


 

 

OP VADER-ZOONWEEKEND NAAR WEST-ZEEUWS-VLAANDEREN 



 



 

 

PAVILJOEN CAPTAINS PARADISE OP HET STRAND VAN CADZAND-BAD. JEROEN VERMEIREN 

Niets mis met moeder-dochterweekends, maar hoe zit dat met vaders en 

zonen? Zij lijken niet zelden alleen voorbestemd om samen naar het voetbal te 

kijken. Redacteur Jeroen Vermeiren (47) trok met zoon Cas (12) een weekend 

naar Cadzand voor flink wat gedol, en af en toe een serieus gesprek over het 

leven. Ja hoor: Het Leven. De tijden zijn veranderd. Gelukkig maar! 



 

REPORTER JEROEN MET ZIJN ZOON CAS (12). JEROEN VERMEIREN 

Een vrijdagavond in de herfst, ergens tussen 17 en 18 uur. Ik heb 'zoonmans' opgepikt aan de 

schoolpoort en na een korte stop thuis, zetten we koers naar Cadzand. Niet Cadzand in 

Zeeland, maar in West-Zeeuws-Vlaanderen. Die nuance blijkt niet weinig belangrijk. Vanuit 



Gent is het hoop en al vijftig minuten rijden naar het Strandhotel, dat aan de ene kant uitkijkt 

op de Noordzee, en aan de andere kant op het groene, vitale achterland. Hier geen hoogbouw 

die het uitzicht op de polders belemmert, maar een weidsheid waarvan je enkele kilometers 

verderop in Vlaanderen het bestaan niet durft te vermoeden. 

Het goede leven 

We krijgen prompt een aperitief aangeboden in de ruim bemeten lounge, die in alles 'het 

goede leven' uitstraalt. Van canapés waar je lekker in onderuitzakt over een zee aan verse 

bloemen en een sfeervol haardvuur, tot een cadeauwinkeltje met lifestyleproducten. Dat de 

levenskunst centraal staat, mag ook blijken uit het feit dat Pure C hier resideert. U weet wel, 

het tweesterrenrestaurant dat eerst kookgod Sergio Hermans toebehoorde, maar nu in handen 

is van chef Syrco Bakker. 

 

Nadat we geïntalleerd zijn in onze suite, nemen we de hoteluitgang die uitgeeft op de duinen 

en het strand. Een pad leidt ons naar het Strandpaviljoen, op vijf minuten stappen. Nu ja, in 

normale omstandigheden. Zoon Cas heeft kort voor ons gepland weekend brokken gemaakt 

bij het skaten. Zijn rechtervoet zit in het gips en hij gaat dus 'te kruk'. We klinken op onze 

tête-à-tête en smeden plannen voor de komende twee dagen. 

Haaien en Roosevelt 

De volgende ochtend word ik na het ontbijt opgewacht door Monique van de Bilt van het 

Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen voor een wandeling door Cadzand. Ze vertelt honderduit 

over de geschiedenis van de streek. "Hier in West-Zeeuws-Vlaanderen wonen zo'n 25.000 

mensen. Dat staat in schril contrast tot de 3 à 5 miljoen toeristen die jaarlijks deze streek 

aandoen. Het is heerlijk fietsen in de polders of haaientanden zoeken op het strand." 

 

"Jawel, haaientanden", lacht ze. "Fossielen van 33 tot 35 miljoen jaar oud, en die vind je hier 

met een beetje geluk tijdens het strandjutten. In de zomer worden er zoektochten opgezet voor 

kinderen." 

 

Monique leidt me naar de jachthaven, waar je naast mooie zeiljachten ook de Walk of 

Freedom vindt, een oorlogsmonument vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin D. 

Roosevelt. Hij formuleerde in 1941 de Vier Vrijheden van de mens: vrijheid van 

meningsuiting, godsdienst en gebrek, en vrijwaring van vrees. Die dienden later als basis voor 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Dit monument is een eerbetoon aan 

de laureaten van de Roosevelt Four Freedoms Awards, een prijs die tweejaarlijks wordt 

uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan 

die vier vrijheden", verduidelijkt Monique. "Wist je trouwens dat Roosevelt roots had in 

West-Zeeuws Vlaanderen? Hij zou een afstammeling geweest zijn van Claes Maartenszoon 

van Rosevelt, die in de 17de eeuw vanuit Oud-Vossemeer naar Nieuw Amsterdam in Amerika 

vertrok. Hij staat te boek als de stamvader van alle Amerikaanse Roosevelts. Hij droeg deze 

streek in zijn hart." 

Bizar 

Omdat Cas slecht te been is, heeft het hotel een golfkarretje voor ons geregeld. Dat kan je 

huren aan de receptie en blijkt de ideale manier om de mooie, brede fietspaden te ontdekken 

die zich een weg doorheen de polders slingeren. Via prachtige landschappen tuffen we met 

een slakkengang - het ding haalt met moeite 25 km per uur - naar Sluis, waar ons een bezoek 

aan een wel heel bijzonder museum wacht: Bizarium. Het verzamelt een collectie knotsgekke 

uitvindingen, zoals een haargroeihelm, een zwemparaplu, een vliegfiets en een wandelende 

duikboot. De bezieler, West-Vlaming Marc De Jonghe, neemt al snel 'zoonmans' mee op 

sleeptouw om de werking van een aantal bizarre uitvindingen te demonstreren. Cas kijkt zijn 

ogen uit, terwijl ik stiekem hoop dat zijn appetijt voor het vak Natuurwetenschappen wat 



aangescherpt wordt. 

 

Wanneer we na een boeiend anderhalf uur weer buiten staan, kijkt Cas mij glimlachend aan. 

