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‘E
ennieuwe
liefde, zokun
je Soukzmis-
schiennoghet
best omschrij-
ven.Vóórde
oprichting
in2013ben
ik acht jaar
directeur

geweest vaneen succesvol reïn-
tegratiebedrijf inAmsterdam.Al
onzeprojectenwerkten volgenshet
gildesysteem: eenambacht leren
aandehandvaneen leermeester.
Ikhield vandatbedrijf enwas trots
opde resultaten,maardoorde
recessiedroogdendegeldstromen
op. In2012heb ik faillissement
aangevraagdengevochten voor een
doorstart. Ikbruis gewoonlijk van
deenergie,maarnadie zwareperi-
ode zat ik er evendoorheen.Toen ik
de juiste overnamekandidaathad
gevonden, ben ik vertrokken.’
‘Omeenbeetje rust te krijgen

inmijnhoofdwilde ikmet een
vriendineenweekjenaarde zon.
HetwerdMarrakesh, en ikwasop
slag verliefd.Overdonderddoorde
geuren, dekleuren, dewarmte en
gastvrijheid vandemensenenalle
prachtige, ambachtelijk gemaakte
productendie ik vond indeprach-
tige soek. Terug inNederlandhad
ik letterlijkpijn inmijnmaag van
deheimwee, dus vierweken later
zat ik alweer inhet vliegtuig.Nu
methetplanal hetmooisdat ikhad
geziennaarNederland tehalen.’
‘Vanafdatmoment ishetwon-

derlijk snel gegaan. Indemedina
ontmoette ikYoussef,mijnhuidige
zakenpartner.Hijwerdmijn tolk
enonderhandelaar inde soek. In
mijn vorige levenhad ikmezo suf
geschrevenaanaanbestedings-
enprojectplannendat ik zonder
businessplan van start bengegaan,
varendopmijn intuïtie. Tassen,
poefen, dienbladen,handgeweven
matraskussens voor loungeban-
ken, alles kocht ik inof liet ikma-
ken.Aanvankelijk voor iets te veel
geld,maarhet tweede jaar zat ik al
inde zwarte cijfers.’

Bianca
Prins (47)
is eigenaar
vanSoukz,
importeur en
ontwerper van
ambachtelijk
gemaakte
meubels en
woonacces-
soiresuit
Marokko.

‘Soukzheeft inmiddels eenweb-
shopmet eenbreedaanbodaanar-
tikelen.Maarhet accent verschuift
steedsmeernaarmaatwerk. In
lokale ateliers laat ikmeubels en
woonaccessoiresmakennaarde
wensenenvaakookhet ontwerp
vanopdrachtgevers.Matras- en
sierkussens zijnonze corebusiness.
Ik lever elkemaandgrote aantal-
lenaanBelgische enNederlandse
labels engroothandels enontwerp
zelf ook stoffenenzitelementen.’
‘Eenandere favoriet zijnonze

originele, handgemaaktedeu-
ren,waarvoorwehethele land
afstropen.Enwehebben laatst
eenSpaanshotel voorzien van
mozaïektafels en smeedijzeren
stoelen.Wat ik leuk vind isdatAli B
een stoel vanonsgebruikte tijdens
zijn voorstelling Je suisAli. Authen-
ticiteit enkwaliteit, daar vallen
mensen voor.Maardaarnaast is er
dat sprookjesachtige; het gevoel dat
je je eigen vertelling vanDuizend-
en-een-nacht inhuishaalt.Natuur-
lijkhaal ikdaar zelf ookmijnhart
aanop. Inmijnappartement inde
medina,maarook inmijnhuis in
Nederland,waar ikonder andere
eenprachtigedeurhebeneenkleu-
rige tegelvloer inde serre.’
‘Onzeklantenkring strekt zich

uit vanhetmidden- tot hethoge
segment. Ikhoefniet per sede
hoofdprijs,maarwilwel datde
ambachtsliedengoedbetaald
worden. In en rondMarrakesh zie
iknogakelig veel armoede.Wie in
Marokkogeenwerkheeft, heeft
helemaalniets.Het liefst zou ik
projectenopzettenomervoor
te zorgendatmeermensen, en
vooral ook vrouwen, inhuneigen
onderhoudkunnenvoorzien.Door
eenambacht te leren,net als inNe-
derland.MaarYoussef vindtdat ik
bestmagbeseffenwat iknual voor
onzemakersbeteken.Het iswaar
dat ik veel enthousiasmeontmoet
bijmijnbezoekjes aandeateliers.
Youssef verteldedatdemensen
zelfs boos zijn als ikdoor tijdgebrek
eenkeertjeniet langskom. “Ze
doenhet voor jou”, zegthij dan.’
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‘Mijn vrouwwasmijnaanwezigheid
thuis al snel zat en zei:waaromga je
niet verdermet die olijfolie?’

