
Berny Koning 

eigenaar

gastheer van de 

Lochemse golfclub

Le Rève

Vertel, wat doe jij bij Le Rève?

Ik ben 20 jaar eigenaar van restaurant Le Rève. Le Rève ligt op de 

Lochemse golfclub. Ik ben de spin in het web van mijn bedrijf, ik sta 

waar ik op dat moment nodig ben. Omdat ik veel vaste gasten van de 

golfclub heb, vind ik het belangrijk om te wisselen van kaart. Ik serveer 

internationale gerechten en ben zelf dol op Italiaans en Aziatisch. Ik 

heb 6 jaar in het buitenland gewerkt, waar ik onder andere mijn 

inspiratie en kennis heb opgedaan.

Ik wil mijn gasten verrassen met kleine dingen, het gaat om het 

persoonlijke praatje tussendoor, ik wil dat mijn gast zich gezien en 

gehoord voelt. Ik vind de dynamiek die mijn gasten met zich mee 

brengen heerlijk: geen één dag is hetzelfde. Ik mag de gastheer van 

veel mensen hun “golf-woonkamer” zijn, dat is prachtig! Maar uiteraard 

sta ik ook open voor nieuwe gasten van buiten de golfclub. Ik wil dat 

mensen makkelijk over de drempel stappen en zich welkom voelen. 

Waar lig jij ‘s nachts wakker van?

49 jaar 

Wat ik lastig vind, is als één van mijn personeelsleden zich niet goed 

voelt. Ik wil er voor mijn mensen zijn, naar ze luisteren, maar soms ligt 

het oplossen van een probleem buiten mijn macht. Ik wil dat mijn 

personeel plezier heeft op het werk en dit meeneemt naar huis, maar 

ook dat zij plezier hebben thuis en dit weer meenemen naar hun werk.

Lochem 

€15,00 gem. besteding   

restaurant op de 

Lochemse golfclub

gem. 120 gasten p.d.

held van de 



Wat is voor jou de belangrijkste 

trend in de horeca? 

gezelligheidsdier 

plezierige werkgever 
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zoekt altijd naar 

manieren om 

gasten 

blij te maken

trouw

Dit ben ik!

gezondheid

Ik vind de trend 

gezondheid belangrijk 

voor mijn gasten. Ik heb 

veel gasten op leeftijd 

en ik wil dat zij zich 

goed voelen. Daarom let 

Ik vind de Foodservice Denktank een 

mooi initiatief! Het draagt bij aan het 

verbinden van de horecabeslisser met 

de foodfabrikant en -leverancier. 

Hierdoor wordt onze keten steeds 

sterker. Ook vind ik het leuk om mijn 

ervaringen en inzichten te delen met 

mijn horecacollega’s en te horen wat 

er bij hen speelt. . 

Waar haal jij je inspiratie vandaan?
Ik heb in veel verschillende keukens gewerkt. Uit 

al deze ervaringen haal ik nog steeds veel 

inspiratie. De folders van grossiers en 

fabrikanten lees ik geregeld en af en toe haal ik 

hier iets leuks uit. Ook een leuk gesprek met een 

accountmanager kan mij inspireren tot iets 

nieuws. Echter, mijn grootste inspiratiebron zijn 

mijn gasten. Zij geven mij prikkels waarop ik veel 

nieuwe gerechten, evenementen zoals bbq’s op 

de baan, foodtrucks op de baan etc. baseer. 

ik o.a. op het zoutgehalte van mijn gerechten. 

Maar koken draait vooral om smaak. Welke trend 

er ook speelt, de smaak wint het!

“Ik onthoud van al mijn 

gasten welk koekje ik 

bij de koffie serveer. 

Bij het tweede kopje koffie 

krijgt mijn gast een andere. 

Ik vind zulk soort aandacht 

belangrijk.”

Dit wil ik bereiken met mijn zaak! 
In de golfwereld is een platform waar golfers 

een reactie over de club achter kunnen laten. 

Drie keer per jaar wordt een enquête verstuurd 

naar de golfleden. Deze enquête gaat ook over 

op de horeca van een golfclub. Mijn doel is om 

eerste te worden van de 80 deelnemende 

golfclubs met mijn horecaconcept! 

Wat vind jij van de

?



Het allerleukste aan mijn werk 

is…

klassiek gekookte asperges 

met krieltjes, ham en ei 

(allemaal van de boer), 

afgemaakt met een 

botersaus. 
“Ik vind dit zo’n mooi seizoen.” 

op dit gerecht ben 

ik trots!

