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Locatie: een driesterrenrestaurant in Zwolle. De één eigenaar, de ander gast. Ze kennen
elkaar al jaren, maar alleen van tv en uit de bladen. Voor het eerst een handdruk en
daarna meteen een dubbelinterview. Verlegen zijn beide heren allerminst, maar het ontzag
voor de ander is bijna voelbaar. De geregeld piepende smartphones worden genegeerd.
Er zijn nu belangrijker zaken. Twee métiers, twee kampioenen. Of zijn het vier métiers?

‘Het ontzag voor de ander
is BIJNA voelbaar’

Jonnie: ‘Wist jij dat ik ook heb gejudood? Van mijn tiende tot mijn
vijftiende. Ik mocht op voor de zwarte band, maar kreeg een
rugblessure. Ik moest toen van mijn ouders kiezen tussen judoën - dus
een paar keer in de week op de fiets naar Steenwijk - of voetballen in
het dorp. Het werd dus voetballen. Eigenlijk jammer, want judo lag me
wel. Ik kon het aardig en judo is ook gewoon een heel goede sport. Je
traint alles: kracht, snelheid, coördinatie...’
Dennis: ‘Iedere getalenteerde jonge judoka komt vroeg of laat voor die
keuze: stoppen of doorgaan en proberen écht goed te worden. Jammer
genoeg kiezen veel jongens dan voor een andere sport, vaak voetbal. Ik
snap het wel. Voetballen doe je er gemakkelijker even bij, met judo kan
dat niet. Heb je met voetbal een day off of weinig zin, dan doe je een
tikkie breed. Met judo is het man tegen man en kun je geen moment
verslappen. Doe je dat wel, dan word je afgemaakt.‘
Iemand met een bijzonder talent ontkomt er vaak niet aan dat
hij een team om zich moet verzamelen om dat talent optimaal te
kunnen benutten. Dat geldt voor Jonnie in de keuken, maar geldt
dat ook op de judomat? Judo is immers een individuele sport.

judoka/dj versus kok/hotelier

Dennis: ‘Natuurlijk. Je moet zelf je wedstrijden winnen, maar dat kan
alleen als je een ploeg om je heen hebt die precies hetzelfde doel heeft
als jij. Je kunt moeilijk in je eentje trainen, dus heb je sparringpartners
nodig. Maar ook een trainer, medische begeleiders en mensen die
van alles voor je regelen. Al die mensen zorgen ervoor dat jij je kunt
concentreren op datgene waar je goed in bent. In mijn geval judoën.
Ik neem aan dat voor jou hetzelfde geldt, Jonnie.’

Jonnie: ‘Zeker. Het zou leuk zijn als je het alleen afkon. Toen Thérèse
en ik net begonnen deden we het ook met z’n tweeën. Maar wil je je
ontwikkelen en de kwaliteit bieden die je voor ogen hebt, dan heb je
ook anderen nodig. Dat wil trouwens niet zeggen dat je altijd maar
moet blijven groeien. Het gaat er vooral om dat je weet waar je met je
zaak naartoe wilt. Op het moment dat je dat weet, ga je daaraan werken.’
Dennis: ‘Bij mij heeft het ook wel even geduurd voor ik doorhad welke
dingen ik aan anderen moest overlaten, maar daarna kreeg ik ook echt
de ruimte om me volledig te focussen op míjn werk: mensen op hun
rug smijten en medailles winnen.’
Jonnie: ‘Om een voorbeeld te geven: ik heb hier een man of twintig
in de keuken staan en we bakken twee keer per dag brood. Dat kan
ik natuurlijk moeilijk steeds zelf doen en tegelijkertijd controleren
of de vis wel goed binnenkomt. Dat betekent trouwens niet dat je je
handen ervan aftrekt. Je blijft er bovenop zitten, want het moet goed.
Een ander voorbeeld: ik heb niet veel met zoetigheid, maar die jongen
die voor mij de patisserie doet, vindt niks mooier. Vorige week werd ie
zelfs Nederlands kampioen. Dan laat ik hem toch mooi zijn gang gaan?’
Je hebt niets met zoetigheid. Kun je het dan wel beoordelen?
Jonnie: ‘Juist wel! Als zelfs ík het goed vind, dan is het ook echt goed.
Kunnen we die cd van jou niet even opzetten, Dennis? Heb je er eentje
bij je? Je had er laatst een in het hotel achtergelaten, die werd meteen
ingepikt door onze butlers. Ze draaien hem in de auto waarmee we
gasten rijden. Ik heb hem een paar keer gehoord en vind hem echt
geweldig.’
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‘Je moet je concentreren op datgene waar je goed in bent’
Jonnie: ‘Een paar jaar terug stond ik op de voorpagina van de Wallstreet
Journal. In het artikel werd me gevraagd naar restaurants waar ik zelf
wel eens ging eten. Ik dacht, wat kan mij het schelen? Dus ik noem
‘t Achterhuus in Giethoorn. Belt mijn broer me een paar weken later
op. ‘Wat flik je me nou,’ roept-ie. ‘Er rijdt hier net een dikke Jaguar
voor met twee mensen uit Gstaad. Wat moet ik die voorzetten, een
pannenkoek?’ Het liep gelukkig allemaal goed af. Die mensen hebben
genoten van een biefstukje van mijn broer. Maar om op je vraag
terug te komen, ik heb van mijn broer nog nooit gehoord dat hij er
last van heeft dat wij een bekende tent hebben.’
Dennis: ‘Mijn broer Elco heeft meer talent dan ik, maar door allerlei
oorzaken - vooral blessures - stond hij toch altijd een beetje in mijn
schaduw. Bij ons is dat geen issue. Bij jou zal het niet veel anders zijn.’
Dennis: ‘Ik stuur je wel een nieuwe. We hadden trouwens een geweldige kamer in jullie hotel. Er lagen zelfs rozenblaadjes op het bed. Ik zei
tegen mijn vrouw: ‘Ik geloof dat Jonnie wil dat we het gezellig hebben!’
Dennis, je bent nu bezig aan een tweede, totaal andere carrière als
dj. Wat voor muziek draai je en wie is je publiek?

