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‘Alles ingericht om honderd procent te knallen’
Tien plaatsen omhoog, en zo staat Wollebrand in Honselersdijk
ineens op nummer één in de Terras Top 100. De efficiency én
gastvrijheid op dit terras zijn indrukwekkend.
Al jaren is Wollebrand een vaste waarde in deze Terras Top 100. In
de hectische omgeving van het Westland slaagden Barry en Judith
Zwinkels erin een horecabedrijf neer te zetten dat weliswaar drijft
op watersport, maar er niet louter van afhankelijk is. ‘Fun, food,
events’ is aan de bedrijfsnaam toegevoegd. Ook wie het niet durft
de lange latten onder te binden, komt hier graag. Om er te eten,
te feesten of om te onthaasten op het terras.
Eigenaar Barry Zwinkels is net als vrijwel iedere Westlander
afkomstig uit de bloemen: ‘Ik deed boeketten en daar is efficiënt
werken een absolute must. De horeca heeft mij altijd getrokken.
Twaalf jaar geleden, in 2002, ben ik hier begonnen. Alles heb ik zelf
laten bouwen. En voor mij stond vast dat het zo efficiënt mogelijk
ingericht moest worden.’ Hij neemt hiervoor de Ierse barspecialist
Philip Duff in de arm. Deze adviseert volgens het Amerikaanse
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barsysteem te gaan werken. Zo gaan de korven met vuile glazen
en borden rechtstreeks naar de spoelkeuken gaan. Van hieruit
komen de schone glazen, ook in korven, weer richting de bar. De
barmedewerkers hebben altijd schone glazen voor het grijpen en
hoeven altijd maar één stap te zetten om een complete bestelling
klaar te zetten voor de runner. Van Zwinkels zelf komt het idee om
de bar deels uit te bouwen richting het terras. Op mooie dagen
gaat het luik omhoog en staat de barkeeper op nog geen twee
meter van het terras de bestellingen klaar te maken die vervolgens
snel worden uitgeserveerd.
Snelweg voor runners
Snelheid is één ding. Dat wat wordt uitgeserveerd moet van hoog
niveau zijn. ‘Constante kwaliteit vind ik ontzettend belangrijk’, zegt
Barry. ‘Op een rustig moment mag een gerecht er niet mooier
uit zien dan bij een vol terras.’ Om dat te kunnen handhaven
zijn de gerechten naar eigen zeggen op bistroniveau. ‘De gast
wordt hier nooit teleurgesteld.’ Recent zijn een paar aanpassingen
gedaan. Tussen terras en bar, werd een ster neergelegd. Wie
verantwoordelijk is voor het opnemen van de bestelling gaat hier
staan. ‘Zo voorkom je dat personeel rond gaat hangen, en is er
beter zicht op nieuwe gasten of lege glazen.’ Al eerder werden
er speciale stroken op het hout geschroefd. Het is de naar eigen
zeggen, ‘snelweg voor de runners.’
Als Barry de zaak in 2002 start is Judith één van de medewerkers.
Na een tijdje slaat de vonk over en inmiddels zijn ze alweer vier
jaar getrouwd. Met Judith komt ook een stuk pure horecakennis
binnen. Zij rondde de Hotelschool af en zorgt ervoor dat ook
achter de schermen alles soepel verloopt. Op de laptop laat ze
een heus organogram zien. Ook is er een handboek voor het
personeel waarin alles over Wollebrand van A tot Z beschreven
staat.
Ze benadrukt dat bij Wollebrand de gast een vakantiegevoel moet
krijgen. ‘Omdat we zo efficiënt werken kunnen we extra energie
stoppen in het verwennen van de gast.’ Met een beetje extra
aandacht voor de dames in het gezelschap, zo blijkt. ‘Vrouwen
zijn over het algemeen kritischer dan mannen. Klopt er iets niet,
dan zullen zij als eerste opperen te vertrekken. Dus zijn we extra
kritisch op zaken als temperatuur, sfeer en hygiëne. Zo voorkom
je dat er argumenten zijn om eerder weg te willen.’
Om het personeel ‘scherp’ te houden laten ze daarnaast ook
zelf mystery visits uitvoeren door Gast is Koning. Gelukkig
waren ook de anonieme gasten die hier namens de Terras Top
100 plaatsnamen onder de indruk. ‘Mooi aangekleed terras.
Met medewerkers die steeds aanwezig waren, zonder dat het
vervelend overkwam’, meldt één juryrapport. In een ander wordt
ook het vriendelijke personeel genoemd en valt te lezen dat het
terras ‘zeer uitnodigend is. Met heaters en dekentjes voor als het
frisser wordt.’ En met hopelijk nog veel hete dagen voor de boeg
kan de recent geïnstalleerde terraskoeling zijn nut bewijzen. Zo zit
het bij Wollebrand altijd goed.

