
Ondanks de hectiek 
altijd ontspannen

Blij met carrièreswitch naar strandleven

Strandhoreca is keihard werken, maar ondernemers die eenmaal zeezout en duinzand 
op de bezwete huid voelen plakken kunnen niet meer zonder. Het ritme van de seizoe-
nen en de grillen van de weergoden bepalen hun leven. Café-adviseur Ton Lenting en 

horecajournalist Karel de Vos gaan in gesprek met vier ondernemers die halverwege hun 
carrière elders, kozen voor een seizoensbedrijf op het strand van Katwijk aan Zee.

TeksT: karel de Vos – FoTo’s: ron oFFermans
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De strandpaviljoenhouders kijken vooral positief 
aan tegen de komende jaarrond-exploitatie.



AAn de ProoST! STAmTAfeL
Ina Schilperoort (51) leeft en werkt al negen seizoenen samen met partner Pieter van Ruitenburg in Beachhouse 

Key West op het strand van Katwijk aan Zee. Samen bezaten ze daarvoor vijftien jaar café De Guyter in Pijnacker. 
Ina noemt Key West een ‘echte strandtent’; laagdrempelig, gezellig rommelig, betaalbaar. Bij het bedrijf, dat een 

breed publiek trekt, werken vier fulltimers en ongeveer dertig oproepkrachten. 

Stefan van As (39) is met zijn strandpaviljoen Westerkim de buurman van Key West. Hij exploiteert samen met 
zijn vrouw Sandra het bedrijf voor het vierde seizoen. Sinds de overname zorgde Stefan voor flinke verjonging van 
de doelgroep, onder meer door het koppelen van een surfschool (gerund door een vriend) aan Westerkim. Mede-

werkers: vier vaste krachten, circa 35 oproepkrachten.

Henny Schaap (46) heeft met zijn partner Jannie van Beelen twee bedrijven aan zee: restaurant Het Strand en 
beachclub Zomers. Hij verruilde achttien jaar geleden zijn baan als souschef bij de Hotels van Oranje in Noord-
wijk voor het strand van Katwijk en hij wil er nooit meer weg. Om ze niet kwijt te raken, houdt hij zijn vijftien 

vaste mensen het hele jaar op de loonlijst. Daarnaast heeft hij ongeveer honderd oproepkrachten. 

Anuschka Schöppe (43) exploiteert samen met haar broer Abi voor het vijftiende seizoen Benny’s Beach Inn. Zon-
der horeca-ervaring begonnen ze destijds aan het avontuur. Zij als administratief medewerkster, hij als marineman. 

Benny’s is een laagdrempelig, ontspannen bedrijf met een warm interieur. Naast de ondernemers werkt er een 
fulltimer en zijn er in het seizoen ongeveer dertig oproepkrachten. 

Hoe zijn jullie in de ban geraakt 
van het Noordzeestrand bij 
Katwijk?
Ina Schilperoort: “Na vijftien jaar hard 
werken in een groot en druk café in 
Pijnacker wilden we iets anders. Nadat 
die kans zich voordeed in Katwijk, 
raakte ik verslaafd aan het leven op het 
strand. De vrijheid, de gezelligheid, de 
losse strandsfeer, dat vind ik heerlijk. 
Natuurlijk is het buffelen. Veel drukke, 
lange dagen. Maar ondanks de hectiek 
voel ik me altijd ontspannen. Een 
uitgaanscafé brengt meer druk met 
zich mee. Soms dronken gasten te 
veel en had je vervelende situaties; 
je moest altijd alert blijven. Op het 
strand komen mensen niet in de eerste 
plaats voor het bier of de wijn, maar 
voor de gezelligheid, om een terrasje te 
pakken, te eten, te zonnen. Het is beter 
beheersbaar.”
Henny Schaap: “Ik ben erin gerold. 
Ik werkte als souschef bij de Hotels 
van Oranje en hoorde dat er een 
strandzaak te koop stond. Dat leek 
me wel wat en zo werd ik eigenaar 
van Het Strand. Als kok maakte ik 
eten er direct belangrijk. Ik wilde een 

