Greet Van Der Have zette de perfecte kop koffie
Belgian Junior Coffee Ambassador stimuleert kennis van koffie bij horecastudenten
MECHELEN, 14 maart 2013 - Gisteren verkoos Rombouts zijn nieuwe Belgian Junior Coffee
Ambassador. De wedstrijd vond plaats in Hotelschool ‘De Roerdomp’ te Hasselt. De
winnaar, Greet Van Der Have van hotelschool Hasselt, mag op reis naar Brazilië om zich
verder te bekwamen in de kunst van het koffie maken.
Koffie is populairder dan ooit. Consumenten zijn gevoeliger geworden voor kwaliteit én
stappen steeds vaker een heuse koffiebar – een “baristabar” – binnen om te proeven van
een perfecte kop koffie. Helaas bestaat er in ons land nog geen echte koffieopleiding. Met
de wedstrijd Belgian Junior Coffee Ambassador, een competitie voor leerkrachten en
leerlingen van alle Belgische hotelscholen, wil Rombouts daar verandering in brengen.
Gisteren vond de finale plaats van de editie 2013.
De wedstrijd kon rekenen op de aandacht van heel wat grote namen waaronder Peter
Hernou, wereldkampioen Latte Arte en auteur van het gelijknamig boek Latte Arte,
Antonetti Dominique, Moyaerts Maxence (beste espresso Frankrijk), Dupuy Rudi (2 keer
kampioen Latte Arte in Frankrijk), Ingrid Bogaert (della corte), Paola Winterberger en
verschillende afgevaardigden van de UBB. Annermarie Tiemes, verantwoordelijke van de
Speciality Coffee Association of Europe (SCAE) was ook van de partij.
De prijsuiteiking door Xavier Rombouts was een zeer spannend moment waar de leerlingen
allemaal naar uitkeken. De 3e algemene prijs ging naar Armani Van Der Schoot van de VTI
Hotelschool te Leuven. De eerste plaats was weggelegd voor Greet Van Der Have van de
hotelschool van Hasselt, gevolgd door Maité Reybrouck van de hotelschool Ter Groene
Poorte in Brugge.
Volgende studenten gingen ook naar huis met een mooie prijs:
Beste Cappuccino: Dylan Vanconeghem (St. Ghislain). Hij heeft een reis van 2 dagen naar de
wereldkampioenschappen Latte Arte in Nice gewonnen.
Beste Cup tasting: Maité Reybrouck. Zij heeft ook een reis van 2 dagen naar de
wereldkampioenschappen Latte Arte in Nice gewonnen.
Beste Signature Drink: Wouter D’Hondt van hotelschool Ter Duinen van Koksijde heeft een
en dagtrip gewonnen aangeboden door Grand Marnier om te gaan kijken naar een
internationale wedstrijd voor bartenders.
Beste Espresso ging naar Cyril Cammarata van de hotelschool in Binche. Hij ging naar huis
met een koffiemolen aangeboden door Della Corte.
Elke leerling en leerkracht kreeg van Rombouts zowel een ‘Oh’ espressomachine als een zak
met bijhorende koffiepods mee naar huis als dank voor hun deelname.

