordt ook in de vestiging gedaan. 
Tim en Tijs werken fulltime, Hink springt 
als het nodig is bij, vooral als er een 
oldtimer in de werkplaats staat. Hij zou 
(opnieuw) met pensioen kunnen, maar 
blijft maar wat graag bij het familie bedrijf 
betrokken. 

Showroomkwaliteit
‘Wij behandelen elke auto alsof het 
onze eigen auto is. Netjes dus’, vertelt 
Tim. De eigenaren krijgen hun auto’s in 
‘showroomkwaliteit’ terug, zoals ze dat 
bij de GlasGarage noemen. ‘We wassen 
de auto’s nog net niet’, grapt Tim. Het 
is leuk, vindt hij, dat het resultaat vi-
sueel is. ‘Klanten zeggen bij aflevering 
vaak dat hun auto er mooier uitziet. 
Dat geeft natuurlijk veel voldoening.’ De 
openlijke waardering – ook in reviews 
– motiveert de familie Kiewiet enorm. 
De vestiging in Amsterdam-Zuidoost 
mag graag het verschil maken, ook in 
de dienstver lening. Daar hoort bijvoor-
beeld een haal- en brengservice of 
een (gratis) leenauto of –fiets bij. En 
levenslange garantie op de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

‘ De eigenaren  
krijgen hun auto’s 
in ‘showroom-
kwaliteit’ terug.’

10

‘ Er heeft nog nooit 
een auto van ons 
gewonnen’

In de GlasGarage Amsterdam-Zuidoost zwaait de familie Kiewiet de scepter. 

En dat doen vader, zoon en neef met passie en vrolijke Amsterdamse 

gebbetjes tussendoor. Ze zijn gespecialiseerd in het repareren en ver-

vangen van autoruiten. De mannen van de Amsterdamse vestiging van 

GlasGarage zien in alles wat met ruiten te maken heeft een uitdaging. 

‘Nee’ is hier geen optie. 

Vader Hink, zoon Tim en neef Tijs zijn 
autoruitenspecialist, zoals op hun visite-
kaartje staat. Dat wordt ook meteen bij 
binnenkomst duidelijk. De Focwa-certifi-
caten van de monteurs hangen ingelijst 
aan de muur, naast een poster met een 
rapportcijfer 9,5 van klantenvertellen.nl.  
Zo mogelijk nog opvallender is dat uit 

alles wat het drietal vertelt vakkennis, 
ervaring en enthousiasme spreekt. Eige-
naar Hink: ‘Ik ben in 1993 in het glas 
begonnen, als franchisenemer van een 
andere glasbedrijf. In 2008 ging ik daar, 
na 16 jaar, met pensioen. Tim heeft 
het vak met de paplepel inge goten ge-
kregen en werkte intussen ook bij dat 

Tim Kiewiet & Hink Kiewiet

Bij het kalibreren van camera’s achter nieuwe voorruiten worden met behulp 
van laser-uitlijning van de auto en een simulatiewand de rijhulpsystemen 
opnieuw af- en ingesteld.

U heeft ruitschade en wilt 
telefonisch een afspraak 

maken voor een reparatie?

0800 – 1246
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Natasja Admiraal Saskia van Osnabrugge Culinair

Inspiratie
Zijn eerste bezoek aan een slachthuis 
maakte diepe indruk en zette Levie aan het 
denken. Waarom eten we eigenlijk vlees? 
Welke rol speelt vlees in ons dagelijks le-
ven? ‘Ik ben van mening dat een kleine 
hoeveelheid vlees past binnen een duur-
zaam dieet. En tegelijkertijd ben ik ervan 
overtuigd dat we met zijn allen een stuk 
minder vlees zouden kunnen eten’, stelt 
hij. Voor een worstenmaker staan er dan 
ook opvallend veel vegetarische recepten 
in zijn nieuwe kookboek ‘We Eten Thuis’. 
Inspiratie vond hij in de verhalen en eet-
cultuur van zijn Engelse, Hindoestaanse 
en Joodse familie. Zijn moeder werd ge-
boren in Oxford, zijn vader is een Joodse  
Amsterdammer en zijn vrouw Ragna is 
half Hindoestaans. 

Familierecepten
Zus Emma Levie maakte de illustraties in 
het boek, de bevriende fotograaf Saskia 
van Osnabrugge fotografeerde de ge-
rechten, weer een andere vriendin heeft 
het boek vormgegeven. Zakendoen met 
vrienden wordt vaak afgeraden, maar 
Samuel Levie heeft nooit anders gedaan 
en het bevalt hem prima. Samen met zijn 
twee beste vrienden Jiri Brandt en Geert 
van Wersch richtte hij Brandt & Levie op 
en zijn compagnon Helen Kranstauber 
bij Food Cabinet is de vrouw van één van 
zijn beste vrienden. In ‘We Eten Thuis’ 
zijn ruim honderd recepten gebundeld. 
Sommige heeft Levie opgepikt tijdens zijn 
reizen, andere zijn familieklassiekers. Zoals 
de vlierbloesem limonade die zijn moeder 
maakte en de citroenpudding waarmee 
ze zijn vader verleidde. In combinatie met 
jeugdverhalen en anekdotes geeft Levie in 
het boek een persoonlijk kijkje in zijn leven.

Rechtstreeks van de bron
Op zijn derde verhuisde hij van Engeland 
naar Amsterdam. Als zesjarig jongetje 
droomde Levie ervan om kok te worden 
en bakte hij zijn eerste taart van corn-
flakes en banaan. ‘Mijn moeder was altijd 
bezig met koken. En mijn grootouders 
ken ik niet anders dan dat ze in de tuin 
of in hun tomatenkas werkten of erop uit 
gingen om paling te vangen. Vaak gingen 
we naar de haven om vis te kopen, recht-

streeks van de bron.’ Die liefde voor eten 
geeft Levie op zijn beurt weer door aan 
zijn dochter Ayla Mae. ‘Als ik kook, staat 
zij naast me in haar eigen speelgoedkeu-
kentje. Dan doet ze net alsof ze iets aan 
het snijden is, of slaat met een lepel op 
een gekookt ei. Ik wil haar meegeven dat 
je heel ver kunt komen als je positief in 
het leven staat en bereid bent om altijd 
een stapje extra te doen.’

Jongensdroom
Ten tijde van het interview staat Levie op 
het punt naar Berlijn te vertrekken, met 
een koffer vol worsten. Hij organiseert er 
een diner voor vijfentwintig journalisten, 
chefs en eigenaren van lokale delicates-
senzaken. ‘Duitsland heeft veel biologi-
sche markten, de mensen hebben er oog 
voor duurzaam voedsel. Onze producten 
worden er met veel enthousiasme ont-
vangen.’ Tijdens Butcher’s Manifesto in 
Kopenhagen, een wereldwijd netwerk 
van ambachtelijke slagers, ontstond het 
idee om worst te gaan ontwikkelen in 
samenwerking met de Belgische top-
slager Hendrik Dierendonck. Dankzij het 
nieuwe worstabonnement van Brandt & 
Levie waren de producten al door heel 
Nederland verkrijgbaar en inmiddels dus 
ook in België en Duitsland. ‘Dat we met 
onze worsten de grens over gaan, is toch 
wel een jongensdroom die uitkomt!’

Niets weggooien
In zijn woonhuis in Amsterdam beschikt 
Levie over een droomkeuken. Wat er zoal 
in zijn koelkast ligt? ‘Ik wierp er vanmorgen 
een blik in en zag dat ik nodig moet oprui-
men’, lacht hij. ‘Je zou het misschien niet 
verwachten, maar ik houd van een vrij 
lege koelkast. Zo kan ik in één oogopslag 
zien wat ik in huis heb. Ik streef ernaar om 
zo te plannen en in te kopen dat ik nooit 
iets hoef weg te gooien. Dat lukt aardig. 
Als je genoeg lekkere dingen in huis 
hebt, kun je altijd iets smaakvols maken. 
Onmisbare producten in mijn keuken zijn 
bijvoorbeeld miso, Japanse, gefermen-
teerde sojapasta, gochujang, Koreaanse 
chilipasta, en Chinese tuinbonenpasta. 
Verder heb ik altijd een groentelade vol 
met groenten. En in de vriezer ligt uiter-
aard standaard een voorraadje worst.’ 
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Op Corsica en in Italië leerden Samuel Levie en zijn compagnons droge worsten maken 
bij de beste slagers. Vooral inspirerend was het om te zien hoe deze vakmensen hun 
varkens ‘verwaarden’; slagersjargon voor het optimaal gebruiken van elk deel van het 
dier, zodat er niets wordt verspild. De varkensboeren leven met de seizoenen, vertelt de 
culinair ondernemer, en houden slechts een paar varkens, die buiten vrij rondlopen en in 
de winter worden geslacht. ‘Ze zijn arm, maar vrijwel zelfvoorzienend. En ze hebben altijd 
lekker eten op hun bord!’

Samuel Levie (Brandt & Levie)

Worstenmaker 
met een missie
Samuel Levie is worstenmaker, mede-eigenaar van Brandt & Levie,  

co-founder van campagnebureau Food Cabinet en columnist bij  

het Parool. Onlangs kwam zijn nieuwe kookboek. We Eten Thuis uit. Waar 

haalt hij de tijd vandaan? ‘Ik heb, denk ik, gewoon heel veel energie.’

Biologisch
Deze culinaire reizen waren het begin 
van het worstenavontuur. ‘In Italië leerden 
we hoe worsten op ambachtelijke wijze 
worden gefermenteerd en gedroogd. Bij 
Brandt & Levie laten we onze worsten 
bijna een maand rijpen en drogen voordat 
ze klaar zijn voor consumptie.’ Wat maakt 
nu precies een goede worst? Levie: ‘Wat 
mij betreft is dat de combinatie van goed 
varkensvlees, de kruiderij en de techniek 
van de worstenmaker. Wij gebruiken alleen 
biologisch vlees en de beste ingrediënten. 
Zo maken we bijvoorbeeld worsten met 
rozemarijn en rozenblaadjes, zwarte peper 
en knoflook. Maar er zitten ook spannen-
der smaken bij, zoals chipotle en cacao. 
Chipotle is een op hout gerookte jalape-
ñopeper die samen met de cacao zorgt 
voor een vurige aardse smaak.’

r u b r i e k
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Aad (links) en Martin Kompagne bij het Amelo-Nordhorn kanaal

Nicole Egberink, schadebehandelaar, in gesprek  
met de broers Kompagne voor Huize Almelo

Kostbaar bezitRikkert HarinkDitta op den Dries

f o t o g r a f i e r u b r i e kt e k s t

Oostenrijk
De Almelose broers hebben samen al 
heel wat landen op de motor verkend. 
Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Spanje, 
Kroatië. ‘Ach, heel Europa eigenlijk’, 
zegt Martin. ‘We verheugen ons al op de  
komende zomervakantie, naar Oosten-
rijk. Daar zijn zo veel mooie plaatsen! We 
zijn er al een keer of twintig geweest en 
kennen alle routes. Aad en ik hebben in-
middels een ingebouwde GPS.’ 
Toch biedt Oostenrijk de twee broers 
nog voldoende uitdaging. ‘Denk alleen 
maar aan al die bergen en de vele haar-
speldbochten’, vertelt Aad. ‘Bovendien 
zijn er in Oostenrijk veel motorvriendelijke 
hotels. Die zoeken we bewust op. Het 
is erg leuk om met andere hotelgasten 
de liefde voor motorrijden te delen. In 
alle vrijheid, hoor. Niets moet, alles mag. 
Maar je hebt onderling wel iets dat je 
bindt. We komen elkaar onderweg vaak 
weer tegen en groeten elkaar dan.’
Martin heeft er ook een traumaatje be-
leefd: tijdens één van die vakanties in 
Oostenrijk ging hij met zijn motor onderuit. 
‘Dat gebeurde pal voor een motorrijder-
shotel. Echt, dat is het ergste dat je kan 
overkomen. Gelukkig ging het niet hard. 
Ik heb snel mijn helm weer opgezet en 
gas gegeven. Wég hier, dacht ik.’

Aad lacht er hartelijk om. ‘Nou vooruit: ik 
had een tijdje geleden ook een kleinig- 
heidje, in de Pyreneeën.’ Zijn broer haakt 
meteen in. ‘Toen legde jij je motor even 
op de zijkant, hè?’, zegt hij plagerig. Volgens 
Aad stelde het niet veel voor. ‘Ik reed 
op een enorm slechte weg met grind 
en zand. In een bocht ging ik onderuit.  
Gelukkig ving de koffer van de motor de 
klap op. Weinig materiële schade, maar 
wel een grote deuk in m’n ego.’ 

Geen brokkenmakers
Aad stelt tevreden vast dat hij en zijn 
broer geen brokkenmakers zijn. ‘Allebei 
maar één kleinigheidje in al die jaren. 
Dat valt mee, toch? Vooral als je be-
denkt dat je met 260 kilo onder je gat 
rijdt!’ Het herstel van de koffer van zijn 
motor werd door zijn verzekering gedekt. 
‘We belden met Nicole van Assurantie-
kantoor Busscher, die ons snel en goed 
heeft geholpen met het afhandelen van 
de schade. Fijn dat we goed verzekerd 
zijn, ook in het buitenland.’

‘ Een hobby mag 
best geld kosten’

‘Onze adviseur van Assurantiekantoor 
Busscher heeft ons ook geholpen met 
het verzekeren van de motoren. Ons 
werd een allrisk verzekering geadvi-
seerd. Dat moet ook wel met zo’n dure 
hobby. De aanschaf, het onderhoud, het 
regelmatig vervangen van de banden.  
Al ons spaargeld zit erin. Maar Martin en 
ik zeggen altijd tegen elkaar: een hobby 
mag best geld kosten. Onze motoren 
zijn gewoon een heel belangrijk deel van 
ons leven.’ 

Ze hebben er al heel wat kilometers op-
zitten met hun Yamaha Tour FJR 1300. 
Bij lekker weer begint het vanzelf te krie-
belen. Dan vinden ze het hoog tijd om de 
motor weer te starten. ‘Dat geluid alleen 
al! Als de motor start, schiet mijn bloed-
druk omhoog’, zegt Aad.
De broers Aad (60, monteur) en Martin 
(53, boekhouder) zijn doorgewinterde  
motorrijders. ‘Ik heb mijn motorrijbewijs al 
28 jaar’, vertelt Aad. ‘Het begon met 
een kameraad met wie ik vaak op  
vakantie ging en bij wie ik dan achterop 
de motor mocht. Dat vond ik geweldig. 
Na een tijdje wilde ik niet langer achter-
op, maar zelf een motor besturen. Niets 

Martin (links) en Aad Kompagne poseren 
met hun motoren voor Huize Almelo

Voor motorrijders bestaat er geen mooiere periode dan de zomer.  

De broers Aad en Martin Kompagne uit Almelo trekken zodra het 

maar even kan het zeil van hun blinkende motoren. Helm op en 

gáán. Elke zonnige dag is voor hen een geluksdag.

is zo mooi als motorrijden. Je vergeet  
alles om je heen!’
Martin werd aangestoken door het  
enthousiasme van zijn broer. ‘Toen Aad 
zijn motorrijbewijs had gehaald, mocht ik 
bij hem achterop. Maar ook ik vond dat 
na een poosje wel genoeg. Het werd 
tijd voor een eigen motor. Dat werd een  
Suzuki GSX 600. Met mijn rijbewijs net 
op zak ging ik er in 2004 meteen mee 
op vakantie naar Oostenrijk. Het werd 
een korte vakantie. De motor ging kapot 
en moest opgehaald worden met een 
aanhanger. Ik was ook meteen helemaal 
klaar met dat ding. Na die vakantie heb ik 
mijn Suzuki ingeruild voor een Yamaha.’ 

Beiden rijden nu op hetzelfde type motor: 
een Yamaha Tour FJR 1300. Waarom 
juist deze? ‘Dit type heeft een hoog 
koppel. Dat betekent dat je met een 
laag toerental toch snel kunt optrekken.  
Je kunt er rustig mee rijden én hard. 
Bovendien stuurt hij lekker licht.’ Martin 
typeert zichzelf als een rustige rijder, Aad 
is meer van het type snelheidsmonster. 
‘Ik rijd eigenlijk altijd hard. En ja, ik heb 
me op de motor ook weleens gemeten 
met de snelheid van een Porsche. Maar 
ik rijd wel heel solide, hoor! Op de motor 
moet je voorzichtig zijn en je verstand 
gebruiken. Je bent kwetsbaar. Maar in 
de 28 jaar dat ik nu rij heb ik een intuïtie 
ontwikkeld voor gevaarlijke situaties. Ik 
ben erg alert.’

‘Op de motor 
vergeet 
je alles 

om je heen’
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De kunstdetective werd in 2016 door 
Vice Media omgedoopt tot ‘de Indiana  
Jones van de gestolen kunst’. Een logische 
bijnaam, omdat Arthur meermaals een 
hoofdrol vervulde bij de oplossing van 
zaken met vervalste of geroofde kunst. 
Daarnaast specialiseert zijn bureau  
Artiaz zich in het adviseren van klanten 
bij de aankoop van diverse soorten kunst. 
‘We werken met Quote 500-klanten, 
maar ook met kleine verzamelaars’, zegt 
Arthur over dat deel van zijn werk. 
‘Vergelijk het met de aanschaf van 
een auto. Als je geen verstand van  
zaken hebt, neem je een vriend mee die 
eerst even onder de motorkap gluurt.’

Schatgraven
Die bovenmatige interesse in kunst da-
teert uit zijn jeugd. Smeuïge verhalen 
van zijn vader over vervalsers als Han 
van Meegeren (ook Deventenaar), die 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 
valse schilderijen verkocht aan Rijks-
maarschalk Hermann Göring, intrigeren 
hem dusdanig dat hij besluit zich na de 
middelbare school te storten op de handel 
in kunst en antiquiteiten. Daarvoor reist 
hij onder meer naar het zuiden van 
Spanje, een regio met een zeer rijke ge-
schiedenis. ‘Sommige werelddelen hebben 
dat’ , legt hij uit. ‘Mesopotamië (het huidige 
Irak, Iran, Syrië en een deel van Turkije, 
red.) bijvoorbeeld. Daar hebben zoveel 
volken geleefd dat het er bijna onder je 
voeten kraakt van de verborgen rijkdom-
men. ‘Je kunt daar beter een schep in 
de grond zetten dan meespelen in de 
loterij. En Zuid-Spanje is ook zo’n regio. 
Vandaar dat ik daar na mijn middel bare 
school naartoe trok.’
Eenmaal in Spanje ontmoet Arthur er 
zigeuners die aan schatgraven deden, 
een illegale activiteit. ‘In de nacht op pad 
met lantaarns en spades, op zoek naar 
muntjes die bijvoorbeeld een soldaat of 
koopman daar tweeduizend jaar geleden 

‘Kunstroof bestaat 
al zolang er kunst 
is. De verf op de 
sarcofagen van 

Egyptische farao’s 
was nog niet 

droog, of de eerste 
dieven kropen al  
door de tunnels  

van de piramide.’

