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Steeds meer vrouwen voeren het commando over 
de doorgaans vrij mannelijke ‘brigades’ in de 

restaurants. Deze lady chefs voelen zich achter 
een professioneel fornuis even goed in hun sas 
als bij de kookpotten thuis. Het is een terechte 
‘back to the future’ voor een dagelijks gebruik 

dat altijd vrouwelijk erfgoed is geweest.
We praatten met een Vlaamse, Waalse en 

Brusselse ‘chef met een rok’. Drie smaakmakers 
van de Belgische keuken.

DOOR Joëlle Rochette FOTO’S MoRgane Ball.

3 Belgische chefs
met een rok

België telt een 20-tal lady chefs 
die hun medeburgers met heerlijke 
gerechten verwennen. Wij praatten 
met drie van hen. Drie voor de drie 
regio’s van ons kleine landje, waar ze 
met de dag talrijker worden om hun 
talent te etaleren en hun tomeloze 
passie te koppelen aan een ijzeren 
wilskracht en een uitbundige energie. 
Oorlogstaal, mannelijke brigades, 
100 dingen die allemaal tegelijk 
moeten gebeuren? Daar zijn ze niet 
bang voor, want deze keukenchefs zijn 
tegelijk ook gedreven ondernemers. 
En in de marge tegelijk ook moeder, 
sportief ingesteld of liefhebbers van 
hedendaagse kunst. Maak kennis 
met deze drie sterke en opwindende 
karaktervrouwen van de Belgische 
gastronomie.
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In Rio de Janeiro beperkt de 
hotelindustrie zich niet tot 

‘fabrieken’ voor toeristen die alleen 
maar oog hebben voor de dynamiek 
van de Carioca-stranden. Gelukkig 

maar. Er openen ook steeds meer 
boetiekhotels de deuren, zoals

Chez Georges.
DOOR PIERRE-BENOIT SEPULCHRE.

DE charmE
van Braziliaans modernisme
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‘Naast de ervaring van een eerste buitenlands 
project was dit ook een uniek menselijk avontuur, 
met de ontdekking van een nieuw continent en een 
bijzondere cultuur.’

Yorick Piette houdt ervan om door straten te 
wandelen. Niet enkel in Brussel, maar ook in het 
buitenland. Hij slaat alles op. Hij verkiest gebogen 
boven rechte lijnen, omdat zij vloeiender en zachter 
zijn. Dankzij die bevlogen wandelingen leerde hij heel 
wat auteurs kennen wier werk hij zeer waardeert. 
Zoals Pierre Yovanovitch, die de Koninklijke 
Schaatsbaan herinrichtte, Oscar Niemeyer, een 
boegbeeld van moderne architectuur, alsook de 
designers Alain Gilles en Muller Van Severen. 
Ook de Brusselaar Jules Wabbes is een 
inspiratiebron, bij zoverre dat Piette er niet voor 
terugschrok om blokken wengéhout te gebruiken 
in de eetkamer. ‘Ik vind het belangrijk om mijn 
inrichting een boodschap mee te geven. Tijdloos is 
een keuze zoals alle andere, maar je moet er wel over 
waken dat het resultaat niet koud en steriel wordt. 

Ik zoek met mijn projecten altijd een realisme in tijd 
en ruimte op, zodat het resultaat een ziel heeft en 
het op een zinvolle manier door de tijd kan reizen. 
Wat niet betekent dat je daarom dingen moet 
kopiëren.’

LUISTEREN EN ADVISEREN
‘Mijn inbreng is in de eerste plaats esthetisch, 
want het is mijn overtuiging dat het beroep van 
binnenhuisarchitect draait om luisteren, aandacht 
en inspiratie. Ik ben er om naar de wensen van mijn 
klanten te luisteren. Die breng ik eerst over op papier 
en daarna in 3D’, aldus Yorick Piette. Naast tekenen 
en visualiseren bestaat zijn werk ook uit coördineren 
en adviseren. ‘Ik word geregeld gevraagd om mijn 
mening te geven over een bepaald schilderij of een 
stof, en dat zelfs nadat de werf is afgerond. Dat is 
logisch: ook die dingen maken deel uit van mijn 
opdracht.’ Tegenwoordig is deze getalenteerde 
Brusselaar vooral werkzaam in onze hoofdstad waar 
hij verschillende residentiële projecten begeleidt. 
Projecten van een 500 m2 grote villa tot een 50 m2 
groot appartement. ‘Groot- of kleinschalig maakt 
voor mij geen verschil. Een budget mag geen rem 
zijn, maar een uitdaging. Ik ben onlangs trouwens 
gevraagd om van zolders studentenkamers te 
maken.’ Ander project is het ontwerpen van een 
meubelcollectie in samenwerking met de meester 
ijzerbewerker Denis Romainville.

