
 
 

2018-1546979052-393 

 
 

 

Programma branchegerichte educatieve Horecadag 
Conferentie onderwijscluster Gastvrijheid ‘Morgen wordt alles anders!’ 
Donderdag 22 maart 2018 
 
Locatie: Landgoed Rhederoord 
Parkweg 19, 6994 CM De Steeg, T 026 – 4955358 
(Van Hotel Papendal naar Landgoed Rhederoord: reistijd met auto circa 20 minuten) 
 

• Om 9.30 uur wordt u verwacht voor de ontvangst met koffie/thee. 
• Van 10.00 - 11.15 uur en van 11.15 - 12.30 uur worden er drie workshops/presentaties gegeven 

waarvan u er twee kunt bijwonen. 
• Om 12.30 uur kunt u genieten van een 3-gangenlunch, waar de ‘onderwerpen van de workshops’ 

deel van uitmaken.  

 
 
Landgoed Rhederoord ligt in het dorpje De Steeg, vlakbij Arnhem. Het statige landhuis is gebouwd in 
1746, als buitenverblijf van Arnhemse notabelen. Omgeven door 12 ha. eigen park, het Nationaal Park 
Veluwezoom en de uitlopers van de Gelderse IJsselvallei, biedt het zijn gasten een onvergetelijk verblijf.  
 

 

   

https://www.rhederoord.nl/
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Workshop 1 - Vin Nature/Bio-wijnen 

In de hedendaagse horeca staan bio, duurzaamheid, terug naar oorsprong etc. ‘op de kaart’. Steeds 
meer restaurants hebben biologische wijnen op de kaart, en de gast toont grote belangstelling voor o.a. 
Vin Nature. Bert Horstman neemt u mee in de wereld van de Vin Nature/Bio-wijnen. 

De workshop wordt gegeven door Bert Horstman. Hij is onlangs onderscheiden met de Diamand Award 
tijdens de Wine Professional 2018. Hieronder het juryrapport: 

Bert Horstman (Heisterkamp Wijnkopers) 
Wijn uit Zweden: je verwacht het niet direct in het assortiment van een serieuze wijnimporteur. Maar wel 
bij Heisterkamp Wijnkopers. Dat is te danken aan Bert Horstman, al 15 jaar het gezicht van deze 
gerenommeerde wijnhandelaar in Ootmarsum. Hij heeft een neus voor karakteristieke terroirs, bijzondere 
microklimaten en eigenzinnige wijnmakers, zeker als deze ook nog eens biologisch of biodynamisch 
werken. ‘Filosofen van de warme grond’ noemt hij ze, hun wijnen zijn in Berts ogen het ‘ultieme extract 
van zon en bodem, als essentie van de natuur.’ Heisterkamp importeert al 25 jaar zorgvuldig 
geselecteerde biowijnen, en is wat dat betreft een pionier te noemen. Bekende namen in het assortiment 
zijn onder meer Kreydenweiss (Alsace), Ardhuy (Bourgogne), Colombette (Languedoc), Huet (Loire), 
Labet (Jura), Hillinger (Oostenrijk) en Saladini Pilastri (Italië). Bert Horstman trad er in 2003 in dienst. 
Daarvóór was hij sommelier bij onder meer Des Indes en De Hoefslag. Horstman is de ideale 
woordvoerder voor Heisterkamp Wijnkopers: kritisch, betrokken, recht door zee, positief ingesteld. Hij 
combineert een doordachte eigen smaak met een uitgebreide kennis van zaken en een sterk filosofische 
inslag. De perfecte eigenschappen voor een eigentijds wijnambassadeur. 

Workshop 2 - Fermenteren 

Zonder dat we er bij stilstaan eten we elke dag gefermenteerd voedsel; yoghurt, koffie, kaas, biertje. 
Meneer Wateetons neemt u mee in de wondere wereld van voedsel-veranderende microben.  

Meneer Wateetons eet, soms wel drie keer per dag. Een geweldige kok is hij niet, de opmaak van zijn 
borden is verschrikkelijk en hij weet schandalig weinig over wijn. Experimenteren, dat kan hij dan weer 
wel. Met wisselende uitkomsten. Eigenlijk gaat schrijven over eten hem het beste af. Dat doet hij, op 
humoristische wijze in zijn vijf boeken, op blogs en in tijdschriften. Meneer maakt het liefst voedsel dat je 
voor minder geld en met minder moeite gewoon in de supermarkt kunt kopen. Een beetje ordinair, bij 
voorkeur uit de onderste schappen. Als gepromoveerd wetenschapper is hij onderzoekend en sceptisch 
van aard en hij schept er genoegen in culinaire mythes met de grond gelijk te maken. Zijn boeken en 
andere stukken kenmerken zich door een gedegen wetenschappelijke onderbouwing, een humoristische 
schrijfstijl en een onverwoestbare can-do-attitude. 
Meneer is een personage. In het dagelijks leven heet hij geen meneer en doet hij serieuze en 
verantwoorde dingen op kantoor. 
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Workshop 3  - Creatief culinair denken! 

Angélique Schmeinck 
Nederland heeft maar twee vrouwelijke meesterkoks, één van hen is Angélique Schmeinck. Schmeinck is 
geboren en getogen in het Gelderse Huissen. Ze werd door haar vader gestimuleerd om kok te worden; 
hij gaf haar altijd de knipsels van culinaire artikelen en recepten uit Elsevier. Van 1988 tot 2000 zwaaide 
ze de scepter in Restaurant De Kromme Dissel in Heelsum en wist ze als chef-kok twaalf jaar lang 
de Michelinster te bewaken. Haar ervaringen daarvoor, in Frankrijk bij topkoks als Michel 
Guérard (Eugénie Les Bains***), Michel Troisgros (Roanne***) en Stéphane Raimbault (L’Oasis La 
Napoule**), hebben een grote rol gespeeld in haar ontwikkeling als chef-kok. Haar culinaire leven gaat 
veel verder dan de keuken: ze schrijft, presenteert, entertaint, experimenteert, adviseert, fotografeert en 
reist de wereld af om de grenzen van het culinaire te overstijgen. Met haar boeken, TV-
programma’s, eetschilderijen, luchtballonrestaurant en de smaakexposities in haar gloednieuwe culinaire 
galerie verdiept en verspreidt ze haar culisofie: de wijsheid van de keuken. 

Op geheel eigen wijze verbindt Angélique kunst en ambacht, waarmee ze verbluffende nieuwe ideeën, 
gerechten en culinaire vergezichten aan een breed publiek voorschotelt. 
Zij verzorgt een workshop met verrassingen waarbij SMAAK het hoofdthema zal zijn.  

  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Culinair
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Gu%C3%A9rard&action=edit&redlink=1
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Troisgros&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9phane_Raimbault&action=edit&redlink=1
https://www.schmeinck.nl/kookboeken/
https://www.schmeinck.nl/on-stage/
https://www.schmeinck.nl/culiair/
https://www.schmeinck.nl/activiteiten/eat-greet-exposities/

