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Smaakmakend Almere

De Grote 
LifestyLe 

ALmere 
Diner 

speciAL
Een appetijtelijke uitdaging: bezoek zes Almeerse toprestaurants 
in evenzoveel dagen. Gretig nam LA-verslaggeefster Ilse de 
handschoen op. Terwijl ze met moeite zojuist een paar overtollige 
kilootjes had weggewerkt… Om haar aandacht enigszins af te 
leiden van de heerlijke maaltijden, deed zij bij de missie een 
beroep zes voormalige covermodellen.
TeksT IlSe RuIjteRS    FoTo’s MonA AlIkhAh

scan diT arTikel voor exTra FoTo's
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in juli 2011 interviewde ik Dj lindo Duvall. Hij was inbetween 
jobs, net weg bij radio 538 en duidelijk zoekende. ‘wat wil 
je?’ vroeg ik. ‘radio maken,’ was zijn stellige antwoord. ‘Het 
allerleukste vak ter wereld.’ Hij ontkende de burn-out, die hem 
volgens de media had geveld. maar hoewel hij vrolijk deed, vroeg 
ik me stiekem af of hij dat ook daadwerkelijk wás. nu, anderhalf 
jaar later, stapt een andere man Brasserie Bakboord binnen. 
lindo zit duidelijk lekker in z’n vel. letterlijk (hij is gezonder gaan 
eten en meer gaan sporten), maar vooral figuurlijk. ‘nee, het 
was geen burn-out,’ zegt hij ook nu. ‘maar ik zat er destijds wél 
dicht tegenaan…’ Hij heeft alles weer op een rijtje. ‘sterker nog, 
morgen krijg ik te horen of mijn dagelijkse ochtendshow bij radio 
veronica doorgaat. de big break die ik nodig heb!’ Breed lachend 
kijkt hij me aan. om vervolgens serieus te worden. ‘ergens maakt 
het me ook bang. kan ik dat niveau nog aan?’ anderhalf jaar 
extra levenservaring staan hem goed.
 
Boys will be boys
wanneer chef raymond kuhlman hem in de keuken laat 

zien hoe je een bord opmaakt - ‘strak, modern en met veel 
gepriegel’ - komt het jongetje in lindo naar boven. nog voordat 
de hertenboutbiefstuk uitgeserveerd kan worden, heeft hij al een 
hap genomen. eigenaar wim koemeester staat er glimlachend 
bij. Boys will be boys, dus gaat het nog gauw even over de 
hotste kookgadgets, nieuwste culitrends en stoere (uiteraard 
biologische) groentes uit eigen tuin.

Big Break
onder het dessert wil ik weten wat het interview met lifestyle 
almere hem heeft opgeleverd. ‘Twee belangrijke dingen,’ 
antwoordt lindo. ‘allereerst een mooi artikel dat ik naar mijn 
zakelijke relaties kon sturen. Bijvoorbeeld naar niels Hoogland, 
de nieuwe station director van radio veronica.’ er volgt een 
knipoog. ‘en ten tweede een vriendschap met maarten de 
vries, één van de oprichters van lifestyle almere. Het klikte 
meteen tussen ons. ik sta nu met hem langs de lijn wanneer 
zijn kinderen voetbaltraining hebben. en met zijn vrouw en mijn 
vriendin zijn we hier laatst gaan eten.’

DAG 1
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eenmaal gefocust op eten kom ik jonathan Zandbergen, 
chef van het Veerhuys, óveral tegen. in de boekhandel 
kijkt hij me vanaf de cover van lekker glunderend aan. in de 
krant lees ik over zijn derde plaats tijdens de nederlandse 
Bocuse d’or finale. en Gault millau heeft hem genomineerd 
voor belofte van het jaar. met radio 2 dJ Hans schiffers en 
zijn echtgenoot rob wil ik daarom nergens anders gaan eten 
dan in Het veerhuys. de twee deden voorjaar van 2011 flink 
wat stof opwaaien toen ze bloot op de cover van dit magazine 
verschenen. Hans keek grijnzend de camera in, rob had een 
clownsneus opgezet. ‘ik hou niet van mainstream,’ vertelt Hans 
terugkijkend. ‘we moesten er even over nadenken of we dit 
wilden. in eerste instantie wilden we iets stoerders. maar nu vind 
ik het een trofee. Heel stoer dat lifestyle almere dit aandurfde!’

