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Kathleen  Penel,  beste  junior 

hofmeesteres  van  Belgie 

Na  een  moeilijke  voorse 
 finale  had  plaats  in  Brussel 


lectiemet  heelveeldeelne 
 en  die  bestond  uit  een 

mers  uit  alle  Belgische  ho 
 schriftelijke  proef  in  exa 

telscholen,  plaatste  de  18 
 menstijl,  een  mondelinge 

jarige  Kathleen  Penel  uit 
 proef  over  algemene  ken 

Koksijde  zich  in  de  finale 
 nis  en  nog  een  praktijkge 

van  de  wedstrijd  voor  ju 
 richteproef,  waaronderwe 

nior-  -hofmeesters.  Alstwee 
 zes  Belgische  kazen  moes 

de  en  als  eerste  meisje  is 
 ten  herkennen.  Dit  alles 

de  pittige  Koksijdse  dus  de 
 gekoppeld  aan  snelheid 

beste  junior-  -hofmeesteres 
 netheidenvooralhandvaar 

Kathleen  Penel  stamt  uit 


digheid  bij  het  versnijden 

een  familie  waar  goed  ko- 


Tot  slot  moesten  nog  drie 

ken  uitgroeide  tot  een  ver 


wijnen  blind  worden  ge 

fijnde  gastronomische  en 
 proefd.  De  grote  appelatie 

culinaire  bedrijvigheid.  Va 
 ervangeven,  de  druivensoort 

der  Jan  runt  het  Hotel  Pe 


en  de  kleine  appelatie 

nel,  oom  Fred  is  traiteur 


Kathleeneindigde  twee 

de  in  de  halve  finale 
WIJNKENNIS 


PRIMEERT 
 BETEKENIS 

De  weg  naarde  finale  was 
 Het  behalenvan  de  twee- 


uitermate  boeiend,  maar 

de  plaats  in  de  trofee  Ge- 


wezenlijk  niet  zo  moeilijk 
 orges  Samain,  voor  debes 

KathleenPenel:  "Vorigjaar 
 teBelgische  junior-  -hofmees 

greep  in  onze  school  Sper 
 terbetekent  heel  wat  in  de 

malie  te  Brugge  een  eerste 
 wereldvandegastronomie 

selectie  plaats.  De  prak 
 Het  getuigschrift  heeft 

tijkleraar  koos  uit  de  beste 
 waarde  als  referentie.  Ka- 

leerlingentweekandidaten 
 thleenPenelwontrouwens 

Hij  deed  dat  aan  de  hand 
 in  Nederland  nog  een  in 

van  een  mondeling  examen 
 ternationale  prljs  inzake 

drankenkennis  en  de  prak 
 cocktailbereiding 

tijkpunten.  Na  de  bevesti 
 Voorhaarschool,  Sperma 

ging  van  mijndeelname  aan  lie  Brugge,  betekent  die 

de  preselectie,  kreegik  wat 
 plaats  heel  wat,  Nog  nooit 

meer  informatie  rond  wat 
 was  een  leerling  van  deze 

ik  speciaal  zou  moeten  bij 
 hotel  school  voor  meisjes 

studeren,  de  onvermijdelij 
 erin  geslaagdomleerlingen 
 Kathleen  Penel.  (LV) 

ke  wijnappelaties  enook  de 
 in  de  finale  te  brengen 

k  euken-en  zaaltermen.  Om 
 Kathleen  treedt  in  de 


start  men  nog  met  de  oude  gril,  maar  ze  heeft  tochveel 

toch  niet  in  een  zwart  gat 
 voetsporen  van  haar  vader 
 systemen,omgeleidelijk  aan  voordelen.  De  klant  leeft 

te  vallen,  werden  in  de  klas  Jan,  die  een  generatie  ge 
 te  groeiennaarde  new-look  immers  mee  met  de  berei 

de  betere  zaalbereidingen  leden  leerling  was  aan  de 
 in  de  restauratie.  In  klas- 
 ding  van  2i)n  schotel 

nog  eens  doorgenomen.  In 
 gereputeerde  hotelschool 
 serestaurant  werkt  men 
 Dit  jaarstudeertKathleen 

vergelijikingmet  deleerlin 


TerDuinen.  JanPenel:  "Be-  meeren  meer  via  het  bord.  Penel  af  in  de  Brugse  ho 

gen  van  de  Koksijdse  ho 
 roepshalve  is  erveelveran 
 Ondertussen  hebben  de 
 telschool  en  zal  na  haar  sta- 
telschoolwas  de  voorberei 


derd,  maar  toch  is  er  een  betere  hotelscholen  zichal  ge  vermoedelijk  invaders 
ding  zelfs  heel  kort.  De 

nostalgie  naar  de  'etiquet 
 aangepast  aan  die  nieuwe 
 zaak  meewerken,  met  de 


preselectie  werd  aangevat 

te  Toch  zijn  er  duidelijk 
 metho  den.  De  moderne 
 vaste  hooplater,  naenkele 
met  47  deelnemers,  waar 

nieuwe  invloeden.  Het  oog  wijzevanbedieningkanmen 
 jaren  ervaring,  een  eigen 


onder  7  meisjes.  De  halve 

wil  ook  wat.  In  de  school  beschouwen  als  eenmode-  zaak  op  te  starten 
 (CUK) 



