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Ticketing van de toekomst
Stel, jouw onderneming biedt sauna- en wellnessarrangementen. En die regelen je 
gasten vooraf al via jouw website, zodat ze ter plekke optimaal van hun vakantie 
kunnen genieten. Familiekorting, 10-badenkaart, combi met high tea: met het 
gebruiksvriendelijke booq Ticketing richt je als ondernemer eenvoudig élk 
arrangement naar wens in. Seizoensabonnementen, combitickets, upselling, alles is 
mogelijk. Inclusief toegangscontrole: wil je een gepersonaliseerd pasje uitgeven dat 

via een NFC-chip tourniquetpoortjes opent? Of digitale tickets vanaf een smartphone 
kunnen scannen? Een kortingsvoucher voor je restaurant rondmailen? Geen probleem! 
Perfect voor vakantieparken, zwembaden, musea en allerlei horecagelegenheden. 
Online én offline ticketing was nog nooit zo eenvoudig. 

Bij vakantiepark De Twee Bruggen is het al éxtra ontspannen vakantie vieren met booq 
Ticketing. Lees meer op pagina 8!



Begin de ochtend met de allerlekkerste koffie en ambach-

telijk gebak, geniet van een heerlijke verse lunch of sluit de 

dag af met een goed glas wijn. Bij Cappuvino in Groningen 

zeggen ze: “Life happens between coffee and wine”. En 

in zo’n stijlvolle omgeving, omlijst door jazzmuziek mét 

prachtig uitzicht, smaakt alles nog beter, toch? 

Wibo Eimers en de andere mede-eigenaren van Cappuvino denken 
altijd in kansen. Wibo legt uit: “Mijn compagnons en ik komen uit de 
vastgoedsector. We hadden een pand op de hoek van de Vismarkt 
en de Grote Markt, met mooie huurders voor de benedenverdieping. 
Bovenverdiepingen zijn lastiger te verhuren, maar we dachten, ‘de 
locatie is top, waarom gaan we het niet gewoon zelf doen?’.” En zo 
geschiedde. Na een periode van schrijven en tekenen startte de 
rigoureuze verbouwing om een prachtplek te realiseren. Met grote 
glazen puien die open kunnen én inmiddels een heus dakterras, om 
ook echte buitenzitplaatsen te bieden. Zo kun je maximaal genieten 
met prachtig uitzicht op de vismarkt en zelfs de Martinitoren! 
Cappuvino is binnen no-time uitgegroeid tot een ware hotspot. 
“Social media is daarbij erg belangrijk voor ons. Als je ziet hoeveel 
reacties er bijvoorbeeld kwamen op onze post over de opening van 
het dakterras, geweldig!”

Cappuvino
horecahotspot 

op hoogte 

Vanzelfsprekend
biologisch
“Het begint bij goed onderzoek: wat mist er in Groningen en waar is 
behoefte aan?” Van de stijlvolle aankleding met mooie materialen en 
ervaren personeel tot de beste koffie en wijn: Cappuvino moest een 
bepaalde klasse uitstralen. Er werd gekozen voor veel natuurlijke elementen, 
leer, natuursteen, hout. Ingetogen chique, zonder overdaad, zodat mensen 
zich er direct op hun gemak voelen. Eigentijds, maar tijdloos met (h)eerlijke, 
biologische producten. “Vanaf de eerste plannen was het vanzelfsprekend 
dat we voor biologische producten zouden gaan. En door heel bewust te 
kiezen voor ervaren personeel, konden we vanaf de opening de kwaliteit 
en service bieden die we voor ogen hebben.” Dat zie je terug in de lovende 
recensies van enthousiaste gasten. 
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Die ene perfecte
boon
Het vinden van sommige producten vergde een 
flink traject. “Koffie valt of staat bij de juiste boon. 
We hebben twee jaar lang geïnvesteerd om die ene 
perfecte boon te vinden”, vertelt Wibo. “Door veel te 
lezen, met mensen te spreken, te ruiken, proeven en 
voelen kom je steeds dichter bij het juiste product. 
Uiteindelijk vonden we dat verrassend dichtbij, bij 
Vascobelo in Antwerpen. Vanaf de eerste nip wisten 
we ‘Dit is het!’. Wij zijn de enige partij in het Noorden 
die dit mooie product gebruikt. Een stukje exclusiviteit 
waar we heel blij mee zijn.” 

booq succes
Ook de automatisering werd zorgvuldig gekozen. “We 
hadden allemaal geen ervaring als horeca-uitbater en 
hebben de verschillende kassasystemen uitgebreid 
vergeleken. We kozen voor booq, omdat het flexibel 
plus gebruiksvriendelijk is én we een goed gevoel 
hadden bij Eijsink. Het bevalt super. We kunnen 
eenvoudig producten toevoegen, snel bestellingen 
opnemen aan tafel en ik ben heel enthousiast over de 
backoffice. Je ziet precies wat de hardlopers zijn en 
wat minder loopt, erg leerzaam.” Voorlopig ligt voor 
Cappuvino’s eigenaren de focus nog volledig op deze 
zaak, maar het succes smaakt naar meer: “We zijn 
heel trots op Cappuvino. Voor nu laten we het bij wat 
filosoferen, maar in de toekomst zullen de plannen 
voor een tweede vestiging vast concreter worden.”