Dat moest direct goed. En dus investeer je extra en weet je dat de
eerste drie, vier jaar alle winst van het restaurant rechtstreeks naar
het hotel gaat. Stond er laatst een stuk in de krant van: ze liggen
bijna op hun gat, want ze maken geen winst. Maar wij kunnen heel
goed uitleggen hoe dat komt en waarom we het zo hebben gedaan.’

Jonnie: ‘Bij ons speelt het ook niet. Als je verstandhouding onderling
goed is, dan kan het nooit een probleem zijn.’
Jonnie: ‘Trouwens, hoe is dat eigenlijk bij een judoka? Een oudvoetballer trapt nog regelmatig een balletje, sta jij nog wel eens op de
mat?’

Dennis: ‘Je moet wel de káns krijgen om het uit te leggen.‘
Dennis: ‘Wat ik draai kun je het beste omschrijven als disco-house.
Ik draai veel op bedrijfsevenementen en dan is je publiek breed;
je moet daar je muziek op aanpassen. Toch merk je dat het de laatste
jaren wat naar elkaar toe trekt. Ouderen kennen zelfs The Black Eyed
Peas en jongeren vragen om plaatjes van Michael Jackson. Van de
week had ik een evenement in Duitsland, een beurs met veel grijze
pakken, maar uiteindelijk stond iedereen uit zijn dak te gaan. Alles
door elkaar. Dat is toch geweldig?’
Bekijkt men de dj Dennis van der Geest extra kritisch omdat hij
bekend werd met iets heel anders? Word je nu niet net zo bekeken
als bijvoorbeeld een zanger die ook zo nodig moet acteren?
Dennis: ‘Misschien hier en daar. In de ogen van sommigen zou ik
voor eeuwig de judoka moeten blijven. Zo’n switch vinden sommige
mensen maar lastig. Het enige wat ik daar tegenover kan stellen, is
kwaliteit leveren; goed draaien dus. En dan gebeurt het nog steeds dat
ze na een optreden naar je toe komen en zeggen: ‘Nou, dat hadden we
niet verwacht.’
Jonnie: ‘Ik heb eigenlijk ook een tweede carrière. Die van hotelier. Wordt
er ook wel geroepen: je moet achter je fornuis blijven. Zware onzin.
Ik doe waar ik zin in heb en ik weet wat ik kan. En belangrijker nog:
ik weet wat ik niet kan.’
Dennis: ‘Alles wat je doet, wordt onder een vergrootglas gelegd.
Daarom moet het top zijn. Ik heb nu een cd gemaakt. Dan weet je: die
gaat meer aandacht krijgen dan die van een dj met een onbekende
naam. Ze staan klaar om je kop eraf te hakken. Het was dus voor mij
heel belangrijk om met iets goeds te komen. En ik denk dat dat is gelukt.’
Jonnie: ‘Geldt voor ons precies hetzelfde. Toen we het restaurant
begonnen, konden we rustig bouwen. Maar met ons hotel kon dat niet.
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Jonnie: ‘Die kans kregen we dus niet. Die journalist moest en zou het op
zijn manier in de krant zetten aan de hand van onze cijfers over 2009.
Natuurlijk hebben wij een risico genomen met een grote investering.
Maar iedereen snapt ook dat je dan nooit meteen torenhoge winst
kunt verwachten. Dat is dus het nadeel van een bekende naam.
Maar we zeuren niet hoor, er zijn ook genoeg voordelen.’