paviljoen met een hoger culinair niveau 
dan mijn collega’s, dus naast saté en 
spareribs ook oesters en kreeft. In mijn 
begintijd golden nog strenge regels: 
sluiten bij zonsondergang en geen sterk 
alcoholische dranken op de kaart. Ik zei 
dat ik vijf jaar op het strand zou blijven 
werken, maximaal tien. Inmiddels loopt 
mijn achttiende seizoen en heb ik enige 
tijd geleden ook de ‘buurman’ kunnen 
kopen, dat is nu Beachclub Zomers. Ik 
ga in mijn actieve horecaleven niet meer 
weg van het strand.”
Stefan van As: “Ik bezat een hotel 
in Frankrijk, in de wintersportplaats 
Châtel in de Alpen. Vier maanden 
knallen in het skiseizoen, dan een 
paar maanden niks, twee maanden 
zomerdrukte en weer een tijdje stil. Ik 
reisde veel heen en weer. Op het strand 
vond ik meer rust. Hoewel, het eerste 
seizoen in 2009 was een gekkenhuis. 
Het opbouwen kostte veel meer tijd 
dan verwacht. Na vier weken draaiden 
we wel, maar het paviljoen was nog 
steeds niet af. We beleefden een zomer 
met fantastisch weer. Bikkelhard 
werken, ik viel tien kilo af. Dan ben je 
blij dat je eind oktober je paviljoen mag 

afbouwen. Maar als het nu na kerst 
weer begint te kriebelen, besef ik dat 
dit leven perfect bij mij past. Bovendien 
ben ik een fanatiek kitesurfer. Dus op 
een onstuimige dag, als het rustig is in 
de zaak, leef ik me lekker uit op zee.”
Anuschka Schöppe: “Eigenlijk werk 
ik pas sinds drie jaar volledig mee. 
Ik groeide er echt in. In het begin 
hield ik mijn baan als administratief 
medewerkster aan, want we konden 
niet direct leven van Benny’s Beach Inn. 
Bovendien moesten we flink investeren. 
Mijn broer trok de kar. Langzaam 
maar zeker maakte ik meer uren. Nu 
mijn kinderen groter zijn, sta ik in het 
seizoen zeven dagen per week in het 
bedrijf. Van een paar uur per week ben 
ik naar meer dan fulltime gegaan, zo 
raak je ermee vergroeid. Hoewel ik op 
zomerse dagen wel eens gillend gek van 
de drukte word, vind ik het nog steeds 
bijzonder leuk.”

Waarin verschilt Katwijk voor 
jullie van andere badplaatsen in 
Nederland? 
Henny Schaap: “Wij kennen hier 
weinig verblijfstoerisme, maar krijgen 
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Beachhouse Key West
De Proost! stamtafel staat in aflevering 22 op het strand van Katwijk, in 
Beachhouse Key West. De naam verwijst naar het eilandje tweehonderd-

vijftig kilometer ten zuidwesten van Miami in Florida. Eigenaresse Ina 
Schilperoort hoopt daar nog ooit samen met haar man een beachhouse te 
openen. “Mijn grote droom.” De sfeer in Key West is zeer ongedwongen en 
ontspannen. Veel steigerhout, veel humor, kleurrijke decoraties en service 

with a smile, naar Amerikaans voorbeeld. Recent is het strandbedrijf 
uitgebreid met zes vakantiehuisjes (elk voor vier personen) op het strand, 

bestemd voor de verhuur.    

BeachhouseKeyWest.nl 

veel gasten uit de regio. Om ervoor 
te zorgen dat de mensen regelmatig 
terugkeren, moeten we extra ons 
best doen en een scherpe prijs-
waardeverhouding bieden. Als je gasten 
uit deze streek voor je wint, vormen 
ze een goed en trouw publiek. Ze 
houden niet van overdreven opsmuk en 
populaire praatjes; doe maar normaal, 
zeggen ze. Je kunt van ze op aan. Als 
ze een feest geven in je zaak, hoef je 
niet bang te zijn dat aan het eind de 
rekening niet betaald wordt. Hier 
geldt namelijk: eerst sparen, dan pas 
uitgeven.”
Stefan van As: “Katwijk heeft z’n 
oorspronkelijke karakter behouden. 
De boulevard is geen parade van dure 
hotels, luxe appartementen en rijen 
winkels. Er staan gewoon woonhuizen, 
dat stellen veel toeristen op prijs.” 
Henny Schaap: “We proberen hier 
rekening te houden met de christelijke 
achtergrond van een deel van de 
bevolking. Geen muziekevenementen 
op zondag bijvoorbeeld. Wij zijn dan 

wel open, maar dat wordt inmiddels 
ruim geaccepteerd.”
Ine Schilperoort: “Ik herinner me een 
feestje bij Key West, op een zondag. 
Met livemuziek, maar de party zou 
binnen zijn dus geen probleem. Tot het 
onverwacht mooi weer werd en het hele 
gezelschap spontaan naar buiten ging. 
Ik kon ze niet opsluiten natuurlijk, 
maar ik voelde me niet erg prettig bij 
de situatie. Dat doen we dus niet meer.”