Contente zoon, contente vader. 

 

Of we misschien het Belfort van Sluis zullen bezoeken?, opper ik. Daar bevindt zich een 

museum gewijd aan wijlen Johan Hendrik van Dale, Sluizenaar én grondlegger van 'De Dikke 

van Dale'. Deze taalminnaar wil daar wel eens gaan piepen. "Gaan we niet beter shoppen, 

papa?", klinkt het flemerig. Ik schiet in de lach. Anno 2021 gaan jongens net zo goed op jacht 

in de winkelstraten, en die vind je volop in Sluis. We gaan op zoek naar een trui, maar mijn 

twaalfjarige vindt niets naar zijn meug. Zoonmans laat wél zijn oog vallen op een betaalbare 

horloge. Ik zwicht. 

 

Terug aan boord van ons golfkarretje vraagt hij of hij even mag rijden. Ik laat hem 

plaatsnemen op mijn schoot, houd zelf de voeten stevig op de pedalen, maar gun hem wat 

stuurplezier. Meneertje geniet met volle teugen. 

 

In ons hotel frissen we ons even op, om vervolgens met onze eigen auto koers te zetten naar 

IJzendijke, op zo'n 25 minuten rijden van Cadzand. We gaan er dineren in De Lausanne, het 

restaurant van slagerszoon en chef-kok Hans Ulijn. Hans escorteert ons zelf naar ons tafeltje, 

laat een aperitief aanrukken en serveert wat gerookte worst van het huis en zelfgemaakte 

varkensrillettes. 

What the f*ck?! 

"Wij bereiden alleen vlees van eigen kweek, en dat verschil proef je", stelt Hans Ulijn. Het 

blijkt niet gelogen wanneer er niet veel later een entrecote van Belgisch wit-blauw (ik) en een 

verse steak startaar (zoonmans) op tafel verschijnen. Cas proeft en zijn ogen worden groot. 

"Papa, check dit!", klinkt het 

 

enthousiast, en hij steekt zijn vork met 'préparé' uit naar mij. Ik check het. Ook mijn ogen 

worden groot. Vervolgens proef ik van mijn perfect saignant gebakken entrecote. Het vlees 

smelt op mijn tong. Nu is het mijn beurt om zoonmans te laten proeven. "What the f*ck?!", 

klinkt het enkele tellen later. Hij bedient zich van het idioom van zijn generatie, zoveel is 

duidelijk. 

 

De volgende ochtend worden we na een verkwikkend ontbijt verwacht op Moio Beach om te 

'blokarten' met een strandkar, aangevoerd door een zeil. Maar er is geen zuchtje wind en ons 

strandavontuur valt in het water. Als we willen, mogen we 'suppen' in de plaats. Spek naar 

Cas' sportieve bek, alleen zit dat vermaledijde gips in de weg. We twijfelen nog even om in 

Cadzand aan boord te stappen van een wavekart - een zodiac-achtig bootje - om mee door de 

golven te sjezen, maar besluiten wijselijk ook dat niet te doen. 

 

Dan maar op ons gemakje naar huis langs mooie wegen, met nog een stop voor een 

pannenkoek. Of hij het een beetje leuk vond, wil ik weten. Hij knikt. "Wanneer gaan we 

eigenlijk eens naar Amsterdam?", vraagt hij. "En kunnen we niet gewoon in Nederland komen 

wonen? Ik vind het hier veel chiller." Die appeltjes van oranje hebben een hart gestolen. 

 

Meer info over West-Zeeuws Vlaanderen: www.WeZienJeHierGraag.nl 

Golfkar huren 

Electric Move Shop 

 



Boulevard de Wielingen 78-80, 4506 JL Cadzand-Bad. 

 

rent@invest-mobile.com 

Fietsen huren 

Neptunus Tweewielers 

 

Boulevard de Wielingen 44, 4506 JK Cadzand. 

 

info@neptunustweewielers.nl 

Wandelen 

Stichting Gidsenteam Zeeuwsch-Vlaanderen 

 

info@gidsenteam-zvl.nl 

 

Natuurpark Het Zwin 

 

Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist. info@zwin.be 

Avontuur 

Moio Beach 

 

Vlamingpolderweg 3a, Duinovergang 9, 4506 HZ Cadzand. info@moio.nl 

 

Wavekarting 

 

Boulevard de Wielingen 80, 4506 JL Cadzand. 

 

info@knokkeboat.be 

 

Knokke Boat 

 

Zeehonden Discovery 

 

Rederskaai 1, 8380 Zeebrugge. info@knokkeboat.be 

Cultuur 

Bizarium Museum 

 

Hoogstraat 35, 4524 AA Sluis 

 

Belfort Sluis 

 

Groote Markt 1, 4524 CD Sluis 

Logeren 

Strandhotel 

 

Boulevard de Wielingen 49, 4506 JK Cadzand. www.strandhotel.eu 

Eten 

Restaurant De Lausanne 

 

Vlees van eigen kweek en bereid volgens de regels van de kunst. 

 



Markt 8, 4515 BA IJzendijke, info@delausanne.nl 

 

AIRrepublic 

 

De brasserie van Sergio Herman in de jachthaven van Cadzand. Open van vrijdag tot en met 

dinsdag voor lunch vanaf 12 uur en diner vanaf 18 uur. 

 

Maritiem Plaza 1, 4506 KZ Cadzand-Bad. 

 

contact@air-republic.com 

 

Pure C** 

 

Een eerbetoon aan Zeeland. Chef Syrco Bakker is goed voor twee Michelinsterren. 

 

Boulevard de Wielingen 49, 4506 JK Cadzand-Bad, contact@pure-c.nl 
 


