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Het is zomer. We hebben al warme 
dagen gehad en hopelijk nog vele 
voor de boeg. Zomer is de per-
fecte tijd voor pils, IPA’s, radlers, 
witbieren en weizens. Lichte bie-
ren met niet al te veel alcohol en 
dorstlessend. De zware 10% en 
meer bieren laten we even staan 
tot de avonden weer donker, koud 
en lang zijn.

Een favoriet zomerbier in Neder-
land is het witbier en over dit bier 
wil ik deze maand iets vertellen. 
Vooral omdat met soms denkt dat 
de Duitse Weizen hetzelfde bier is. 
Hoewel de bieren in veel opzich-
ten op elkaar lijken zijn er ver-
schillen. Laten we beginnen met 
wat de twee stijlen gemeen heb-
ben. Het zijn beide bieren met als 
voornaamste bestanddeel tarwe, 
Weizen is het Duitse woord daar-
voor. Deze stijl is al eeuwen oud en 
komt dus uit de tijd dat er enkel 
gebrouwen mocht worden volgens 
het Reinheitsgebot, dus enkel met 
mout, water, hop en gist. Er zijn 
binnen de Weizens nog vier grote 
substijlen: de Hefeweizen waar de 
gist (Hefe) nog in zweeft en daar-
door troebel is. De Dunkelweizen 
is een donkere, ongefi ltere vari-
ant en de Kristallweizen weer een 
doorzichtige, gefi lterde versie. Er 
zijn ook bokbieren van tarwe, de 
zogenaamde Weizenbocks. Deze 
zijn een stuk hoger in alcoholper-
centage. Hoewel deze stijl ook 
zeker buiten Duitsland gemaakt 
wordt is het toch dit land dat de 
bekendste produceert zoals Wei-
henstephaner en Paulaner.

Het Belgische witbier is dus ook 
een bier gemaakt met grotendeels 
tarwe. Hierdoor zijn de bieren erg 
licht van kleur, bijna wit. Het is 
hier dan ook de kleur die de naam 
eraan geeft.  Aan witbieren wor-
den vaak nog andere ingrediënten 
toegevoegd. In de meeste gevallen 
sinaasappelschillen en koriander. 
Door deze ingrediënten is het ook 
geen bier meer dat volgens het 
Reinheitsgebot gebrouwen wordt. 
Belgisch witbier werd bijna niet 
meer gemaakt totdat Pierre Celis 
het in 1966 weer ging brouwen. In 
de opvolgende decennia werd zijn 
Hoegaarden brouwerij de bekend-
ste brouwer van witbier en is het 
niet meer van de terrassen weg te 
denken. En dat schijfje citroen? 
Niet echt nodig, bij een café waar 
ze weten wat ze schenken zult u 
het ook nooit in het glas vinden. In 
Nederland worden ook een paar 
mooie witbieren gemaakt zoals de 
IJwit van Brouwerij ’t IJ, de Adri-
aan van Jopen of de Witte Trappist 
van La Trappe. Ook de SpierWit 
van SpierBier uit Mijdrecht is een 
mooi drinkbaar voorbeeld. 
Op een mooie zomer!

Eetcafé De Schans in Vinkeveen
 
Er waait een frisse wind door het 
bekende Eetcafé de Schans in Vin-
keveen. Sinds 1 juli jl. is het bedrijf 
overgenomen door Peter Otten en 
natuurlijk was ik er als de kippen 
bij om te kijken of er veel veranderd 
is en of de favoriete gerechten nog 
steeds op de kaart staan. Ik spreek 
met hem af om te komen lunchen. 
En wie neem ik dan mee naar deze 
lunch? Natuurlijk mijn collega en 
hoofdredacteur van De Groene Ve-
nen Rob Isaacs. Ik weet zijn exper-
tise op het gebied van een Bourgon-
disch leven namelijk op waarde in te 
schatten.
 
Op deze prachtige zomerse middag is 
het heerlijk toeven op het terras van 
De Schans, zo lekker uit de wind. De 
Schans heeft ongeveer 5 jaar geleden 
een metamorfose ondergaan en her-
rees als een prachtig eetcafé. Het ac-
cent ligt op het eten, maar dat neemt 
niet weg dat je bij De Schans ook te-
recht kunt om een heerlijk tapbiertje 
of een verrukkelijke wijn te drinken. 
Gelukkig maar!
Ik maak kennis met Peter Otten die 
–naar eigen zeggen – een groentje is 
op horecagebied en sinds een jaar of 
tien woonachtig is in de Gemeente De 
Ronde Venen. Hij komt uit de bank-
wereld en was 20 jaar lang werkzaam 
als relatiebeheerder bij een van de 
grootste banken van Nederland, waar 
hij een groot aantal horeca-eigenaren 
als cliënt had. Met de overname van 
De Schans maakt hij een grote droom 
waar. Als goede bekende van de vo-
rige eigenaar hoefde hij over het voor-
stel om De Schans over te nemen niet 
lang na te denken. Het team van De 
Schans is grotendeels gebleven. Dit 
enthousiaste jonge team horecatijgers 
gaat op dezelfde voet verder onder 
leiding van steun en toeverlaat Stefan 
van der Meij (bedrijfsleider). Peter 
heeft overigens wel zijn geheime wa-
pen meegebracht in de zaak: dochter 
Valerie, die het vak al helemaal in 
haar vingers heeft en een uitstekende 
aanwinst blijkt te zijn. Overigens is De 
Schans doorlopend op zoek naar jong 
horecatalent, dus als je graag in de 
bediening wilt werken, stuur dan een 
mailtje naar info@eetcafedeschans.nl.
 
