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 Van de voorzitter 

Chers Consœurs et Confrères, 

Er zijn van die dagen dat ik gelukkig ben lid te zijn van de Confrérie de la Chaîne 

des Rôtisseurs. Een zo'n dag was zaterdag 16 april j.l.  

Waar krijg je een 4 gangen menu voorgeschoteld met bijpassende wijnen, 

welkomstdrankje, amuses vooraf en koffie complet voor onder de € 100 en dat 

een 3 sterren Michelin restaurant. Een unicum. En wat een kwaliteit en 

presentatie. Fantastisch. 

Maar helaas zijn er ook mindere dagen. Zoals 19 maart. De dag van onze 

Algemene Ledenvergadering. Met een opkomst van 23 leden, waaronder 6 

bestuursleden, mag je je afvragen of een Algemene Ledenvergadering nog wel 

wenselijk is. Iedereen is blijkbaar zeer tevreden over hoe alles georganiseerd 

wordt en verloopt. 

Het bestuur heeft heel wat werk om de vergadering voor te bereiden en bij zo'n 

opkomst zou je kunnen overwegen  alle bescheiden de leden toe te sturen en 

op/ of aanmerkingen cq vragen schriftelijk te beantwoorden. Het zou jammer 

zijn, zeker na alle werkzaamheden die in het nabije verleden gedaan zijn om de oorspronkelijke opzet van 

Stichting naar een Vereniging structuur om te zetten. 

De herbenoemingen van diverse bestuursleden was dan weer een positief punt.  

Helaas heeft niemand zich aangemeld om de vacante posities in te vullen van Regionaal Bailli voor het 

Noorden van ons land en die van Bailli Délégué. Ondergetekende heeft aangegeven als "ad interim" 

beschikbaar te zijn in de hoop dat er snel een oplossing wordt gevonden. 

Terug naar alle positieve geluiden. 

De actieve ledenwerf acties zijn gestart en de eerste door ons georganiseerde lunch voor NIET leden, heeft 

2 nieuwe leden opgeleverd, met potentieel nog een 3e. Onze Chargée de Presse heeft een mooie 

presentatie gemaakt, welke gedurende deze lunches getoond en gepresenteerd wordt. 

Ook zeer positief te noemen is dat o.l.v. onze Chargé de Missions een commissie is samengesteld, welke 

een wedstrijd organiseert voor jonge Chefs, werkzaam  bij de Chaîne aangesloten bedrijven. Diverse 

restaurateurs hebben reeds hun medewerking toegezegd. De winnaar van deze competitie zal onze 

Bailliage in 2017 vertegenwoordiger op de Internationale wedstrijd in Perth. Ongetwijfeld zal onze Chargé 

de Missions, tezamen met de Chargée de Presse ons op de hoogte houden van deze wedstrijd. 

En het Grand Chapitre voor de deur. 26-28 mei in Aken - Zuid Limburg. In samenwerking met de Duitse  

Bailliage. Een zeer mooi programma, waarin 4 van onze professionele leden in het Limburgse, een hoofdrol 

zullen spelen.  Gedurende dit Grand Chapitre werden ook diverse van onze nieuwe leden geïntroniseerd. 

Ik kijk met plezier terug op dit evenement. 

Met amicale groet 

 

Vive la Chaîne 

Gerrit de Kiewit 

Bailli Délégué a.i. - Commandeur 

Membre du Conseil Magistral 

Chaîne des Rôtisseurs 
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Mag ik aan u voorstellen: de Bailli Regionaal voor Noord- en Oost- Nederland 

 

Mijn naam is Maarten Westerhof geb. 17 maart 1954 te Rotterdam. 

Na mijn HBS tijd studeerde ik van 1972-1978 medicijnen aan de  Erasmus 

Universiteit te Rotterdam. Mijn dienstplicht vervulde ik van 1979-1980. Vanaf 

1981 heb ik mij in Rotterdam gespecialiseerd tot uroloog. 