‘J
a,waaromolijfolie?Mijn
vaste grapje is dat ik als
kind ineenketel olijf-
oliebengevallen,maar
het echte verhaal is iets
langer. Ik komuit de IT
enheb verschillende
bedrijvengehad,het ene
iets groter en succesvol-
ler danhet andere. Toen

Googleopkwam,ben ikuit pure
nieuwsgierigheid eenwebsite gaan
bouwen,metdehulp vaneenpaar
knappekoppenuitmijnomgeving.’
‘Diewebsitewerdeenwebshop,

endaarmoest iknatuurlijk iets
gaan verkopen.Nou tikte ik als
enthousiastehobbykokal jaren
geweldigeolijfolies opdekop tij-
dens vakanties inhet zuiden, zowel
voor eigengebruik als voor een
paarbevriende restaurateurs, dus
datmoesthetworden.De slimme
jongens zorgdenerooknogeens
voordat ik altijdbovenaan sta als je
opGoogle “olijfolie” intikt, zonder
kosten.Conculega’s zijndaarnog
altijd eenbeetje jaloers op.’
‘Aanvankelijkwasdewebshop

eenhobbynaastmijnwerk.Dat ver-
anderde tijdensde crisis, in 2009,
nade verkoop vanmijn laatste, niet
meer zoheel succesvolle IT-bedrijf.
Mijn vrouwwasmijnaanwezigheid
thuis al snel zat en zei: “Waarom

ga jeniet verdermetdieolijfolie?”
Perfect idee. Ikhebmeteende
Lekker-gids gepakt, op zoeknaar
deallerbeste chefs,want jemoet
wel eenbeetje ambitieus zijn.Maar
als je danbelt en zegt “IkbenNico
en ik verkoopheel goedeolijfolie”,
dankrijg jenul ophet rekest.
Logisch,want iedereenwilwat van
diemensen.’
‘Metwatmazzel kwamikhier en

daar tochbinnen. Zo’n chef riep
welmeteenal chagrijnig: “Ikheb
weinig tijd”,maarbij het proeven
zag ikde verbazinggroeien: dat
olijfolie zó lekker en zógevarieerd
van smaakkonzijn.Wathelemaal
goedwerkte,warende lunches
die ikmetmedeaanbieders inhet
luxesegmentorganiseerde. Vier
of vijf gangenmet altijdwel een
scheutje olijfolie erin, opprachtig
servies vandeeenenmet exquise
wijn vandeander, uiteraardbereid
door een topchef,wantdatwas
demarktwaaropwemikten.De
KrommeWatergang, Parkheuvel,
DeZwethheul…Somshaddenwe
meerdan30Michelin-sterrenaan
tafel, enbijna al die restaurants
werdenklant.’
‘Later gingenweevenementen

organiserenwaarbij restaurateurs
enhunnaastemedewerkers een
tandemsprongmet eenparachute
kondenmaken, ookweeromlijst
met etenendrinkenopniveau.Ver-
kopenmet eenglimlach, datmaakt
tochhet verschil. Vijf jaar verder
heb ik eenmooieklantenkringmet

Nicovan
Donke-
laar (55)
is eigenaar
vanDeOlijf-
olieshop.

aardigwat sterrenzaken, plusde
leuke, kleine restaurants vanhet
eersteuur, en inmiddels lever ik
ookaanAlbertHeijn endeVander
Valk-hotels. Allemaal dankzij de
mooieolijfoliesdie ikkoopbij klei-
nereboeren inhetMiddellandse
Zeegebied.Vooral in Spanje,want
sindsdeRussische elite inToscane
komt shoppenzijndeprijzendaar
doorhetdakgeschoten.’
‘Mijn vrouwenkinderen vertik-

kenhet zo langzamerhandmet
vakantie te gaannaar eenolijf-
oliestreek,want terplekkeben ik
niet tehouden. Ikwordnogaltijd
gefascineerddoorde rijkdomvan
hetproduct. Jehebt olijfoliemet
eennotigeof eenpeperige smaak,
maarookmet tonen vangroene
appeltjes, onrijpebanaanof zelfs
cacao.Het is verbazingwekkend
hoe jedaarmeeookdeeenvoudig-
ste gerechtendieptekunt geven, of
net dat kleinebeetje tegenwicht in
smaak.Als eenchef vroeger tegen
mezei: “Ikhebal eenolijfolie”,
moest ik stiekem lachen.Dat is
tochnet alsof je zegt: ikhebal een
boek.’
‘Ik roepaltijd: “Ikwil de ambas-

sadeur vandeolijfolieworden.”
Maar eigenlijkben ik alwaanzin-
nigblij dat ikde IThebweten in te
ruilen voor iets veel leukers. Vier of
vijf keerper jaar eenheerlijke reis
naar zuidelijke streken, ennooit
meer ’s ochtends indefile, opweg
naarde zoveelstemanagementver-
gaderingover gebakken lucht.’
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‘C
hampagne
heeft iets
magisch.
Zet eenfles
op tafel, en
mensen
beginnen
meteen te
stralen.
Het is