Toch wel hongerig geworden van al 
dat gepraat over eten, krijgen Rob en 
ik de kaart. Kiezen is dan wel weer 
lastig, want er staan zoveel lekkere 
dingen op en omdat De Schans zich 

ook op de zakelijke lunch wil richten 
is het aantal lunchgerechten ook nog 
eens fl ink uitgebreid. We besluiten 
samen twee gerechten te bestellen: 
een echte Schans ‘klassieker’ en iets 
helemaal nieuws, zeg maar the best 
of both worlds. We gaan voor de Club 
de Luxe (met carpaccio, kaas, tomaat, 
kipfi let, ei & twisterfrietjes). En de 
zoete spareribs met knofl ooksaus en 
friet. Om het helemaal feestelijk te 
maken neemt Rob een heerlijke fris-
se, fruitige wijn Sauvignon Blanc La 
Carrasca uit Spanje. Zelf hou ik het bij 
een frisje.
Wanneer Valerie onze lunch komt 
brengen is het even slikken, laten we 
zeggen De Schans doet niet in lullige 
porties. Maar omdat we hier komen 
om te werken gaan we maar aan de 
slag. Het is even stil, er wordt duidelijk 
genoten van de heerlijke spareribs die 
zo van het bot afvallen. Rob kreeg wat 
hoogtevrees bij het aanschouwen van 
de torenhoge Club de Luxe. Al snel 
wordt mijn assistentie ingeroepen, 
maar tegelijkertijd zie ik kans een 
stapel kluifjes bij Rob te deponeren; 
genieten doe je met z'n tweeën.
 
Ondertussen is het een komen en gaan 
van fi etsers die heerlijk komen uitpuf-
fen en keurige heren met stropdas die 
nog wat zaken te bespreken hebben. 
Kortom een heerlijk gemêleerd gezel-
schap en zo ziet Peter het ’t liefst. Als 
relatiebeheerder kan hij gewoon ver-
der gaan in zijn eigen bedrijf met een 
vriendelijk goedemiddag en oprechte 
interesse in zijn gasten. Zo voelt ie-
dereen zich snel op zijn gemak en 

Van links naar rechts: eigenaar Peter, kok Pascal en vooraan Valerie en Robbin.

zo hoort het ook volgens hem. Ik kan 
het niet meer dan met hem eens zijn. 
Ondertussen genieten Rob en ik met 
volle teugen van het heerlijke eten, de 
zon en de fi jne locatie — het leven is 
mooi.
Maar zelfs voor die-hards als Rob en 
ik zijn deze porties te groot en laten 
we met tegenzin een beetje staan om 
niet minder voldaan nog even na te 
genieten van een heerlijk kopje koffi e.
 
Bij welke andere locatie in dit mooie 
gebied ben je al vanaf 9 uur ’s morgens 
welkom en dat 7 dagen per week? (de 
keuken sluit om 22.00uur).  Wat is 
er nu lekkerder dan op een zomerse 
ochtend na een heerlijk fi ets- of wan-
deltochtje te eindigen met een kopje 
koffi e en een heerlijke appeltaart met 
slagroom.
Als ik bij het natafelen om Peter's 
visie voor de toekomst vraag, is hij 
glashelder: “In eerste instantie ga ik 

wat "fi netunen" om er vervolgens mijn 
eigen sausje over te gieten (leuke 
woordspeling), maar vooral consoli-
deren en daarna verder gaan waar 
de vorige eigenaar Jerry van Nood 
gebleven is. Die heeft een prachtig 
bedrijf, een bewezen concept en een 
sterk team neergezet en ik zou het 
graag in de toekomst naar een nog ho-
ger plan willen brengen.” Een ambitie 
die toe te juichen is.
 
Ik kan alleen maar adviseren: kom 
snel weer eens lunchen, borrelen of 
dineren bij De Schans en maak ken-
nis met de nieuwe eigenaar, hij zal u 
niet teleurstellen. Eén laatste tip nog: 
zorg voor een lege maag, voordat je 
die kant op gaat!
 
Eetcafé De Schans
Uitweg 1, Vinkeveen
info@eetcafedeschans.nl
tel. 0297 26 14 25


