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Ladies First, de netwerkclub voor ambitieuze zakenvrouwen, kwam weer bijeen.
De dames waren niet stil te krijgen. Tot er over mode werd gesproken. Op Ibiza
wordt weer gesproken over The Harbour Club, die aan Talamanca Beach komt.

LEO
VAN DER
VELDE

Jaap Rijnbende windt societyladies weer om zijn vinger

Danielle Etienne, aanbevolen door opdrachtgevers.

Danielle coacht en
traint haar klanten

Op een diplomatieke receptie
of societypartijtje lopen we
meestal wel twee of meer adviseurs tegen het lijf. Mannen
noemen zich consultant.
Vrouwen hebben een bureau,
waarmee ze iets in organisatie
of werving doen. Vaak ook in
gebakken lucht.
Danielle Etienne van DSE
staat, volgens opdrachtgevers
die haar op zo’n feestje omringen, wél goed bekend om coaching en training. „Mijn ervaring ligt op het gebied van
commerciële en leiderschapstrainingen,” zegt ze meteen.
„Ik leer ook mensen van retail
en sales de vertaalslag te
maken. Vanuit theorie naar
praktijk.” We mogen in haar
smartphone meekijken naar
bedankjes van ﬁrma’s, die
Etienne al vooruit heeft geholpen. „Lezen mag, maar noem
die bedrijven maar niet.”

Hans Vianen: Goede wijn behoeft geen krans.

Hans Vianen naar
Résidence Wijnen

Wijnprofessional Hans Vianen is in dienst getreden bij
wijnimporteur Résidence Wijnen. De ras-Hagenaar is daar
nationaal accountmanager
voor een aantal belangrijke
wijnhuizen geworden. Vianen,
al vanaf het begin van zijn
carrière werkzaam in de wijnhandel, werkte hiervoor ruim
14 jaar voor de Activin Wine
Group. Hij volgt met de overstap zijn ambitie om een enthousiast en jong bedrijf verder te helpen groeien.
„We hebben prachtige wijnhuizen als Enate, Alois Lageder, Gosset, Artadi en Billecart Salmon in het assortiment. Ik zie veel mogelijkheden en zal mijn kennis en netwerk gebruiken om dit assortiment stevig in de zakelijke
markt te zetten. Ik zal me dan
ook bezig houden met meerdere facetten van het bedrijf.
Niet alleen met verkoop, maar
ook met marketing en communicatie.” A votre santé.

De Haagse modeontwerper Jaap
Rijnbende dempt toch even zijn
stem als hij aan de bar van Auberge
De Kieviet in Wassenaar zegt dat
kleding in hoge mate bepalend is
voor het beeld dat van iemand
wordt gevormd. Rondom Rijnbende
kletsen zeventig ondernemende
vrouwen van zakennetwerk Ladies
First in groepjes. Niemand lijkt te
luisteren.
Maar de meeste dames horen en
zien álles. Sommigen snakken zichtbaar naar Jaaps tips, die straks
komen. ,,Je moet uitgaan van je
eigen identiteit. Iedere vrouw heeft
mogelijkheden om zelf dat beeld te
creëren,” gunt Rijnbende alvast een
kijkje in de keuken. De ontwerper,
die volgens eigen zeggen in zijn winkel op de hoek van de Breitnerlaan
en de Van Hoytemastraat elke
vrouw weet te verrassen, zegt ook
dat de dames zelfs met weinig kleding, maar wel van kwaliteit, uitstekend uit de voeten kunnen. ,,Mits ze

maar goed weten te combineren.”
Dan troont president Marijke
van der Velde me mee naar fotografe Esther van der Lecq, die
voor de damesclub de foto’s maakt.
Schat van een vrouw, al valt haar
foto van Jaap, omringd door vier
dames, achteraf ietsjes tegen. Jolijn
Zeeuwen, directeur Hilton The
Hague, prijkt zelfs met een ruisje op
het kiekje. Even luisteren we geboeid naar mr. Joan van Leeuwen. De Wassenaarse advocate is
gespecialiseerd in familie- en erfrecht en heeft een kindercoach op
kantoor. Ook de Haagse kandidaatnotaris mr. Miriam van de Velde
weet waar ze het over heeft.
We kijken en luisteren nieuwsgierig naar Liesbeth van den Broek,
Rozanna Brak, Paulien van den
Ende, Mirella Wessels, Jolanda
Mens en naar Annemarie Slingenberg. Allemaal manager of beleggingsadviseur, er zit zelfs een
heuse mindfulnesscoach tussen.

