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HMMM... MET HESSE Tekst en foto's Patrick Hesse

De Veensteker in Vinkeveen

“Goede tradities moet je koesteren”
En tradities, daar houd ik zelf enorm 
van! Het zijn voor mij altijd de an-
kerpunten in ons drukke bestaan. 
Sinds het uitkomen van de her-
nieuwde Groene Venen in augustus 
2009 (inderdaad volgend jaar ons 
tweede lustrum) bezoek ik jaarlijks 
voor deze rubriek de gebroeders 
Patrick en William van der Meer, die 
in Vinkeveen maar liefst drie res-
taurants runnen: De Veensteker, De 
Haven en natuurlijk De Viersprong. 
Sinds enkele jaren is dit een bezoek 
geworden, waarbij ook een deel van 
de redactie aanschuift en je kan dus 
spreken over een traditie. En goede 
tradities moet je koesteren.

Wij gaan vandaag voor het verras-
singsmenu: iedere maandag en dins-
dag kunt u buiten de kaart om een 3- 
of 4-gangenverrassingsmenu bestellen 
voor slechts 20 euro (3-gangen) of 
24,50 euro (4-gangen). U kunt dan 
kiezen tussen vlees of vis of een mix 
hiervan. Dit jaar is het voor ons hele-
maal bijzonder want we maken ken-
nis met een kersvers redactielid. Met 
gepaste trots kan ik u melden dat ‘lo-
cal hero’ Rosanne Kok onze redactie 
komt versterken en daar zijn wij na-
tuurlijk uitermate blij mee. In plaats 
van een fl inke herfststorm waait er nu 
een frisse lentewind door de redactie, 
want deze jonge Vinkeveense is een 
echte verhalenverteller, of zoals ze 
zelf zegt: “ik schrijf, vertel & verbind”. 
En hoe leuk is het elkaar te leren ken-
nen bij zo’n traditioneel diner. 
Op deze koude maandagavond ne-
men we, zes m/v sterk (vier man, plus 
vormgeefster Rachel en Rosanne), 
behaaglijk plaats aan een grote tafel.  
En met zoveel mediamensen aan tafel 
zijn er genoeg onderwerpen om over 
te praten, maar natuurlijk willen we 
alles weten van onze nieuwe collega. 

Onze host voor vanavond is Lindy, een 
vrolijke horecadame die het klappen 
van de zweep kent en ons vanavond in 
de watten legt. Ondanks de maandag-
avond zijn er diverse tafels bezet met 
keuvelende en peuzelende mensen.
Na een heerlijk drankje en een amuse 
is daar het voorgerecht. Degenen die 
voor ‘vlees’ gingen krijgen een Kip-
kerrie Cocktail: kip, kerrie, rode ui, 
bieslook en tomaat gereserveerd met 
crostini, gecombineerd met een wild-
salade, rijkelijk gevuld met gekarme-
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Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag vanaf 16 uur. Zaterdag en 
zondag vanaf 12 uur. De keuken sluit 
om 21.30 uur. Woensdag gesloten.

liseerde pompoen, oesterzwam, bosui, 
en gerookte hertenham. Het voorge-
recht ‘mix’ bestaat uit een Gambasala-
de: gamba's op een bedje van avocado, 
tomaat, koriander en een dressing van 
limoenmosterd, samen met een toma-
tentaartje van krokant bladerdeeg, 
gemarineerde tomaat en balsamico-
glaze, gegratineerd met Parmezaanse 
kaas. Beide gerechten zien er specta-
culair uit en bijzonder smakelijk. Het 
is in één klap stil aan tafel. Glunde-
rend volg ik de goedkeurende blikken 
van mijn collega's.
Omdat wij gekozen hebben voor het 
4-gangen verrassingsmenu, krijgen we 
een tussengerecht; voor de visliefheb-
bers een krokant gebakken zalmfi let 
op een bedje van risotto en voor de 
carnivrienden: gegrilde ossenhaas-
spies op een bedje van risotto. Alleen 
de geur doet mij al watertanden.
Ondertussen komt William even pools-
hoogte nemen. Hij kan tevreden zijn: 
alleen maar lachende gezichten. En 
daar is ook het hoofdgerecht al. Het 
mixmenu bestaat uit Varkenshaas 
van de grill, geserveerd met haricots-
verts-rolletje omwikkeld met spek, 
huisgemaakte röstirondjes en een 
honingtijm saus. De vleeseters krijgen 
een kalfsentrecôte van de grill met 
groentemix, aardappelpartjes en ho-
ningtijmsaus.