Ook voor wat het buitenland betreft, houdt hij 
alle opties open. ‘Ik blijf met de beide voeten op 
de grond. Het project in Brazilië heeft me helpen 
inzien dat er oneindig veel mogelijkheden zijn als je 
de juiste overtuiging combineert met hard werken.’ 
Voor wat de toekomst betreft, hoopt Yorick Piette 
zich verder te ontwikkelen in het residentiële 
vastgoed en in de luxehotellerie. Wat dat betreft zit 
hij goed, want het gereputeerde Design Hotels heeft 
van Chez Georges zijn uithangbord gemaakt van 
zijn nieuw segment van villahotels.

www.georges.life/rio
www.yorickpiette.com
www.designhotels.com

 ‘HET WAS EEN BIJZONDER VRUCHTBARE
EN MOTIVERENDE SAMENWERKING. WIJ WAREN

EEN ZEER DYNAMISCH EN COMPLEMENTAIR DUO.’
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Julie BaekelanDt,
laDy Chef 2016
Julie Baekelandt, die in 2016 tot Lady Chef of the 
Year werd verkozen, mag dan wel de jongste zijn 
van dit winnende trio: zij is ondertussen wel al 
eigenaar van haar eigen restaurant. Dit alles nadat 
zij de nodige ervaring opdeed in mooie huizen 
zoals de Belga Queen. Daar leerde ze niet alleen 
de handen uit de mouwen te steken, maar ook 
om een groot aantal couverts te beheren. Daarna 
verfijnde ze haar kennis (zodat ze de smaak van elk 
product kan sublimeren) bij Wout Bru in Eygalières 
en in Cheval Blanc te Courchevel. Zij runt haar 
klein restaurant naast de kerk van Zottegem. 
De inrichting is modern, met onder meer een 
originele tekening van de Vlaamse kunstenaar 
Panamarenko. De gastronomen komen van heinde 
en verre. Zij stuurt haar team – met de pittige Yana 
Debeer als sous-chef – met de nodige humor en 
empathie. Een levendige sfeer die zich uitstrekt 
van in de keuken tot in de zaal. Als jonge meid wou 
ze altijd al winnen. Toen voetbalde ze en kickte ze 
op de competitie. Vandaag heeft ze helemaal niets 
ingeboet van die drang om de beste te zijn in haar 
favoriete domein: de keuken. Zij trekt dan ook graag 
de tijd uit om tussen enkele drukke momenten door 
onze vragen te beantwoorden.

Wat heeft de verkiezing tot Lady Chef 
jou concreet opgeleverd?
‘Veel klanten. Nieuwe gezichten die kwamen uit 
nieuwsgierigheid, trouwe klanten die me kwamen 
feliciteren. Heel wat media-aandacht ook, maar meer 
van de Vlaamse kant dan van de Franstalige. Ik houd 
ook goede herinneringen over aan het diner “à quatre 
mains” dat we samen met de Lady Chef 2015 hebben 
bereid voor alle Lady Chefs samen. De verkiezing 
heeft er ook voor gezorgd dat ik heel wat mensen heb 
leren kennen en vaak persoonlijk aanwezig moet zijn.’

Wat is het moeilijkste aan dit beroep?
‘Fysieke weerstand, de stress, de vele uren dat je 
bezig bent - zo’n 17 tot 18 uur, altijd staand - zijn de 
grootste probleempunten van het werk. Ik probeer 
dit uit te balanceren door veel te sporten. Dat heb 
ik altijd gedaan en het helpt mij om de stress af te 
voeren. Je moet ook goed slapen en vooral - dat is 
onvermijdelijk - een grote passie koesteren voor 
de keuken. Ik ben daar sinds mijn 15 niet meer uit 
geweest. De keuken is dus de helft van mijn leven.’ 
Helpen bepaalde vrouwelijke kwaliteiten 
om je bedrijfje beter te leiden?
‘Je moet veel souplesse en vriendelijkheid aan de 
dag leggen. Maar je hebt ook veel karakter nodig, 
overtuiging en altijd die geweldige dosis passie. 
Voor wat de rest van het beroep betreft - en dit 
geldt zowel voor een man als een vrouw - zijn 
organisatiegeest, orde en een onberispelijke hygiëne 
de grootste troeven.’
Wat is je mooiste herinnering sinds 
je je restaurant C-Jules hebt geopend?
‘Dat Panamarenko die, samen met zijn echtgenote 
Eveline, een van mijn trouwste klanten is, een 
originele tekening heeft aangebracht op de muur 
achteraan het restaurant. Die tekening heeft 
een grote waarde en dit zowel voor wat betreft 
de bekendheid van deze internationaal bekende 
kunstenaar als op persoonlijk vlak. Ik voel me echt 
bijzonder vereerd.’
 
Restaurant C-Jules,
Markt 15, 9620 Zottegem
T +32(0)9 279 11 18 - www.c-jules.be

‘DE KEUKEN 
IS MIJN PASSIE 
SINDS IK 15 WERD. 
DAT IS DUS DE HELFT 
VAN MIJN LEVEN.’

