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Chef de cuisine Kees Visser en Junior Sous Chef Jeffrey
Buijl druk bezig met het oefenen op hun gerechten voor de
Bocuse d'Or. © Marieke Mandemaker

Vooruit, chef-kok
Kees Visser droomt
nog één keer van het
winnen van de
Bocuse d’Or
ZIERIKZEE - Ze zijn al zeven jaar een team
en stonden al eerder twee keer in de
landelijke finale van de prestigieuze
internationale kookwedstrijd Bocuse d’Or,
maar ditmaal is het erop of eronder. Na vijf
keer vindt chef-kok Kees Visser (41) uit
Zierikzee het welletjes. Stiekem dromen hij
en souschef Jeffrey Buijl (21) wel van de
winst. Niet alleen landelijk, maar
wereldwijd.
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MEEST GELEZEN

Of hij graag een Michelinster zou willen?
,,Zulke dingen mag je nooit hardop
uitspreken", zegt Kees Visser. Datzelfde geldt
eigenlijk ook voor zijn aspiraties bij de
deelname aan de Bocuse d’Or, een wedstrijd
die vernoemd is naar de vermaarde Franse
sterrenchef Paul Bocuse. Die naam zegt al
genoeg over het niveau van de wedstrijd.
Winnen is gewoon ontzettend moeilijk,
volgens Visser. ,,Je moet het echt niet
onderschatten. In 2013 deed ik voor de eerste
keer mee en toen wist ik dat ik geen schijn van
kans had.” Nu staan de zaken er anders voor.
,,Ik heb nu veel meer ervaring.”

Heel veel mensen kijken mee
En nog blijft het moeilijk. ,,De landelijke finale
op 20 september is in Ahoy in Rotterdam. Er
staan dan heel veel mensen op je vingers te
kijken. Bij de wereldfinale in Lyon heb je
tribunes met wel 4000 man, dus de druk is
enorm.” De Bocuse d’Or wordt ook wel de
Olympische Spelen voor koks genoemd en dat
is niet gek als je kijkt naar de voorbereiding.
Want Visser en Buijl zijn al sinds 24 juni
wekelijks aan het oefenen in de keuken van
hun werkgever hotel Mondragon in Zierikzee.
Na een brainstormsessie zijn ze aan de slag
gegaan met het testen van smaken. Ze
moeten met een aantal verplichte ingrediënten
werken, zoals rode mul en kalfshaas.
Daaromheen hebben ze wat meer vrijheid. 

‘Hebben jullie daar nou
zo lang over gedaan?’,
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Hoe volg jij het nieuws? Vul onze
enquête in

Els heeft ruimte zat op haar mini-camping,
maar moet huilende gasten van Duinrand
teleurstellen; ‘Méér mag niet’

PREMIUM

1
Oude Lidl in Zierikzee is verkocht;
bestemming als wijkcentrum of sportschool
hoort tot mogelijkheden

2
Met spoed ’s nachts een taxi nodig op
Schouwen-Duiveland? Vergeet het maar

PREMIUM

3
Foto Bob Noomen sluit zaterdag de!nitief de
deur

PREMIUM

4

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/vooruit-chef-kok-kees-visser-droomt-nog-een-keer-van-het-winnen-van-de-bocuse-dor~a917a098/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
http://twitter.com/share?text=Vooruit,+chef-kok+Kees+Visser+droomt+nog+%C3%A9%C3%A9n+keer+van+het+winnen+van+de+Bocuse+d%E2%80%99Or&url=https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/vooruit-chef-kok-kees-visser-droomt-nog-een-keer-van-het-winnen-van-de-bocuse-dor~a917a098/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
whatsapp://send?text=Vooruit,+chef-kok+Kees+Visser+droomt+nog+%C3%A9%C3%A9n+keer+van+het+winnen+van+de+Bocuse+d%E2%80%99Or+https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/vooruit-chef-kok-kees-visser-droomt-nog-een-keer-van-het-winnen-van-de-bocuse-dor~a917a098/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://q.crowdtech.com/6c5xmFevHE2gWZd4bxA99g
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/els-heeft-ruimte-zat-op-haar-mini-camping-maar-moet-huilende-gasten-van-duinrand-teleurstellen-meer-mag-niet~acb49c4e/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/oude-lidl-in-zierikzee-is-verkocht-bestemming-als-wijkcentrum-of-sportschool-hoort-tot-mogelijkheden~a8c565a8/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/met-spoed-s-nachts-een-taxi-nodig-op-schouwen-duiveland-vergeet-het-maar~ae2af159/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/foto-bob-noomen-sluit-zaterdag-definitief-de-deur~aaa17362/


