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Het regent afzeggingen bij hotels in
Friesland
LEEUWARDENDuizenden boekingen had Van der Valk in Leeuwarden, Sneek en
Wolvega voor de kerstdagen staan. Maar sinds gistermiddag regent het
afzeggingen.
‘Stamppotten, pizza’s, het is niet wat je bedenkt
bij je kerstdiner’

Niet eten in de gewone horeca, dan ook niet meer in hotels. De jongste lijn van het kabinet maakt
een einde aan de uitweg voor lekkerbekken: om uit dineren te kunnen, boekten ze een
hotelovernachting.

Van der Valk haalde er in de weekeinden speciaal regionale topkoks voor in huis. ,,We probeerden
er nog een beetje omzet mee te maken. Want door-de-week was het al niks’’, zegt Martin Matser
die samen met zijn broer zes Van der Valks in Friesland, de Noord-Oostpolder en Noord-Holland
exploiteert.

Ander probleem: ook zakenlieden en werklieden mogen niet meer eten. ,,We hebben momenteel
een infra-ploeg van BAM in Leeuwarden te gast. Als we die aan het einde van een werkdag geen
eten mogen geven..., tja, hoe moet het dan?’’ In de eerste lockdown loste Matser het op door in de
lobby twee afhaalpunten voor ontbijt en warme maaltijden in te richten.

Spannend voor Matser is ook of de grote schaatsbubbel doorgaat voor de internationale
toptoernooien in Thialf, eind december en half januari. De Van der Valks in Sneek en Wolvega
zouden bomvol schaatsers zitten. Ook voor Thialf-directeur Marc Winters was gistermiddag nog
niet duidelijk of die toernooien doorgang kunnen vinden.

Toch probeert Matser het leuk te houden voor zijn personeel. ,,Horecamensen houden van
gezelligheid. Dus we gaan een coronabos planten. Ik heb 1500 boompjes gekocht van 1,5 meter,
van alles wat. En die gaan we vrijdag met elkaar hier voor de deur planten. Dat ze later denken: ja,
dat was toen zo in coronatijd, dan deed je dat.’’

Bij Hotel Zeezicht op Vlieland begon de telefoon gistermiddag te rinkelen, zodra het nieuws over
de verstrengde maatregelen uitlekte. ,,We hebben hier natuurlijk die filmaanbiedingen met Podium
Vlieland’’, zegt hotelmanager Melle van Laar van Zeezicht. ,,Dat begint woensdag al. We hadden
aardig wat kamers volgeboekt, maar films mogen al niet. Dat wordt dus moeilijk.’’
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Toch gaat Van Laar ervan uit dat er gasten naar het eiland zullen blijven komen. ,,Dat eten is wel
een dingetje. Het is natuurlijk eerst nog koffiedik kijken. Wij gaan ervan uit dat we roomservice
mogen blijven aanbieden. Tijdens de eerste lockdown moesten onze gasten hun ontbijt en
avondeten zelf ophalen in de hal. Dat ging best goed en veilig.’’

Anders zijn de hotelgasten genoodzaakt hun lunch en diner te bestellen bij de Vlielander
horecazaken die zijn gaan bezorgen. ,,Westcord doet bijvoorbeeld pizza’s, Puur doet stampotten.
Het is natuurlijk niet wat je bedenkt bij je kerstdiner, pizza eten op de punt van je hotelbed. Maar wij
doen er alles aan om het eiland een beetje gezellig aan te kleden. Je kunt hier natuurlijk prachtig
wandelen op de Hors of in de duinen. Er is hier genoeg ruimte.’’