Katwijk telt zestien 
strandpaviljoens. Hoe proberen 
jullie je te onderscheiden? 
Anuschka Schöppe: “Vooral door 
gasten persoonlijke aandacht te 
geven, een praatje te maken, namen te 
onthouden. Mensen komen bij ons om 
te ontspannen. Lekker op het terras 
zitten met een biertje of koffie met 
appeltaart, een hapje eten of gewoon 
genieten van het uitzicht op zee. Wij 
zitten helemaal aan de zuidkant van het 
strand, een rustige locatie. Bij het event 
Reuring aan Zee programmeren we 

geen livemuziek, ik denk dat mensen te 
lui zijn om dat hele eind te lopen vanaf 
de boulevard. Ja, als ik Jan Smit op een 
podium zet stroomt het vol, maar dat is 
niet rendabel.”
Stefan van As: “Voor ik het bedrijf 
overnam, zaten er veel ouderen. 
Ik wilde een jongere doelgroep 
binnenhalen en dat lukt met veel 
activiteiten op het strand en het water. 
Daar trekken we sportief publiek mee. 
Zowel individuele gasten als groepen 
watersporters. Maar ook bedrijven 
die aan teambuilding willen doen. Een 
vriend van me heeft zijn surfschool aan 
ons paviljoen verbonden, dat werkt 
uitstekend. Hij verzorgt de activiteiten, 
wij het eten en drinken. Een mooie 
samenwerking.”
Henny Schaap: “Wij noemen Het 
Strand nu ‘restaurant aan zee’. De trend 
van eten op het strand is over het hele 
land uitgewaaid, dus moeten wij een 
tandje bijschakelen. Onze gasten leggen 
de lat steeds hoger; ze verwachten van 
ons mooie gerechten en uitstekende 
wijnen. Ik voel de drang om meer te 
presteren en veel medewerkers ervaren 
dat we een serieus bedrijf geworden 
zijn, een ambachtelijk bedrijf dat alles 
zelf maakt. Op een mooie zomerse 
avond krijgen we tweehonderdvijftig 
gasten binnen. Dat lukt ook door de 
prijzen schappelijk te houden. Per gast 
nemen we genoegen met een lagere 
marge, maar de grote aantallen maken 
veel goed.”
Ina Schilperoort: “Ik wil echt een 
strandtent blijven, geen ‘paviljoen’ 
worden. Dat is een gevoel. Heel 
laagdrempelig, voor iedereen. Je 
kunt bij ons in bikini op het terras 
zitten en kinderen die van top tot 
teen onder het zand zitten, draven 
lekker door de zaak. Ik houd van die 
levendigheid. Tijdens het EK Voetbal 
organiseren we barbecues waarvoor 
iedereen zich kan inschrijven. In de 
zaak staat dan een grote tv waarop de 
wedstrijden te volgen zijn en regelmatig 
is er livemuziek. Ik vind het allemaal 
prachtig. Het is echt mijn leven, want 
ik verblijf hier zeven maanden per jaar. 
Dag en nacht.”

Hoe kijken jullie als eigenaren 
van seizoenshoreca aan tegen een 
jaarrond-exploitatie?
Henny Schaap: “Heel positief. In 
Katwijk gaat dat spelen vanaf 2014, 

‘Ik voel de drang om 
meer te presteren.

‘Het ondernemen is hier 
beter beheersbaar.’



Volg je hart, durf te Kiezen
ton lenting: “De vier ondernemers in deze aflevering kozen er op enig 

moment voor een andere koers te varen. Henny verruilde zijn veilige baan 
als souschef voor een ongewis avontuur op het strand. Anuschka zei haar 
administratieve baan op om bij haar broer in de zaak te stappen. Stefan 
verruilde een hotel in Frankrijk voor een uitdaging aan de Noordzee. En 

Ina en haar man Pieter verkochten hun succesvolle café De Guyter en 
gingen wonen en werken op het strand. Allemaal maakten ze een keuze 
die hun verdere leven bepaalde. Ze hebben geen spijt. Ondanks hard en 

veel werken zitten ze prima in hun vel. 