Werken en humor
robs clownsneus stond symbool voor de verhouding in hun 
relatie. Hans is gedreven, creatief en perfectionistisch. rob is 
verzorgend en brengt humor en relativering ter tafel. ‘achter 

een sterke man staat… een nóg sterkere man,’ lacht rob. de 
interactie tussen de twee is geweldig. Ze zijn nu zo’n vijfentwintig 
jaar getrouwd, en nog steeds lief voor elkaar. de kop van het 
artikel was destijds ‘liefde is een werkwoord’, een uitspraak van 
rob. ‘ik sta daar nog steeds achter,’ vertelt hij. ‘liefde komt niet 
vanzelf. we nemen bewust de tijd voor elkaar en proberen ons 
sámen te ontwikkelen, in plaats van ieder voor zich.’

Meer genieten
‘Het enige dat we vaker zouden moeten doen, is uit eten gaan 
en avonden als deze beleven,’ zegt Hans. ‘om eerlijk te zijn, 
geniet ik te weinig van het leven. ik ben altijd maar bezig met 
hoe het beter kan.’ Hij kijkt verliefd naar het fantasierijke gerecht 
dat inmiddels voor hem staat. misschien een goed voornemen 
voor 2014? ‘de jaarwisseling,’ zucht Hans verlangend. ‘ik kijk nú 
al uit naar de Top 2000. Het hoogtepunt van het jaar. van eerste 
kerstdag tot oudejaarsdag ben ik daar ’s morgens tussen 6 en 
9 mee op de radio.’ in de auto terug naar huis krijg ik een appje: 
lindo. Zijn show gaat door! ‘van harte gefeliciteerd,’ tik ik terug.
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DAG 3
 ‘Waar zullen we gaan eten?’ vraag ik zangeres 
sandy dane. ‘Porto cervo natuurlijk!’ reageert ze 
enthousiast. ‘en dan wil ik op de foto met gastheer 
nono. eén brok italiaanse charme.’ uitstekend, 
mevrouw dane. u vraagt, wij draaien. in haar sexy 
outfit is sandy een opvallende verschijning in het 
restaurant. Ze lijkt er geen erg in te hebben, en 
stelt zich uitermate bescheiden op. ‘ik hoef niet 
per se beroemd te worden,’ zegt ze, terugkijkend 
op haar hit Peace, love & icecream. ‘maar ik 
wil wél zoveel mogelijk mensen mijn muziek 
laten horen en hen raken. de muziekbusiness is 
een harde wereld waarin iedereen voor zichzelf 
gaat. Toen ik nog onder contract stond bij sony, 
zeiden mensen tegen me: ‘sandy, je moet harder 
worden.’ daar had ik helemaal geen zin in! maar 
goed, na de nodige struggles is dat natuurlijk wel 
gebeurd.’

Intieme concerten
Toen sandy in 2010 op de cover prijkte, 
stond ze aan het begin van haar europese 
huiskamerconcerttour. ‘Geweldig was dat,’ zegt 
ze ‘Zou ik zó nog een keer doen! elke dag nieuwe 
mensen ontmoeten, op straat muziek maken 
en ondertussen mooie liedjes schrijven... mijn 
carrière is eigenlijk heel dubbel. aan de ene kant 
wil ik graag kunnen leven van zingen en schrijven, 
aan de andere kant verlang ik terug naar het 
vrije van de tijd, waarin muziek een hobby was.’ 
maar hobbymatig is het allang niet meer. Behalve 
met optreden is sandy inmiddels druk met haar 
boekingskantoor Hk concerten, het opnemen van 
een nieuwe cd en het promoten van de single die 
ze samen met eddy Zoë opnam. ‘ik ben geen type 
om ’s avonds op de bank soaps te kijken.’