Gressingham eend, geitenkaas, rode biet, 
spek, brioche, gekonfijte citroen

VOOR 4 PERSONEN: 150 g eendenfilet 
‘Gressingham’, 2 rode bieten, 4 sneden spek, 
1 toastbrood, 1 gekonfijte citroen, peper en 
zout, sushi-azijn, bieslook, peterselie en sjalot 
(1 soeplepel van elk), steranijs, 300 g 
geitenkaas, eetbare bloemen, 2 dl room.
Meer weten over de bereiding? 
Kijk dan op www.fiftyandmemagazine.be
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INTIEME LUXE 
op de Bahama’s

Het was hier dat Christoffel Columbus in 1492 voet aan wal zette.
Maar verder kennen weinigen van ons deze uitzonderlijk mooie archipel

waar de natuur nog vrijwel ongerept is gebleven. De Bahama’s - een onafhankelijk
land dat lid is van de Britse Commonwealth - ontlenen hun naam aan het Spaanse

‘baja mar’ (ter hoogte van de zee). Ze liggen over de oceaan verspreid
als een sterrenhemel: een tiental planeeteilanden en honderden maaneilandjes

eromheen. Samen een melkweg van zo’n 2000 sterreneilanden die iedereen
uitnodigen om er voor Robinson Crusoe te komen spelen.

DOOR Manoëlle Sepulchre.
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Boven: een 20-tal roze en zwarte varkens zijn de grote attractie van het eiland Big Major Cay in de Exumas archipel op de Bahama’s.
Onder: op het eiland Compass Cay kan je zwemmen tussen ongevaarlijke haaien.

 
regionale kruiden. Dit kan zowel voor de lunch als 
voor een romantisch ‘dinner by candlelight’ worden 
geregeld.

De decoratie is bijzonder geslaagd, met witte muren 
en ecru gordijnen in een warme en tegelijk moderne 
stijl. Er staan in het hele huis flatscreens, zodat men 
van kamer naar kamer kan doorlopen zonder één 
beeld te missen. Wat niet belet om naar buiten te 
kijken en naar de oceaan die reikt tot aan de horizon. 

Villa Farniente
Dit huis, dat uitkijkt over de zee, biedt het beste van 
de Bahama’s en is een en al vrijgevigheid. Met zijn 
moderne voorgevel en zijn natuurlijke kleuren kiest 
deze villa voor een chique stijl die evenwel perfect 
aansluit bij de omgeving. De woonvertrekken 
strekken zich uit over 2 verdiepingen en dankzij 
een grote trap hebben de gasten er een directe 
toegang tot de Caraïbische Zee. Hier word je als 
gast helemaal overweldigd door het zicht op het 
turkooise water en het witte zand. Een panorama 
dat zich uitvouwt vanuit elke van de 4 kamers met 
hun grote terrassen. Alles in en rond Farniente is een 
toppunt van luxe. Een sfeer van superieur comfort 
en van rust, met enkel het geluid van de golven.

Wij houden van het comfort op het witzandstrand 
en het terras vlakbij de buitenbar: knusse ligstoelen 
in de schaduw, kajaks, surf- en paddleplanken, 
barbecue en een douche met zacht water na een 
zwempartijtje tussen de roggen, schildpadden en 
mini-barracuda’s. Assistentie nodig (kok, kapitein, 
masseuse)? Staniel Rents biedt eveneens een 
gamma van gepersonaliseerde diensten aan die 
een onvergetelijke ervaring garanderen en dit 
van A tot Z. Staniel Rents voelt perfect aan hoe 
het de behoeften van een luxeverblijf, yachting, 
duikervaring en VIP-service op maat moet invullen.

SUBlieMe 
eXCUrSieS
Staniel Cay is een ideale uitvalsbasis om op 
verkenning te gaan. Hoewel dit eiland op zichzelf 
al een uniek palet van mogelijkheden biedt, nodigt 
het ook uit om andere heerlijkheden te verkennen, 
zoals Big Major Cay: een eiland dat uitsluitend 
door zwemmende varkens wordt bevolkt (zonder 
twijfel de properste, best gevoede en gulzigste 
op aarde!), alsook de onderwatergrot met zijn 
fenomenaal dak waar James Bond een beroemde 
scene in ‘Thunderball’ speelde. Sandy Cay is 
ook een bijzondere filmlocatie, want hier werd 
de reeks ‘Pirates of the Caribbean’ opgenomen. 
De ‘locals’ vertellen u graag alle randverhalen over 
de opnamen en ook dat Johnny Depp hier vlakbij 
zijn eigen eilandje heeft: Little Hall’s Pond Cay. 
U kunt ook gaan zwemmen met de (mensvriendelijke) 
haaien van het eiland Compass Cay. Ook dat is een 
unieke ervaring. Andere must is een bezoek aan het 
natuurpark - boven- en ondergronds (mis vooral de 
koraalriffen niet) - van de Exumas archipel.

TARIEVEn InLASSInG nATIOnALE PUB
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