De dynamiek en afwisseling maken het werk 

zo leuk. Als horecaondernemer op een 

golfbaan zit ik niet vast aan één type bedrijf, 

maar doe ik van alles! Alles wat ik organiseer 

is gericht op de vraag van mijn gast. Ik geniet 

als zij genieten. Het geheel maakt dit werk al 

20 jaar fantastisch!

“Op een warme dag  rij ik over de golfbaan met flesjes 

water. Ik verdien er niet veel aan, maar het zorgt voor 

goodwill bij mijn gasten.” 

1 dag in de 

keuken met…

Ik heb 30 jaar geleden met Dennis 

Kuipers samengewerkt toen hij net 

begon aan zijn carrière in de horeca. 

Nu is hij één van de grote chef-koks 

van Nederland. Met hem zou ik wel 

weer een dag samen willen werken en 

bij willen praten. 

dit wil ik meegeven aan 

elke startende kok

schrijf alles op wat je leert, 

ziet, hoort en proeft!

Je zit in de bloei van je leven, je spreekt 

met zoveel koks en werkt bij zoveel 

bedrijven. Je kan niet alles onthouden wat 

er om je heen gebeurt. 

Dennis Kuipers

foto: Rungis

“Ik drink liever een bakkie koffie 

teveel met mijn team, maar dat wij 
hecht zijn dan een bakkie te weinig.”  



Wat doe jij in deze coronatijd? 

Zo blijf ik in contact met mijn gasten!

Wij zijn gestart met een drive thru concept tijdens 

speciale dagen (Pasen, Moederdag etc.). De eerste 

editie met Pasen was een groot succes: er stond 

een file van maar liefst 500 meter voor mijn zaak 

voor ons aspergemenu. Wij hebben drie 

stoppunten gebouwd: wijnenkraam, menu in de 

achterbak en mobiel betalen. Op woensdag en 

vrijdag hebben wij een ‘gewoon’ afhaalconcept. 

Tijdens deze dagen kan je verschillende voor-, 

hoofd- en nagerechten  ophalen. Wij vragen aan 

onze gasten deze één dag van te voren te 

bestellen. Het is mooi om te zien hoe groot de 

gunfactor is. Als alle leden van de golfclub 1 keer 

bestellen, dan komt het goed! 

Wij hebben het clubhuis omgebouwd naar de 1,5 meter 

samenleving. Maar aangezien iedereen elkaar kent bij 

ons op de golfbaan, ben ik bang dat het handhaven 

hiervan een uitdaging wordt. Daarom zie ik meer in 

cateren op de baan en rondom het clubhuis. Zo hebben 

wij bedacht om bestellingen naar mensen toe te rijden 

op de baan en op anderhalve meter de bestelling op 

een karretje naar de gast toe te laten rollen. Ook blijf ik 

de meeneem-maaltijden aanbieden. 

De 1,5 meter economie 

Ik heb niet met al mijn 

leveranciers contact. Degenen 

die ik heb gesproken, zijn 

hulpvaardig. Zo mocht ik de 

producten van Vrumona die 

over of tegen de datum waren 

gratis laten ophalen en kon ik 

bij Ab InBev mijn net aange-

sloten biervaten terugsturen. 

De volgende keer mag ik gratis 

nieuwe bestellen. Samen 

komen wij hieruit!  

voor take away

Ik heb mijn eigen cadeaukaart. Onze leden 

hebben een golfpas waarmee zij in het restaurant 

normaal gesproken betalen. Veel van onze leden 

hebben hier alvast wat geld opgezet, waardoor ik 

me echt gesteund voel!

Ik had gelukkig alleen de 

menukaart af voor het nieuwe 
seizoen. De grote kosten 

waren nog niet gemaakt zoals 
het inhuren van 

zomerpersoneel, het inkopen 
van grote voorraden etc. 

Leverancierscontact

Wij communiceren met onze leden via onze Facebook-

pagina van Le Rève en de nieuwsbrief van de club. In de 

nieuwsbrief worden onze initiatieven onder de aandacht 

gebracht, waarin de golfclub het belang van goede 

horeca aangeeft en oproept dat we het samen moeten 

doen. Via Facebook communiceer ik op een luchtige en 

leuke manier onze initiatieven, weekmenu’s en 

ontwikkelingen op de club. Onder elk bericht zet ik 

mijzelf als afzender, inclusief een persoonlijke zin. Ik ben 

de gastheer van de golfclub en wil dit graag in de 

communicatie terug laten komen. Sinds de coronacrisis 

maak ik zeker meer gebruik van Facebook om in contact 

te blijven met mijn gasten. 
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