Italiaans temperament
chef Federico mocci en zijn vrouw, bedrijfsleider 
claudia, komen kennismaken. we voelen ons 
opgenomen in een grote, italiaanse familie. warm 
en gezellig. nono (letterlijk: opa) wijst op de wall 
of fame boven de toetjesbar. uiteraard moet ook 
sandy’s foto daar komen te hangen. ‘als ik daar 
net zoveel reacties op krijg als op het interview 
uit 2010, ben ik onbedoeld tóch nog beroemd,’ 
proost sandy.
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DAG 4
Comedian Arie koomen eet vaker buiten 
de deur dan thuis. de ‘op de huid gebakken 
zalm’ en ‘gamba’s op een bedje van sla’ 
komen hem inmiddels zijn neus uit. ‘daarom 
neem ik je mee naar Bij Brons,’ zegt hij. ‘ik 
kom er veel te weinig, maar het eten is er 
perfect. niveau ron Blauw. echt.’ Hij grijnst. 
‘maar gelukkig hoef je na afloop niet naar de 
mcdrive.’ 

Ouder en wijzer
ons interview was precies een jaar geleden. 
ik sprak hem en ‘zijn drie meiden’ in hun 
prachtige woning in almere Haven. op een 
roddelsite (ja, ik beken) las ik laatst dat hun 
villa inmiddels te koop staat. ‘klopt. mik en 
ik hebben behoefte aan iets knussers. Gek 
genoeg zou ik graag verhuizen naar een flat. 
aan het weerwater bijvoorbeeld. want we 
hoeven almere absoluut niet uit.’ op de vraag 
wat het artikel hem heeft opgeleverd, begint 
hij te lachen. ‘voor de foto moest ik een pet 
op. droeg ik voorheen nooit. maar het beviel 
zo goed, dat ik er meteen een paar gekocht 
heb.’ Hij vindt dat wel passen bij het ouder 
worden. ‘net als sigaren en whisky. doe ik 
tegenwoordig ook.’ ik vraag me ondertussen 
af hoe ik zijn nieuwste hobby larpen, life 
action role playing, in mijn artikel ga passen…

Leuke dingen
na het wildmenu -  er tekent zich inmiddels 
een buikje af in mijn jurk - schuiven we aan bij 
John en yvonne Brons, die uit zitten te puffen 
na een hectische avond. ‘wat onze specialiteit 
is?’ John begint te glunderen. ‘coquille-ijs 
en zalm gemarineerd in drop.’ Pardon? de 
kok geeft een bordje aan: het grote voordeel 
van de keuken ín het restaurantgedeelte. 
voorzichtig neemt arie een hapje. we hebben 
ons toetje al op, zitten inmiddels aan de 
koffie en thee. Hij vertelt over de leuke dingen 
die volgend jaar op stapel staan. de Grote 
improvisatieshow op rTl4. en zijn nieuwe 
cabaretshow Pompen. ‘op 15 januari hier in 
de schouwburg te zien.’ als ik opkijk van mijn 
notitieblok, is aries post-dessert-voorgerecht 
verdwenen. ‘Tja, ’t was lekker…’ Betrapt kijkt 
hij me aan.
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DAG 5
lA goes international! jörgen Raymann 
stuurde een aantal magazines naar zijn fami-
lie in Suriname. ‘en ze vonden het harttsikke 
leuk,’ vertelt hij. ‘maar sorry, ik weet niet meer 
precies waar we het over hadden toen.’ Hij is druk. 
razend druk. maar ook warm en hartelijk, als 
altijd. we dineren in The Boathouse, zijn favoriete 
interviewrestaurant. ‘Talkies, het Parool, People’s 
Business,’ somt hij op. ‘Behalve een gezellig res-
taurant is dit een prima decor voor een fotoshoot.’

