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Jannis Brevet: artiest
achter het fornuis
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Golf en gastronoini
in Zeeland
Belgische toeristen gaan vaak voorbij aan Zeeland. Ten
onrechte, want dit stukje Nederland aan de zee heeft
alles voor een epicuristische uitstap. De Manoir InterScaldes en de Goese Golf zijn daar het beste bewijs van.
Door Miguel Tasso

D

e gemiddelde BeIg is nauwelijks

zoals Middelburg (hoofdstad), Vlissingen, Hu1st,

vertrouwd met Zeeland. Neen,

Goes, Zierikzee,

niet Nieuw-Zeeland, helemaal aan

Zeeland heeft nooit echt de schijnwerpers opge-

de andere kant van de wereld in

zocht. Het zegt ja tegen toerisme, maar met mate.

Oceani6, maar het Zeeland vlak bij ons, net over

Zelfs in de drukste zomermaanden is er geen ver-

de Nederlandse grens. Deze regio verdient noch-

gelijking mogelijk met de badplaatsen aan de Bel-

tans een bezoek want zijn benaming is letterlijk te

gische kust.

nemen: die is echt een land aan de zee. Een eiland

Een motie van bescheidenheid? Mogelijk wel. De

tussen hemel en water. Of beter: tussen eilanden.

provincie draagt immers nog altijd de stigmata

Een echte archipel met zandbanken, nieuwsgie-

van de grote overstroming tijdens de nacht van 31

rige waterlopen, tot marina's omgebouwde haven-

januari op 1 februari 1953. Toen begaven de dijken

tjes, kilometers strand. Een echt natuurgebied

het onder het springtij en kwamen bijna 2000 inwo-

waar het heerlijk toeven is, zonder stress. En waar

ners om. Om een herhaling van dit type catastrofe

men zich af en toe kan laten verwennen in

te voorkomen, werd het Deltaplan uitgewerkt. Een

sfeervolle en rustige dorpjes en steden,

ingenieus bolwerk van dijken, sluizen, dammen
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en kanalen. Alles werd herdacht om de bevolking
te beschermen tegen de grillen van de natuur en
tegelijk het transport te vergemakkelijken.
Vandaag is Zeeland vlot bereikbaar, zowel over
land als over zee. Het heeft enkele beroemde plekjes, zoals Yerseke, de hoofdstad van de oestercultuur. Oester- en mosselproducenten verdringen
elkaar in dit kleine dorpje aan zee. Een groot deel
van de in Belgi6 gegeten mosselen zijn trouwens
afkomstig uit dit 'heiligdom' van het weekdier.

Manoir met ster
Zeeland, zo dichtbij en tegelijk zo ver weg, verdient
dus (h)erkenning. Het ligt op nauwelijks 150 km van
Brussel en is ideaal om te ontspannen, een luchtje
te scheppen, alles los te laten. Er gaat immers niets

Een Ma:noir vva,ar men graag binnenstapt met koffers eh golftas
Claudia Brevet: de
meesteres des huizes

De Golf van Goes:
aangenaam en
uitdagend

boven een wandeling langsheen de woeste en vaak
verlaten kusten om zich te herbronnen.
De Manoir 'Inter-Scaldes' (letterlijk "Tussen de
Schelde") in Kruiningen is een ideale uitvalsbasis om van het 'hier en nu' te genieten. In dit
schitterende bouwwerk, dat de stempel 'Relais
& Châteaux' draagt, doen de eigenaars Jannis en
Claudia Brevet er namelijk alles aan om hun gasten
tot in de puntjes te verwennen.
Het Huis met het rieten dak en de Engelse tuin
ademen levenskunst uit en de twaalf kamers en
suites bieden al het nodige comfort. Toch is deze
plek vooral bekend vanwege zijn tweesterrenrestaurant. Jannis Brevet is een echte kunstenaar die
achter zijn fornuis wonderlijke dingen doet met
alles wat uit de zee komt. Aileen al zijn Zeelandse
kreeft met Sauternes is de verplaatsing waard.
Maar eigenlijk is de ganse menukaart een lofzang
aan het geluk en meer bepaald aan de streekproducten en -vis.
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Zeeland: zo dichtbij en
toch zo onbekend...
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Door zijn ideale ligging leent de Manoir zich ook

tot het verkennen van de omgeving. Met de fiets,
dat zeker, zoals dat hoort bij onze noorderburen.
Maar ook te voet of met de auto, langsheen rustige
groene wegen die telkens blijven verrassen. Bij
mooi weer kunnen de liefhebbers van watersporten
er hun hart ophalen. Zeilen, waterski, duiken, kanovaren en natuurlijk ook vissen: het kan allemaal.

Swingen in Holland
En de golfer in dit verhaal? Hij wordt niet vergeten!
Vooral niet omdat Nederland de voorbije jaren is uitgegroeid tot een golfland bij uitstek. Sommige historici blijven trouwens volhouden dat de golfsport
er tijdens de 12de eeuw is ontstaan. Op bevroren
meren sloegen de zogenaamde 'colfspelers' (want
zo heette de discipline toen) er keien met een stok
in de richting van een doel. Onnodig hieraan toe
te voegen dat de Schotten van Saint-Andrews dit
stukje golfhistoriek helemaal niet zien zitten!
Intussen telt Nederland ruim 300.000 spelers (vijfmaal zoveel als Belgi6) en meer dan een 100-tal 18
holesbanen. Sommige zijn privé, andere niet. Een

het zand deel uitmaakt van het plaatselijke decor.

aantal behoort zelfs tot de Europese top, zoals de

Verder zijn er de greens met hun verrassende loop-

beroemde links van de Haagsche en de Kennemer

lijnen en de wind die ook geregeld van de partij is.

langs de zuidkust.

Kortom: een 'championship course' die zeker de

In Zeeland is de Goese Golf de bekendste. Hij ligt

moeite loont. Temeer ook het groot en ultramo-

op een kwartiertje rijden van de Manoir Inter-Scal-

dern clubhouse alles heeft om de fans van de 19de

des (beiden werken trouwens samen) en is behoor-

hole op hun wenken te bedienen... •

lijk uitdagend. Deze parkland (par 72 van 6269m)
werd in 1995 door Donald Steel ontworpen en richt
zich tot alle niveaus qua handicap.
Zoals overal in deze streek is er aan waterhindernissen geen gebrek. En dit keer geen Deltaplan
om de ballen tegen te houden! Tal van bunkers
herinneren er de verstrooide geesten aan dat ook

Een helikopter voor
gehaaste zakenlui
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