Ontwerper Jaap Rijnbende met v.l.n.r. Mirella Wessels, Marijke van
der Velde, Pauline Hallink en Jolijn Zeeuwen. FOTO ESTHER VAN DER LECQ

Pauline Hallink is weer gastdocent
voor cabinepersoneel. Het rumoer
van zeventig druk pratende vrou-

wen moet op de Stoeplaan te horen
zijn. Maar als Rijnbende begint, kun
je een speld horen vallen.

‘Hierhebikaltijdvangedroomd’
Als John de Jong ’s morgens om zeven uur bij
een graadje of 14 op Schiphol staat voor zijn zoveelste vlucht naar het zonnige Ibiza (27 graden)
is hij een gelukkig mens. ,,Het is altijd al mijn
droom geweest om ooit een goed vis- en vleesrestaurant in Spanje te beginnen,” vertelt de Haagse
horecaondernemer enthousiast, ,,en nu is het
bijna zover.”
Ondanks de verhalen op het roddeleiland over
problemen met de verbouwing staat de opening
gewoon nog steeds begin juli gepland. Maar eerst
is er nog komende maandag de ofﬁciële opening
van The Oyster Club, zijn andere nieuwe hotspot.
Prominent in het Olympisch Stadion Amsterdam,
op de plek waar voorheen Vak-Zuid zat. De Jong
praat daar net zo lyrisch over als over The Harbour Club in Scheveningen (de eerste) en die in
Rotterdam en de hoofdstad en straks zijn número
de cuatro op Ibiza.
Dik twee uurtjes na zijn vertrek uit Amsterdam
landt John op Aeropuerto de Ibiza en kan hij
meteen z’n colbert uitdoen. Kwartiertje rijden
met de auto en dan staat de Hagenaar al op de
Carretera de ses feixes, waar de nieuwe loot aan
de horecastam aan Talamanca Beach ligt. De
muurschildering van Selwyn Senatori is klaar en
Jean-Paul Lacor heeft er tijdens het proefkoken
al oesters gegeten. ‘The oysters are to die for.’
Dat is ook precies wat De Jong, inmiddels al in
T-shirt en korte broek gestoken, wil. Zijn succesvolle restaurant-concept in Nederland moet ook
op Ibiza worden doorgevoerd. Hij heeft goede afspraken met de Spaanse vissers in de haven,
waardoor hoofdzakelijk met dagvers gevangen

The Harbour Club Ibiza vanuit zee gezien. Komende maand gaat de pleisterplaats voor de jetset op het Spaanse eiland open. Het is het vierde Harbour-restaurant van de Haagse horecaondernemer John de Jong (inzet) en compagnon Richard van Leeuwen. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

vis kan worden gewerkt. Ook op Ibiza staan de
‘fruits de mer’ en oesters en kreeft op het menu.
En ook aan het strand rekent John de Jong op de
echte liefhebbers van ‘dryaged’ Black Angus vlees.

Dat in speciale ‘rijpingskasten’ drie weken wordt
gedroogd, waardoor het rundvlees nog smaakvoller, malser en sappiger wordt. Met de bubbels bij
het eten zit het ook helemaal goed.

Tweede kinderrally van start

De kinderen zijn helemaal klaar voor ‘hun’ rally, die morgen begint.

Morgen start de tweede editie van
de Juliana Kinder Rally in Den
Haag. Het evenement, waar verschillende oldtimers en bijzondere
bolides aan deelnemen, is bedoeld
voor chronisch zieke en gehandicapte kinderen. Zij kunnen een
dagje onbezorgd genieten en zullen de bestuurders van de auto’s
naar de ﬁnish navigeren.
De rally wordt belangeloos georganiseerd door de jeugdcommissies van de Haagse en Wassenaarse
Rotaryclubs in samenwerking met

het Juliana Kinderziekenhuis,
Chrome Classic Car Events, R.C.DRally’s, het Promenade Hotel en
het Zeldzame Ziekten Fonds. Eric
van de Maarel, een van de organisatoren: ,,We willen chronisch
zieke kinderen een onvergetelijke
dag bezorgen. Zij zijn tijdens de
rally de baas.”
De rally start om 11.00 uur bij
het Juliana Kinderziekenhuis en is
niet bedoeld om geld in te zamelen
voor het goede doel, de rally zelf is
deze keer het goede doel.