In 1989 heb ik mij als uroloog gevestigd in Emmen en Hardenberg en woon 

sindsdien met veel plezier in Valthe nabij Emmen. Gehuwd met Tonnie (dame 

de la Chaine) en vader van zoon Oscar van 29 dochter Eline van 28. 

Sedert 2013 niet meer werkzaam als uroloog dus alle tijd voor de geneugtes 

des levens. 

Lid van de Chaine sedert 2010 (corrigeer me als dat niet klopt). Lid van de Commanderie de Bordeaux au 

Pays Bas sinds 1995 en in die hoedanigheid heb ik ervaring met het organiseren van diners voor deze club 

in het noorden des lands. 

Mijn hobby's zijn het drinken van mooie wijnen , eten in goede restaurants ,lezen over geschiedenis en 

filosofie, 

wandelen , fietsen , jagen en het verzorgen van mijn jachtteckels Ot  en Sien. 

Het is mij een waar genoegen om mijn uiterste best te doen om de leden  van de Chaine ook in  het 

noorden des lands te enthousiasmeren voor mooie bijeenkomsten in  goede restaurants. 

Maarte Westerhof 

Bailli Regional 

 

 

Jeunes Chefs Rôtisseurs Competitie  

 

De commissie die de wedstrijd voor de jonge (sous) Chefs organiseert is 

voortvarend aan de slag gegaan. Restaurants zijn aangezocht 

deelnemers aan te melden, personen zijn gevraagd om in de keukenjury 

en de tasting-jury plaats te nemen, sponsoren zijn bereid gevonden de 

wedstrijd te steunen en de locatie is vastgelegd. 

De commissie bestaande uit Siebe Stellingwerff Beintema (voorzitter), Guus Morjan (secretaris), Piet van 

den Bosch en Jan Wever ( commissie leden) komt regelmatig bijeen. 

Zonder in details te treden kan gesteld worden dat voldoende jonge (sous) chefs zullen deelnemen om van 

een echte wedstrijd te kunnen spreken. 

In een volgende Nieuwsbrief verwachten we meer details te kunnen geven.  

Zeker is wel dat de wedstrijd, die op 17 oktober in Leerhotel het Klooster in Amersfoort wordt gehouden, 

een goede promotie van de culinaire niveau van de bij onze Chaine aangesloten Restaurants is en deze 

jonge veelbelovende (sous) chefs op een bijzondere manier onder de aandacht van onze leden en het 

bredere publiek zullen brengen. 

Aanmelden om deel te nemen aan de wedstrijd kan nog tot 1 juli 2016.  

 

Siebe Stellingwerff Beintema 

Chargé de Missions 
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   Wist u dat ….. 

 

 Siebe Stellingwerff Beintema onze Chargé de Missions een geweldig verslag heeft geschreven van 

het afgelopen Grand Chapitre 26-28 mei in Aken - Zuid Limburg. Dit verslag kunt u lezen op onze 

website http://www.chainedesrotisseurs.nl/ 

 Moshé Liba Moshé Liba, partner van An de Bijll Nachenius - Chevalier d'Honneur – in 2010 een dichtbundel 

publiceerde met gedichten over zijn reizen met de Chaîne. Hij beschrijft zijn observaties en ervaringen met 

verwondering en humor. Maandelijks zal een van de gedichten op de website geplaatst worden onder het 

kopje Nieuws. 

 Je heel lang plezier kan hebben van een presentje.  

Dames herinnert u zich nog de mooie orchidee die wij na de rondleiding bij Opti-Floor (dag 3  

Grand Chapitre 2015) hebben gekregen. Het was toe nog een bloem, maar dit jaar zijn het er al 6.  

 

 

 

Caroline de Bruijn-Eriks Chargée de Pesse 

http://www.chainedesrotisseurs.nl/
http://www.chainedesrotisseurs.nl/nieuws