Info: marie-angele@coolsconcepts.com
015 28 49 21

Greet Van Der Have prépare l’espresso parfait.
Le Belgian Junior Coffee Ambassador stimule la connaissance du café auprès des
étudiants des écoles hotelières.
Malines, le 14 mars 2013 – Rombouts a élu hier le nouveau Belgian Junior Coffee
Ambassador. Le concours s’est déroulé à Hasselt dans l’école hôtelière ‘De
Roerdomp’. La gagnante, Greet Van Der Have, élève de l’école hotelière de Hasselt,
ainsi que son professeur Kathleen Serdons, se voient offrir un voyage au Brésil afin de
parfaire leur connaissance du café.
Le café est au goût du jour. Le consommateur recherche la qualité et va de plus en plus
souvent prendre un café dans un “baristabar” afin de déguster la tasse de café parfaite.
Malheureusement dans notre pays il n’existe pas encore une vraie formation pour le
café.
C’est grâce au concours du Belgian Junior Coffee Ambassador, une compétition pour les
élèves et les professeurs de toutes les écoles hôtelières en Belgique, que Rombouts
espère y apporter son grain de café. La finale de l’édition 2013 a eu lieu hier.
Le concours a succité beaucoup d’intérêt auprès des spécialistes en la matière: Peter
Hernou, champion du monde en Latte Arte et auteur du livre du même nom, Antonetti
Dominique, Moyaerts Maxence (meilleur espresso France), Dupuy Rudy (champion à
deux reprises Latte Arte en France), Ingrid Bogaert (des machines Della Corte), Paola
Winterberger et plusieurs représentants de l’UBB. Annemarie Tiemes, responsable de
Speciality Coffe Association of Europe (SCAE) était également de la partie.
La remise des prix remis par Xavier Rombouts a tenu les participants en haleine: la
troisième place a été gagnée par l’élève du VTI Hotelschool Leuven, Armani Van Der
Schoot. La première place a été rapportée par Greet Van Der Have de l’école Hotelière
de Hasselt suivie de près par Maïté Reybrouck, élève de l’école Ter Groene Poorte de
Bruges.
Les èlèves suivants ont également remporté un trophée:
Meilleur Cappuccino : Dylan Vanconeghem (St. Ghislain) gagne un voyage de 2 jours à
Nice
Meilleur Cup Tasting: Maïte Reybrouck gagne un voyage de 2 jours à Nice
Meilleur Signature drink : Wouter D’Hondt école Hotelière Ter Duinen de Coxyde gagne
un voyage à Paris offert par Grand Marnier
Meilleur Espresso : Cyril Cammarata (Binche) gagne un moulin offert par Della Corte
Chaque élève ainsi que leur professeur se voient offrir par Rombouts une machine à
espresso ‘Oh’ et les pods adéquats.

Info: marie-angele@coolsconcepts.com
015 49 28 21
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Party
Hotelschool in de prijzen

HASSELT - Maart is voor de leerlingen van
de Hotelschool Hasselt traditioneel de maand
van de culinaire wedstrijden. En ook dit keer
ontgoochelden ze niet. Greet van der Have
(7de Specialisatiejaar Gastronomie) mocht
woensdagavond, na de nationale finale van de
‘Belgian Junior Coffee Ambassador’ de overwinnaartrofee in ontvangst nemen. De 18-jarige studente uit Opoeteren werd daarmee
door koffieproducent Rombouts tot beste “Junior Barista” van het land gekroond. In de
wedstrijd ‘Preuvenemint Award' die dinsdag
in Maastricht werd georganiseerd, werd Robin
van de Bunt (7de jaar Specialiteitenrestaurant) 2de in het onderdeel ‘Keuken’ en Eveline Valkeners (5de Jaar Technisch Hotel) eindigde 3de in het onderdeel ‘Zaalbediening’.
(RaPo/foto’s RaPo)

WOENSDAG 27 MAART 2013 | 17

Grensoverschrijdend
HASSELT - In galerij In Vorm opende op zo. 17 maart de duo-tentoonstelling met werken van
Hans Kop Jansen (installaties) en Jean-Luc Tonneau (fotografie). Inneke Voorsteegh van In
Vorm: “Voor Galerie In Vorm is Hans Kop Jansen geen onbekende. De installaties ‘Heksen gaan
op de brandstapel’ en ‘Vogelvrij – vrij als een vogel’ toonde hij in 2001 en 2005 bij In Vorm in
Dordrecht. Met waardevolle, afgedankte en gevonden voorwerpen creëert hij theatrale taferelen die minutieus zijn opgebouwd, zowel naar vorm als naar inhoud. Jean-Luc Tonneau woont
en werkt in Bretagne/ Baie du Mont Saint-Michel. Als oesterkweker leeft hij aan de zee. Daar
groeit ook zijn fascinatie voor de voortdurende verandering van licht, lucht, water en oever.”
Nog tot 21 april bij In Vorm. (RaPo/foto’s RaPo)

Subject :
Keyword :

ROMBOUTS
ROMBOUTS/COFFEE AMBASSADOR

Publication :
Date :
Page(s) :

NIEUWSBLAD OOST-WESTHOEK
18/03/2013
21

Frequency :
Circulation :

DAILY
21082

Ad Value :

€ 342.80

Size :
BE

236.71 cm²
201303180421K

Page Clippings Size : 236.71 cm²

FOR INTERNAL USE ONLY

A4 Page 1 / 1