Lege nest syndroom
al snel komt het gesprek op zijn gezin. onze oor-
spronkelijke afspraak zei hij destijds af, omdat hij 
opeens besefte dat hij zesentwintig jaar verkering 
had. verkering? Hij en sheila zijn toch getrouwd? 
‘al twintig jaar,’ glundert hij. ‘maar in het leven 
moet je alles zoveel mogelijk vieren.’ Hij heft zijn 
glas. ‘altijd aankijken bij het proosten. straks heb 
je zeven jaar slechte seks!’ Twee kinderen met een 
opgewonden papa in hun kielzog vragen om een 
foto en een handtekening. Jörgen neemt er uitge-
breid de tijd voor. Het leven lijkt een feestje voor 
hem. als het hoofdgerecht op tafel komt en de 
sfeer intiemer wordt, vertelt hij openhartig over de 
lastige zomer die hij achter de rug heeft. ‘melody, 
onze oudste, is sinds juli het huis uit,’ zegt hij. ‘Ze 
studeert aan de uva en woont nu op kamers in 
hartje amsterdam.’ natuurlijk, hij is apetrots. dat 
straalt er van alle kanten af. ‘maar nog steeds, als 
ik langs haar kamertje loop… nou ja, gelukkig heb 
ik die kleine nog!’ 

Eten, eten, eten
Hij kijkt reikhalzend uit naar de kerstdagen. de 
familie raymann gaat op familiebezoek in suri-
name, ‘en dat betekent dat je vier keer per dag 
warm eet. onze familie houdt van koken en ik ben 
een bourgondiër. ik ga zó verwend worden!’ dan 
vertelt hij over ‘die kleine’. Jahlisa. ‘Ze wil gaan 
studeren in the states! wat kan ik zeggen? Zelf 
ben ik van suriname naar nederland verhuisd…’ 
Hij staat niet te popelen om haar op schiphol uit te 
zwaaien. ‘Je zet kinderen op de wereld om ze los 
te laten,’ mijmert hij. ‘maar niemand heeft gezegd 
dat dat makkelijk is.’
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DAG 6
Voor de allereerste lA ooit (zomer 2010) 
interviewde mijn collega Mariël kickboks-
kampioen Remy Bonjasky. ‘Hij is zó leuk,’ 
jubelde ze later. ‘op en top een gentleman!’ Ter 
voorbereiding van onze lunch in het Griekse res-
taurant Pallas athene - hét antwoord op de vraag 
wat je als niet-bewoner in Tussen de vaarten te 
zoeken hebt - las ik haar interview nog eens door. 
nou ja, ik keek het voornamelijk door… en daar 
zitten we dan, een paar uur later. remy toont zich 
uiterst charmant, terwijl ik een hopeloze poging 
doe mijn gamba’s netjes te pellen. mijn spijker-
broek knelt inmiddels.

Bonjasky Academy
Ten tijde van zijn interview was remy druk bezig 
met de opening van de Bonjasky academy. 
inmiddels heeft zijn kickboksschool meer dan 
achthonderd leden. ‘van beginners en kinde-
ren tot Glory-vechters,’ vertelt hij. ‘danyo ilunga 
uit duitsland en de Zwitser Janosh nietlispach 
bijvoorbeeld. die hebben hier om de week een 
trainingsweek.’ Hij vindt het geweldig om naast 
topsporter ook ondernemer te zijn. ‘ ik houd me 
bezig met alle aspecten van de sportschool. en 
naast de toptalenten train ik zo vaak mogelijk de 
recreanten. Het is een eer om iemand na een paar 
lessen rechtop en vol zelfvertrouwen de deur uit te 
zien lopen.’ maria, eigenaresse van Pallas athene 
staat er glunderend bij. ‘mijn zoons zitten allebei 
op de Bonjasky academy. net als hier, bij ons in 
het restaurant, heb je op remy’s school dat echte 
familiegevoel.’

Afscheidswedstrijd
remy’s afscheid als beroepsvechter speelde 
in 2010. na een paar fikse klappen op zijn oog 
besloot hij te stoppen. ‘Toen de k1 een jaar later 
failliet ging, vroeg de Glory word series mij of ik 
wilde helpen met het in de markt zetten van deze 
wedstrijd. daar kon ik toch geen ‘nee’ tegen zeg-
gen?’ er volgde een succesvolle comeback. ‘nu 
staat mijn definitieve afscheidswedstrijd gepland 
op 8 maart in Zagreb. een paar maanden eerder, 
op 21 december, neem ik in Japan alvast afscheid 
van azië.’ maakt hij zich geen zorgen over zijn 
kwetsbare oog? Hij schudt zijn hoofd. Geen spoor 
van twijfel. ‘als je bang bent, moet je iets anders 
gaan doen.’
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