»

in de grond had verstopt.’ De vangst 
van die specifieke nacht was volgens 
de gravers zelf mager, maar Arthur was  
onder de indruk. Het wordt het start-
schot van een lange carrière in de kunst- 
en antiekhandel, specifiek gericht op de 
illegale kant ervan. ‘Want daar gaan echt 
miljarden in om.’

Chaos
‘Deze schaduwzijde van de kunst wereld 
profiteert van chaos’, legt Arthur uit. ‘Kijk 
naar het Midden-Oosten van nu. Euro pese 
archeologische teams graven bijvoor-
beeld in Syrië heel voorzichtig een  
paleis uit. Vervolgens breekt er een 
burger oorlog uit. De archeologen ver-
trekken, waardoor plunderaars vrij spel  
op de archeologische vindplaats krijgen. 
Via IS en de zwarte markt eindigen 
waarde volle objecten in steden als 
Amsterdam en New York. Het geld dat  
hiermee wordt verdiend, wordt aan-
gewend om terreur aanslagen te finan-
cieren.’ Maar weinig mensen hebben 
een idee hoe lucratief de criminele 
kunst handel is. ‘De CIA stelt dat deze 
handel de op drie na grootste criminele 
geldstroom ter wereld is. De vraag is 
altijd groter dan het aanbod. Illegale 
opgravingen, maar ook vervals ingen 
en kunstroof, ga je daarom nooit tegen. 
Kunstroof bestaat al zolang er kunst is. 
De verf op de sarco fagen van Egypti-
sche farao’s was nog niet droog, of de 
eerste dieven kropen al door de tunnels 
van de piramide.’ Het speelt een rol 
dat de gemiddelde politierechercheur 
niet veel verstand van kunst en de waarde 
ervan heeft – een gebied waarop Arthur 
zich onderscheidt. ‘Hoe moet je weten 
wat een object waard is of waar het 
vandaan komt als je niet op de hoogte 
bent? Dan sta je automatisch met 3-0 
achter tegen misdadigers, die zich daar 
al jaren in hebben verdiept en exact  
weten waar ze mee bezig zijn.’ 

Hitlers paarden
Arthurs bedrijf Artiaz wordt niet alleen 
ingeschakeld door particuliere verzame-
laars, die van zijn kennis en ervaring  
gebruikmaken. Zo werkte hij samen met 
de Duitse politie in een zoektocht naar 
twee kunstwerken die de voor pagina van 
de New York Times haalde. ‘De grootste 
kunstroof ooit vond tijdens de Tweede 
Wereldoorlog plaats’, vertelt hij. ‘Hitler 
stuurde speciale eenheden op pad om 
kunstwerken te confisqueren. Het is 
moeilijk voor te stellen dat iemand die 
concentratie- en vernietigings kampen 
opzette ook met bewondering voor een 
mooi kunstwerk stond, maar er is geen 
ontkennen aan Hitlers opmerkelijke 
fascinatie voor kunst. Dat blijkt ook wel  
uit de hoeveelheid beelden die zijn 
Rijkskanselarij sierden, het nazi-hoofd-
kwartier in Berlijn.’ 

Kunstdetective  
Arthur Brand

‘ De vraag is  
altijd groter  
dan het  
aanbod’

Zeg kunst en de kans is groot dat je gedachten richting 

klassieke schilderijen en exclusieve beelden gaan. Maar 

volgens Arthur Brand bestaat de kunstwereld niet alleen 

maar uit pracht en praal. ‘De kunstwereld is te vergelijken 

met een filmset in Hollywood. De voorkant ziet er prachtig 

uit. Maar daarachter is het een grote zooi.’ Arthur, geboren 

Deventenaar, raakte op jonge leeftijd al geïnteresseerd in 

kunst en geschiedenis en is in zijn speur- en advieswerk 

inmiddels een autoriteit.
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Deze gezichtsbepalende beelden van 
het Derde Rijk waren tijdens de Slag 
om Berlijn allemaal vernietigd. Dacht 
men. Totdat er een tip bij Arthur op de 
deurmat plofte. ‘Een nazi-familie be-
weerde dat zij in het bezit was van de 
twee beroemde, gigantische bronzen 
paarden van Josef Thorak, waar Hitler 
vanuit zijn werkkamer in de Rijkskanse-
larij op uitkeek. De familie stuurde zelfs 
een foto mee.’ Het bleek het begin van 
een speurtocht van anderhalf jaar met 
oud-nazi’s, smokkelaars en geheime 
diensten in de hoofdrol. Na een inval van 
de Duitse politie werden niet alleen de 
twee paarden teruggevonden, maar nog 
veel meer verloren gewaande kunst uit 
de Rijkskanselarij. De filmrechten voor 
dit verhaal zijn inmiddels verkocht.

Niet aan de muur
Is Arthur niet cynisch geworden over 
de kunstwereld en haar schimmige 
praktijken? ‘Het zou wel helpen als de 
kunst wereld eens de vuile was buiten 
hangt. Bekend maakt waar alles precies 
vandaan komt. Laat het licht binnen en 
misleid geen verzamelaars die hun hele 
leven hebben gespaard om een mooie 
kunstcollectie aan te leggen als uitbrei-
ding van hun pensioengeld.’ Niettemin 
blijft Arthur zelf een groot kunstlief-
hebber. ’Kunst is fantastisch’, zegt hij. 
‘Het tilt mensen boven hun grijze bestaan 
uit. Geld kun je tenslotte niet aan de 
muur hangen.’ 

Arthur Brand

‘Kunst is 
fantastisch,  

het tilt mensen  
boven hun grijze 

bestaan uit.’

In de serie De Kunstdetective volgt 
omroep MAX Arthur Brand tijdens 
zijn speurtochten naar gestolen 
kunst. Deze zomer te zien op NPO2. 

Meer informatie
zest-magazine.nl/kunstdetective
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ReceptJeroen van der SpekNatasja Admiraal

Een geurige citrusvrucht die luistert naar de naam 

yuzu is bezig aan een opmars in de westerse keuken. 

Naast het ‘gouden sap’ is deze zeldzame vrucht ook 

erg geliefd om zijn aromatische zest.

ga naar
zest-magazine.nl/recepten

Voor meer heerlijke recepten
uit het boek zuur van Bas robben

De yuzu heeft het formaat en de vorm 
van een mandarijn, met een gebobbelde, 
vaak losse schil. Vroeg in het seizoen zijn 
ze limoengroen, daarna worden ze oranje 
en als ze rijp zijn frisgeel. In tegenstelling 
tot vergelijkbare fruitsoorten zoals de 
mandarijn eet men deze vrucht zelden 
uit de hand. Daarvoor is hij te zuur. De 
yuzu wordt voornamelijk gebruikt als 
smaakmaker. 

Complexe smaak
De rasp van de buitenste gele schil, de 
zest, zit vol esoterische oliën en geeft 
mooie smaakaccenten aan gerechten.  
Het sap is minder scherp en subtieler dan 
van citroen: meer een mix van limoen, 
citroen en de zoete boventonen van 
mandarijn. Fijnproevers herkennen er 

ook grapefruit en dennengeur in. 
Een complexe smaak dus. ‘Je 

moet het proeven om het te 
snappen’, schrijft Bas Robben 
in zijn kookboek Zuur. Net als 
andere citrusvruchten komt 
de yuzu van oorsprong uit 

China en Korea. Omdat hij daar 
niet goed aansloeg, werd hij al 

eeuwen geleden in Japan geïn-
troduceerd. Tegenwoordig wordt hij 

ook nog voornamelijk in deze contreien 
geteeld. Yuzu groeit aan stekelige bomen, 
vaak in bergachtige gebieden. Japanners 
zijn er gek op: ze verwerken de geurige 
vrucht in limonade, door noodlesoep en 
soms bij sushi. 

Zeldzame vrucht
Ook westerse chefs hebben de yuzu 
ontdekt als aromatische smaakmaker in 
sauzen en desserts. Door strenge export-
regels was het tot enkele jaren terug  
bijna onmogelijk om yuzu vers of ge-
perst in Nederland te krijgen. Het korte 
groeiseizoen, van november tot februari, 
draagt bij aan de exclusiviteit. Als con-
sument betaal je bij de toko of Japanse 
speciaalzaak al snel vijf tot zes euro 
voor het delicate citrusvruchtje. Yuzu-
sap is ook kostbaar en jaarrond te koop, 
maar let er wel op dat je puur sap koopt.  
In zijn bekroonde kookboek laat Bas 
Robben zien dat zuur vaak precies is wat 
er mist in een gerecht, zonder dat je het 
zelf doorhebt. Yuzu is een heerlijke basis 
voor vinaigrette, combineert perfect met 
vis, schaal- en schelpdieren en geeft iets 
extra’s aan zoete gerechten als taart en 
marmelade. En het smaakt verfrissend in 
zomerse drankjes! 

Yuzu: 
exotische 
smaakmaker
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Uniek op Corsica is dat je hier op een 
relatief klein oppervlak zowel ruige berg-
toppen als lieflijke valleien en idyllische 
stranden treft. Het Ile de Beauté, zoals 
de bijnaam luidt, is dan ook een paradijs 
voor wandelaars, zonaanbidders en natuur - 
 liefhebbers. Zelf zijn de Corsicanen buiten -
gewoon trots op hun eiland, ontdekte 
Rosanne Langenberg. ‘Elk plaatsje dat 
ik binnenreed, werd met zowel de Franse 
als de Corsicaanse naam aangeduid. En 
vaak was de Franse naam doorgekrast.’ 
 
Overstekende geiten
Ja, de lokale bakkers verkopen croissants 
en baguettes. Maar verder heerst er op 
Corsica een totaal andere vibe dan op 
het vaste land. Francofiel Rosanne kan 
het weten: haar ouders namen haar 
vroeger steevast mee naar Frankrijk, 
van Normandië tot de Pyreneeën. Ze 
werd verliefd op de natuur, de mensen 
en de cultuur. Na haar studie journalis-
tiek startte ze vier jaar geleden haar blog 
‘Bonjour Frankrijk’ om andere Frankrijk-
gangers te inspireren. Samen met haar 
vriend doorkruiste ze het binnenland 
van Corsica. Kronkelend over binnen-
doorweggetjes, van west, naar zuid, via 
de bergen naar het noorden en terug. 
‘Onderweg passeerden we verlaten 
huisjes, varkens en kuddes koeien en 
stopten we voor overstekende geiten.  
Soms kwamen we uren geen mens tegen. 
Af en toe was het gehobbel door de 
bergen in onze kleine huurauto ronduit 
spannend. We hadden voor de zekerheid 
een all inclusive verzekering afgesloten. 
Gelukkig hebben we geen pech gehad.’

Natuurwonder
Eén van de mooiste stranden is Plage 
du Lotu, dat alleen bereikbaar is per 
boot, vanuit de badplaats Saint Florent. 
‘Na een kwartiertje varen arriveer je op 
een hagelwit strand met smaragdblauw 
water. Precies zoals ik me Corsica had 
voorgesteld!’ Nog noordelijker bevindt 
zich Cap Corse. Dit schiereiland met 
zijn zwarte stranden en ruige kust wordt 
ook wel ‘de vinger’ genoemd, vanwege 
zijn langgerekte vorm. Halverwege 
de westkust liggen de Calanches de  
Piana. Deze bijzondere rotsformaties 
zijn gevormd door erosie en veranderen  
gedurende de dag op sensationele wijze 
van kleur, van goud tot vuurrood. Dit 
natuurwonder staat niet voor niets op 
de werelderfgoedlijst van Unesco. ‘Om 
er te komen volg je een smal weggetje, 
met aan de ene kant rotsen en aan 
de andere kant de zee. Je mag er niet  
harder dan dertig kilometer en kunt  
elkaar nauwelijks passeren. Maar de rit 
loont, want het uitzicht bij zonsondergang  
is fenomenaal!’»

‘ Onderweg  
passeren we  
verlaten huisjes  
en kuddes koeien 
en stoppen we  
voor over stekende 
geiten’

r u b r i e kt e k s t f o t o g r a f i e

ReizenBonjour FrankrijkNatasja Admiraal

Corsica
Roadtrip 
Corsica
Ruig en paradijselijk

Als veelvuldig bezoeker van het Franse vasteland leerde Rosanne 

Langenberg dat de Fransen zelf graag vakantie vieren op Corsica. 

En dus besloot ze hen achterna te reizen. Het werd een roadtrip van 

drie weken, genoeg om als een blok te vallen voor deze parel in  

de Middellandse Zee.
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De Corsicaanse 
keuken:  
figatellu,  
prisuttu &  
buttaraga  

Corsicaanse kaviaar
Corsica is ook een echt wijneiland: meer 
dan de helft van het oppervlak bestaat 
uit wijngaarden. Rosanne: ‘We hebben 
een wijnroute in het noorden gereden, 
traditionele wijnkelders bezocht en bij-
zondere wijnen geproefd. Het regionale 
biertje heet Pietra en smaakt lekker fris. 
Een andere specialiteit is buttaraga: 
Corsicaanse kaviaar. Deze beroemde 
delicatesse proefde ik bij L’Auberge du 
Chat qui pêche, een klein restaurant op 
Cap Corse, waar je wordt getrakteerd op 
een panoramisch uitzicht over zee.’ 
Dankzij de vriendelijke mensen en de 
relaxte sfeer voelde Rosanne zich vanaf 
het eerste moment thuis op Corsica. 
‘Nu weet ik waarom de Fransen hier zo 
graag naar toe gaan. Het eiland heeft 
me een portie vlinders in mijn buik be-
zorgd. Ik wil graag nog een keer terug 
met vriendinnen om de GR20 te lopen. 
Deze wandelroute doorkruist Corsica 
in een diagonaal van noord naar zuid 
en staat bekend als de mooiste en  
tegelijkertijd ook de zwaarste van alle  
GR-routes in Europa.’ 

Huis van Napoleon
Prachtig natuurschoon wordt op Corsica 
afgewisseld met lieflijke dorpjes, waar 
de tijd heeft stilgestaan. Zoals Levie en 
het pittoreske Sainte-Lucie-de-Tallano, 
met zijn granieten huizen en smalle 
straatjes. Iets noordelijker bij Zoza be-
vindt zich in het ongerepte groen een 
piscine naturelle, een natuurlijk ‘zwem-
bad’, omgeven door indrukwekkende 
rotsen. Het idyllische bergstadje Corte, 
ooit de hoofdstad van Corsica, heeft een 
gezellig dorpsplein waar de terrasjes zich 
’s avonds vullen met locals en toeristen. In 
het drukke zuidelijke Bonifacio, gebouwd 
op witte kalksteenrotsen, wandel je langs 
het huis waar Napoleon Bonaparte heeft 
gewoond. Het staat er nog gewoon.  
Rosanne: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar 
kleinschalige accommodaties, gerund 
door Corsicanen. Op Cap Corse sliepen 
we bij Relais du Cap, een bed & break-
fast pal op het strand. Die dag regende 
het pijpenstelen. De eigenaar had erg 
met ons te doen en stelde zijn woon- 
kamer open voor ons en de andere gasten. 
Hij zette biertjes en hapjes op tafel en zo 
werd het onverwacht een zeer gezellige 
avond met reizigers uit alle windstreken.’

Handgeschreven menukaart
De eigenaar van Relais du Cap is een 
diehard, die het hele jaar op Corsica blijft. 
Veel huizen zijn alleen in de zomer be-
woond. En dan nog is het in het verlaten 
binnenland soms zoeken naar een leuke 
eetgelegenheid. Voor Rosanne pakte dat 
vaak verrassend uit. ‘Op een avond sliepen 
we ergens in the middle of nowhere in 
de omgeving van Porto-Vecchio, in het 
zuiden. Via Tripadvisor vonden we restau-
rant Les Chasseurs, op vijf minuten rijden. 
Zo’n piepklein restaurantje waar je alleen 
buiten kunt zitten. Toen we er aankwamen, 
was de chef-kok net bezig de menukaart 
van die dag te schrijven. Met de hand. 
Dan weet je dat alle producten vers zijn! 
Het was een zeer sfeervolle plek om 
te eten, met gezellige lichtjes rondom.  
Op sommige avonden treden er lokale  
muzikanten op.’ 
De keuken van Corsica heeft zijn eigen 
identiteit met Franse en Italiaanse in-
vloeden, vertelt Rosanne. ‘Corsicanen zijn 
dol op kaas en vleeswaren, ofwel char-
cuterie.’ Om te onthouden: figatellu en 
saucisson (traditionele droge worsten) en 
prisuttu (gepeperde en gezouten ham), 
vaak geserveerd met verse vijgen. 

Bonifacio

Francofiel Rosanne Langenberg

��������
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keren. En we adviseren ze altijd direct 
contact met ons op te nemen wanneer 
er iets speelt.’ 
Bas van Harten knikt instemmend. 
‘We kunnen een klant inderdaad bijna 
altijd helpen, ook wanneer hij niet ver-
zekerd is. Dan zoeken we bijvoorbeeld 
een oplossing via Flexx van DAS. Dat 
is rechtshulp tegen een vaste prijs. Bij 
letselschadehulp kunnen de kosten van 
rechtshulp vaak worden verhaald op de 
tegenpartij. Dan kost het de klant helemaal 
niets. Door adequaat reageren van de 
adviseur of onze juridische helpdesk kan 
de klant dan toch snel geholpen worden.’

Emotie
Juridische conflicten blijken, zo stelt ieder-
een aan tafel vast, voor het overgrote 
deel emotie te zijn. Dat vraagt daarom, 
behalve gedegen juridische kennis, ook 
veel mensenkennis en empathisch ver-
mogen. Pauline Kroese vertelt: ‘Onze  
juridisch medewerkers en juristen moeten 
uiteraard voldoen aan dat profiel. Verder 
richten wij ons met onze opleidingen 
op zowel juridisch inhoudelijke onder-
werpen als op vaardigheden. Zoals het 
omgaan met emoties en het goed bege-
leiden van de klant tijdens het juridisch 
proces. Dat nemen wij heel serieus. Onze 
opleidingsprogramma’s worden continu 
actueel gehouden. Onze opleidingen 
voor de juristen worden sinds dit jaar ook 
gecertificeerd door de UVA Academie voor 
Bank en Verzekeringen. Dat betekent dat 
externe deskundigen beoordelen of de 
opleidingsprogramma’s die wij aanbieden 
voldoende aansluiten bij de praktijk van 
onze juristen. Esther Jelsma vult aan: 
‘Die externe input is belangrijk. Wij leggen 
de lat expres hoog om te zorgen dat 
onze mensen ook op het hoogste niveau 
functioneren.’
De adviseurs ervaren deze combinatie 
van kennis en vaardigheden als prettig 
in de samenwerking met DAS. ‘Je merkt 
wel dat de ene medewerker de andere 
niet is. Met sommigen ervaar je toch 
meer een klik’, zegt Ike: ‘Onze klanten ko-
men uit een omgeving met een duidelijke 
‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit. Het 

is fijn wanneer je dan een jurist treft die 
ook op die manier werkt. Mede daarom 
is het prettig dat DAS regionale kantoren 
heeft. Daar kun je gewoon naar toe met 
je verhaal en zit je tegenover iemand die 
jouw taal spreekt.’

Internet luistert niet
De behoefte aan persoonlijk contact bij 
een (dreigend) juridisch conflict, blijkt 
ook de reden te zijn waarom de adviseurs 
niet vrezen opzij te worden gezet door 
het internet en alle informatie die daar-
op te vinden is. ‘Het internet luistert niet 
naar je en heeft geen affiniteit met jouw 
situatie’, zegt Bas. ‘Wij merken dat een 
kwartier persoonlijk contact voor beide 
partijen voordelig is. De klant kan zijn 
verhaal kwijt en onze medewerkers krijgen 
in dat ene kwartiertje bellen meer infor-
matie dan je ooit zou krijgen via een mail 
of een formulier.’
Ike Bleeker: ‘Klanten zeggen vaak dat ze 
‘hun advocaat’ gaan inschakelen. Dat is 
natuurlijk niet helemaal realistisch, aan-
gezien geen advocaat verstand heeft 
van alle rechtsgebieden. DAS heeft ruim 
650 juridisch specialisten in dienst.  

Ieder van hen kan vanuit zijn eigen 
rechtsgebied het juridisch probleem  
direct duiden en aanpakken. De klant is 
tevreden en voelt zich geholpen’. 
Vakmanschap is in het vak van juridische 
bijstand dus eigenlijk vooral te meten in 
de mate van betrokkenheid bij de klant. 
De deelnemers aan de ontbijtdiscussie 
bij DAS zijn het erover eens: rechtsbij-
stand is 30% juridisch en 70% persoon-
lijk contact. Het is geruststellend dat 
DAS, Nh1816 en de adviseurs Dignum 
en Bleeker dit in de praktijk uitstekend 
lijken te begrijpen. 

t e k s tf o t o g r a f i e

Heleen FolgeringEd van de Pol

Aan tafel zitten Linda Dignum (eigenaar 
Dignum Hypotheken & Verzekeringen 
uit Schagen), Bas van Harten (chief 
Legal Operations DAS), Ike Bleeker  
(eigenaar Arie Bleeker Verzekeringen 
uit Warmenhuizen), Pauline Kroese 
(manager Professional Skills DAS), en 
Esther Jelsma (manager Corporate  
Accounts DAS). 
Linda Dignum opent met een praktijk-
voorbeeld. Vorig jaar raakte een klant 

buiten haar schuld betrokken bij een 
ongeval met haar auto. De auto raakte 
daarbij total loss en de klant liep een 
whiplash op. Ze was niet verzekerd voor 
rechtsbijstand. Linda nam direct con-
tact op met DAS. Voor niet-verzekerden 
biedt DAS letselschadehulp. Het ver-
halen van de schade op de tegen partij 
wordt veelal kosteloos uitgevoerd. Zo 
ook bij de klant van Linda. De zeer  
tevreden klant besloot zich daarna als-

nog te verzekeren voor rechtsbijstand. 
‘Zo komen veel rechtsbijstandverzeke-
ringen tot stand, is mijn ervaring. Pas als 
er iets gebeurt, ziet men de noodzaak 
van een dergelijke verzekering in’, vertelt 
Linda. Ike Bleeker bevestigt dit. ‘De 
behoefte aan rechtsbijstand komt altijd 
onverwacht. Wij wijzen onze klanten hier 
altijd wel bij voorbaat op en helpen ze 
bewust te bepalen welke risico’s ze zelf 
kunnen dragen en wat ze willen verze-

Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, met 24/7 een 

eindeloze schat aan informatie onder onze vingertoppen. Een vraag? 

Gewoon even googlen. Maar hoe zit dat bij een juridisch conflict? Is de 

rol van de rechtsbijstandsverzekeraar inmiddels niet wat achterhaald? 

En hoe maak je als adviseur het verschil? Bestaat er nog vakmanschap 

in juridisch advies en rechtsbijstand? Enkele experts op het gebied van 

rechtsbijstand en verzekeringsadvies kwamen onlangs samen bij DAS  

in Amsterdam. Tijdens een heerlijk ontbijt werd erover gediscussieerd.

Links aan tafel v.l.n.r.: Bas van Harten, 
Linda Dignum en Esther Jelsma 
Rechts aan tafel, in het midden  
Ike Bleeker en rechts Pauline Kroese

‘ ‘Rechtsbijstand is 30% juridisch  

en 70% persoonlijk contact’

Het vakmanschap van DAS
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Fokke Geert Hoekstra wil met de UK114 speciale 
Lennaert Nijgh-tochten gaan maken

Een vrijwilliger van de Stichting Urker Botter 
aan het werk in de botterschuur

Zwaar verwaarloosd
Nijghs laatste wens was dat de – inmid-
dels zwaar verwaarloosde – UK114 na 
zijn dood weer terugging naar Urk, de 
thuishaven van het bootje. De Stichting 
Urker Botter nam De Jonge Jacob onder  
haar hoede en ging met sponsor gelden 
en giften met de enorme renovatie aan 
de slag. Fokke Geert: ‘We willen het 
schip helemaal in ere herstellen om er 
speciale Lennaert Nijgh-tochten mee 
te gaan maken. Varen, muziek luisteren, 
belangrijke plaatsen op Urk bezoeken. 
In juni 2018 staat de eerste tocht op de 
agenda.’

Toen De Jonge Jacob ‘thuis’ kwam op 
Urk, was hij allesbehalve vaarwaardig, 
vertelt vrijwilliger Tjeerd. De stalen romp 
van het schip bijvoorbeeld was lek. Ook 
op het dek was het staal niet goed meer. 
‘We begonnen met het herstel op één 
plek, maar kwamen er al snel achter dat 
er heel veel meer plekken aan vervan-
ging toe waren. ‘Koop een boot en werk 
je dood’, luidt het gezegde, toch? Nou, 
dat was hier ook het geval.’

Drijven
De Stichting Urker Botter heeft veel vak-
kundige vrijwilligers met een schippers-
achtergrond in huis. Zoals Tjeerd, die 
van zijn zestiende tot zijn pensioen visser 
was. ‘Maar deze klus konden wij niet al-
leen klaren, daar moest een professional 
aan te pas komen. Die heeft samen met 
ons het hele dek opnieuw bedekt en 
gelast.’
Het resultaat? De Jonge Jacob ligt weer 
vertrouwd in het water van de Urker  
haven te schommelen. ‘En blijft gelukkig 
drijven’, verzekert Tjeerd met een grote 
grijns.
Niet dat de kotter daarmee klaar is, er 
moet nog wel wat meer gebeuren voor-
dat de UK114 aan zijn tweede leven kan 
beginnen. In de schuur van de Stichting 
Urker Botter, waar vrijwilligers druk zijn 
met de reparatie van grote visnetten en 
Tjeerd in de keuken een scholletje voor 
de harde werkers bakt, vertelt Fokke 
Geert wat er nog nodig is.

Appeltjesgroen
‘We hebben in elk geval een nieuwe radar  
nodig. Zonder radar komt het schip 
niet meer thuis als het mistig of slecht 
weer is. En de scheepsschroef moet 
ook worden opgeknapt.’ Daarnaast is 
de kleur groen nog niet helemaal naar 
wens. ‘Nijgh had hem in een soort  
appeltjesgroen. Er moet dus nog een 
keer geschilderd worden.’

‘ Koop een boot 
en werk je dood, 
luidt het gezegde, 
toch?’

Lennaert Nijgh
Lennaert Nijgh (Haarlem, 1945-2002) 
was een van Nederlands bekendste 
tekstdichters. Hij werd vooral beroemd 
als liedjesschrijver voor Boudewijn de 
Groot. Hun eerste hit was “Een meisje 
van 16”, daarna volgden onder meer 
“Welterusten, meneer de President”, “Het 
Land van Maas en Waal” en “Meester 
Prikkebeen”. Maar Nijgh schreef voor 
meer Nederlandse artiesten, zoals Rob 
de Nijs, Liesbeth List en Ramses Shaffy, 
Jenny Arean en Astrid Nijgh (Nijghs 
eerste vrouw).

Stichting Urker Botter
De Stichting Urker Botter heeft als doel Urker cultuur en historisch erfgoed te 
bewaren. Dat doet ze door aankoop, restauratie, beheer en opnieuw in de vaart 
brengen van oude botters. In de botterschuur aan de oude haven van het vissers-
dorp wandel je zo het begin van de 20e eeuw binnen. Het hele interieur is in die 
stijl teruggebracht, net als het aangrenzende woonhuis, waar vrijwilliger Tjeerd de 
Boer woont. 

»

Debora BoomsmaPatrick OuwerkerkReportage 

‘Hier schijnen heel wat wilde avonturen 
te zijn beleefd’, vertelt vrijwilliger Tjeerd 
de Boer van de Stichting Urker Botter, 
terwijl hij een rondleiding geeft over De 
Jonge Jacob. De zo geliefde kotter van 
Lennaert Nijgh, die hij zelf omdoopte 
tot ‘Het Goede Schip’, ligt er keurig bij, 
op deze zonnige ochtend. Een vergeeld 
fotootje van de beroemde tekstdichter, 
die in 2002 overleed, prijkt nog in de 
stuurhut. De kotter was Nijghs lust en 
zijn leven. Net als het oude vissersdorp 
Urk, waar het scheepje vandaan komt. 
De songwriter bracht er veel tijd door, 
vóélde zich bijna Urker. ‘Hij is zelfs be-
graven in een Urker baadje, een rood 
gestreept baaien hemd, dat bij de typi-
sche Urker klederdracht hoort’, vertelt 
Fokke Geert Hoekstra. Hij maakt zich 
met zijn stichting al jaren hard voor een 
grondige opknapbeurt van De Jonge  
Jacob. ‘Het gaat hier om een stuk  
Neder lands cultuurhistorisch erfgoed, 
dat we niet zomaar verloren moeten laten  
gaan. Op deze boot zijn beroemde liedjes 
als “Malle Babbe” en “Land van Maas en 
Waal” geschreven. Dit scheepje bevat 
33 jaar muziekgeschiedenis.’

33 Jaar muziekgeschiedenis op een boot 

Stichting Urker Botter knapt  
geliefde kotter Lennaert Nijgh op

“Wenden wij de steven bij de 

haven, hoop dan en geloof:  

we keren weer. Naar waar zij die 

achterbleven wachten, in ‘t mooiste 

dorp van heel het IJsselmeer.”  

Het is een ode aan Urk, van tekst-

dichter Lennaert Nijgh, uit 1974.  

Zijn geliefde kotter De Jonge  

Jacob wordt een museumstuk.

De Jonge Jacob van wijlen Lennaert Nijgh 
dobbert weer in thuishaven Urk
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Binnen is er al het een en ander gebeurd. 
Het ruim, waar vroeger de levende vis 
werd opgeslagen, is inmiddels omgeto-
verd tot een groepsruimte met banken 
en tafels. Maar in het slaapgedeelte met 
krappe kooitjes, een mini-keuken en 
knus potkacheltje, zou een likje verf niet 
misstaan.

Cheque
De cheque van 5.000 euro die Janwillem 
Swart van Nh1816 in februari namens 
de Stichting Goede Doelen Nh1816 
overhandigde, komt dan ook goed van 
pas. ‘Daarvan kunnen we in elk geval 
de radar aanschaffen en de schroef op-
knappen’, zegt Fokke Geert. ‘We krijgen 
jaarlijks veel mooie en interessante aan-
vragen. Dit project kwam boven drijven 
door het verhaal van Lennaert Nijgh 
en de cultuurhistorische waarde van de 

kotter. De ondersteuning van de kotter 
werd ons bovendien warm aanbevolen 
door het Urker verzekeringskantoor 
Hoekstra Assurantie, dat zeer betrokken 
is bij het werk van de stichting Urker 
Botter,’ zegt Janwillem. 

Boek van Astrid Nijgh

Astrid Nijgh, de eerste vrouw van  
Lennaert Nijgh, bracht eind vorig jaar 
haar boek Varen met de Jonge Jacob 
– Lennaert en ik op de Urker kotter 114 
uit. ‘De dinghy aan boord is de redder 
in nood, inclusief scheepsbeschuit. Ge-
lukkig nooit gebruikt of geconsumeerd. 
Ons schip heeft ons geborgenheid en 
een zee van ervaring gegeven. Samen 
bepaalden we de koers en samen zijn 
we uit elkaar gedreven’, zo staat op de 
achterflap te lezen. 

De groene Jonge Jacob springt in 
het oog in de oude Urker haven

Voorzitter Jan Hoekstra (links) ontvangt 
symbolische een cheque uit handen van 
Janwillem Swart (rechts) en verzekerings-
adviseur Louwe Kapitein

Alinea NIEUW

Namen heren erbij...?? Denny

r u b r i e kt e k s t f o t o g r a f i e
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‘Aandacht en altijd 
bereikbaar zijn’

Eric Waar

De passie spat ervan af, bij Man met Bril Koffie in Rotterdam. De manier 

waarop de koffie er wordt gebrand, gezet en geserveerd, de kwaliteit, de 

open sfeer – tussen branders, barista’s en bonen – en de veelheid aan 

keuzes: hier is koffie een vak! Zo bezien vergelijkbaar met dat van financieel 

adviseur Eric Waar. Hij praat er graag over. Uiteraard onder het genot van 

een ‘goeie’ koffie. 

Voor Eric Waar van Waar & Partners  
Financieel Adviseurs in Hendrik-Ido-
Ambacht geldt: een dag zonder koffie 
is een dag niet geleefd. ‘Het liefst cap-
puccino, maar alleen de écht goede.  
Normaal gesproken drink ik gewoon 
zwart.’ Ook die moet goed zijn, trouwens. 
Op kantoor is de kwaliteit gegarandeerd: 
Eric heeft geïnvesteerd in een luxe ap-
paraat, dat overheerlijke koffie maakt. 
‘Klanten komen ervoor terug’, lacht hij. 
Eric is een gedreven ondernemer. Zijn 
kantoor bestaat al 25 jaar en sommige 
van de ruim twintig medewerkers werken 
er al bijna net zo lang. Met passie voor 
het vak en minstens zo veel voor hun 
klanten. ‘Natuurlijk moet je als financieel 
adviseur kennis van zaken hebben, maar 
dat is zeker niet het enige dat je in huis 
moet hebben.’ 

Bereikbaar
‘Aandacht voor je klanten en goed be-
reikbaar zijn, dat is belangrijk’, zegt Eric. 
‘De klant het vertrouwen geven dat hij bij 
jou terecht kan als hij een vraag heeft.’ 
Het komt erop neer dat een financieel 

MAAK KANS  

OP HET BOEK  

‘KOFFIE! – 182 KOFFIESPOTS  

WAAR JE BLIJ VAN WORDT’

 Kijk op zest-magazine.nl/ 

koffieenadvies voor de

 voorwaarden  

adviseur een empathisch luisterend 
oor biedt en aandacht heeft voor het 
persoonlijke verhaal van de klant. Eric 
hecht eraan dat er geregeld contact met 
de klant is ‘om te vragen hoe het gaat’. 
Het contact met de klant loopt vooral 
via de adviseurs en het ondersteunende 
team. Alles wat er door hen met de klant 
besproken wordt, dragen zij over aan de 
betreffende desk van specialisten, die 
de adviezen uitwerken. ‘Op deze manier 
kan de klant erop rekenen dat de op-
volging effectief en zo spoedig mogelijk 
verloopt.’ 

De basis
Eric verwacht in de toekomst geen grote 
veranderingen in verzekeringsland. ‘De 
basis blijft hetzelfde: iemand heeft een 
financieel vraagstuk en wil dat graag 
beantwoord zien.’ Financiële onduide-
lijkheden deden zich in het verleden 
voor, zijn er in het heden en zullen ook 
in de toekomst blijven voorkomen, legt 
hij uit. Bij alle life events zoals geboorte, 
wereldreizen, samenwonen, trouwen, 
verhuizen, scheiden en overlijden is er 
behoefte aan persoonlijk en op maat 
gemaakt advies en iedereen maakt der-
gelijke gebeurtenissen mee. Daarmee 
blijft de behoefte aan financieel advies 
bestaan. ‘Natuurlijk verandert de admi-
nistratieve afhandeling. Ook financieel 
adviseurs hebben immers te maken met 
technologische vernieuwingen. Maar in 
de basis verandert er niets.’ 

Imago
Waar & Partners heeft binnen de financi-
ele sector en bij de klanten een zeer goed 
imago. Het onderscheidend vermogen zit 
hem in de aandacht en tijd die het kantoor 
in de klant steekt. Erics advies: ‘Niemand is 
hetzelfde, maar iedereen zou een adviseur 
moeten hebben die echt naar je luistert en 
er voor je is als je hem nodig hebt.’ 

Man met Bril Koffie is één van de  
koffiespots uit het boek ‘Koffie!’

Jasper HofEllen Richter Koffie & advies

‘ Het liefst  
cappuccino,  
maar alleen  
de écht goede’
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Talentboek, een initiatief van oud-schaats - 
kampioene Yvonne van Gennip, heeft 
een grote rol gespeeld in Vissers aan-
loop naar de Olympische Spelen. ‘In de 
schaatssport moet je veel zelf financieren. 
En er valt niet veel te verdienen’, legt de 
frêle langebaanspecialiste uit. ‘Alleen 
grote helden zoals Ireen Wüst en Sven 
Kramer kunnen er goed van leven.’ Visser 
heeft al jaren de status van talent en 
moet betalen om te kunnen trainen en 
schaatsen bij haar team. Ze investeert 
in haar ontwikkeling en prestaties met 
donaties die ze via Talentboek binnen-
haalt. Dit online crowdfundingsplatform 
van het Yvonne van Gennip Talent Fonds 
is hét podium waarop sporttalenten 
zichzelf professioneel kunnen presen-
teren om zo in contact te komen met 
mogelijke donateurs. ‘Je start zelf een 
campagne voor een concreet doel in je 
sport, zoals specifiek materiaal, waarmee 
je jezelf kunt verbeteren. Via Talentboek 
kun je vervolgens potentiële donateurs 
voor dat doel werven’, vertelt Visser. 

Sparen
Om beter te worden op het ijs maken 
schaatsers gebruik van diverse trainings-
vormen. Fietsen, hardlopen, skeeleren, 
schaatssprongen en trainingscircuits in 
het krachthonk vullen de reguliere 
schaatstraining in de winter aan. ‘Dat be-
tekent bijvoorbeeld dat je skeelers nodig 
hebt en een wielrenfiets. En die mate-
rialen moet je ook onderhouden’, vertelt 
Visser. ‘Toen ik ging reizen, moest ik een 
fietskoffer aanschaffen. En wanneer je op 

hoog niveau traint, is een vermogensmeter 
onmisbaar. Via Talentboek heb ik eerder 
al geld bij elkaar gesprokkeld voor nieuwe 
Maplez-schaatsen. Nu spaar ik voor een 
vermogensmeter.’ Voorheen werd ze 
vooral gesponsord door familie. Toen ze 
meer in de media kwam, kreeg ze ook 
donaties van onbekenden, waardoor ze 
haar doelen sneller kon realiseren. 

Circus in Pyeongchang
Tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi 
(OKT) in december vorig jaar was Visser al 
dé grote verrassing. In Pyeongchang keek 
de jonge schaatsster haar ogen uit in 
het circus dat Olympische Spelen heet. 
‘Het was mijn eerste verre reis. Alles was 
nieuw voor me. Het dorp is afgezet met 
hekken en wordt streng beveiligd. Er komen 
alleen maar olympische sporters en hun 
trainers. Ook zijn er veel vrijwilligers op 
de been. Het is allemaal erg goed ge-
regeld. Ik kreeg geschenken, en er was 
zoveel eten dat ik niet wist wat ik moest 
kiezen. Vóór mijn race heb ik niet zoveel 
van de omgeving gezien, alleen de weg 
tussen het dorp en de ijsbaan. Maar na 
de race heb ik een aantal wedstrijden van 
andere sporten bezocht, dat was super- 
gaaf om mee te maken.’

Klunzige actie
Haar nuchterheid en spontaniteit hebben 
Visser tot een publiekslieveling ge-
maakt. Met een flinke dosis zelfspot 
vertelt ze over een ‘klunzige actie’ in het 
olympisch dorp: ‘Ik was aan het rennen, 
bleef met mijn voet achter het tapijt  

 Esmee Visser

»

Wie is Esmee Visser?
Geboren  Leiden, 27 januari 1996
Groeide op  In Beinsdorp
Woont nu   In Heerenveen,  

het schaatshart  
van de wereld

Kennen we als   De eerste Nederlandse 
olympisch kampioen  
op de vijf kilometer sinds 
Yvonne van Gennip  
in 1988

Specialiteit  3000 en 5000 meter
Traint   20-26 uur in de week  

bij RTC Noord
Studeert   Farmaceutische  

weten schappen  
aan de VU

ANPSport Natasja Admiraal

Schaatstalent 
Esmee Visser
Goed beslagen 
ten ijs dankzij 
Talentboek.nl

Twee dagen durfde ze de deur niet uit vanwege de camera-
troepen die zich voor haar huis hadden verzameld. Inmiddels is 
schaatsster Esmee Visser (22), de sensatie van de Olympische 
Winterpelen in Zuid-Korea, enigszins bijgekomen van alle media-
aandacht. Nuchter: ‘Ik heb hetzelfde geschaatst als altijd.’
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Specialiteit  3000 en 5000 meter
Traint   20-26 uur in de week  
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Studeert   Farmaceutische  

weten schappen  
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haken en maakte een snoekduik midden 
in de eetzaal. Overkomt mij weer, hoor!’ 
Gelukkig konden zij en haar coach erom 
lachen. ‘Van tevoren zeiden we tegen 
elkaar: we gaan hier echt genieten en 
laten alles over ons heen komen. We 
waren heel blij dat ik me überhaupt had 
geplaatst. Niet iedereen had er zoveel 
plezier in, om me heen zag ik allemaal 
strakgespannen bekkies. Daarbij ver-
geleken waren wij het vrolijke clowns-
duo. Mijn coach is bijna twee meter en 
ik ben best klein, dus we zijn samen toch 
al een verschijning op zich.’

Bijna de bochten uit
Gevraagd naar haar vroegste schaats-
herinnering, vertelt ze: ‘Toen ik een jaar 
of acht was schaatste ik in Leiden op 
de 300-meterbaan. Op een gegeven mo-
ment mocht ik bijna naar de 400-meter-
baan in Haarlem. Ik ging zo hard dat ik 

zowat de bochten uitvloog. Die wedstrijden 
staan in mijn geheugen gegrift! De meiden 
met wie ik toen op het podium stond, 
daar rijd ik nu nog steeds mee.’ Hoe ze 
de topsportmentaliteit combineert met 
haar sociale leven? ‘Ook op dat vlak 
ben ik perfectionistisch. Maar ja, ik kan 
nu eenmaal niet naar alle verjaardagen. 
De sport gaat voor. Met WhatsApp ben 

ik niet zo sterk. Iedereen om me heen 
begrijpt dat gelukkig.’ 
Visser vindt het nog steeds bizar hoe die 
ene race in Pyeongchang haar wereld 
op zijn kop heeft gezet. ‘Ik heb hetzelfde 
geschaatst als altijd. Al besef ik heus wel 
dat het echt hard was, en internationaal 
heel goed. Zelf voel ik mij niet anders. 
Alleen de buitenwereld is veranderd.’

In de voetsporen van 
Yvonne van Gennip
De koningin van de Spelen uit 1988, 
Yvonne van Gennip, is trots op de gouden 
olympische medaille van Esmee Visser. 
Als teamleider van de nationale selectie 
reisde ze afgelopen najaar met de  
Nederlandse ploeg mee naar Stavanger, 
waar voor de World Cup werd gereden. 

Omdat Esmee Visser hier debuteerde, 
was ze gedwongen om in de B-groep 
te starten. ‘Het was zondagavond, het  
stadion was al leeggelopen’, herinnert 
Van Gennip zich. ‘Ik zag haar voor het 
eerst rijden en zei tegen de sportarts 
die naast me zat: dát is een talent, daar 
gaan we meer van horen!’
Met name haar techniek viel haar op. Dat 
Visser ook over een goede ‘motor’ be-
schikt, zou pas later blijken. ‘Ze heeft een 
perfecte afzet en benut goed de middel-
puntvliedende kracht, waardoor ze als 
een speer de bocht uit komt. Dat kost 
haar weinig energie, een groot voordeel 
in de schaatssport’, weet Van Gennip. ‘En 
ze is een lichtgewichtje, wat voor lange 
afstanden ideaal is.’ Visser had toen al 
een profiel en donatiedoel op Talent-
boek, een initiatief van het Yvonne van 
Gennip Talent Fonds (sleutel project van  
de Stichting Goede Doelen Nh1816). 
Via LinkedIn plaatste Van Gennip nog 
een extra oproep en meteen meldden 

zich twee bedrijven die Visser wilden 
sponsoren. ‘Ik verzekerde hen ervan 
dat ze écht goed was en zich misschien 
zelfs wel zou kwalificeren voor de Olym-
pische Spelen.’

Cadeautje
De drievoudig olympisch kampioene van 
1988 had een vooruitziende blik. Ze 
noemt het ‘een cadeautje’ dat ze van na-
bij heeft mogen meemaken hoe Vissers 
carrière zich in sneltreinvaart ontwikkel-
de. ‘Ze is niet alleen mijn opvolgster, we 
trainden ook nog eens allebei in Haarlem. 
Alsof het zo moest zijn! Pas later ont-
dekte ik dat onze paden elkaar al eerder 
kruisten. In 2005 reikte ik Esmee de 
derde prijs uit tijdens het Jan van Gennip  
Toernooi, dat na het overlijden van mijn 
vader naar hem is vernoemd. Hij zette  
zich met hart en ziel in voor jonge schaat-
sers en zou haar doorbraak fantastisch 
hebben gevonden. Ik weet zeker dat hij 
vanuit de hemel zit te glunderen.’

‘ Alleen grote 
helden kunnen 
van de schaats-
sport leven’

 Esmee Visser en Yvonne van Gennip

 Esmee Visser

Onbezorgd genieten op de motor!

Met mooi weer vind je graag tijd om heerlijk te gaan toeren. 

Op de motor ben je echter een kwetsbare verkeersdeelnemer. 

Zorg daarom voor een goede motorverzekering. Je eigen 

adviseur bij jou in de buurt helpt daarbij.

Nh1816.nl
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We treffen Nicolle, schade-expert bij 
taxatie- en expertisebureau KakesWaal 
en actief voor Nh1816, bij een schade-
geval in Venlo. Het is haar taak om vast 
te stellen wat er bij een calamiteit ge-
beurd is en hoeveel het herstel kost. Het 
gaat om de haag van Bjorn van Horsen, 
die tijdens de droge periode in augustus 
vorig jaar in brand vloog. Waarschijnlijk 
door een vonk die van het dak afspatte, 
waar een dakdekker bezig was. Elf van 
de zestien meter groen is weggevaagd. 
Bjorn liet de verkoolde resten al weg-
halen, dus Nicolle moet afgaan op foto’s 
en wat er nog te zien is in de tuin.

Klankbord
‘Soms is het lastig om de schade goed 
te zien, maar gelukkig maken mensen 
tegenwoordig vaak filmpjes en foto’s. 
Daarmee kom ik een heel eind’, vertelt 
Nicolle. Ze pakt haar laserafstands-
meter om de lengte van de voormalige 
erf afscheiding te meten. Ze werkt nauw-
gezet en gestructureerd. Ze laat altijd 
eerst de klant zijn verhaal doen. ‘Mensen 
hebben iets vervelends meegemaakt en 
moeten daar even over kunnen klank-
borden. Soms krijg ik ook privéverhalen 
te horen. Dan bied ik een luisterend oor.’
Daarna gaat de expert over op het  
inspectiegedeelte. Laarzen vanwege 
modder zijn niet nodig, het is vandaag 
een zonnige dag. Nicolle maakt foto’s en 
aantekeningen en praat binnen verder 
over de offerte voor de herstelkosten. 
Ook al moet de hele haag van zestien meter 
worden vervangen, de werkelijke schade 
bedraagt elf meter, dus rekent ze terug en 
komt uit op een schadebedrag van onge-

veer 2500 euro. ‘Ik ga hier een rapport van 
maken en stuur dat naar Nh1816. Daarna 
neemt uw verzekerings adviseur van Ge-
raads, Soreé en Van Liempd contact met 
u op’, zegt ze tegen Bjorn.

Extreme drukte
Op naar de volgende klant in Grubben-
vorst. Nicolles werkgebied ligt grofweg 
tussen Weert, Roermond en Boxmeer. Per 
dag heeft ze meestal zeven af spraken, 
acht als het heel druk is. Een periode van  
extreme drukte is nét achter de rug. De 
storm die op 18 januari over Nederland 
raasde, zorgde voor heel wat schade. ‘Een 
dag tevoren waren we al gebrieft door het 
hoofdkantoor. Op de dag zelf hebben we 
rond gereden om gedupeerden te advise-
ren over wat ze bijvoorbeeld met afgewaai-
de asbest daken moesten doen. Daarna 
zijn we vijf dagen continu op pad geweest 
om de ergste schades te bekijken.’ Normaal 
gesproken schakelt Nh1816 een schade- 
expert in bij bedragen vanaf 1500 euro. 
In de weken na de storm werd dit ver-
hoogd naar 3500 euro. ‘Het was ondoen-
lijk om overal te gaan kijken’, vertelt Nicolle.

Het dak op
Het schadegeval in Grubbenvorst valt 
hier ook onder. Nico Frencken, ver zekerd 
via Meerts Assurantiën en Financiële 
Dienstverlening, staat ons op te wachten 
bij zijn carport en garage. De ladder 
wordt erbij gepakt en Nicolle klimt het 
dak op. Ondertussen vertelt Nico in geuren 
en kleuren wat er op 18 januari gebeurde. 
‘Ik schrok me kapot. Het dakleer waaide 
met flappen van een halve meter omhoog.’ 
Nicolle constateert dat alles onder het 
gescheurde dakleer van de carport nat 
is. De schrootjes van het plafond zullen 
dus ook moeten worden vervangen. Het 
dak van de garage lijkt niet doorgelekt 
te zijn, maar ook daar moet een volledig 
nieuwe laag op. De offerte die meneer 
heeft laten maken door een plaatselijke 
dakdekker blijkt wel erg hoog. ‘Tien-
duizend euro is echt te veel voor opper-
vlakten van acht bij vier en zeven bij drie 
meter. Het moet wel een reëel bedrag 
zijn’, zegt Nicolle.

Zorgen uit handen nemen
Twintig jaar ervaring zorgt ervoor dat ze 
de gemiddelde prijzen voor bouwwerk-
zaamheden als parate kennis in huis 
heeft. Uit haar berekeningen komt een 
schadebedrag van ongeveer vijfduizend 
euro naar voren. ‘Zullen wij iemand in-
schakelen?’, vraagt ze de klant. ‘Dan 
heeft u er geen gedoe meer mee.’ Als 
alle gegevens zijn ingevoerd, luistert  
Nicolle geduldig naar het verhaal van 
Nico, die niet zo lang geleden zijn vrouw 
verloor. Weer buiten zegt ze: ‘Ik ben blij 
dat ik deze meneer wat zorgen uit han-
den heb kunnen nemen.’ 

NIVRE
Nicolle Jetten is net als alle andere 
schade-experts die voor Nh1816 
werken, aangesloten bij het NIVRE,  
het Nederlands Instituut Van Register 
Experts. Om haar titel als Register 
Expert (RE) te behouden, neemt ze 
jaarlijks deel aan diverse bijscholings-
cursussen, zoals over asbest. In 2017 
heeft Nicolle een post-universitaire 
opleiding tot gerechtelijke deskundige 
afgerond.

‘ Mensen hebben iets 
vervelends mee-
gemaakt en moeten 
daar even over  
kunnen klankborden’

Jeroen Broekmans Babette MargesReportage 

De schade-expert

Bij het vak van schade-expert komt meer kijken dan  

je in eerste instantie misschien zou denken. Niet alleen 

is parate kennis een must, ook een luisterend oor bij 

gedupeerden is belangrijk. En de schade-expert  

moet niet bang zijn om met zijn – of haar – poten in  

de modder te staan, soms letterlijk. ZEST ging op pad  

met schade-expert Nicolle Jetten. 

heeft verstand  
van zaken én 
mensen

Schade-expert Nicolle Jetten 
inspecteert een daklekkage
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*hoe werkt het?

 Kies een van de vier zaterdagen in augustus  

en kom van 15.00 uur tot zonsondergang genieten  

van al het bijzondere dat ARTIS biedt. Ga naar  

Artis.nl/nh1816 en bestel kaarten met korting door  

gebruik te maken van de actiecode op de brief. Je  

betaalt slechts € 5,00 per kaart in plaats van € 23,00,  

met een maximum van vier kaarten per actiecode.  

De actiecode kan eenmalig worden gebruikt. Er is  

een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus  

reserveer snel. Op de website vind je het  

programma en de actievoorwaarden.

Speciaal voor  Nh1816-verzekerden   
ARTIS ZOOmeravonden voor slechts € 5,00  per persoon*

Alleen in augustus geldig 

Samenwerking Nh1816 en ARTIS
Stichting Natura Artis Magistra is als goed doel voor een groot deel afhankelijk 
van subsidies, schenkingen en sponsoring. Om ARTIS te behouden voor de 
toekomst is geld nodig. Door de sponsoring van ARTIS ondersteunt de 
Stichting Goede Doelen Nh1816 actief de ideële doelstellingen van ARTIS, 
zoals de instandhouding van het monument ARTIS, natuur- en milieu-
educatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud. 
Zowel het nieuwe jaguarverblijf als het Bennett wallabyverblijf in ARTIS is 
mogelijk gemaakt door de Stichting Goede Doelen Nh1816. Beide verblijven 
zijn een stap in de vernieuwing van ARTIS, die tot doel heeft meer ruimte 
voor dieren en planten te creëren. 

ARTIS 
ZOOmeravonden
In juni, juli en augustus is ARTIS weer iedere zaterdag open tot 

de zon ondergaat. Er zijn workshops voor kinderen en optredens 

van bekende artiesten en aanstormende muzikanten. Picknick 

in het gras, of bestel pizza bij de buitenkeuken. Leer hoe je je 

eigen bokashi maakt of luister naar verhalen over kringlopen in 

de natuur. En sluit de avond af met een rondleiding door een 

schemerend park. Op naar ARTIS!
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Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Het 
bekende spreekwoord gaat niet op voor 
Tom Groot. In een restaurant bestelt hij 
meestal iets wat hij nog nooit eerder heeft 
geproefd. Je kunt hem bijna alles voor-
schotelen. Alleen kokos, daar is hij niet dol 
op. Vandaag maakt hij samen met José 
Polonio twee gerechten: tataki van zalm 
en daarna, als hoofdgerecht Hollandse  
asperges met lamskoteletten. In de buiten-
keuken van Nh1816 is de ‘polderhunk’ 
zichtbaar in zijn element.

Groene vingers
Behalve boer is Groot ook hovenier. Als 
presentator van het programma Eigen 
Huis en Tuin neemt hij allerlei tuinen  
onder handen en geeft daarbij handige 
tips. Polonio, met wie hij vandaag kookt, 
is ook te zien op RTL4: in het programma 
Foodmakers verrast de kok klanten van 
de Dekamarkt en kookt vervolgens met 
hen in zijn foodtruck. De ‘collega’s’ hebben 
meteen een klik en raken verzeild in een 
gesprek over mierikswortel. Thuis kookt 
Groot vaak met verse ingrediënten, vertelt 
hij. Liefst uit de eigen moestuin. ‘Linguine 
in zwarte bonensaus maak ik graag, of een 
Mexicaanse quinoaschotel. Als er visite 
komt, bak ik regelmatig cake of appeltaart. 
Op zondag morgen ontbijt ik meestal met 
warme broodjes uit de oven. Ik ben op dit 
moment bezig met het bouwen van mijn 
droomhuis en daarin mag een kookeiland 
niet ontbreken.’

‘ Met mijn  
handen  
werken, daar  
houd ik van’

»

Op hazenjacht
Terwijl hij toefjes sriracha-saus op de  
borden spuit, vertelt de bollenkweker 
over zijn jeugd in Nieuwe Niedorp, niet 
ver van Oudkarspel waar Nh1816 zijn 
hoofdkantoor heeft. Hij groeide op tussen 
de koeien, varkens en schapen. Zijn ouders 
hadden zo’n zestig hectare land. Er  
kwamen vaak vriendjes spelen, die vonden 
het buitenleven prachtig. Hutten bouwen, 

vlotten maken, slootje springen. ‘Op  
warme dagen liepen we hele afstanden 
door de sloot. Als er veel wind stond,  
sneden we een zaagselzak open en  
maakten daarvan met touw een geïm-
proviseerde parachute. Daarmee konden 
we wel dertig meter ver springen! Of we 
maakten zelf een pijl en boog van een 
tak en een spijker en gingen op hazen-
jacht. Helaas is het me nooit gelukt om 
een haas te vangen.’ In de schuur van zijn 
ouders stond een werkbank met gereed-
schap. Van jongs af aan is de boer gewend 
om dingen zelf te maken. ‘Met mijn handen 
werken, daar houd ik van.’

Investering in schapen 
Als klein jochie leerde hij van zijn vader, 
die ook een boerenbedrijf runde, dat geld 
op de bank niets oplevert. Hij drukte zijn 
zoons op het hart dat je veel beter kunt 
investeren in schapen. ‘Dus gingen mijn 
broer en ik naar een veehandelaar en 
kochten samen honderd schapen. Ik was 
toen een jaar of dertien. We huurden een 
stuk land waar ze mochten grazen, voor 
een gulden per schaap per week. Als de 
beestjes flink gegroeid waren, verkochten 
we ze door met winst.’ Net als veel andere 
scholieren werkte Groot zich op zijn  
zeventiende tijdens de zomermaanden 
in het zweet bij een bollenboer. ‘Aan het 
einde van de schoolvakantie had ik 2500 
gulden verdiend. Een hoop geld. Ik vroeg 
aan mijn baas of hij me wilde uitbetalen in 
tulpenbollen. Die mocht ik bij hem op het 
land planten en vermeerderen. Zo is de 
liefde voor het vak ontstaan.’

Ed van de Pol Natasja Admiraal In de keuken met…

‘  Buiten op  
het land  
ben ik het 
gelukkigst’

Van het ene op het andere moment was hij 

een BN-er: een Bekende Niedorper, zoals Tom 

Groot zichzelf noemt. Boer Tom, de knappe 

tulpenboer uit Boer Zoekt Vrouw (2014), vertelt 

hoe het immens populaire tv-programma zijn 

leven op z’n kop zette. Ondertussen bereidt hij 

in de buitenlucht een smakelijke tweegangen-

lunch met topkok José Polonio. 

V.l.n.r.: Ronald van de Berg,  
Tom Groot, Jeanette Beemsterboer,  
Natasja Admiraal (journalist) en  
Cas Verhage

Tom Groot
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‘Ik ben gek op de geur van koffiebonen’, 
vertelt Willem, eigenaar van De Goede 
Verzekeringen en Hypotheken. ‘Ik dronk 
toen ik een jaar of 6 was al stiekem 
de restjes koffie van mijn ouders op’.  
Eigenlijk mocht dat niet. Daar krijg je rood 
haar van, probeerden ze hem tevergeefs 
wijs te maken. Willem houdt het bij zes, 
maximaal zeven koppen per dag. Vroeger 
met melk en suiker, tegenwoordig zwart. 
‘Dan proef je de bonen beter.’ Hij was er 
al net zo vroeg bij waar het om verzeke-
ringen gaat. Zijn ouders hadden vroeger 
kantoor aan huis. ‘Er kwamen altijd veel 
klanten over de vloer en ik vond dat fas-
cinerend. Ik zag mezelf toen al in een pak 
met een koffertje en een Golf 1.’ Die Golf 
is er nooit gekomen, maar Willem maakte 
wel zijn ambitie waar om het bedrijf van 
zijn vader over te nemen. Dit jaar bestaat 
het kantoor 70 jaar.

Mooie kop
Op kantoor en thuis heeft Willem een 
mooie espressomachine. Een goede 
kop koffie is voor hem en zijn klanten 
vaste prik. En dan niet in een plastic  
bekertje, maar in een mooie kop. ‘Het 
hoort erbij, vind ik, het is een goede eerste 
indruk. Mensen komen voor beleving en 
vertrouwen’. Een goede adviseur is volgens 
hem in de eerste plaats flexibel en kan 
goed omgaan met veranderende behoef-
tes van de klant én met marktontwikke-

Willem de Goede

Er waait deze dag een snijdende oostenwind door Heerenveen, dus  

we zijn blij als we BY-KEES binnenstappen. Dit huiselijke koffiecafé bestaat 

twee jaar en eigenaresse Shamé Keesman draait haar hand niet om 

voor allerhande koffiespecialiteiten, koekjes en cakes, chocoladetaarten 

en andere huisgemaakte versnaperingen. Het is er gezellig druk.  

Verzekeringsadviseur Willem de Goede snuift tevreden de geur van  

versgemalen koffie op. 

Willem houdt van 
koffie.Vroeger met 
melk en suiker,  
tegenwoordig zwart. 
Dan proef je de  
bonen beter.

lingen en productwijzigingen. ‘Je ziet dat 
mensen steeds meer informatie op internet 
opzoeken. Ook de verzekeringswereld 
wordt meer en meer data-gedreven. Aan 
de ene kant weten klanten door deze ont-
wikkelingen beter wat zij willen, aan de 
andere kant zien ze soms door de bomen 
het bos niet meer. Daar kan een goede 
adviseur van waarde zijn.’

Vraag achter de vraag
Er is behoefte aan transparantie en over-
zicht, constateert Willem. Mensen denken 
volgens hem soms te snel dat ze het zelf 
wel kunnen regelen. ‘Het loont echt om 
periodiek in gesprek te gaan met een 
goede adviseur om te kijken hoe je ervoor 
staat. Ben je onder- of over verzekerd? 
Passen je verzekeringen nog wel bij je?’
Naast een verse koffie zijn de ingrediën-
ten van een goed adviesgesprek volgens  
Willem dat er een klik met de klant ont-

staat, dat je goed luistert en de vraag 
achter de klantvraag achterhaalt. ‘Ik wil 
van toegevoegde waarde zijn voor mijn 
klanten, inzicht en overzicht geven, zodat 
de klant zijn of haar financiële sores los 
kan laten. Daar haal ik voldoening uit.’ Als 
adviseur staat hij elke ochtend weer op 
met de gedachte ‘yes, ik mag weer’. En dat 
gaat dus verder dan alleen goede koffie. 

De lekkerste koffie drink je bij BY-KEES in 
Heerenveen, Vleesmarkt 10.

‘ Mensen komen voor  
beleving en vertrouwen’

Tulpenmanie
Eigenlijk had hij beter in de Gouden 
Eeuw kunnen leven. ‘In de toptijd toen 
konden tulpenbollen evenveel opbrengen 
als een Amsterdams grachtenpand!’ De 
tulpenboer teelt bewust ‘maar’ tien hectare 
tulpen. Terwijl hij de zalm garneert met 
erwtenscheuten legt hij uit: ‘Ik draai ook 
drie dagen in de week voor Eigen Huis 
en Tuin, behalve in de zomer tijdens de 
oogstmaanden. Op deze manier is het 
goed te combineren en kan ik blijven 
waken over de kwaliteit. Goede tulpen-
bollen hebben een korte kasduur op de 
kwekerij van de tulpenbroeier. En de 
bloemen blijven lang mooi als ze een-
maal bij de consument in een vaas op 
tafel staan.’ Of hij zijn vriendin Marieke  
nog steeds kan verrassen met een 
mooie bos tulpen? Lachend: ‘Jazeker. 
We hebben thuis altijd bloemen staan.’

‘Wekenlang werd ik ‘s nachts  
misselijk wakker van de spanning’

Polderpaparazzi
De mediahype rond Boer Zoekt Vrouw 
zette het leven van de bollenkweker op 
zijn kop. Hij werd gebombardeerd tot 
knapste deelnemer ooit en kreeg ruim 
1800 brieven van aspirant-boerinnen. 
Hoe hield hij zich staande als eenvoudige 
jongen uit de klei? ‘Vanuit de KRO krijg 
je een mediatraining. Toch kunnen ze 
je nooit helemaal behoeden voor wat er 
komen gaat. Wekenlang werd ik ’s nachts 
misselijk wakker van de spanning. Mijn 
boerderij is goed bereikbaar vanuit  
Amsterdam, dus de paparazzi lagen op 
het erf te posten. Een dag nadat mijn 
oproep was uitgezonden, zou ik traditie-
getrouw naar de kermis in Volendam 
gaan. Nietsvermoedend liep ik in mijn 
boxershort naar de schuur om kleren 
van het wasrek te halen, toen ik de eerste 
journalist spotte. Zonder camera, gelukkig. 
En dat ging zo door, na elke aflevering 
opnieuw.’

Buitenmens
Zijn Marieke ontmoette hij uiteindelijk 
spontaan, op een feestje in Schagen. ‘Ik 
heb het enorm met haar getroffen. Voor 
haar ben ik gewoon Tom, niet Boer Tom. 
Al die poeha is voor haar soms best heftig. 
Een tijdje geleden liet ik me tijdens een 
interview iets over mijn kinderwens ont-
vallen. Dit werd breed uitgemeten in de 
roddelbladen. Marieke is juf en op het 
schoolplein feliciteerden ouders haar 
zelfs al met de vermeende zwanger-
schap! Gelukkig kunnen we er allebei 
goed mee omgaan.’ De nuchtere boer 
geniet van wat er op zijn pad komt. Hij 
heeft nooit een tv-carrière geambieerd. 
Zijn vrienden gaven hem op voor het 
programma. ‘De rest is me min of meer 
komen aanwaaien. Hoe leuk ik het ook 
vind, het boerenleven en mijn bedrijf dat 
ik zelf vanaf de grond heb opgebouwd, 
zou ik er nooit voor opgeven.’ Met eet-
stokjes neemt hij een hap van zijn sesam-
zeewiersalade en besluit dan: ‘Buiten op 
het land ben ik het gelukkigst.’ 

Geert NijboerEmma Kwee Koffie & advies
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Knipoog naar  
de grammofoon
Maak kennis met Luciano: een keramische  
Bluethooth-speaker vernoemd naar de beroemdste 
operazanger ter wereld. Het trompetvormige model 
is ontworpen door de Italiaanse designer Paolo 
Cappello voor Newblack en combineert de kunst 
van keramiek met moderne technologie. Luciano 
wordt geproduceerd in het Italiaanse plaatsje 
Nove, al eeuwen beroemd om zijn ambachtelijke 
keramiekfabrieken. Het audio systeem is geopti-
maliseerd in een laboratorium om 
superieure geluids kwaliteit te 
garanderen. De speaker 
is verkrijgbaar in zes 
kleuren, waaronder een 
extravagante versie 
van 24-karaats goud. 
Luciano van  
Newblack,  
vanaf € 590,-

MAGISCHE METAMORFOSE
Zou het niet ideaal zijn om één paar schoenen te hebben voor de hele 
dag? Mime et Moi ontwikkelde een schoen met een verwisselbare hak 
die hierdoor geschikt is voor alle gelegenheden. In een handomdraai tover 
je je platte schoenen om in lage of hoge, bredere hakken of juist een paar 
stiletto’s. Het geheim is de flexibele zool voorzien van een gepatenteerd 
kliksysteem. De losse hakken passen gemakkelijk in elke handtas. Een 
extra paar flatjes meesjouwen als je hakken draagt, is dus verleden tijd. 
Deze metamorfoseschoen is ook handig voor op reis – scheelt weer wat 
ruimte in de koffer. Mimi et moi, vanaf € 175,-

Interactief speelkameraadje
Kinderen zijn gek op technologie. Alleen hoe voorkom je dat ze de 
hele dag naar een schermpje staren? Vai Kai slaat een brug tussen  
mobiele apparatuur en authentiek speelgoed. Deze fraai vormgegeven  
poppetjes worden gemaakt van duurzaam hout in een klein dorpje in Polen.  
Ze communiceren met elkaar door middel van licht, geluid en vibratie én  
reageren ook op het kind. Zo ondersteunt deze robotachtige metgezel spelen-
derwijs de ontwikkeling van je kind en wordt sociale interactie gestimuleerd.  
Vai Kai bevat naast bewegings- en temperatuursensoren een gyroscoop en  
een kompas. Companion Twins van Vai Kai, € 300,-

OPWARMEN ÉN OPLADEN
De moderne avonturier hoeft dankzij GPS nooit meer te verdwalen. De vraag is alleen:  
hoe laad je je telefoon op in de wildernis? De prijswinnende BioLite CampStove is een 
compacte houtbrander waarmee je ook je smartphone, tablet of camera kunt opladen dankzij 
de ingebouwde USB-poort. Via een thermo-elektrische generator wordt de hitte van het vuur 
omgezet in energie. Een ingebouwde ventilator zorgt ervoor dat je vuurtje optimaal brandt. Wij 
lopen alvast warm voor dit rookvrije houtvuur en mobiele laadstation ineen! Bij de houtbrander 
zijn ook een bijpassende waterketel en grill verkrijgbaar. BioLite CampStove 2, € 149,95

Gadgets & innovaties Natasja Admiraal

P R O D U C T I E

Fitnesstracker vermomd als ring 
Activitytrackers worden steeds compacter. De overtreffende trap is deze slimme 
fitnessring van Motiv. De waterdichte ring heeft een ingebouwde stappenteller  
en hartslagmeter. Ook houdt hij je slaapritme en verbrande calorieën bij via de  
bijbehorende app. Het ontwerp heeft geen display, een ingebouwd lampje geeft  
aan of er notificaties op je smartphone binnenkomen. Deze stijlvolle gadget heeft  
een accuduur van drie tot vijf dagen. Het ‘sieraad’ is verkrijgbaar in twee kleuren,  
grijs en roségoud, en zeven verschillende maten. Motiv Ring, vanaf € 169,- 

De zeven van ZEST

Vakmanschap en  
technisch vernuft

Het klinkt wellicht tegenstrijdig, maar je leest het 

goed: bij sommige producten gaan ambacht 

en hightech hand in hand. Magazine ZEST 

selecteerde zeven gadgets die de perfecte 

combinatie vormen tussen traditioneel vak-

manschap en moderne technologie. 

Thuisbrouwerij voor op het aanrecht
Bierliefhebbers opgelet: met de MiniBrew kun je eenvoudig je eigen bier 
brouwen, laten vergisten én tappen. Deze uitvinding van een Utrechtse 
startup zet de bierwereld op zijn kop: het brouwproces is teruggebracht van 
acht naar drieënhalf uur. Kies het type biertje, bijvoorbeeld witbier of bokbier, 
en de bijbehorende app toont welke ingrediënten je moet gebruiken. Na het 
toevoegen van mout, hop en water is het minimaal een week wachten tot het 
bier klaar is. Ondertussen kun je het brouwproces op afstand volgen via je 
smartphone. Het resultaat: vijf liter ambachtelijk gebrouwen bier.  
MiniBrew, vanaf € 999,-

WONDERBAARLIJK LETTERBORD
Vestaboard oogt als een miniversie van de karakteristieke aan-
kondigingsborden waarop je vroeger in treinstations de vertrektijden 
kon aflezen. Alleen is dit een digitaal mechanisch scherm dat met 
een klakkend geluid letters en woorden op het scherm tevoorschijn 
tovert. Het Vestaboard is gelinkt met je telefoon via een app en 
werkt ook met Alexa en Google Home. Hiermee kun je via een  
spraakcommando aangeven welke tekst je op het scherm wil zien. 
Check bijvoorbeeld iedere avond je afspraken voor de volgende dag 
of begin de dag met een inspirerende quote. Vestaboard, € 1.500,- 
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Met een zeer omvangrijk klanten bestand 
en vestigingen in achttien landen speelt 
ARAG een belangrijke rol in de wereld 
van de rechtsbijstand. In Nederland is de 
dienstverlener al sinds 1962 actief. Dag 
na dag wordt er vanuit de vestigingen 
in Leusden, Amsterdam, Rotterdam en 
Roermond keihard gewerkt om de beste 
juridische probleemoplosser te zijn. 
Claudia: ‘Voor klanten is het vertrouwd 
om optimaal geholpen te worden, maar 
achter de schermen ondernemen we van 
alles om het niveau zo hoog te houden.’

ARAG Academy
De ARAG Academy, het eigen opleidings- 
instituut, zorgt er niet alleen voor dat 
medewerkers hun kennis permanent 
op peil houden, het besteedt ook veel 
aandacht aan sociaal vakmanschap. ‘Als 
juridisch dienstverlener krijg je te maken 
met uiteenlopende vraagstukken, die 
wisselende emoties bij de betrokkenen 
kunnen oproepen. Om die reden is het 
een must om ook sociaal vaardig te zijn. 
Onze medewerkers zijn betrokken en 
empathisch, maar tegelijkertijd mondig 
genoeg om pittige gesprekken in goede 
banen te leiden’, legt Claudia uit. 
‘Wanneer klanten voor het eerst een 
zaak bij ons indienen, zijn ze vaak aan-
genaam verrast’, vertelt jurist en team-
leider Emiel van Erven. In een wereld die 
steeds digitaler wordt, houdt ARAG het 
klantcontact zo persoonlijk mogelijk. Met 
vier kantoren verspreid door het land is 
de juridisch expert nooit ver weg. Kan 
de klant niet naar een van de vestigingen  
komen, dan wordt gezocht naar een alter-
natieve ontmoetingsplek. ‘De aanleiding 
om een beroep op ons te doen is door-
gaans niet prettig. Wij doen daarom ons 
uiterste best om de zaak zo snel en aan-
genaam mogelijk af te handelen.’

Opeens heel anders
Mensen denken wel eens dat een 
rechtsbijstandverzekering niet nodig 
is, omdat ze geen gekke dingen doen, 
vertelt Emiel. Maar er hoeft volgens hem 
maar íets te gebeuren en het dagelijkse 
leven ziet er opeens heel anders uit. 

Zo gebeurt het regelmatig dat nieuwe 
buren de kadasterpapieren grondig 
bestuderen en tot de conclusie komen 
dat zij recht hebben op meer grond. Ook 
tegenstrijdige belangen op de werkvloer 
en problemen met online aankopen zijn 
veelvoorkomende onderwerpen voor de 
juristen en advocaten van ARAG. 
‘Waar vroeger verzekeringen zichzelf 
verkochten, moet je tegenwoordig als 
(rechtsbijstand)verzekeraar jouw toege-
voegde waarde kunnen uitdragen’, vertelt 
Claudia. ‘Goed zijn in je vak is niet genoeg’, 
vult Emiel aan. ‘Het is minstens zo be-
langrijk om tegemoet te komen aan de 
klantvraag.’ In de praktijk betekent dat bij-
voorbeeld dat klanten exact willen weten  
wat de juridische (on)mogelijk heden zijn, 
hoe het met de voortgang gaat en wat 
de reden is waarom bepaalde procedures 
tijdrovender zijn. 

Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren 
bevestigt dat ARAG zijn beloftes nakomt 
en voor dienstverlening van hoge kwaliteit 
zorgt. Het bedrijf kreeg het als één 
van de eerste verzekeraars toegekend. 
Binnen het bedrijf worden doorlopend 
nieuwe technologieën ontwikkeld, om 
klanten op alle vlakken zo goed mogelijk 
te kunnen helpen. Zo is de website re-
centelijk uitgebreid met een chatbot om 
mensen ook buiten kantoortijden van 
dienst te kunnen zijn. 
Hoewel ARAG voorop loopt op tech-
nisch vlak, blijft persoonlijk contact één 
van de belangrijkste pijlers. Niet in de 
laatste plaats omdat klanten dat erg 
waarderen. ‘We werken in principe met 
vaste contactpersonen, zodat klanten bij 
vragen direct de juiste persoon kunnen 
benaderen’, zegt Emiel. Dat kan overi-
gens gewoon op het directe nummer, 
want bij ARAG houden ze van korte lijntjes.

Vertalen van de vraag
Daarnaast besteedt ARAG veel aan-
dacht aan “de vraag achter de vraag”. 
Emiel vertelt dat door goed in kaart te 
brengen wat de klant écht wil regel matig 

wordt ontdekt dat een juridische proce-
dure helemaal niet nodig is. ‘Mensen 
willen zich graag gehoord voelen’, voegt 
Claudia hieraan toe. ‘Wij vertalen de 
vraag altijd door naar het belang van de 
klant, waarbij we ook naar de toekomst 
kijken. Hierdoor zijn we praktisch als het 
kan en juridisch als het moet.’ 

‘Er hoeft maar íets 
te gebeuren en  

het dagelijks leven  
ziet er opeens  

heel anders uit’

Jurist & Teamleider
Emiel van Erven

Carola van Dalen

f o t o g r a f i e

ARAG  
Rechtsbijstand  - 
verzekeringen

Het betaalbaar maken van juridische hulp voor 

iedereen. Met dit uitgangspunt werd ARAG in 

1935 opgericht. De maatschappij is in de af-

gelopen jaren gemoderniseerd, maar het doel  

is onveranderd gebleven: excellente en betaalbare 

rechtshulp voor alle verzekerden. ‘We koppelen 

alles aan het menselijk belang. Een praktische 

oplossing als het kan en een juridische als het 

moet. Dit doen we met een enorme juridische 

expertise en inzet, state of the art-digitalisering 

en in samenwerking met onze partners’, vertelt 

kennismanager Claudia Blokland van ARAG.

Kennismanager
Claudia Blokland

‘ Praktisch  
als het kan,  
juridisch  
als het moet’

Linda de Vries

t e k s t
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Tom de Ket, voorheen vooral bekend als 
‘de kale’ van het snedige cabaretduo 
Van Houts en De Ket, is gezegend met 
een volle baard. ‘Soms wordt-ie te grijs, 
dan speel ik vals’, bekent de theater-
maker, terwijl hij plaatsneemt in de antieke 
kappersstoel. Twee keer eerder bracht 
hij een bezoek aan een barbier, in  
Marokko en Italië. ‘In een achterafsteegje  
in Napels stuitte ik op een klassieke  
barbershop. Ik werd er onder handen 
genomen door een oude kerel die geen  
woord Engels sprak. Twee uur later 
stond ik pas weer buiten.’ 

Mannending
Zo lang heeft Martijn Houweling, eige-
naar van Toon’s Barbershop, niet nodig. 
Al neemt hij graag de tijd voor zijn klanten. 
‘Het is echt een mannending. Even 
een relaxmomentje. Koffie, biertje of 
whisky erbij. Die persoonlijke aandacht 
vind ik belangrijk. Ik ben geen knip-
fabriek.’ De barbier, die al vijftien jaar 
in de “baardenbusiness” zit, heeft ook 
een tijdje in Italië gewerkt. De trend van 
ruige baarden is op zijn retour, vertelt 
hij. ‘Het mag allemaal weer wat meer 
gegroomed.’ Het vakmanschap van de  

‘ Speciaal voor 
deze editie  
werd het script 
herschreven  
en is er een 
nieuwe cast’

Het Pauperparadijs in Carré

‘ Als toeschouwer vóel je  
dat de voorstelling elke  
avond anders kan zijn’

Theater in de blubber, op het water of in het open veld. Multitalent 

Tom de Ket – acteur, scriptschrijver en regisseur – staat bekend om zijn 

megaprojecten op locatie, met spectaculaire decorwisselingen. In de 

stoel van Toon’s Barbershop in de Amsterdamse conceptstore Hutspot 

vertelt hij over zijn succesvolle voorstelling Het Pauperparadijs, deze 

zomer in Koninklijk Theater Carré.

barbier staat ook volop in de belang-
stelling. Martijns zaak draait goed en 
stond zelfs in The New York Times. ‘Een  
Amerikaanse toerist die het stuk had 
gelezen, wist me hier te vinden. Hoe tof!’

Levende objecten
Het gezicht van Tom de Ket verdwijnt 
onder een zorgvuldig gevouwen warme 
handdoek. ‘Deze preshave opent de  
poriën, dat scheert gemakkelijker’, ver-
duidelijkt de barbier. De Ket vertelt 
over zijn theaterspektakel Het Pauper-
paradijs, naar het gelijknamige boek van  
Suzanna Jansen. Na het grote succes  
in Veenhuizen is de voorstelling van 4  
tot en met 29 juli te zien in Koninklijk  
Theater Carré. ‘Speciaal voor deze editie 
werd het script herschreven en is er een 
nieuwe cast. De decors zijn aangepast 
en we werken met videomapping. Door 
deze projectietechniek lijken de objec-
ten tot leven te komen. Op het podium 
staat een liveband en er is een dertig-
koppig koor. De Arnhemse singer-song-
writer Lavalu, pseudoniem van Mariëlle  
Woltring, componeerde de complexe 
partijen’, vertelt De Ket.

Tragische geschiedenis
Het Pauperparadijs vertelt één de meest 
tragische verhalen uit de vaderlandse ge-

schiedenis. Na de oorlog met Napoleon  
wilde generaal Johannes van den 
Bosch in 1818 de armoede oplossen 
met een grootschalig heropvoedings-
experiment. Met steun van koning  
Willem I werden de paupers en wezen 
in het land verplaatst naar gestichten in 
Veenhuizen. Wat begon als een be vlogen 
plan om de onderklasse te verheffen,  
veranderde al snel in een nachtmerrie. 
De Ket: ‘Het verhaal begint in de Jordaan 
– nu een Airbnb-paradijs waar sommige 
leden van de koninklijke familie veel huizen 
bezitten, destijds een getto – en eindigt 
op de plek waar hoofdpersoon Cato is 
gestorven: een klein steegje tegenover 
Carré, dat uitkomt bij de Amstel. Toevallig 
is dit een plek waar tegenwoordig veel 
illegalen wonen.’

Volle zalen
In zijn producties maakt De Ket altijd 
een koppeling naar het heden. ‘Theater 
moet ook gaan over de trauma’s van 
deze tijd. Het geeft mij voldoening als 
mensen na afloop in de foyer napraten 
over het onderwerp. zich wellicht afvra-
gen: doen wij het nu echt zo veel beter?’  
De barbier onderbreekt hem even om zijn 
stoel in de relaxstand te zetten. Liggend 
vervolgt de theatermaker: ‘Aan het begin 
van mijn carrière had ik nooit durven 
dromen dat ik ooit in Carré zou staan. 
Wat Teatro alla Scala is voor Milaan, is 
Carré voor Amsterdam. Het is een klassiek 
theater, dat wordt bezocht door een 
zeer divers publiek. Hoe weerbarstig 
mijn thema’s soms ook zijn, mijn doel 
is theater te maken voor zo veel mogelijk 
mensen. Deze vluchtige kunstvorm vraagt 
om volle zalen. Anders heeft het geen 
zin. Op de avond zelf vallen alle puzzel-
stukjes in elkaar: de acteurs creëren een 
illusie, de decors veranderen ter plekke, 
de band speelt live op het podium. Als 
toeschouwer vóel je dat de voorstelling  
elke avond anders kan zijn. Dat is de magie 
van theater.’ 
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e 20% korting

Boek nu op carre.nl/zest met actiecode ZEST PAUPERPARADIJS en ontvang  
20% korting op 4, 5, 6, 10 en 11 juli op de 1e en 2e rang. De voorstelling  
staat van 4 t/m 29 juli 2018 in Carré.

Het Pauperparadijs vertelt een van de 
meest dramatische, verborgen geschie-
denissen van Nederland. In de 19e 
eeuw was de armoede in Amsterdam 
en andere steden enorm. Tienduizenden 
weeskinderen en paupers werden op 
een schip gezet naar Drenthe om daar 
een heropvoeding te krijgen. Maar wat 
begon als een idealistisch experiment 
om de armoede uit te roeien, liep in de 
praktijk uit op een drama.

Het Pauperparadijs vertelt het verhaal 
van de Amsterdamse wees jongen Teunis,  
die plotseling gedeporteerd wordt naar 
Veenhuizen. Hij zoekt een uitweg terug 
naar huis, maar raakt verliefd op bewa-
kersdochter Cato. Hun verboden liefde 
en de ongelijke strijd tegen het gezag 
maken hun het leven onmogelijk. Uit-
eindelijk proberen ze te vluchten naar 
Amsterdam.

Na het grote succes in Veenhuizen komt theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ naar Amsterdam. Het Pauper-

paradijs is te zien van 4 t/m 29 juli 2018 in Koninklijk Theater Carré. Bijna 100.000 bezoekers genoten de  

afgelopen twee zomers al van deze actuele voorstelling van Tom de Ket (o.a. bekend van ‘De Verleiders’),  

gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. Met indrukwekkende live muziek van LAVALU  

en de Pauperband wordt het nu in Carré een onvergetelijke ervaring.

t e k s t f o t o g r a f i e
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Van boek naar voorstelling

Het Pauperparadijs   4 t/m 29 juli 2018 

‘ Regisseur Tom de Ket weet de fictie knap te vermengen  
met de overvloed aan harde feiten.’ (NRC Handelsblad****)

‘ Je komt ogen en oren tekort in deze even originele  
als zinderende voorstelling.’ (Scenes*****)

‘ Prachtige aanstekelijke muziek, van fluisterend ijl tot stevige  
rock en rauwe raps, eigenzinnig en oprecht.’ (Trouw*****)

Tom de Ket regie | script  
Suzanna Jansen | dramaturgie 

Lavalu | compositie  
Michiel Voet | decorontwerp 

Lonneke van | Leth choreografie

www.aas-schadeherstel.nl

Kracht van 
samenwerking

Alle bij A.A.S. aangesloten schadeherstel bedrijven 
hebben de gezamenlijke kernwaarden 100% klant-
gedreven, 100% ontzorgen, 100% vakmanschap en 
100% betrokken. Deze kernwaarden vormen de basis 

voor zeer tevreden klanten. Voor elk schadevraagstuk 
bieden wij een oplossing en onze klanten kunnen 
altijd rekenen op persoonlijke service en een optimaal 
eindresultaat door ouderwets vak manschap. 

www.aas-schadeherstel.nl

Kracht van 
samenwerking

Alle bij A.A.S. aangesloten schadeherstel bedrijven 
hebben de gezamenlijke kernwaarden 100% klant-
gedreven, 100% ontzorgen, 100% vakmanschap en 
100% betrokken. Deze kernwaarden vormen de basis 

voor zeer tevreden klanten. Voor elk schadevraagstuk 
bieden wij een oplossing en onze klanten kunnen 
altijd rekenen op persoonlijke service en een optimaal 
eindresultaat door ouderwets vak manschap. 
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Naast het presenteren van historische 
verhalen kijkt het Spoorwegmuseum 
graag naar de mogelijke toekomst van 
het vervoer op het spoor. ‘Als museum 
ben je onlosmakelijk verbonden met het 
verleden, maar wij staan tegelijkertijd stil 
bij de vraag waar het – mogelijk – naar-
toe gaat’, vertelt Nicole. Zelf ziet ze wel 
toekomst in de hyperloop; een vacuüm-
trein die met hoge snelheid door een 
luchtdrukbuis zweeft. In het vorig jaar ge- 
opende Techlab kunnen kinderen kennis-
maken met de technieken achter het 
spoor, zowel de hedendaagse als die van 
de toekomst. ‘Interactie speelt ook hier 
een belangrijke rol. Door het doen van 
allerlei experimenten kunnen bezoekers 
aan den lijve ondervinden hoe het bijvoor-
beeld kan dat treinen zelden ontsporen en 
hoe het is om aan de noodrem te trekken.’

Publiektrekker
Met jaarlijks ruim 400.000 bezoekers 
is het Spoorwegmuseum één van de 
 belangrijkste publiektrekkers van de 
provincie Utrecht. ‘Dat komt, denk ik, 
omdat wij onze gasten de kans bieden 
om op een onwaarschijnlijk leuke manier 
iets te leren. Want of je nu jong bent of 
al wat ouder, je gaat gegarandeerd rijker 
naar huis’, aldus Nicole. Om ervoor te 
zorgen dat mensen het museum blijven 
bezoeken, is het een must om regel-

matig iets nieuws neer te zetten. Die her-
haalbezoeken zijn essentieel voor de toe-
komstbestendigheid. ‘Als museum hebben 
we de ambitie om te blijven vernieuwen. We 
zijn ontzettend dankbaar dat we dit dankzij 
het grote maatschappelijke draagvlak ook 
kunnen doen’, zegt Nicole. Hoewel het 
Spoorwegmuseum op gezette momenten 
altijd al wel kleine verbeteringen doorvoert, 
was het enkele jaren geleden volgens 

de organisatie hoog tijd voor een grondige 
metamorfose. De Stichting Goede Doelen 
Nh1816 steunde in 2016 de noodzake- 
lijke renovatie om die upgrade te realiseren. 
De compleet vernieuwde hal beslaat  
ongeveer de helft van het museum en 
toont de ontwikkelingen van bijna twee 
eeuwen reizen per trein. Peter Paul: ‘Dank-
zij die gift van Stichting Goede Doelen 
Nh1816 hebben we alles kunnen doen 
wat we voor ogen hadden en er écht iets 
moois van gemaakt.’

Arend en Hondekop 
Waar het uitgangspunt voorheen was 
om zo veel mogelijk treinen en stoom-
locomotieven te laten zien, moeten ze 
nu iconisch of beeldbepalend zijn en zo 
een belangrijke rol in de geschiedenis 
van het personenvervoer spelen. Het 
Spoorwegmuseum toont onder meer de 
eerste elektrische trein en de beroemde 
“Hondekop” uit 1962. Ook wordt het  
publiek zo nu en dan getrakteerd op een 
rijdende Arend, de oudste, bewaarde 
Nederlandse stoomlocomotief. ‘Door de 
nieuwe opstelling kunnen we een veel 
grotere beleving bieden. Bovendien 
hebben we de treinen met behulp van 

Directeur Nicole Kuppens

»
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Ed van de Pol Linda de VriesReportage

‘Ons uitgangspunt is educatie door 
vermaak’, vertelt Peter Paul de Winter, 
Hoofd Collecties van het Spoorweg-
museum. Het is zijn doel om kinderen 
door het vertellen van verhalen onge-
merkt te leren over de geschiedenis 
van de spoorwereld. Maar ook voor 
(groot) ouders is een bezoek aan het 
museum interessant. ‘We brengen onze 
boodschap letterlijk en figuurlijk over op 
verschillende niveaus.’ Directeur Nicole 
Kuppens voegt hieraan toe, dat het 
Spoorwegmuseum weliswaar ontzettend 
leuk is voor kinderen, maar dat het geen 

specifiek kindermuseum is. ‘Omdat we 
het minstens zo belangrijk vinden dat 
(jong-)volwassenen zich hier goed kunnen 
vermaken, hebben we pareltjes voor 
elke doelgroep.’

Verleden en toekomst
Het Spoorwegmuseum biedt zijn bezoe-
kers een totaalbeleving. ‘We geloven dat 
de geschiedenis pas echt gaat leven als 
we groot en klein deze zelf laten ervaren. 
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat 
we kostbare iconen in huis hebben, 
maar dit weerhoudt ons er niet van om 
ze zo veel mogelijk open te stellen voor 
het publiek’, zegt Peter Paul. Het laag-
drempelige karakter wordt extra bena-
drukt door de aanwezige EduTRAINers. 
Zij vertellen de gasten niet alleen van 
alles over de collectie, ze kunnen er ook 
voor zorgen dat bepaalde treinen die niet 
voor het publiek zijn opengesteld onder 
begeleiding toch mogen worden bezocht. 

Peter Paul de Winter | Hoofd Collecties van het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum maakt al jaren vertrouwd deel uit van de 

Utrechtse binnenstad. De iconische treinen in het museum, gevestigd 

in het oude Station Maliebaan, vertellen op aansprekende wijze over 

belangrijke gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis. Dat 

treinen vroeger niet alleen dienden als vervoermiddel, maar de reiziger 

ook moesten imponeren is goed terug te zien in de indrukwekkende 

collectie van het museum. 

Dagje treinen  
in het vernieuwde 
Spoorweg- 
museum

Beleef het 

spoorweg- 
museum  
met korting

bekijk de  actie op de  volgende  bladzijde. 

‘We brengen 
de collectie 
echt tot  
leven’



52
r u b r i e kt e k s t f o t o g r a f i e

53

Martijn voelt zich thuis in de relaxte sfeer 
van het koffiehuis. Net als op zijn assuran-
tiekantoor Kantoor de Wit in Veld hoven is 
het er open en gezellig. Met vijf medewer-
kers doet hij er alles aan om klanten op 
hun gemak te stellen, uiteraard met een 
goed gezette kop koffie of thee. Zijn vader 
begon het kantoor ooit in de verbouwde 
garage naast het huis. Martijn kwam een 
paar jaar later, in 1995, bij hem in het be-
drijf. ‘Met de bureaus tegen elkaar aange-
schoven en een grote IBM-computer. Het 
was mijn eerste, echte baan. Er is nooit 
een tweede gekomen’, zegt hij lachend. 
Kantoor de Wit is inmiddels een full ser-
vice kantoor.

Vertrouwen
‘De klant moet zich bij ons op zijn ge-
mak voelen’, vertelt Martijn. ‘We maken 
een praatje, tonen interesse en luisteren 
aandachtig, zodat we een goed beeld 
krijgen van zijn of haar wensen. Als  
adviseur ken je je producten en heb je 
de nodige vakkennis, maar een persoon-
lijke benadering is het allerbelangrijkst. Wij 
kennen onze klanten en zij weten dat ze 
snel en goed antwoord krijgen op hun vra-
gen. En dat we er voor ze zijn. We schake-
len snel bij schade en staan als het nodig 
is binnen vijf minuten op de stoep. Onze 
klanten verdwijnen niet in de ladekast 
tot ze zichzelf melden. We houden ieders 
portefeuille continu in de gaten om te zien 

‘ Vertrouwen,  
daar gaat het om’

Martijn de Wit

Martijn de Wit is een koffieliefhebber. Zes tot acht kopjes per dag, in alle 

soorten, behalve de latte, die slaat hij over. ‘Koffie moet heet zijn’, vindt 

de financieel adviseur. Bij ZwartWit Koffie in Eindhoven bestelt hij een 

espresso, die wordt gezet met gefilterd kraanwater. Is het toeval dat het 

koffiehuis is gevestigd aan het Victoriapark in Eindhoven, terwijl eigenaren 

Jenko en Raymond hun inspiratie opdeden in het Australische Melbourne 

in de staat Victoria? Ze namen in elk geval de sfeer van down under mee.

‘ Wij doen er alles 
aan om klanten  
op hun gemak te  
stellen, uiteraard 
met een goed  
gezette kop koffie’

of het beter of goedkoper kan. Dat geeft 
vertrouwen en daar gaat het om. Want we 
weten allemaal: als het vertrouwen is ge-
schaad, ben je je klant kwijt.’

Deeleconomie
Martijn is ervan overtuigd dat de functie 
van een goede verzekeringsadviseur de 
komende jaren alleen maar belangrijker 
wordt. ‘Het aantal verzekeringsmaat-
schappijen daalt vanwege fusies, wat 
ook zal leiden tot een kleiner aanbod 
aan verzekeringen. Toch wordt het daar-
mee voor de klant niet gemakkelijker. In 
het verleden verzekerde je je eigen bezit 
zoals je auto en je huis, maar Nederland 
wordt steeds meer een deelecono-
mie. Tegenwoordig heb je Airbnb, Uber  
en de deelauto. Hoe zit het dan met je 
aansprakelijkheid? Dat wordt steeds 

lastiger om zelf uit te zoeken.’ Het is 
belangrijk, vervolgt Martijn, om goed 
en eerlijk te vergelijken. ‘Maar dat is 
best moeilijk gezien de voorwaarden en  
inhoud van de verschillende verzeke-
ringen en maatschappijen. Je kunt echt 
niet zomaar vergelijken. Als je bijvoor-
beeld alleen naar de prijs kijkt, kun je bij 
schade behoorlijk teleurgesteld raken. 
Ik zou zeggen: schroom niet een goede 
adviseur om hulp te vragen en kies dan 
iemand in wie je vertrouwen hebt!’ 

Koffie-hotspot ZwartWit bevindt zich aan 
het Victoriapark 7 in Eindhoven. 

Jeroen BroekmansRia Kerstens Koffie & advies

de donatie van Nh1816 kunnen inrichten 
zoals dat destijds was. Dat zorgt voor 
veel meer sfeer’, licht Peter Paul toe. 
Verder is er in de museumhal van alles 
te doen. Denk aan een meterslange 
projectiewand, waarop doorlopend infor-
matie  filmpjes worden getoond en een 
interactieve zuil, waar bezoekers achter-
grondinformatie kunnen opvragen of 
digitale prentkaarten kunnen versturen 
vanaf diverse oude stations door heel 
Nederland. Ook de Vuurproef, de attractie 
die bezoekers tijdens een spectaculaire 
rit toont hoe treinen de wereld hebben 
veroverd, is een grote hit. Niet in de laat-
ste plaats vanwege de mogelijkheid om 
via een simulator te ervaren hoe het is 
om zélf een trein te besturen. Dank-
zij de donatie heeft het museum ook 

het Modellenmagazijn kunnen openen: 
een interactieve ruimte waar op magische 
wijze de unieke collectie treinmodellen 
wordt gepresenteerd. ‘Door onder meer 
te spelen met schaalgroottes brengen 
we de collectie echt tot leven’, zegt Nicole. 
De doorgevoerde vernieuwingen zorgen 

Ga voor meer informatie naar:  
Nh1816.nl/ledenvoordeel/spoorwegmuseum

Namens de Coöperatie Nh1816 mogen wij u als  
lid een voucher aanbieden voor 50% korting op de  
toegang tot het Spoorwegmuseum in Utrecht!

U krijgt 50% korting op de reguliere toegangsprijs tot  
het museum voor maximaal zes personen. Deze voucher  
kunt u inleveren t/m september 2018 aan de kassa  
van het Spoorwegmuseum (geen kopie).

De korting wordt ter plaatse met de tickets verrekend.

Beleef het 
Spoorweg-
museum  
met 50%  
ledenkorting

Ontdek het nieuwe Modellenmagazijn

er niet alleen voor dat mensen graag 
nog eens terugkomen, ze blijven tijdens 
een bezoek ook beduidend langer. ‘Vóór 
de renovatie bleven veel bezoekers 
maar een paar minuten in deze hal. En 
moet je nu zien: het is de eyecatcher van 
het Spoorwegmuseum geworden.’ 

‘We hebben  
pareltjes  
voor elke 
doelgroep’
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Bijzonder overnachtenNatasja Admiraal 

‘Fort Resort Beemster is de perfecte plek om je te onttrekken aan de hectiek 
van alledag. Bij aankomst werden we bijzonder gastvrij ontvangen. In de  
panoramasauna met uitzicht over het prachtige landschap kom je helemaal 
tot rust: ontspannen in het geurige kruidenbad onder de gewelven, uitzweten  
in het Turks stoombad en floaten in het behaaglijk verwarmde zoutwater-
buiten bassin. Dagelijkse rituelen zoals opgietingen, klankschaalsessies en 
een scrubritueel maakten ons verblijf extra bijzonder. In het sfeervol ingerichte  
wellness-restaurant werd een smakelijke lunch van streek- en seizoensgerechten 
geserveerd, vergezeld van een heerlijk Beemstersapje en een goed glas wijn. 
Daarna werden we door de deskundige medewerkers in de watten gelegd 
met een weldadige relaxmassage. Na het diner hebben we volledig zen onze  
hotelkamer opgezocht. De volgende ochtend, na een goede nachtrust, stond 
er een (h)eerlijk ontbijt klaar in het Poterne Restaurant, waarna we huis-
waarts keerden, voorzien van huisgemaakte pepermunt als afscheidspresentje.  
Kortom: pure weldaad voor lichaam en geest.’ 

Review van Edwin de Ruijter
Eigenaar van Assurantiekantoor de Ruijter in Brunssum

Klein Bali
Bij aankomst word je vriendelijk ontvan-
gen door de gastvrouwen van Fort Resort 
Beemster. Vanuit de hotelkamer loop je 
in badjas zo door naar de Spa & Wellness. 
Deze behoort tot de mooiste van Neder-
land: je vindt er diverse sauna’s, stoom-
baden, buiten- en binnenzwembaden en 
bubbelbaden. Sla vooral het zoutwater-
bad niet over, hierin kun je namelijk 
echt drijven! Laat je daarna heerlijk in 
de watten leggen met een hotstone- of 
bamboemassage. Bij mooi weer kun je 
buiten luieren op het zandstrand aan de 
natuurlijke zwemvijver of in een hangmat 
op het eiland ‘klein Bali’, een idyllische 
plek met een ligweide, blotevoetenpad, 
warmwaterbron en meditatietuin. Vaste 
gasten worden bij elk bezoek verrast, 
want Fort Resort Beemster blijft zich 
ontwikkelen met nieuwe faciliteiten en 
behandelingen. Recente aanwinst: een 
sneeuwdouche.

Ambachtsgilde
Het wellness-resort heeft een eco-chique 
karakter. Zo wordt de restwarmte van 
de sauna’s gebruikt voor het verwarmen 
van de zwembaden en krijgt regen water 
na filtering op het fortdak een tweede 
leven. Zonnepanelen helpen ook mee 
en de hele vesting is led-verlicht. Beide 
restaurants zijn aangesloten bij Euro-
Toques, een gilde van ambachtelijk wer-
kende koks. Zij staan borg voor kwaliteit, 
smaak, behoud van culinaire tradities 
en bescherming van lokale producten. 
Chef-kok Paul de Graaf bereidt een 
steeds wisselend menu, zoveel moge-
lijk met producten uit de streek en van 
het seizoen. Bij het ontbijtbuffet krijgen  
de gasten drie verrassingsgerechtjes 
naar keuze geserveerd. Denk aan een 
gepocheerd eitje met gedroogde ham, 
een minibrioche met gerookte zalm 
of hangop met mangomousse. Leun 
achter over en geniet!

Maak kans op 
een overnachting  
inclusief ontbijt

Kijk op zest-magazine.nl/ 
fortbeemster voor  
de voorwaarden. 

‘Een  
luxe oase  

van rust en  
bezinning’

Ontwaken met uitzicht over de slotgracht, relaxen onder de 
gewelven en genieten van een ambachtelijk diner met streek-
producten. Overnachten bij Fort Resort Beemster is in alle  
opzichten een belevenis. Niet alleen komen er twee Unesco 
Wereld erfgoederen samen, het is bovendien het eerste hotel  
in Nederland dat CO2-neutraal is. 

In het prachtige Beemster landschap, 
omringd door de fortgracht en verscholen  
tussen hoge grasdijken, verrijst Fort  
Resort Beemster. Als onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam staat het impo-
sante fort op de Unesco Werelderfgoed-
lijst. Net als de Beemster Polder. Vroeger 
beschermden soldaten hier deze Noord-
Hollandse polder en sliepen ze met alle 
manschappen in de lokalen. Nu herbergt 
het bastion een luxe wellness-resort met 
zestien hotelkamers, twee restaurants, 
een mooie spa en diverse zalen voor 
vergaderingen, feesten en partijen. 
Achter de metersdikke muren gaat een 
oase van rust en bezinning schuil.

Fortwachterswoning
Interieurontwerper Osiris Hertman teken-
de voor de metamorfose van het honderd 
jaar oude fort. Het moest stoer, sober en 
chique worden, met behoud van de oor-
spronkelijke materialen en details. Dat is 
goed gelukt: de manschapslokalen zijn 
omgetoverd tot sfeervolle kamers en suites, 
stuk voor stuk met prachtig uitzicht over 
de fortgracht. Vier luxe kamers zijn ge-
situeerd in de voormalige fortwachters- 
woning. Dankzij de handgemaakte bedden 
ben je ver zekerd van een goede nacht-
rust. Ook de badkamers zijn tot in de 
puntjes verzorgd met een regendouche, 
fairtrade hammamproducten, royale hand- 
doeken en badjassen. 

Fort Resort Beemster

Bijkomen  
in de polder
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op deze plek begon. Met oude biertanks, 
bottelmachines en ketels met een klein 
gat, waar de kinderen De Kroon vroeger 
doorheen moesten kruipen om de binnen-
kant schoon te maken. Op de eerste 
verdieping staat de oude, koperen ketel 
uit 1912, door de koperslagers van de 
Duitse firma Ziemann nog met de hand 
geslagen. 
Naast het museum is een klein café 
waar gasten terechtkunnen als er een 
feest wordt gevierd in het proeflokaal. 
De oude gastenkamer van weleer wordt 
tegenwoordig geboekt voor vergaderin-
gen. En zodra de zon schijnt, zit buiten 
het terras vol. Terwijl pa en ma een lekker 
koel biertje drinken, vermaken de kinderen 
zich op het grote afgesloten (speel)terrein.
In 2015 werd het Oirschots bier nog 
vooral geschonken in plaatselijke cafés, 
maar al snel werd de vraag uit de wijde 
omtrek groter. Jongbloets: ‘Qua logistiek 
werd het na een tijdje ingewikkeld om 
aan alle vraag te voldoen. Je rijdt niet 
voor één vat naar bijvoorbeeld Eindhoven. 
Dat is niet te doen. Daarom zochten we  
een logistieke partner. Inmiddels verzorgt 
Bavaria de distributie, dat heeft vracht-
wagens die zowat elke week bij alle cafés 
in het land komen. Heel efficiënt nu ons 
bier ook op drie locaties in Leeuwarden 
wordt verkocht.’

Bier Culinair-sessies
Vaste brouwers Joost, Harrie en Frans 
brouwen in de grote ketels en Gerard de 
Kroon zo nu en dan nog in zijn kleine 
brouwerij boven het museum. ‘Gerard 
is de techneut die overal een antwoord 
op heeft’, vertelt Jongbloets. ‘Zijn per-
soonlijke verzameling brouwerijspullen 
is groot. Daar is hij erg aan gehecht. 
Dat is soms ook heel handig. Als ik zeg:  
“Gerard, ik moet een ringetje hebben 
voor dit of dat”, dan loopt hij naar achter 
en komt met het goede ringetje terug.’

Dit jaar stroomt er dus 200.000 liter bier 
uit de ketels, maar de ambitie is om binnen 
vijf jaar naar de 400.000 liter per jaar 
te gaan. ‘Maar dat gaat natuurlijk niet  
zomaar. Elke uitbreiding brengt een  
logistiek probleem met zich mee. Het 
nagistingsproces van twee weken vraagt 
om extra opslagruimte en meer produc-
tie betekent ook meer opslag. Bovendien 
moet de vulmachine dan worden uitge-
breid. De eerstkomende jaren houden we 
het daarom nog even zoals het is.’   

Van De Kroon 
naar Vandeoirsprong
Aan de Koestraat 20 in Oirschot wordt 
al sinds 1627 bier gebrouwen. Zeven 
generaties De Kroon gingen Vandeoir-
sprong voor. De achtste generatie voel-
de zich niet geroepen om de fakkel over 
te nemen. De lampen van de brouwerij 
gingen een tijdje uit, maar telg Gerard 
de Kroon (73 jaar) kon het brouwen niet 
laten en installeerde in 2002 een kleine 
brouwerij op de bovenverdieping van het 
hoofdgebouw. Het merk De Kroon was 
inmiddels door Bavaria overge nomen. 
Coen van Genugten, onder andere 
oud-eigenaar van café Oud Brabant in  
Oirschot, raakte in gesprek met de familie  
De Kroon en besloot de brouwerij nieuw 
leven in te blazen. 

»

V.l.n.r.: Maarten Jongbloets, Corrien Roche en Rick Rutten

Entree van de brouwerij in Oirschot

Ria KerstensJeroen Broekmans

‘Van de kenner, voor de liefhebber’ is het motto van brouwerij 

Vandeoirsprong in Oirschot. Liefhebbers voor de acht ambachtelijke, 

in eigen brouwerij gebrouwen bieren zijn er genoeg. Acht? Dat is een 

flink aantal voor een brouwerij die officieel pas in het voorjaar van 2015 

van start ging. Een ‘jonge’ brouwerij dus, die met vier doorgewinterde 

brouwers een hoop oude vakkennis in huis haalde. ZEST ging samen met 

Corrien Roche en Rick Rutten van Roche Financieel Adviseurs uit Oirschot, 

kijken en proeven.

Jaarlijks vloeit er maar liefst 200.000  
liter bier uit de glimmende ketels. Vooral 
bovengistend speciaalbier. Bovengis-
tend bier is bier dat wordt nagegist. Daar 
weet brouwerijmanager Maarten Jong-
bloets alles over. ‘Anders dan bij de grote 
brouwerijen vult Vandeoirsprong het bier 
niet onder druk af. Dat betekent normaal 
gesproken dat de houdbaarheid veel 
korter zou zijn. Om die tot ruim anderhalf 
jaar te vergroten, voegen we wat suiker  
en gist toe. We slaan de afgesloten flesjes 
daarna twee weken in een warme kamer 
op, waarna de gist gaat werken en alle 
zuurstof als het ware opeet. Bijkomend 
gevolg is een hoger percentage alcohol.’ 
Speciaalbier is ontzettend populair. 
‘Mensen kiezen vaker voor kwaliteit 
in plaats van kwantiteit. Dat begon in 
de crisistijd. Je kunt je geld maar één 
keer uitgeven en daarom liever aan een 
speciaalbiertje of een Trappist dan aan 
een paar pilsjes. De wereld van speci-
aalbier is mooi om te ontdekken. Wat 
bieren bijvoorbeeld voor hebben op 
wijn, is dat het bitter toevoegt aan het  
smakenpallet.’

Historie
De brouwerij is een waar walhalla voor 
bierliefhebbers. Niet alleen vanwege de 
heerlijke bieren in het proeflokaal. In het 
museum, gevestigd in de voor malige 
brouwerij van de familie De Kroon, ont-
dekt de bezoeker de historie van de 
bierbrouwerij, die bijna 400 jaar geleden 

Proeven in de ambachtelijke brouwerij 
Vandeoirsprong in Oirschot

Walhalla voor 
de echte bierliefhebber

Vakmanschap

V.l.n.r. : Corrien Roche, Mark de Niet, Maarten Jongbloets,  
Rick Rutten en Erwin Kruizinga
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Dat wil niet zeggen dat ze stilzitten bij 
Vandeoirsprong. De brouwerij organi-
seert jaarlijks een populair bierfestival 
en wekelijks worden nieuwe recepten 
uitgeprobeerd en geëvalueerd tijdens 
proefsessies. Sommige van die bieren 
worden speciaal gebrouwen voor de 
driemaandelijkse Bier Culinair-sessies: 
een diner, waarbij elke gang vergezeld 
gaat met twee verschillende bieren die 
bij het gerecht passen. Kleine glaasjes, 
dat wel… Op die culinaire avonden vertelt 
een biersommelier prachtige verhalen 
over de bieren.

Prijswinnend bier
‘Die gelegenheidsbieren ontwikkelen 
we in de kleine brouwerij van Gerard de 
Kroon. Hij roept dan: “Oh, ik heb nog wel 
een receptje liggen” en gaat daarmee aan  
de slag. Soms zijn de gasten zo enthousiast 
over het bier, dat we het uiteindelijk in het 
groot gaan maken’, vertelt Jongbloets. 
Vandeoirsprong brouwt de meeste tradi-
tionele Belgische en Duitse stijlen. Geen 
IPA (India Pale Ale), wel de OPA, een 
eigenzinnig dryhopped amber bier met 
de hops Cascade en Hallertau Blanc. 
‘De IPA moet aan een bepaalde bitter-
heid voldoen, die niet past in ons profiel.  

We proberen nu een hoppig bier te 
brouwen dat oorspronkelijk uit Amerika  
komt. Laag in alcohol, drie tot zes procent. 
Dat wordt de toekomst. Kijk maar naar 
het succes van de Radler-biertjes. De 
smaak zit in de hop. Het is een grote 
uitdaging om een bier te brouwen dat 
licht qua alcoholpercentage is, maar vol 
van smaak. Daarin ligt de kunst van de 
brouwer. En we doen het niet slecht: we 
wonnen vorig jaar een gouden medaille 
op de Nederlandse Bierwedstrijden. 
Harrie’s dubbel versloeg La Trappe en 
meerdere grote merken. Onze Weizen 

heeft ook al een prijs gewonnen.’
Alles draait hier om het bier, vertelt de 
enthousiaste sales manager. ‘Geen poes  
pas. Het is bedoeld voor de liefhebber, 
niet per se voor de kenner. Dat wil niet 
zeggen dat die er niet optimaal van kan 
genieten. Sommige kenners zijn op zoek 
naar bier met trekdop of brandnetels. 
Dat vinden ze bij ons niet. We stoppen al 
onze liefde en plezier in de pure smaak 
van ons bier.’ Of we dat willen proeven? 
Jazeker, we zitten per slot van rekening 
niet voor niets in het proeflokaal. En die 
liefde proeven we. Alsof er een engeltje… 

Roche Obstacle Race
Het proefpanel bestaat onder meer 
uit adviseurs Corrien Roche en Rick 
Rutten van Roche Financieel Advi-
seurs. Net als brouwerij Vandeoir-
sprong een onderneming die lokaal 
goed bekend staat. Zij proeven van 
de Dunkelweizen en Amber en geven 
unaniem de hoogste rapportcijfers. 
Vlak voor het verschijnen van ZEST 
Magazine heeft Roche op het terrein 
van de brouwerij zijn 20-jarig bestaan 
met een Obstacle Race gevierd.

obstakels.com 
vandeoirsprong.nl

Bij de oude koperen ketel uit 1912
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‘ Goede sfeer om goed  
advies te kunnen geven’

Matthijs Poos 

Het geluid van de koffiemaler met verse bonen klinkt op de achtergrond. 

Verzekeringsadviseur Matthijs Poos neemt plaats op een van de comfor-

tabele stoelen van café De Blonde Pater in Nijmegen. Het etablissement 

sleepte de afgelopen jaren diverse koffieprijzen in de wacht en is dan 

ook een uitgelezen locatie voor een interview met Matthijs. Hij begint 

geen dag zonder koffie. ‘Een prima starter én een rustmomentje.’ 

Zijn favoriete koffie is een goede cappuc-
cino, met een beetje suiker. ‘Maar die drink 
ik niet iedere dag, hoor’, lacht hij. ‘Meestal 
drink ik zwarte koffie. Op kantoor heb ik 
altijd verse koffie, we zijn bewust overge-
stapt naar een apparaat dat de bonen vers 
maalt’, vertelt Matthijs. ’Alleen de geur al is 
heerlijk.’

Een verse koffie is veelal het eerste dat 
Matthijs Poos van Poos Assurantiën in 
Wijchen zijn klanten bij een adviesgesprek 
aanbiedt. Vervolgens gaat hij rustig met ze 
in gesprek. Een goede sfeer is belangrijk, 
zegt hij, om goed te kunnen adviseren. ‘We 
stellen ons niet formeel op, waardoor de 
gesprekken al snel iets gemoedelijks krij-
gen. In die sfeer, waarin het de klant duide-
lijk is waarover het gaat, kan ik een beter 
advies geven. Ik stel veel vragen om mijn 
advies af te kunnen stemmen op de per-
soonlijke situatie van de klant. Door goed 
te luisteren kan ik inventariseren waar de 

‘ Naast kennis van 
zaken en de rust 
om te luisteren,  
is het noodzakelijk 
je te verplaatsen  
in de klant’

behoefte ligt. Daar gaat het om bij een 
advies gesprek’, vertelt Matthijs.
Een van de belangrijkste eigenschap-
pen waar een goede adviseur volgens 
hem over moet beschikken is inlevings-
vermogen. ‘Naast kennis van zaken en de 
rust om te luisteren, is het noodzakelijk je 
te verplaatsen in de klant. Hoe beter je 
een beeld kunt schetsen van wat de klant  
nodig heeft, des te beter je kunt adviseren.’
Mensen helpen geeft hem energie. ‘Vaak 
worden mensen overspoeld met infor-
matie. Daarom vinden wij het belangrijk 
om duidelijk uit te leggen waarom die 
ene of andere verzekering al dan niet 
nodig is. Mensen denken nogal eens dat 
een adviseur hen extra geld kost, terwijl 
een passend advies juist geld bespaart’, 
aldus Matthijs. 

Ontwikkelingen
Matthijs werkt in een familiebedrijf, ge-
specialiseerd in zorgverzekeringen. De 
ontwikkelingen gaan snel, stelt hij vast. ‘Ik 
denk dat er steeds meer verzekeringen 
op de markt komen, omdat er ook meer 
risico’s zijn om te verzekeren. Bijvoorbeeld 
door de opkomst van drones. Hierdoor 
krijgen meer mensen behoefte aan een 
goede adviseur. Klanten willen helderheid 
over welke risico’s ze lopen.’
Hij vervolgt: ‘Het belangrijkste advies dat 
wij de consument kunnen geven, is: laat 
je goed adviseren door een verzekerings-
adviseur. Vergelijk op internet geen appels 

met peren. Het is niet altijd helder welke 
verschillen er toe doen en dan is het fijn 
als er een adviseur is die je helpt. Ook bij 
een schadeclaim. Geen zorgen, dat is een 
stuk prettiger. Nog een koffie?’  

In Nijmegen drink je goede koffie bij  
De Blonde Pater aan de Houtstraat 62

Karin WijmaSimone Vos Koffie & advies
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voor vrachtwagens. Het Nijverdalse bedrijf 
is aangesloten bij AAS (Allround Auto- 
motive Solutions), een netwerk van  
schadeherstellers dat 100% service 
garandeert. ‘Via AAS krijg ik opdrachten, 
die onder meer via Ekelenkamp binnen-
komen.’ Voor elk schade geval krijgt 
Westra van Nh1816 een schadedekkings-
bewijs, dat aangeeft dat de auto verzekerd 
is en gerepareerd moet worden. Via de 
maatschappij krijgt Westra ook betaald 
voor zijn diensten.

Innovatief
Dat het portier van mevrouw Claassens 
auto niet meer te redden valt, is meteen 
duidelijk. De plaatwerkers van Wema 
monteren daarom een nieuwe. De dorpel 
wordt in de oude staat rechtgetrokken 
en uitgedeukt. Met een innovatieve 3D-
meting bepaalt Wema’s spuiter de exacte 
kleur en laagdikte, waarmee hij een lak-
mengsel kan samenstellen dat naadloos 
aansluit op de rest van de auto. Het 

resultaat van dit vakmanschap is een 
keurig herstelde, blinkende vierwieler. 
‘Je ziet er helemaal niks meer van’, zegt 
mevrouw Claassen, nog steeds lichtelijk 
verbaasd. “Het is inderdaad een wonder,” 
is de reactie als Westra in zijn kantoor 
de schade foto’s uit het computerarchief 
tovert. Bij de aanblik daarvan slaat me-
vrouw Claassen prompt weer haar hand 
voor de mond. De prognose was dat de 
reparatie minstens vijf dagen zou duren. 
Gelukkig was mevrouw goed verzekerd 
en kreeg ze ook zonder problemen een 
leenauto mee.

Korte lijnen
Algemeen directeur Martijn Boerrigter 
van Ekelenkamp en Erik Westra van AAS 
Wema kennen elkaar goed. Dat blijkt als 
de heren elkaar treffen en in onvervalst 
Nedersaksisch meteen over vrouw en 
kinderen thuis beginnen. ‘Daarin schuilt 
ook de kracht van de samenwerking’, 
legt Boerrigter uit. ‘Dankzij de korte lijnen 

en het onderling vertrouwen kunnen we 
bij schademeldingen meteen actie on-
dernemen. Van Wema weten we dat ze  
altijd klaarstaan. We sturen de verzekerde 
dan ook direct door. Daar heeft ieder-
een baat bij.’ Boerrigter vertelt dat het 
belang van de klant het uitgangspunt 
is. ‘Wij regelen het papierwerk en Wema 
zorgt dat de auto weer in orde komt. De 
klant hoeft zich nergens zorgen over te 
maken. Daar betaalt ze ook premie voor.’
Jacqueline Claassen kan het alleen maar 
bevestigen. ‘Bij Ekelenkamp kan ik ervan 
op aan dat het goed geregeld wordt.’ 
Inmiddels rijdt ze weer blij rond in haar 
mooie oranje-gouden Peugeot 207. 

A.A.S. Wema Autoschade 
Bedrijvenweg 48 

7442 CB NIJVERDAL 
T 0548 610 075 

Mevrouw Claassen en Judith Lambers

Auto van Mevrouw Claassen

Martin ter DengeOpmerkelijk verhaal Mike Rikken

f o t o g r a f i e

Snelle afhandeling 
door korte lijnen 
en vertrouwen

Mevrouw Claassen zoekt het nummer 
van Ekelenkamp op haar telefoon. 
‘Wat er ook gebeurt, meteen Ekelen-
kamp bellen, zeg ik altijd’, vertelt ze. Bij  
Ekelenkamp zitten maar liefst vijftien  
verzekeringsadviseurs klaar. Zoals altijd 
in dit soort gevallen wordt mevrouw 
meteen doorverbonden naar Debbie 
Poppe samen met Stefan Domhof 
werkzaam als specialisten in Schade 
Afhandeling. Zij schakelt direct AAS 
Wema Autoschade in en stuurt Claassen 
daarnaar door. Ondertussen worden er 

zonder dat mevrouw het weet standaard-
procedures in gang gezet om de schade-
afhandeling zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.

Afhandeling
Mevrouw levert haar auto af bij schade-
herstelbedrijf Wema van Erik Westra, 
nog geen vijf minuten van haar huis. 
Hoewel het bijna sluitingstijd is, blijft 
baliemedewerkster Judith Lambers op 
haar wachten. Terwijl mevrouw Claassen 
kalmeert, met een kopje koffie, vult  

Lambers het schadeformulier in met me-
vrouw Claassen. Een collega zet een 
leenauto klaar en mevrouws eigen  
bolide rolt in de goed geoutilleerde werk-
plaats meteen de brug op. Vrijdags is de 
auto weer zo goed als nieuw. ‘Ik hoefde 
helemaal niks te doen’, aldus mevrouw 
Claassen.

Netwerk
‘Daar gaan we ook voor’, zegt Autoschade- 
hersteller Westra. Zijn bedrijf biedt all-
round schadeherstel en spuitwerk, ook 

Samenwerking verzekeraar en autoschadebedrijf

Erik Westra

Het gebeurde op maandag 19 juni 2017, een warme 

zomerdag. Jacqueline Claassen uit Nijverdal stapt 

na haar werk achter het stuur van haar oranje-gouden 

Peugeot 207. Versnelling in z’n achteruit, gaspedaal 

ingedrukt. Krtchchch. Met een akelig schurend 

geluid trekt ze haar ‘gouden koets’ langs een paaltje. 

Een diepe, krijtwitte groef in de zijdeur, dorpel zwaar 

ingedeukt. Help! 
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2015
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AANTAL POLISSEN STANDPREMIE (MILJOEN)
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1.340.000
1.447.000

1.558.000

2016 2017

Vanuit Oudkarspel

LANDELIJKE 
VERZEKERAAR

241 
268

294

2015 2016 2017

STORMSCHADES JAN 2018

€ 11.822.000,-
Schadebedrag 
€ 15.000.000,-

Prognose

7.728 schades

BRANDSCHADES 2017

€ 39.036.000,-
Schadebedrag 

43.809 schades

AUTOSCHADES 2017

€ 85.036.000,-
Schadebedrag 

46.777 schades

Aparte stichting voor donaties aan 
landelijke goede doelen zoals de KNRM, 

KNGF Geleidehonden, ARTIS en nog veel meer
goededoelenNh1816.nl  

Ledenorganisatie verbonden aan Nh1816 dat 
lokale goede doelen projecten ondersteund, 

ledenvoordeelacties en ZEST magazine aanbiedt 
Nh1816.nl/cooperatie

 SCHADE AFHANDELING
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(NPS 60)
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NIEUW AFGESLOTEN 
VERZEKERINGEN

8,9
(NPS 61)

GEMIDDELDE

KLANTTEVREDENHEID

FACTS & FIGURES

Coöperatie Nh1816

Solidair:  
voor en  
met elkaar
Solidair, voor en met elkaar, dat is waar de coöperatie Nh1816 voor staat.  

Ton van Hooft, bestuurslid van de coöperatie Nh1816, legt uit wat dit betekent 

voor verzekerden, financieel adviseurs, samenleving en verzekerings-

maatschappij Nh1816. ‘We zitten er als coöperatie midden in. We behartigen 

de belangen van alle onderdelen. Onze rol is ze goed te laten samen-

werken. Op die manier kunnen we op allerlei gebieden een lans breken.’

Ton noemt als voorbeeld initiatieven van 
adviseurs, die een goede doelen-project 
willen ondersteunen, in het kader van MVO 
(Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen). Zij kunnen bij de coöperatie te-
recht voor support en kennis om dergelijke 
projecten te organiseren. ‘Dit soort MVO-
projecten zijn een goed voorbeeld van de 
duurzame relatie die zowel adviseurs als 
Nh1816 met verzekerden nastreven.’

Dividend
Dergelijke goede doelen-projecten worden 
financieel ondersteund vanuit het collec- 
tieve dividend, dat het verzekeringsbedrijf, 
bij goed resultaat, aan de coöperatie over- 
maakt. “Waarom maken jullie de verzeke- 
ring dan niet een euro goedkoper?”, is 
volgens Ton van Hooft soms de reactie. 
‘Omdat de coöperatie los staat van het 
verzekeringsbedrijf en geen invloed heeft 
op premies of schade-uitkeringen’, legt hij 
uit. ‘Het dividend dat we als coöperatie 

krijgen en mogen inzetten voor projecten 
is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Wij 
streven daarbij een duurzame relatie met 
onze verzekerden na en kunnen op deze 
wijze ook iets bijdragen aan de samen-
leving.’ 

Transparant
Ton is al jarenlang lid van het bestuur van 
de coöperatie Nh1816. De maatschappij 
is zelfstandig en werkt in het belang van 
haar stakeholders. ‘Coöperatief verzeke-
ren doet recht aan de organisatie die we 
zijn. De belangrijkste drijfveren zijn: het 
goed en betrouwbaar afdekken van de 
risico’s die onze verzekerden lopen, een 
duurzame klantrelatie en een hoge klant-
tevredenheid. Externe aandeelhouders-
belangen spelen geen rol. Transparant 
en zonder winstoogmerk opereren des 
te meer.’ Ton schetst hiermee in een paar 
woorden het karakter van Nh1816 als 
coöperatieve verzekeraar. 

Voordelen lidmaatschap  
coöperatie Nh1816:

•  Verzekerden bij Nh1816 zijn automatisch  
lid van de coöperatie Nh1816. Het lid-
maatschap brengt geen verplichtingen 
of financieel risico met zich mee. 

•   Nh1816 draagt bij aan goede doelen 
en leden van de coöperatie profiteren 
daarvan mee. Lees in dit magazine hoe 
je bijvoorbeeld met korting naar ARTIS, 
het Spoorwegmuseum of voorstellingen 
in het koninklijk theater Carré kunt.

•  Je bent verzekerd bij een maatschappij  
die oog heeft voor de wereld om je heen.

•  Je ontvangt gratis ZEST Magazine,  
het glossy magazine dat je nu in 
handen hebt.  Met mooie, boeiende 
en informatieve artikelen, interviews, 
reportages en kortingsacties

Kijk op Nh1816.nl/cooperatie  
voor meer informatie.
Wil je geen lid van de coöperatie zijn, 
meld je dan af via de VerzekeringApp 
of Nh1816.nl/Mijn-polissen.
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Natasja Admiraal Maatschappelijk betrokken 

en wandelaars. Op een enkele fanatie-
keling na, die zelf zijn tijd klokt, gaat het 
de deelnemers vooral om de fun van het 
meedoen. Het startsein wordt gegeven 
in de Grote Kerk, waarna de tocht langs 
alle hotspots van het prachtige Goes 
voert. 

Verrassende doorloopjes
Lokale ondernemers openen hun deuren 
voor verrassende doorloopjes door hun 
bedrijf. ‘Dit jaar doorkruisen we een the-
ater, kapperszaak, school, café en nog 
een aantal bijzondere locaties, die ik 
nog niet ga verklappen’, vertelt Marjo van 
Klooster, financieel adviseur, met kanto-
ren in Zierikzee en Goes. Ze is één van 
de twee organisatoren die zich bezig-
houdt met de organisatie van de Citytrail 
by Night. Sinds een paar jaar werkt haar 
kantoor samen met Nh1816. Naast een 
bijdrage in de kosten van het evenement 
sponsort Nh1816 ook vijftig euro extra 
bij iedere verzekerde deelnemer. ‘We 
hebben onze stichting opgericht om an-
dere gezinnen, die hetzelfde doormaken 
als wij hebben doorgemaakt, te helpen’, 
zegt Faase. ‘Zonder deze steun hadden 
we niet gestaan waar we nu staan.’

Activiteiten tijdens  
het evenement
Geheel in de geest van coöperatief werken 
bundelt Marjo van Klooster (Zuiver Finan- 

onderzoeken die wij mede financieren 
ook weer op andere vormen van kanker 
kunnen worden toegepast, zoals huid-
kanker. Ook al is er nog een lange weg 
te gaan, elke donatie brengt de kans op 
genezing een stapje dichterbij.’ 

cieel) de krachten van bij elkaar zeven 
lokale advieskantoren in Goes en aan-
grenzende dorpen. Als er al sprake is 
van onderlinge concurrentie, dan wordt 
die voor Citytrail by Night helemaal op-
zij gezet. Medewerkers en eigenaren 
van de kantoren helpen als vrijwilligers 
op diverse onderdelen van het looppar-
cours en zorgen voor de ontvangst in de 
Grote Kerk, waar alle deelnemers hun 
startnummer ophalen. Van tevoren loopt 
Van Klooster het parcours meermalen 
zelf, samen met Sabine Maas, secretaris 
van Stichting Jayden. ‘Onderweg ont-
staan de leukste ideeën voor activiteiten 
tijdens het evenement. Ook dit jaar zijn 
er weer live muziekacts, dansgroepen 
en schitterende lichtprojecties.’ 

Dubbel gevoel
De talrijke vrijwilligers die de Nightrun 
in goede banen leiden, en de bestuurs-
leden van Stichting Jayden verdienen 
volgens Faase alle lof: ‘Zonder Marjo 
en Sabine geen Citytrail by Night.’ Zelf 
beleeft hij de dag met een dubbel ge-
voel: ‘De reden waarom we dit doen is 
natuurlijk heel wrang. Tegelijkertijd zijn 
we enorm dankbaar voor alle giften 
van de afgelopen jaren en de steun 
van Nh1816. Het wereldwijde onder-
zoek naar neuroblastoom kinderkanker 
kost veel tijd en geld. Elke euro telt. Wat 
bijzonder is, is dat de resultaten van de 

In 2009 overleed de in Goes geboren 
Jayden Faase aan deze ziekte, een 
maand voor zijn derde verjaardag. Geïn-
spireerd door zijn vechtlust richtten zijn 
ouders Rob en Jolanda na zijn overlijden 
de Stichting Jayden op, die met hulp van 
Villa Joep, een vergelijkbaar goed doel, 
geld inzamelt voor onderzoek naar be-
handeling van neuroblastoom kanker bij 
kinderen. De populaire band Racoon is 
ambassadeur van de stichting en orga-
niseerde in 2016 een groot benefiet-
concert op de markt van Goes. Sinds de 
oprichting werd al bijna één miljoen euro 
opgehaald met hardloopevenementen, 
spinning challenges en obstacle races. 
De Citytrail by Night groeit elk jaar: in 
2017 deed een recordaantal van iets 
meer dan 1.000 deelnemers mee.

Voor jong en oud
Rob Faase, de vader van Jayden, vertelt 
ontroerd: ‘Het is fantastisch om te zien 
dat er zo veel mensen op de been zijn, 
van baby’s tot bejaarden. Onze vrijwilli-
gers zijn bijna het hele jaar door bezig 
de run op touw te zetten. Als je dan, als 
het zo ver is, al die blije gezichten ziet 
en hoort wat een geweldige bedragen 
er worden opgehaald, dan weet je weer 
waar je het voor doet!’ De volledige op-
brengst gaat naar onderzoek naar de 
ziekte. Ondanks de aangrijpende missie 
is het zes kilometer lange parcours een 
feest voor de deelnemende hardlopers 

De historische binnenstad van Goes vormt sinds 2014 het decor 

voor de Citytrail by Night, voorheen de Nightrun, van Stichting  

Jayden. Dit jaar steunt de coöperatie Nh1816 de run voor  

de derde keer met zeven lokale verzekeringsadvieskantoren.  

De opbrengst gaat naar de strijd tegen neuroblastoom  

kinderkanker. 

Citytrail by Night Goes  
voor onderzoek kinderkanker

‘Elke donatie brengt 
de kans op genezing 
een stapje dichterbij’

‘Zonder deze  
steun hadden  

we niet gestaan  
waar we nu staan’

Maatschappelijke  
betrokkenheid coöperatie 
Nh1816
De vijfde editie van Citytrail by Night in 
Goes vindt plaats op vrijdag 26 oktober 
2018. Coöperatie Nh1816 steunt de run 
vanuit haar maatschappelijke betrokken-   
heid. Dat gebeurt dit jaar voor de derde 
keer, met zeven lokale verzekerings-
advieskantoren: Zuiver Financieel, HP 
Assurantiën, CM Personal Finance, De 
Bruine Hypotheken en Pensioenen, 
Doene Assurantiën, De Verzekershop 
en AACZ. Kijk op Nh1816.nl/mvo voor 
meer maatschappelijke projecten van 
Nh1816. 

Marjo van Klooster en Sabine Maas
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geleidehond.nl/pleegpup

KNGF Geleidehonden zoekt puppypleeg-
gezinnen die een pup voorbereiden op zijn 
daadwerkelijke opleiding tot geleidehond. 
Deze gezinnen zorgen dat de jonge hond 
veilig opgroeit, goede hondenmanieren leert 
en went aan alles waar hij later bij zijn 
gehandicapte baas mee te maken krijgt.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op 

via 0800-0236020 of ppz@geleidehond.nl.

KNGF_ADV-pleeggezin2.indd   2 03-05-18   10:43

gezocht! 

Puppy-
pleeggezin 