WEBWINKEL

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN

MEEST GEDEELD

ACM trekt vergunning
Welkom Energie in

17-09-20

Het bedrijfsweblog van de grootste
financiële vergelijkingssite van
Nederland. Lees meer over het

bedrijf, de mensen en de
onderwerpen die hen bezighouden.

- Kees Visser, chef-kok

Omdat hun drie concurrenten van de
landelijke finale mogelijk kunnen meekijken,
verklappen ze zo min mogelijk over hun
gerechten. Nou ja vooruit, een tipje van de
sluier. ,,We gaan iets doen met stamppot peen
en uien, maar dan anders.” De gerechten, die
eruitzien als heel veel gekleurde bonbons,
staan vast. ,,We zijn nu toe aan het trainen op
tijd. We hebben namelijk 5 uur en 35 minuten
om alles te maken en die tijd heb je echt
nodig", zegt Visser. ,,Laatst liepen collega’s de
keuken in en toen zagen ze de twee borden
met gerechten staan. ‘Hebben jullie daar nou
zo lang over gedaan?’, vroegen ze. Maar het
kost echt zoveel tijd.” Daarom komt het menu
ook niet op de kaart te staan in Mondragon.
,,Dat is niet te doen.”

Je moet die gerechten
blindelings kunnen
maken.
- Kees Visser, chef-kok

Voor nu is het trainen, trainen en nog eens
trainen. ,,Je moet die gerechten blindelings
kunnen maken.” En dan nog kunnen Visser en
Buijl alles zo perfect in orde hebben, ,,het
komt nooit warm aan bij de jury. Je ben zelf al
20 minuten bezig om de schaal te dresseren,
dus dat is iets om rekening mee te houden.
Als iets warm is, is de smaak hoger. We
moeten het dus iets meer op smaak maken
voor wanneer het afgekoeld is.”

Verrassingen in de garnituren

De Markt in Brouwershaven staat op z'n kop:
‘Even op de blaren zitten voor een mooi
resultaat’
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FAMILIEBERICHTEN

Jan Evert van de Fliert

Ger van den Eynde-Baart (Terneuzen)

Maurits Hallo (Vlissingen)

Noëlla Angela Roger Moelker-Dhondt (Sas van Gent)

Rita Govers (Goes)

Suzanna (Sannie) Stam-den Engelsman (Middelburg)

Louis de Putter

Leuntje (Leny) Sinke-Boone (Goes)

José Buysrogge-de Kind (Kloosterzande)

Yolande Îvene van Dijk

Buijl en Visser zijn op elkaar ingespeeld. De
chef-kok zorgt voor de vis en het vlees, de
souschef zorgt voor de garnituren. ,,Ik heb het
makkelijk”, zegt Visser. Want in die garnituren
zitten de verrassingen verstopt. En wat nou
als ze winnen? ,,Het opent heel veel deuren
voor je als kok, wat je erna ook gaat doen.”

Visser zegt het wedstrijdkoken overigens niet
helemaal vaarwel. ,,Ik ga een cursus doen om
te jureren bij kookwedstrijden.” En Buijl? Die is
nog niet uitgestreden. ,,In januari doe ik mee
aan het NK jonge koks in Amsterdam.”
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1. Kies je formule

Na deze periode heeft u een maandelijks opzegbaar
abonnement tegen het dan geldende reguliere tarief.
Op dit moment is het reguliere tarief 6,95 per 4 weken.

2. Vul je e-mailadres in

voorbeeld@domein.com

Met dit e-mailadres log je in en heb je toegang tot onze
website en app.

3. Kies je betaalmethode

Als abonnee van PZC.nl ontvang je per mail nieuws,
aantrekkelijke aanbiedingen, actualiteiten en
productinformatie. Je kan dit wijzigen bij jouw
voorkeuren.