In loondienst of in een bedrijf met een prima omzet kun je goed oud wor-
den, maar als het begint te knagen moet je stappen durven te zetten. Als 
je te lang wacht, wordt het steeds lastiger nog een grote move te maken. 
Volg je hart, gebruik je verstand en zolang je nog geen vijftig bent, kun je 

de hele wereld aan.” lessen Van lenting
1. Blijf dicht bij jezelf. Kok Henny heeft 

aan zijn bedrijven zijn culinaire kennis 

toegevoegd waardoor zijn strandpa-

viljoen een duidelijk onderscheidend 

karakter heeft gekregen. Ina heeft 

vooral haar creativiteit, gekkigheid en 

altijd aanwezige lach als wapen in de 

strijd gegooid. 

2. Massa is kassa. Dat geldt zeker voor 

strandzaken waar de zon en de zee 

de belangrijkste unique sellingpoints 

zijn. Bij mooi weer moet je dan ook 

bijzonder goed voorbereid zijn en over 

voldoende voorraad en medewerkers 

beschikken. Zeker in het voorseizoen 

als de bezoekers voor het eerst weer de 

zee opzoeken om van het mooie weer 

te genieten.

3. Zorg dat je niet alleen afhankelijk 

bent van de zon, maar voeg zaken toe 

aan je strandzaak. Stefan werkt samen 

met een sportondernemer die voor 

zowel individuele sporters als voor 

groepen en bedrijven activiteiten op 

het strand organiseert. Ina bouwt mo-

menteel zes vakantiehuisjes pal naast 

haar strandtent, die voor extra omzet 

gaan zorgen.

4. Met hard werken is niets mis. Maar 

ieder mens moet op zijn tijd voldoende 

rust pakken anders werk je jezelf over 

de kop. Iedere week een rustdag is 

noodzakelijk, ook voor het thuisfront. 

Elk jaar voldoende vakantie even-

eens. Op enig moment moet je gaan 

nadenken over hoe je van je pensioen 

wilt gaan genieten. Helaas zijn er ook in 

Katwijk strandtenthouders geweest, die 

keihard buffelden, zichzelf doodwerk-

ten en daardoor nooit van een pensioen 

hebben mogen genieten.

als het plan om de dijk te verzwaren is 
voltooid. Als ik in de wintermaanden 
break-even zou spelen, betekent dat 
winst voor mij. Ik betaal immers mijn 
vijftien vaste medewerkers door buiten 
het seizoen om. Dat kost geld. Als de 
paviljoens het hele jaar open mogen, zet 
ik mijn mensen efficiënter in.”
Anuschka Schöppe: “Ik denk dat er bij 
de gasten zeker vraag naar is. Als het in 
november prachtig najaarsweer is, zoals 
afgelopen jaar, staan onze paviljoens in 
de opslag. Ik ben dat op- en afbreken 
ook wel zat, dat kost veel tijd. Onze 
beach-inn is aan vervanging toe, dus 
het moment dat we jaarrond open 
mogen lijkt mij een mooi moment voor 
een nieuw paviljoen.”
Stefan van As: “Ik twijfel nog. Niet 
vanwege de extra kosten in de winter, 
want voor op- en afbouw plus opslag 
tellen we ook een flink bedrag neer. 
Nee, ik vind het gewoon relaxt om 
het na oktober vier maanden rustiger 
aan te doen, ook omdat ik twee jonge 
kinderen heb. Het huidige ritme bevalt 
me uitstekend.”
Ina Schilperoort: “Werken is mijn grote 
hobby, dus ik vind het prima. Ik denk 
dat we genoeg vaste gasten hebben om 
het rendabel te maken, zeker als we in 
de winter voldoende feesten en partijen 
kunnen binnenhalen. Bovendien ga 
ik meer activiteiten organiseren zoals 
liveoptredens. We zullen er zeker 
harder aan moeten trekken buiten het 
seizoen, maar ik ben inmiddels een echt 
strandmens. Op vakantie ga ik in die 
wintermaanden toch wel, dus jaarrond 
aan zee opereren zie ik als een mooie 
toekomst.”

‘Soms word ik gillend 
gek van de drukte.’

‘Ik twijfel nog over die 
jaarrond-exploitatie.’
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