Ook deze heerlijkheden zien er top 
uit en kunnen ieders goedkeuring 
wegdragen. Aan tafel wordt ook het 
favoriete onderwerp van ons allemaal 
aangesneden: de vakantie. De mooiste 
bestemmingen gaan over tafel en we 
blijken aardige globetrotters te zijn.  
En dan is het tijd voor de apotheose 
van vanavond, in de vorm van een ver-
rukkelijk dessert: een meringuetaart-
je van chocolade en noten, geserveerd 
met chocoladebrownie-ijs. Wanneer ik 
bij het aanzien hiervan onze hoofdre-
dacteur Rob Isaacs aankijk, weten we 
beiden dat we deze week weer fl ink 
aan de bak moeten bij sportmedisch 
centrum De Bron. Na nog een uitge-
breide koffi e is het dan toch weer echt 
tijd om op huis aan te gaan en is onze 
avond bij de Veensteker weer een ge-
weldige culinaire ervaring geworden. 
Hebt u zin in een avondje lekker di-
neren? Ga op maandag of dinsdag 
richting Achterbos 20 in Vinkeveen en 
bestel gewoon het verrassingsmenu 
en ga lekker op culinair avontuur bij 
de gebroeders Van der Meer. Zij zul-
len u niet teleurstellen... en misschien 
maakt u er ook wel traditie van!
Tevens kunt u ook terecht op de bei-
de kerstdagen. Het zeer smakelijke 
menu zal binnenkort bekend gemaakt 
worden. Reserveren is al mogelijk, dus 
boek snel uw tafel! 

Overnames
Zoals in elke bedrijfstak vinden ook 
in de bierwereld overnames plaats. 
Heineken heeft er werk van ge-
maakt om na de Tweede Wereldoor-
log bijna alle kleine brouwerijen op 
te kopen en te sluiten. Eén van de 
redenen waarom er nauwelijks nog 
andere stijlen dan pils beschikbaar 
waren tot de jaren '80, toen de Bel-
gische bieren wat meer naar Neder-
land kwamen. 
Overnames doen ze nog steeds, ook 
van kleine brouwerijen. Zo hebben 
ze in de laatste jaren onder anderen 
het Amerikaanse Lagunitas en het 
Britse Beavertown overgenomen. 
En dat zijn maar twee namen in 
de steeds groter wordende lijst van 
kleine(re) brouwerijen die nu onder 
de Heineken-paraplu hangen. 

In Nederland zelf is Bavaria druk 
bezig. Het heeft in de afgelopen 
tijd een aandeel genomen in onder 
andere Maallust, Oersoep, Maximus 
en de distributeur BierenCo. Voor de 
eigenaren van de kleine brouwerijen 
hoeft dit helemaal niet verkeerd te 
zijn. De distributie wordt vaak beter 
en soms houden de oprichters er nog 
een mooi zakcentje aan over. En dat 
kan soms zeer verdiend zijn na ja-
renlang hard werken aan je droom.
Maar elke keer als er een brouwerij 
wordt overgenomen, komt er van de 
overgenomen partij een persbericht 
met daarin vrijwel altijd woorden in 
de strekking van: 1. Er vallen geen 
ontslagen. 2. Er verandert niets aan 
hoe we dingen doen en 3. Wij krij-
gen toegang tot een beter distribu-
tienetwerk.
Het klinkt allemaal heel nobel als je 
dit leest, maar de praktijk wijst uit 
dat dit vrijwel nooit gebeurt. Enkel 
de distributie verbetert, maar na 
enkele jaren verandert er standaard 
toch het één en ander. Het beste 
voorbeeld is misschien Lagunitas. 
De kans dat u bieren van hen tegen 
bent gekomen in cafés in Neder-
land is vrij groot, omdat het nu van 
Heineken is. Dus wat klopt is dat de 
distributie veel beter wordt. Eerst 
enkel in de Verenigde Staten en nu 
in vele landen over de wereld. Maar 
enkele weken geleden kwam het be-
richt dat ze circa 100 man op straat 
moesten zetten. En dit gebeurt va-
ker.

Het aantal kleinere Nederlandse 
brouwerijen dat door grotere wordt 
overgenomen is vooralsnog klein, 
maar het valt in de lijn der verwach-
ting dat dit meer gaat gebeuren. 
Brouwerijen als Jopen of Texels 
zijn groot en inmiddels aardig wat 
waard. 
De economische kant van de bier-
wereld verandert, en niet iedereen 
gaat het overleven. Ik ben benieuwd 
welke brouwerijen over twee jaar 
een andere eigenaar hebben. 


