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Belgische aspirant-chefs schitteren in Davos
Naar jaarlijkse gewoonte verzamelen alle wereldleiders in het Zwitserse Davos voor het
World Economic Forum. Van Theresa May tot Emmanuel Macron: wie in de wereld iets te
zeggen heeft, is er gewoon bij. Maar ze zijn niet alleen. 24 Belgische leerlingen van Hotelen Toerismeschool Spermalie helpen er een weeklang in de catering.

Tekst: Arne Vansteenkiste
Als 18-jarige aspirant-chef koken voor wereldsterren en wereldleiders: het is niet iedereen gegeven.
Voor de leerlingen van het zevende specialisatiejaar gastronomie uit het Brugse Spermalie is het
echter realiteit. Een week lang hielpen ze achter de schermen mee om de hoogwaardigheidsbekleders
en regeringsleiders van culinair genot te voorzien. “Het World Economic Forum is een van de grootste
evenementen van het jaar. Wereldwijd. Ook op gastronomisch vlak. Elke dag zijn er tientallen events
voor honderden gasten”, aldus Walter Lanckmans, technisch adviseur in Spermalie die de leerlingen
begeleidt. Al ruim twintig jaar zakt Spermalie met een groep leerlingen af naar Davos. Voor het derde
jaar op rij helpen ze de catering in het Ameron Lifestyle Hotel waar te maken. Doorgaans werkt er
acht man in de keuken. Tijdens de top zijn dat er maar liefst veertig.

Van Trudeau tot Clooney
“Onze leerlingen volgen er de opdrachten van de chefs en maîtres. Ze zijn volwaardige medewerkers
in de organisatie. Maar ze staan er niet alleen voor. Waar nodig zorgt een van onze praktijkleraren
voor een correcte communicatie.” De 24 leerlingen zijn verdeeld in twee groepen. Twaalf onder hen
helpen in de keuken. De anderen nemen het restaurant voor hun rekening. De Belgische hulp is er
meer dan welkom. In het hotel vinden er dagelijks tientallen events plaats voor uiteenlopende
groepen. Zo heeft Google er een vaste uitvalsbasis, maar ook de Canadese regering. “Zo mochten we
de Canadese premier bedienen: Justin Trudeau. Maar elke dag blijft een verrassing. We weten nooit
op voorhand wie de gasten zijn.” In het verleden schoven George Clooney en de kroonprins van
Saoedi-Arabië mee aan tafel. Al zijn er geen foto’s van. “Nee. Alle leerlingen moeten strikt de orders
van het hotel volgen. Geen contact zoeken of foto’s nemen van de bekendheden is daar een
onderdeel van.”

Zwitserse gastronomie
Je zou denken dat koken voor wereldsterren en vooraanstaanden de jonge leerlingen heel wat stress
bezorgt. Maar niets is minder waar. “Eigenlijk is het een stage als een ander. Ja, er zijn bekende
personen, maar die doen heel normaal. Ook tegenover het personeel. Bovendien zijn het allemáál
gasten met een hoge positie. De sfeer is heel ontspannen.” De vraag is natuurlijk wat die
hoogwaardigheidsbekleders graag eten. “Het menu is zeer uiteenlopend. We hadden een event met
enkel vegetarische hapjes. Maar evenzeer kan het vis zijn. De insteek is altijd gastronomisch en met
een duidelijke Zwitserse toets. Vooral de omvang en intensiteit is indrukwekkend. Onze leerlingen
kloppen dagen van 12 tot 14 uur. En soms is er maar een kwartier tijd om het volgende event voor te
bereiden en de zaal klaar te maken voor de nieuwe gasten. Timing is alles. Zo moesten ze in een
recordtempo 250 bordjes met groenten mooi gepresenteerd worden. Allemaal identiek. De aanblik van
zoveel borden die allemaal tot in de puntjes klaargestoomd zijn, is best imposant.”
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Voor de Spermalie-leerlingen is de stageweek in Davos sowieso een van de hoogtepunten van hun
opleiding. Eén waar ze nog lang aan zullen terugdenken. Al was het maar in de opmaak van hun cv.
“Het is iets om fier op te zijn: koken tijdens het World Economic Forum in Davos. Zoveel jonge koks
kunnen dat niet zeggen. De leerlingen krijgen ook allemaal een oorkonde vanuit het hotel. Als dank
voor wat ze een weeklang presteren.”

STREAMER
“We bedienden de Canadese premier: Justin Trudeau. Maar elke dag blijft een verrassing”
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