MEESTE VOORDEEL

24 maanden
5,20 per 4 weken

12 maanden
6,07 per 4 weken

Altijd opzegbaar
6,95 per 4 weken

NL91 XXXX 0417 1643 00

Door mijn IBAN-rekeningnummer in te vullen geef
ik toestemming voor automatische incasso van
5,20 per 4 weken.

Start met lezen

Automatische incasso

 actie- en
abonnementsvoorwaarden
Ik ga akkoord met de
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gemaakt in Breskens

Inboedel
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in Tholen

https://www.pzc.nl/video
https://www.pzc.nl/video/twee-grote-bommen-onschadelijk-gemaakt-in-breskens~p263425
https://www.pzc.nl/video/kijkdag-veiling-inboedel-arsenaal-wij-zoeken-piraten~p263377
https://www.pzc.nl/video/schip-met-lekkage-afgemeerd-in-tholen~p263374


  

Tip de redactie

Algemeen

Service

Meer PZC

Volg ons ook op

Apps

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van PZC ontvangen via e-mail?

E-mailadres Aanmelden
  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacystatement

Cookiestatement

Vacatures

Cookie instellingen

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn account

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Meer PZC

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

RSS

Apps

        

https://twitter.com/pzcredactie
https://www.facebook.com/De.PZC
https://www.instagram.com/pzcredactie/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.pzc.nl&hl=nl&utm_source=pzc&utm_campaign=google_play&utm_medium=website&utm_content=footer
https://itunes.apple.com/nl/app/pzc-nieuws/id492613471?mt=8&utm_source=pzc&utm_campaign=apple_appstore&utm_medium=website&utm_content=footer
mailto:web@pzc.nl?subject=Nieuwstip
https://twitter.com/pzcredactie
https://www.facebook.com/De.PZC
https://www.instagram.com/pzcredactie/
mailto:web@pzc.nl?subject=Nieuwstip
https://www.pzc.nl/overig/colofon~a4dc33e4?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=colofon
https://www.pzc.nl/extra/auteursrecht~a8dc0021?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=auteursrecht
https://www.pzc.nl/abonnementsvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/gebruiksvoorwaarden?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=accountvoorwaarden
https://www.dpgmedia.nl/privacy?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=privacy
https://www.dpgmedia.nl/cookiestatement?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=cookiestatement
https://www.dpgmedia.nl/werkenbij?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vacatures
https://www.pzc.nl/service?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=contact
https://www.pzc.nl/service/bezorging/?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=bezorging
https://myaccount.pzc.nl/?dpg_campaign=stdc_pz&dpg_medium=interne_referral&dpg_source=pz&dpg_term=footer
https://www.pzc.nl/service/vakantie?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vakantieservice
https://www.dpgmedia.nl/merken/pzc?utm_source=nieuwsmerk&utm_medium=nieuwssite&utm_campaign=homepage&utm_term=footer
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=losseverkoop
https://www.pzc.nl/abonnementen/?otag=t2ejen&utm_source=pz&utm_medium=interne_referral&utm_content=footer&mid=CAM-koj66x%7CTCH-koj6xr%7CTCO-7o49bx%7CCTY-5g6nol%7CCCO-5g6nol%7CPRG-qgw6ax
https://krant.pzc.nl/
https://www.pzc.nl/nieuwsbrieven?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=nieuwsbrieven
https://www.pzc.nl/webwinkel-header-footer
https://www.pzc.nl/rss/overzicht/?utm_source=PZC&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=rss
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.pzc.nl&hl=nl&utm_source=pzc&utm_campaign=google_play&utm_medium=website&utm_content=footer
https://itunes.apple.com/nl/app/pzc-nieuws/id492613471?mt=8&utm_source=pzc&utm_campaign=apple_appstore&utm_medium=website&utm_content=footer
http://www.ad.nl/
http://www.bd.nl/
http://www.ed.nl/
http://www.tubantia.nl/
http://www.bndestem.nl/
http://www.pzc.nl/
http://www.destentor.nl/
http://www.gelderlander.nl/


  

© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden


