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01 Een fo shou ook wel ‘Buddha’s hand’ 
genoemd. Het is een toffe ‘striped oolong’ 
uit Wuyishan, China. Ik hou van die stevige, 
volle rotstheeën. Ze zijn op een zwoele 
manier zoet en prachtig in balans met 
het minerale uit het terroir. Met een kop 
dampende thee zie je jezelf zitten op die 
warme rotsen in de zon omgeven door 
lycheebomen, kamperfoelie en kaneel. 

02 Aan de mooie mensen die me omringen, 
familie en vrienden. Als theesommelier je 
weg zoeken, is een pittige uitdaging. Toen ik 
met mijn bedrijf De natuurlijke weg van thee 
startte en later met ons merk Be Your Tea gaf 
en geeft hun vertrouwen in wat ik doe mij veel 
energie om hard te werken en de durf om mijn 
intuïtie te volgen.

03 Van kleffe chocolade, mierzoete thee of 
saaie koffie. Maar ik mok zelden. Af en toe 
eens als ik alwéér de weg verloren ben. Ik 
word eerder boos door onrechtvaardigheid 
of door bureaucratische lompheid. En nog 
veel vaker loop ik rond als een onrustig 
kieken zonder ‘mok’.

04 Een perfect geroosterde oolong die de 
natuurlijke flavour van de thee bekrachtigt 
zonder sporen van het roosteren na te laten. 
Wat mij betreft zijn oolongs ook uitermate 
geschikt voor culinaire experimenten en 
span nende combinaties. 

05 Ik denk door toewijding, veel liefde 
voor mijn vak, een handvol talent en een 
sterke focus tijdens de wedstrijd. Er wordt 
gefluisterd dat ik goed ben in blind tasting.

06 When it’s hot, drink hot! IJsthee is 
geweldig en toch zul je mij er zelden op 
betrappen in de zomer. Voor mij is de zomer 
het ultieme moment voor jonge pu’er en 
groene thee zoals gyokuro, een mooie 

kwaliteit bi luo chun of andere lichte theeën 
zoals een silver needle (witte thee) of 
baozhong (oolong). Afkoelend en verfrissend.
 
07 Thee is een uitermate boeiend 
natuurproduct, dat zorg en respect ver dient. In 
theetuinen waar de families slechts één keer 
per jaar oogsten en produceren, is elke stap, 
vanaf het bepalen van het plukmoment tot 
en met het inpakken van de thee bepalend. 
En met het eindproduct in handen, heeft 
goed theezetten weinig te maken met een 
kunstje opvoeren. Een theesommelier biedt 
gastronomische meerwaarde door met 
verfijning thee te zetten. 

08 Oei, nu waag ik me op glad ijs! Een 
Nederlander neemt meer risico, komt sneller 
uit zijn comfortzone om wat nieuws te leren 
kennen. De theemarkt opent zich dan ook 
opmerkelijk sneller bij de noorderburen. Een 
Belg is afwachtend, maar eenmaal de smaak 
van kwaliteit te pakken, laat hij niet zo snel 
meer los en is zijn hart veroverd.

09 Buiten met een waterketel op een 
gasvuurtje theezetten tijdens een gong 
fu cha-ceremonie voor mensen die zich 
helemaal laten meenemen in het moment. 
Dat is heerlijk. Als we nadien ervaringen 
uitwisselen, ben ik ontroerd door hun intense 
en persoonlijke beleving, hoe ze opeens 
de natuur om zich heen anders en vooral 
indringender waarnemen. De oprechte 
verbondenheid met anderen, met thee als 
verbindende factor, is onvergetelijk.

10 Ik hou erg veel van kunst; hedendaagse 
dans, muziek, beeldende kunst, theater, 
poëzie. De esthetiek in bewegingen, com posi-
ties van kleuren, klanken en woorden kunnen 
me erg ontroeren. Die esthetiek is voor mij 
gelijkaardig aan het beleven van thee in al 
haar verschijnings vormen en schakeringen. 

01  Wat zit er in je kop? 

02    Wie zou je een kopje 
willen geven?

03   Waar ga je van 
mokken? 

04   Wat vind je de 
lekkerste of meest 
complexe thee?

05    Hoe heb je het Dutch 
Tea Championship 
gewonnen?

06   Wat is voor jou 
een ultieme 
zomerse thee?

07   Heb je een 
theemissie?

08   Wat is het verschil 
tussen de Belgische 
en Nederlandse 
theedrinker?

09   Wat is je mooiste 
thee-ervaring?

10   Wat wil je nog even 
laten trekken bij 
de lezer?
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