 

Voorwoord
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Kunstplanten
Wie wat bewaart, heeft wat. Daar zijn we het bij Eijsink zo unaniem over eens, dat 
een stukje van ons magazijn in de loop der jaren steeds minder magazijn en steeds 
meer doolhof werd. Tuinstoelen, barkrukken, schildersezels, laptops, tv’s, boeken, 
kasten, servies en zelfs een verdwaald telraam. Vooral dat laatste stond afschuwelijk 
in de weg.

Dus wat doe je dan? Een magazijnloterij! Alle ongebruikte spullen zonder lief-
hebbend baasje kwamen in een lange lijst en collega’s die daar iets van hun gading 
tussen zagen, mochten zich inschrijven. En kregen dat (met een beetje lotingsgeluk) 
dus cadeau. Zo maken we veel mensen blij, gaat er niets onnodig naar de stort én 
kan het magazijnteam straks efficiënter van A naar B zonder eerst het WK Slalom te 
moeten voltooien. Win-win.

Leuk om daarbij te zien welke items het meest populair zijn. Daar zaten namelijk 
verrassingen tussen. Want ik dacht, wie wil er nou een handvol luxe kunstplanten 
van bijna 2 meter hoog? Dat bleek nogal kort door de bocht. Soms is er iemand in 
huis allergisch voor echte planten. Of eten je katten alle aanwezige flora op. Of vind 
je planten wél mooi, maar vergeet je ze water te geven. Want echt of niet, ze geven 
toch een extra beetje gezelligheid. Sfeer. Gróen.

We houden eigenlijk allemaal van groen. Kijk maar naar het eetbare landgoed 
van Orangerie Mattemburgh, waar het restaurant en de keuken één zijn met de 
omliggende tuinen. En waar speciaal voor hun monumentale kuipplanten van soms 
wel 175 jaar oud (olijf-, sinaasappel- en mimosabomen) een kas gebouwd is zodat 
ze warm kunnen overwinteren (pagina 6).

Of denk groen zoals de werkwijze van Poké Perfect, waar naast hun heerlijke sushi-
in-a-bowl met Instagrammable look actief wordt gekeken naar het verkleinen van 
hun ecologische voetafdruk. Duurzaam plastic, toewerken naar 100% biologische 
groente en fruit, zoveel mogelijk lokale leveranciers… Met 4 vestigingen in de 
Randstad werpt dat duidelijk zijn vruchten af (pagina 4).

Net zo groen zijn de rietjes van cocktailbar Flying Dutchmen Cocktails: geen plastic 
maar aardappelzetmeel! Hier vind je de echte klassiekers op de kaart. Gerund door 
een team van de beste bartenders ter wereld in een prachtig monumentaal pand 
langs de Amsterdamse grachten is het geen wonder dat ze nu al genomineerd zijn 
voor Best New International Cocktail Bar (pagina 10). 

De belangrijkste ingrediënten voor een goede cocktail? Sfeer. En zo kom ik weer 
terug bij de kunstplanten… Het slotstuk van onze duurzame magazijnopruiming, en 
de start van dit mooie magazine. Tijd om jezelf ook door groen te laten inspireren.

Met gastvrije groeten,

René Eijsink

Commercieel directeur Eijsink
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Geen fastfood, wel lekker snel. Niet duur, toch heel 
gezond. Poké! Niet van het Japanse Pokémon, maar het 
Hawaïaanse woord voor ‘gesneden’. Superverse vis en 
groenten in stukjes dus. Eigenlijk een soort sushi-in-a-
bowl. En dat smaakt precies zoals de naam Poké Perfect 
doet vermoeden. Tijd voor een gesprek met Gerrit Jan 
Witzel, die deze franchise samen met zijn zus Quinta in no 
time succesvol wist te maken.

Poké bowls dus. Vanwaar dit van oorsprong 
Hawaïaanse concept?