heerlijk ommet zo’nmooiproduct
tewerken. Ik geniet er zelf ooknog
steeds enormvan.Meer zelfsnu ik
er zoveelmeer vanweetdan toen ik
in2011mijnbedrijf oprichtte.’
‘Bron vanalles is de liefde

voorwijn, die ik overhield aan
eenwereldreis overhet zuidelijk
halfrond, ruim tien jaar geleden.
Eenmaal terugbesefte ikdat je
vanuitNederlandhelemaalniet ver
hoeft te rijdenommooiewijngaar-
denenwijnhuizen tebezoeken.
DeChampagne, dat leekmewel
eenmooiebestemming voor een
weekendjeweg.’
‘Nadat eneweekendvolgden

ermeer. Ik viel voorhet glooiende
landschap, degemoedelijkheid
vandemensen, en voordegrote
variëteit aanbijzondere cham-
pagnesdie ikproefdebij kleine
producenten. Indie tijdhad ik een
baanalshumanresourcesadviseur,
dushet concrete resultaat beperkte
zich totmeegebrachteflessen voor
vrienden, familie eneigengebruik,
maar geleidelijk aanben ik thuis
ookborrels enproeverijengaan
organiseren,waarvoormijnbroer

‘Doormijnhr-achtergrond lukt het
meprimade juiste toon te vinden.
In steedsbeterFransbovendien’

dehapjesmaakte.Dat leiddeop
eengegevenmoment tot een vraag
vanuit eenbedrijf: of ik voorhen
eenmooie champagnekon regelen
als relatiegeschenk.Toen ikmerkte
hoeveel plezier enenergie ik
daaruit haalde, dacht ik:misschien
wordthet tijdomechtwerk tema-
ken vanmijnhobby.’
‘Dewebshopdie ik startte, trok

eerst alleenparticuliere liefheb-
bers,maar gaandewegkwamen
er zakelijkeklantenbij. Inmiddels
lever ikookaan restaurants,waar-
onder eenaantalmet sterren, zoals
DeLibrije, Bord’EauenDeHeer
Kocken, inVught. Ikbetrekmijn
champagnesnog steeds vankleine
producenten, al zijndat er intussen
ietsmeer geworden.Daardoorheb
iknueenbehoorlijkbreedassorti-
mentmet veel verschillende stijlen.
Want alle champagnewordtdan
wel indebasis opdezelfdemanier
gemaakt, iederhuis geeft er toch
eeneigen touchaandoor te kiezen
voor rijpingophoutof juist niet,
voor zoet ofminder zoet.Ookhet
terroir, oftewelhetmicroklimaat
endebodem,drukt zijn stempel op
de smaak vande champagne.’
‘Ondernemen ineenniche-

markt als deze is best spannenden
betekent voortdurendzoekennaar
kansenomtegroeien. Sindskort
organiseer ik reizennaardeCham-
pagnediebijvoorbeeldgeschikt
zijn als beloningof voor een team-
buildingweekend. Ideaal,want zo
kan ikookmijn enthousiasmevoor
de streekoverbrengen.Depro-
gramma’s zijn altijdopmaat,maar
vasteprik is eenbezoekaaneen
aantal champagnehuizen, kleine
éngrote.Wantookal vallendie

Hinkede
Jong (42)
is eigenaar
vanBrouzje,
importeur en
distributeur
vankleine
champagne-
merken.Ook
bestiert ze
Champagne
Travel, orga-
nisator van

reizennaarde
Champagne-

streek.

laatstebuitenmijnassortiment, ze
hebbenchampagnewel opdekaart
gezet, enhunwaanzinnigekelders
wil jenietmissen.’
‘Zelf ga ik vier, vijf keerper jaar

oppad, ombij tepratenmetde
producenten, te kijkenhoehet
staatmetdeoogst, en tochook
weerop zoek te gaannaarnieuwe
champagnes, al is het alleenmaar
uit nieuwsgierigheid. Fransenzijn
aarzelender in zakenenhebben
weinigopmetdeNederlandse
directheid,maardoormijnhr-
achtergrond lukthetmeprima
de juiste toon te vinden. In steeds
beter Fransbovendien.Almaakt
dathetnietminder leukomnueen
nieuwegeneratieproducenten te
zienopkomen: jongemensenmet
eenbredereblikdie zichmakkelij-
kerdanhunouders inhetEngels
kunnenuitdrukken.’
‘Doordit bedrijf ben ik zekerniet

meer gaandrinken,maar ik trek
wel vaker eenfles champagneopen
inplaats vanwijn.Gewoonbij een
lekkeremaaltijd, of als er vrienden
langskomen. Zo creëer je vanzelf
een speciaalmoment. Ikhouerg
van licht en verfijnddroog, zoals
deEspritOctavie van J.M.Goulard.
Hoewel, dat ismijn zomersmaak.
Alshetwinterwordt, vind ik een
wat vollere champagnealsdeQuin-
tessence2005PremierCru van
Lelarge-Pugeot ook lekker.’o
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