Dennis: ‘Ik sta nog ongeveer één keer in de week op de mat.
Krachttraining doe ik ook nog steeds. Samen met mijn broer Elco. Die
is nog actief judoka.’
Jonnie: ‘Maar geen carrière als judocoach?’
Dennis: ‘Nee. Ik vind het leuk om nog een beetje te judoën, maar het
geijkte pad van sporter naar coach spreekt mij niet zo aan. Ik vind het

mooi om nu iets heel anders te doen. Iets waar ik ook passie voor heb
en waarin ik me nog op zo veel vlakken kan ontwikkelen.‘
Jonnie: ‘Ja, dat is mooi. En je kunt als trainer natuurlijk wel een ander
naar de top brengen, maar dan doe je het niet zelf. Dat is toch anders.’
Hoe bepalend is een dj of een kok voor een geslaagde avond?
Dennis: ‘Je rol als dj is niet zo groot als veel mensen denken. Je kunt
het nog zo goed doen, je bent toch afhankelijk van veel factoren. Ik
kan heel goed draaien, maar als bijvoorbeeld de locatie beneden peil
is, dan wordt het lastig. Ik hoef Jonnie niet te vertellen hoe belangrijk
sfeer is.’
Jonnie: ‘Heel belangrijk. Alles moet goed zijn. Bediening, het pand, het
interieur, alles samen bepaalt het succes. Daarom hamer ik er ook altijd
op dat de bediening goed vertelt wat ze de mensen serveren, zodat
ze weten dat ze iets krijgen wat ze niet gewend zijn.’
Dennis: ‘Op feesten draaien is wat dat betreft gemakkelijker, want
daar komt iedereen om te feesten. Op een bedrijfsevenement is het
vaak even aftasten. Het komt wel voor dat ze me van tevoren komen
vertellen dat het meteen moet knallen. Gooi je er een flinke plaat in,
gaan ze ineens koffie en cognac serveren. Dat werkt dus niet. Ik begin
daarom veel liever rustig met het neerzetten van een sfeer. Als dj ben
je dienstbaar, je bent er voor het publiek, niet voor jezelf. Ik zal dan
ook nooit geforceerd mijn best doen om mijn stempel op zo’n avond
te drukken. Pas als je ze echt mee hebt, kun je eens wat geks doen.’
Jonnie: ‘Herkenbaar. Jij doet het voor je publiek, wij voor de gasten.’

Dennis: ‘Exact. Ik krijg de kans als dj omdat de mensen me kennen.
Zo is het ook.’
Dennis’ broer is judoka, zijn vader coach. Jonnies ouders hadden
een eetcafé en zijn broer heeft een restaurant. Is het, om echt goed
te worden, belangrijk voor jullie geweest dat je familie hebt die in
hetzelfde vak zit?
Dennis: ‘Voor mij wel. Mijn vader is altijd mijn belangrijkste coach
geweest. Hij begon een sportschool in Haarlem met zeven betalende
leden. Dat heeft hij uitgebouwd tot een prachtig bedrijf met de
faciliteiten voor judoka’s om zo ver mogelijk te komen. Daar ben ik
helemaal in meegegroeid.’
Jonnie: ‘Voor mij geldt dat wat minder, hoewel ik natuurlijk niet
voor niets in het horecavak terecht ben gekomen. Mijn vader was
bijvoorbeeld niet mijn coach, omdat hij vroeg overleed. Maar dan
nog: hij was meer caféhouder dan restauranthouder. Mijn moeder was
een uitstekende kokkin, maar ze kookte vooral voor toeristen. Dat is
toch iets anders dan wat ik doe. Mijn broer heeft ook een heel ander
restaurant dan ik, ook dat is vooral gericht op toeristen.’
Dennis: ‘Het lijkt me voor hem best lastig dat hij een broer heeft met
drie sterren.’

‘Alles wat je doet,
wordt onder een
vergrootglas gelegd’

Dennis van der Geest werd als judoka wereldkampioen,
tweemaal Europees kampioen en tienmaal Nederlands
kampioen. Ook behaalde hij Olympisch brons. Inmiddels
is hij een veelgevraagde dj.
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