“De basis lag in een irritatie van mijn zus. Zij reisde voor 
haar modellenwerk veel internationaal, en kon eigenlijk 
overal ter wereld gezond én lekker eten. Maar waar dat 
in bijvoorbeeld Amerika al heel normaal was, vond je 
bij thuiskomst in Amsterdam nog steeds geen gezonde, 
smakelijke maaltijd voor een goede prijs. En juist wel die 
grote fastfoodketens aan elk groot plein. Daar wilden we 
wat aan doen. De poké bowls hadden we zien verschijnen 
langs de westkust van de Verenigde Staten, waar ze steeds 
populairder werden. Dus die hebben we aangepast aan de 
Nederlandse markt.”

Hoe hebben jullie ze aangepast?

“Waar in de VS bijvoorbeeld vooral de basis van sushirijst 
populair is, zetten we hier ook bowls met boerenkool en 
quinoa op de kaart. Concrete ervaring met restaurants 
hadden we allebei nog niet, daarvoor hebben we een 
Amerikaanse chef ingehuurd. Hij ontwikkelde voor ons de 
recepten én eigen sauzen. Met dagverse ingrediënten, die 
we zoveel mogelijk halen bij biologische leveranciers.”

Duurzaamheid is de leidraad?

“Nu Poké Perfect als concept staat, kunnen we daar steeds 
dieper induiken. Hoe kunnen we onze ecologische footprint 
zo klein mogelijk houden? We produceren met meerdere 
vestigingen natuurlijk veel afval, dus we kijken hoe we 
dat beter kunnen scheiden. Kan het biologische afval 
bijvoorbeeld naar een biomassaproducent, of naar een 
lokale varkensboer zodat hun dieren er nog van kunnen 
smullen? Onze ‘verpakkingen’ worden binnenkort van 100% 
duurzaam plastic. En 25% van onze groente en fruit is nu 
biologisch geteeld. Onze doelstelling is binnen twee jaar 
naar 100%.”
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Inmiddels hebben jullie al 4 vestigingen?

“6, als je de VS meetelt. Want de chef die ons heeft geholpen 
was zo enthousiast over het concept, dat hij onze eerste 
franchisenemer werd met twee Amerikaanse vestigingen. 
In Nederland hebben we één locatie in Utrecht en drie in 
Amsterdam, met op de Kinkerstraat onze eerste Neder-
landse franchise-nemer. Die is nu precies een jaar open, en 
dat gaat heel goed. En we hebben nu ook twee franchisene-
mers in training. Zij werken op onze bestaande vestigingen 
mee, in de tussentijd helpen wij met locaties zoeken.”

Een vooruitstrevend familiebedrijf dus.

“Zeker. We gaan verder uitbreiden in Amsterdam, en dan 
door naar de grotere steden in de Randstad. En hopelijk 
naar alle grote steden in Nederland natuurlijk… Ik richt 
me vooral op de franchisetak en de locaties, Quinta op 
conceptontwikkeling en marketing, en onze oudste zus 
komt binnenkort ook fulltime bij ons werken: HR en 
operations. Echt mooi!”

Mobiel bestellen met booq 

“Wij waren op zoek naar een stabiel kassa-
systeem zonder storingen en mét goede 
service. Na veel systemen te hebben gezien, 
kwamen we met Eijsink in contact. De soft-
waremogelijkheden van booq bevielen erg 
goed. Ook dat je met je mobiel via de website 
kunt bestellen en afhalen vinden we een gave 
innovatie. Dat laatste staat inmiddels klaar 
om binnenkort geïntroduceerd te worden.”
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bij Orangerie Mattemburgh

Uitzonderlijke passie 
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Ontwaken op de parel van de Brabantse Wal. De dag struinend beginnen 

door één van de best bewaarde stijltuinen van Nederland, langs Franse bloemperken 

met strakke lijnen en speelse Engelse rivierpassages. Om vervolgens warm en 

hartelijk gasten van Orangerie Mattemburgh te verwelkomen. Exploitanten 

Frank en Marloes van Akkeren prijzen zich élke dag gelukkig.



De cirkel rond
 De voorliefde voor eten, drinken, de natuur en het gasten naar hun 

zin maken zit bij Frank en Marloes ‘in hun wortels’. Frank maakte van zijn passie 

zijn werk met eigen cateringbedrijf ‘La Frairie’ en opende in 1998 restaurant 

‘Gasterij La Frairie’ te Steenbergen. Hierbij werd de catering verzorgd voor 

Brabants Landschap, dat in 2004 vroeg of Frank en Marloes potentie zagen in een 

horecafunctie op het 17 hectare grote Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide. 

De locatie had al een bijzonder plekje in hun hart. Niet alleen omdat hun 

trouwreportage daar was gemaakt, maar ook omdat Frank in zijn jeugdjaren veel 

tijd doorbracht in deze omgeving. Er was geen twijfel over mogelijk dat dít de plek 

ging worden om meer dromen te verwezenlijken.

Van plantenkas tot orangerie
 Landgoed Mattemburgh ligt daar waar Brabant Zeeland kust en België 

omarmt. Compleet met een imposante witte villa, bosreservaat, park met 

Engelse en Franse tuinstijl, een Chinese brug, theekoepel en koetshuis. Plús 4 

tuinmannen en een parkwachter. De historie voert terug tot de tijd van de Franse 

overheersing. Restaurant ‘De Orangerie’, van origine een plantenkas waarin 

vroeger unieke kuipplanten overwinterden, opende op 1 mei 2005 haar deuren. 

Rond die tijd waren er al plannen om de bestaande houtbouw te vervangen. 

De plannen breiden zich uit met de binnentuin als ultieme schakel tussen een 

kweekkas en kruidentuin. Afgelopen september tot mei kwamen de plannen tot 

uitvoer en ging Orangerie Mattemburgh dicht voor een mega-metamorfose. 

Nabij de villa is een compleet nieuw duurzaam restaurant aangebouwd met open 

keuken, chef’s table en lange schuifpui voor pure eetbeleving. Waar je ook zit 

te tafelen, je kijkt overal naar buiten. Vuur, water, lucht... al deze elementen zijn 

binnen vertegenwoordigd.

Het eetbare landgoed
 Niet alleen het restaurant ging op de schop. In de vernieuwde binnen-

tuin met kas is alles wat groeit en bloeit eetbaar. En dat zie je terug op je bord! Krui-

den, bloemen, groente, fruit of exoten… alles vol smaak. Heb je geluk, dan tref je de 

kok al oogstend in de tuin. Als gast zie je hoe groeit wat je eet. Een aanrader voor 

mensen met een culinair neusje. Boerderijkip, moestuinsoep, maar ook stoofvlees 

en wraps. Óf brood, honing en jam om mee naar huis te nemen. Toegankelijk, 

maar ook voor een betaalbare prijs. 99% is slow food. Hierbij wordt ingezet op 

streekproducten en leveranciers uit de mainports Rotterdam en Antwerpen.

Natuurschoon
 Voor het behoud van de 75 monumentale kuipplanten die eerder tijdens 

de winterperiode geëxporteerd moesten worden, is een speciale winterserre 

gebouwd. Vanaf oktober tot mei worden hierin onder andere olijf-, sinaasappel- 

en mimosabomen van soms wel 150 á 175 jaar oud gestald. De extra ruimte die zo 

op het landgoed ontstaat, wordt in die periode gebruikt voor feesten en events. 

Bruidsparen, wandelaars en groenliefhebbers worden verwelkomd, daar waar 

natuurschoon, monumenten en cultuur met elkaar verweven zijn. In de rustige 

omgeving van het Brabantse Wal proef je de sfeervolle ambiance, fijne keuken en 

pure natuur bij het unieke Orangerie Mattemburgh!
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“We hebben twee grote terrassen, die 

plek bieden aan bijna 300 gasten. De 

Vectron Mobile Pro handterminals 

geven ons zoveel bewegingsvrijheid, 

echt perfect! We ervaren ook de booq 

Kitchen Manager als een enorme 

verrijking. In de keuken, bij de uitgifte, 

van achter de bar, overal heb je 

overzicht.” 

Frank van Akkeren, eigenaar 

Orangerie Mattemburgh



Ruime kampeerplaatsen, diverse mooie verhuuraccom-
modaties, prachtige eetgelegenheden en een breed scala 
aan sportieve mogelijkheden: De Twee Bruggen is een 
aantrekkelijke plek voor jong en oud. Grote trots is het 
onlangs vernieuwde sport-, wellness- en zwempark waar 
ook dagjesmensen graag gebruik van maken. “Dan was 
het 50 jaar geleden echt nog heel anders”, blikt Hendrik-
Jan Mensink, de huidige eigenaar van het familiebedrijf, 
terug. “Ooit begon het allemaal met Bar De Schoppe. In 
1968 was dit al de perfecte plek voor een kopje koffie met 
iets lekkers of een hapje en drankje bij het haardvuur. Van-
uit de bar keek je uit op de twee bruggen over de beek de 
Slinge. Toen mijn vader met de camping startte, was de 
keuze voor de naam snel gemaakt.”

Slimme ticketing in topzwembad

Inmiddels is het vakantiepark 35 hectare groot en goed 
voor zo’n 150.000 overnachtingen op jaarbasis. “Naast 
de parkgasten ontvangen we jaarlijks ook nog ongeveer 
60.000 zwemmers uit de omgeving. Het vernieuwde 
zwempark en de uitstraling die dit heeft past bij wat we 
willen! We zijn daar ontzettend blij mee.” Niet gek dat het 
zwembad meteen populair is, want het is er heerlijk baan-
tjes zwemmen in zowel het overdekte binnenbad als het 

Vakantiepark 
De Twee Bruggen

Het gelach van spelende kinderen, 

gezellig geroezemoes van een gezin 

dat lekker zit te eten en een 

echtpaar dat onder het genot 

van een glas wijn de rust en prachtige 

natuuromgeving in zich opneemt. 

5-sterrenvakantiepark De Twee Bruggen 

in Winterswijk is al 50 jaar een plek 

om te genieten. 
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verwarmde buitenzwembad. Speciaal voor de allerklein-
sten is er een apart peuterbad en de wellness-sfeer wordt 
vergroot door de fitness, whirlpool en de privésauna wel-
ke in 2019 volledig wordt gerenoveerd.

Om de toegangs- en publieksstromen bij het vernieuwde 
zwembad zo soepel mogelijk te laten verlopen, koos De 
Twee Bruggen hier voor booq Ticketing, inclusief tour-
niquetsturing en reserveringssysteemkoppeling. Bij het 
inchecken van de gast kunnen dan bijvoorbeeld direct de 
persoonlijke passen voor het zwembad worden geprint. 
“Het is eenvoudig abonnementen beheren en maatwerk-
toegangspassen printen. Én het systeem verenigt handig 
online of offline ticketing, zodat we onze gasten vanaf 
volgend jaar ook online service van het hoogste niveau 
kunnen bieden.” Die service, dat is ook wat De Twee Brug-
gen aantrok bij Eijsink. “Onze gasten kunnen op diverse 
locaties wat lekkers halen. Van vers afgebakken broodjes 
bij de parksupermarkt en een snelle hap bij de foodcorner 
tot een uitgebreid diner in restaurant De Schoppe. Voor 
ons is het een pré als we niet met veel verschillende soft-
warepakketten hoeven werken. We kozen daarom onge-
veer 7 jaar geleden voor Eijsink, één servicepartij met een 
breed aanbod. Van vaste kassa’s tot handhelds en van een 
personeelsplanner tot een compleet ticketingsysteem, 
voor ons ideaal.”

Investeren, de basis voor succes

Blijvend investeren en inspireren in gastvrijheid dus, daar 
maakt De Twee Bruggen zich hard voor. 5 sterren krijg 
je tenslotte niet voor niets, zo blijkt ook uit de lovende 
online recensies. “Ons succes zit vooral in het feit dat we 
het park inrichten zoals we het zelf ook graag zouden 
beleven. Mensen willen steeds meer luxe; we investeren 
continu in relatief korte cyclische producten om onze 
gasten positief te kunnen verrassen. We hebben bijvoor-
beeld kampeerplekken met een eigen douche, toilet en 
wastafel. Daarnaast is internet ontzettend belangrijk. We 
gebruiken diverse vormen van online marketing om op de 
radar te komen bij nieuwe gasten. Als iets nóg beter of 
nog eerder gereed is dan de gast verwacht, scoor je na-
tuurlijk punten.” En dat zie je terug, want zo’n 40% van de 
gasten bezoekt het park meerdere keren per jaar!
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Dreamteam ‘TNT’ (Tess&Timo) leerde elkaar ken-
nen bij cocktailbar Door 74: “Dat was direct liefde, 
zakelijke liefde.” De ondernemers vullen elkaar 
uitstekend aan. Tess kan helemaal ‘nerd gaan op 
cocktails’ en Timo zijn creativiteit combineren met 
affiniteit voor cijfers. Ze droomden van een eigen 
zaak waarin ruimte is voor de klassiekers. Tess: “We 
willen mensen laten zien dat er achter iedere cock-
tail een verhaal, geschiedenis en cultuur zit. Hoe 
mooi zou het zijn als de cocktail écht onderdeel 
wordt van de Nederlandse drinkcultuur?” 

VOC 
“In Nederland zijn we niet gewend om cocktails te 
drinken. We kiezen al snel voor bier of een wijntje 
uit de bonusaanbieding. Zo zonde. Als je voor alco-
hol kiest, laten we er dan alsjeblieft ontzettend van 

genieten! Met een uitstekende cocktail dus”, stelt 
Tess. “Er zit stiekem ook meer cocktail in onze ge-
schiedenis dan heel veel mensen denken”, vervolgt 
ze. “De naam Flying Dutchmen is – met een knip-
oog – een verwijzing naar de VOC-tijd. Nederland 
exporteerde toen al jenever, en omdat we zulke 
mooie kruiden en specerijen vervoerden, gingen 
we ook al snel likeuren maken. Nog steeds zie je 
bekende Nederlandse likeurmerken in bars over de 
hele wereld.” 

Dreamteam ‘TNT’ over verhalen, geschiedenis en cultuur

FLYING DUTCHMEN

Van een uit de hand gelopen bijbaan tot wereldwijde erkenning als bartender én een eigen zaak. Tess Posthumus en Timo Janse hebben beiden de nodige 
cocktailprijzen in de wacht gesleept. Tess staat zelfs al 3 jaar in de top 10 van beste bartenders ter wereld. Niet verrassend dus dat Amsterdam nog maar nét hun 
cocktailbar rijker was, of Flying Dutchmen Cocktails werd al genomineerd tot Best New International Cocktail Bar.

Personeel, personeel, personeel
Op de vraag wat je nodig hebt voor een succes-
volle zaak, reageert Timo stellig: “Geweldig per-
soneel. Je kunt de mooiste locatie hebben, het 
mooiste interieur en de heerlijkste producten, 
maar als je die serveert met een chagrijnig gezicht 
ga je het niet lang redden.” “Een zaak moet een ziel 
hebben”, vult Tess aan. “Gastvrijheid, mensen die je 
warm welkom heten en die wat weten te vertellen”. 
Timo knikt: “Natuurlijk moet je je inkoop in de ga-
ten houden, je verdiensten, maar met alle concur-
rentie in de horeca moet je gewoon écht zorgen 
dat je de puntjes op de i hebt. Onze medewerkers 
willen we op een creatieve manier uitdagen en een 
prettige werkomgeving bieden. We delen iedere 
dag onze kennis en hebben iedere drie weken een 
teamtraining. Daarnaast houden we veel rekening 

“In Nederland kiezen we 
al snel voor bier of een wijntje 

uit de bonusaanbieding. 
Zo zonde!”
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“Cocktails pas je vaak aan je 
doelgroep aan, en dat doet wat met 
de prijs. Een flexibel kassasysteem 

met een goede backoffice is dan een 
must. booq is superoverzichtelijk. 
Ook nieuwe medewerkers kunnen 
direct aan de slag. Ik zou het zeker 

aanraden aan collega’s.” 

Tess Posthumus, eigenaar 
Flying Dutchmen Cocktails.

“Voor mij is gebruiksvriendelijk-
heid belangrijk en dat ik realtime 

de stand van zaken kan bekijken. Ik 
kan bijvoorbeeld de kaart eenvoudig 
aanpassen, en ondertussen kunnen 
ze in de bar gewoon doorwerken. 

Ik kom eigenlijk niets tegen 
dat in booq POS niet mogelijk is.”

Timo Janse, eigenaar 
Flying Dutchmen Cocktails. 

met hun privéleven, niet te lange shifts en vol-
doende aaneengesloten vrije dagen.” 

Toekomstmuziek
Wat de toekomst brengt? Timo en Tess hopen dat 
ze over een paar jaar nog steeds “alleen maar leuke 
dingen kunnen doen, met mensen die ze leuk vin-
den”. Tess: “Meer vestigingen is geen doel an sich, 
maar natuurlijk zou het wel leuk zijn om op den 
duur een zaak op Bali of Curaçao te hebben”. Maar 
alleen, benadrukt Timo, als daar dezelfde drive en 
bezieling in zit als in hun huidige zaak. “Het fun-
dament ligt hier. Ik zou nooit ‘de oude schoenen 

weggooien’ en alles richten op iets nieuws. Dat 
vind ik geen goede manier van zaken doen.”

Social media
“Social media is tegenwoordig een essentieel 
onderdeel als je succesvol wilt ondernemen. Een 
foto van een cocktail via social media bereikt zo 
500 mensen”, stelt Timo. Tess vervolgt: “Als jij 
ergens heel goed in bent moet je dat de wereld 
vertellen. Of het nu gaat om jezelf of een bepaald 
project, jij bent degene met de toeter. Als je die 
niet gebruikt, wordt het heel lastig om het woord 
naar buiten te krijgen.”

11 fotografie cocktails: Ming Chao
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Door middel van een enthousiaste pitch over hun plannen wordt 
de horecafunctie aan Frank en Monique toegewezen. 

NEERLANDIA
Het eindresultaat is verbluffend. Van oude monumentale fabriek 
naar nieuwbouwappartementen en een horecafunctie waarbij 
het cultureel erfgoed zoals de karakteristieke gevel en markante 
schoorsteen bewaard zijn gebleven. Om Op Zuid te realiseren, 
werd de hulp ingeschakeld van crowdfunding. Monique: ”Binnen 
2 weken nadat het project online stond, was het streefbedrag 
behaald. Geweldig! Een opsteker dat mensen geloofden in het 
project”. 

NU OF NOOIT
Frank Kuipers en Monique de Meijer ontmoeten elkaar bij Grand 
Café Broers, hij werkt achter de bar en zij in het restaurant. Voor 
Frank het begin van reeks mooie horecaprojecten buiten en 
later binnen Utrecht, terwijl Monique carrière maakt bij de NS. 
Met succes runt Frank sinds juli 2010 Bij Guusjes, het verborgen 
pareltje met huiskamersfeer in de Vogelenbuurt. Toch is er die 
gezamenlijke horecadroom. Nú of nooit. In het achterhoofd 
speelt het groeiend aantal inwoners en woningtekort waardoor 
de buitenwijken van Utrecht volop in ontwikkeling zijn. Op zoek 
naar iets unieks stuiten Frank en Monique op het Neerlandia-
project in Hooggraven, initiatief van een projectontwikkelaar. 

Melting pot 
van culturen 

en smaken

OP ZUID

Graffiti, wereldse streetstyle gerechten 

en fijne loungebanken: bij Op Zuid in de 

Utrechtse wijk Hooggraven waan je je in de 

wereldstad New York. Zónder ‘yellow cabs’ 

en loeiende sirenes. De NY style bar en bistro 

gevestigd in de oude draad- en staalfabriek 

Neerlandia is sinds mei dit jaar open en dé 

aanwinst van Utrecht aan het water van 

de Vaartsche Rijn.
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VIBE VAN EEN WERELDSTAD
Op Zuid is niet zomaar iets, het werd meer dan Monique en 
Frank durfden dromen. Monique: “Gasten komen voor de unieke 
locatie. Het tot hotspot benoemde Op Zuid ligt aan het water 
en heeft bijna een Amsterdamse vibe. Het gevoel dat je er even 
‘uit’ bent, dat vinden mensen van zowel in als buiten de stad bij 
ons. De toegankelijkheid en goede kwaliteit voor een nette prijs 
trekt ook bedrijven en gezinnen aan uit de buurt. We hebben 
echt uitgepakt met het loungegedeelte op het terras. Hier zit 
je de hele middag en avond in de zon onder het genot van een 
verkoelend briesje van de Vaartse Rijn.” Maar ook binnen kijk je 
je ogen uit. De mix van stijlen maakt Op Zuid stoer, creatief en 
toch warm en huiselijk. 

ECLECTISCHE MIX
Bij Op Zuid vind je de diversiteit in eetculturen, trendy interieur 
en creatieve mensen die kenmerkend is voor New York. Gerech-
ten van de beste kwaliteit worden mede mogelijk gemaakt door 
een prachtige keuken voorzien van een Josper Grill, houtoven 
en rotisserie. Italiaanse pizza, Thaise curry, entrecotes van de 
gril... eten bij Op Zuid is een feestje! De drankenkaart is enorm 
divers, van 15 bieren op de tap tot fancy cocktails. De smelt-

kroes van nationaliteiten zie je ook terug in de keukenbrigade 
en bedienend personeel met verschillende achtergronden. Een 
garantie voor bijzondere smaken en combinaties. Op Zuid is een 
charmante plek waar je je onderdompelt in de stoere sfeer van 
New York. Levendig, eigentijds en creatief!

Monique werkt met het slimme 

kassasysteem booq POS op vaste terminals 

en mobiele smartphones. “Een vriendelijk 

systeem met veel flexibiliteit.” Daarnaast 

zorgen de booq Personeelsplanner en de booq 

Kitchen Manager met uitgiftescherm bij Op 

Zuid voor een efficiëntere bedrijfsvoering.
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Toppers uit de Terras Top 100
Een superfeest, dat was de bekendmaking van de Misset Terras Top 100 2018! Onze speciale terrascoaches

waren al vroeg bij Brasserie Staverden (deze prachtige zaak won vorig jaar) aanwezig ter ondersteuning van 
de uitreiking. En daar kwamen échte pareltjes naar voren… Hier enkele toppers uit de Top 10!

#1 ’t Gerecht  |  De sleutel tot succes? Daarin is ‘gastvrijheids-
strijder’ en mede-eigenaar Eric Kuindersma heel stellig: 

“Onze medewerkers. Zij zetten de toon, beheren de sfeer, combineren 
authenticiteit met gastvrijheid waardoor we met z’n allen deze waar-
dering mogen ontvangen.” Samen met compagnons Geert Bosman 
en Luberto Agricola toverde hij hun pand in Heerenveen binnen twee 
jaar om tot een Boutique Hotel-Grand Café waar je u tegen zegt. Sfeer-
vol, comfortabel, goed eten en kundig personeel. Of het nu stampvol 
is of de mussen met 32° van het dak vallen, het team neemt de tijd voor 
haar gasten en je bestelling staat binnen 12 minuten op tafel. Op de 
jury maakte het dan ook een ‘verpletterende indruk’. Terecht nummer 1!

#3 Diverso  |  Op het ruim opgezette terras je gasten uitgebreid 
in de watten leggen. Elk jaar zélf even 400 liter limoncello 

maken. En slowstarters echt de kans geven, want ook medewerkers die 
onzeker beginnen kunnen ruwe diamanten zijn. Diverso in Nederweert 
leidt haar team zichtbaar met zorg op en geeft met liefde tweede 
kansen plús extra opleidingsmogelijkheden. En dat loont: het verloop 
is laag, twee derde van het team bestaat uit vaste krachten en de 
onderlinge band is hecht. Gezamenlijk worden de schouders onder het 
mooie restaurant gezet, met tevreden gasten én een supernotering als 
resultaat!

#1  |  ’t Gerecht, Heerenveen

#3  |  Diverso, Nederweert



#6 Pelle’s  |  Vorig jaar provinciewinnaar in de Café Top 100, 
dit jaar provinciewinnaar in de Terras Top 100: Pelle’s in 

Deurningen is lekker bezig. Ondernemersstel Roy Spekhorst en Wendy 
Amweg leiden hun zaak alweer zo’n 9 jaar, die gestaag blijft groeien: 
van een café naar de toegevoegde Zaal, toen de cafetaria erbij en in 
2015 de Eetkamer. Inclusief dus het beste terras van Overijssel, met 
de voor Pelle’s vertrouwde oranje kleuraccenten. En zo ontstond daar 
waar vroeger in de kom van Deurningen op weg naar Hengelo al een 
oude herberg lag, opnieuw een plek waar het goed toeven en warm 
thuiskomen is. 

#8 De VOC  |  Vanwaar die naam? “Als je eenmaal gevaren hebt, laat de zee je nooit meer los.” En dat 
heeft het Marine-verleden van eigenaren Dennis en Patty Brok dan ook voor elkaar gekregen. 

Dat beiden hart en ziel in de zaak hebben gelegd, moge duidelijk zijn. De knipogen naar het thema geven de 
gezellige zaak extra kleur – als je daar al oog voor hebt, want het heerlijke eten steelt de show! Op het terras 
in Udenhout voel je je altijd welkom: met luifels, windschermen, dekens en heaters zit je in alle seizoenen 
comfortabel. Voeg daar een team aan toe dat gastvrijheid ademt, en die zee laat je inderdaad niet meer los. 

1515

#7 Huis ten Bosch  |  Onder de rook van Breda ligt in het Bra-
bantse Chaam een bourgondisch pannenkoekenrestaurant. 

Een sprookjesachtig pannenkoekenrestaurant zelfs, waar kabouters 
vooral de jonge bezoekers meenemen op avontuur. Oog voor de jeugd 
en het belang van familie spreekt uit alles: een mooie speeltuin en een 
‘winkeltje’ met kleine cadeautjes, maar vooral ook duurzame producten 
en sinds dit jaar het volledige terrein rookvrij. Een hele bewuste keuze 
voor het kindvriendelijke terras, waaruit meer dan de helft van de omzet 
komt. Niet zo gek, met hun heerlijke pannenkoeken (en meer!). Maar 
vooral de persoonlijke service maakt het verschil!

Met jouw Terras naar de top!

Maar liefst 33% van de Terras Top 100 is Eijsink-klant en 
maakt gebruik van onder meer de slimste tabletkassa 
van Nederland, de meest gebruiksvriendelijke perso-
neelsplanning én papierloos werken met handige bar- en 
keukenschermen! Daar zijn we supertrots op. Ook meer 
uit jouw terras halen? Mail naar verkoop@eijsink.nl of 
bel 0880 55 66 77.

#6  |  Pelle’s, Deurningen

#7  |  Huis ten Bosch, Chaam

#8  |  De VOC, Udenhout
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SHARP XE-A217 
SNEL EN EENVOUDIG 
IN GEBRUIK

VAN 395,-

NU

335,75

CASIO SE-S100

195,-

COMPACT ONTWERP MET 
LCD-DISPLAY

INTERESSANTE 
STAFFELKORTINGEN

CASHTESTER 
CT333-SD V2

VALS GELD BOOMING?
NIET BIJ JOU!

NU MET 10%

KORTING

112,50

SALVUS MONOPOLI 1 

INCLUSIEF INTERIEUR 
EN 3-ZIJDIG 
SLUITSYSTEEM

VAN 535,-

VOOR
VAN 396,-

VOOR

481,50336,60

EIJSINK-KLUIS
UITSTEKENDE 
PRIJS-PRESTATIE-
VERHOUDING

Voordeel op webshop.eijsink.nl

19,20

PER DOOS (20 ROL) 
AL VERKRIJGBAAR

VANAF

KASSAROLLEN
O.A. 80X80X12


