
22 VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2013

(BH12/5)

Dominique Persoone is op dit moment volop bezig met de
voorbereiding van een collectie pralines met… tatoeages. Daar-
voor slaat hij de handen in elkaar met Henry Hate, ’s werelds
bekendste tattoo-artiest, die onder meer Amy Winehouse als
vaste klant had. “Ik werk soms met de meest bizarre mensen ter
wereld samen, al ga ik daar nooit zelf naar op zoek. Die kruisen
op een dag plots mijn pad. Zo heb ik Henry Hate leren kennen

toen ik samen met Gene Bervoets voor het tv-programma Chec-
klist in Londen zat. Weer Dalai Lama : toeval bestaat niet.”
Persoone heeft zelf zeven tatoeages staan. “De naam van mijn zoon
Julius op mijn arm, een Michelinmannetje met een cacaoboon, een
pin-up op een chocoladereep, eentje die verwijst naar de start van

mijn plantage in Mexico, een smeltend Oscarbeeldje, een reken-
som waarbij een boze punker + chocoladereep een zotte kok is en
de tong van de Rolling Stones met de tekst : Chocolate is Rock ’n
Roll. Iedere tattoo is zelf bedacht en samengesteld. Mijn ma is wel
altijd boos. Ik heb zo lang voor dat velletje gezorgd, ingesmeerd
met zalf en jij… Maar dat is een soort verslaving, op een bepaald
moment begint dat plots te kriebelen...”
Die kriebels zijn Lindsey De Grande vreemd. “Veel sporters laten
een tattoo zetten, zeker na de Spelen. Zelf heb ik die drang niet.
Misschien zet ik later de naam van een kindje op mijn pols, maar
ik zie tegenwoordig genoeg naalden voor bloedafnames en been-
mergpuncties dat ik daar nu even geen behoefte aan heb.” (lachje)

Pralines maken met tattoo-artiest van Amy Winehouse

Q BRUGGE – Twee bekende streekgenoten samenbrengen, die op het eerste zicht niets met
elkaar gemeen hebben : dat is de insteek van onze zomerreeks. En groter kan een contrast
tussen twee personen niet zijn als tussen chocolatier Dominique Persoone (44) en atlete
Lindsey De Grande (24). Toch gingen we in brasserie Clos du Midi in Sint-Andries op zoek
naar raakpunten want ‘les extrêmes se touchent’, zoals de Fransen het zo mooi zeggen.

DOOR OLIVIER NEESE

Beiden voorstellen hoeft amper : Domini-
que Persoone is dé chocoladegoeroe, die
niet vies is van experimenteren en cho-

queren. Zijn bijnaam shock-o-latier heeft hij dan
ook niet gestolen. Alsof Willy Wonka uit het

boek Sjakie en de Chocoladefabriek van Ro-
ald Dahl is gestapt. Atlete Lindsey De

Grande behoorde tot de Europese top
op de middellange afstanden, tot in

mei 2011 chronische leukemie bij
haar werd vastgesteld. Dat rem-
de haar carrière wat af. Ja, af-

remmen en niet stoppen, want
ondanks de ziekte probeert

ze toch haar topsport-
droom waar te maken.

“Mensen kijken me
soms met puppy-
ogen aan, maar

ik blijf Lindsey
en er is meer
dan mijn ziekte
alleen. Natuur-
lijk is het pijn-
lijk en niet
leuk. Weet je,

toen ik toestem-
de met dit interview

wist ik meteen dat ik die dag
niets anders meer moest plan-
nen en daarna enkel nog zou
kunnen rusten. Maar ik wou
wel eens de man achter The
Chocolate Line ontmoeten. In
het begin van mijn ziekte,
toen ik bijna niets kon doen,
reed mijn mama me even
rond door Brugge, waarbij we

telkens stopten aan de eta-
lage van The Chocolate Li-

ne. Voor mij was dat een
uitstap, een moment om
even mijn gedachten te ver-
zetten.”

Wat heb jij met chocolade en ko-
ken, Lindsey ?
Lindsey De Grande : “Met koken
heb ik niets. Toen ik op kot zat, had
ik het geluk dat mijn mama potjes

voor me klaarmaakte, die ik maar in
de microgolfoven moest steken. Ik had
daar ook geen tijd voor, want naast het
studeren, trainde ik ook nog twaalf keer

per week. Eenmaal heb ik geprobeerd om
melo-cakes te maken, maar na twee, drie
uur wroeten, had ik enkel een hoopje niet te
vreten drek. Nochtans stond er bij moeilijk-
heidsgraad maar ‘matig’... Met chocolade
heb ik dan wel veel. Elke dag grijp ik naar
de fondant. Daar kan ik niet van blijven,
ook al mag dat niet te veel als topsportster.
Enkel op hoogtestage mogen we fondant –
weliswaar van 70 procent – eten, omdat
daar veel ijzer in zit en je dat op hoogte
extra nodig hebt.”
Dominique Persoone : “Ja, fondant is su-
pergezond. Er zitten daar veel antistoffen
in. Er bestaan zelfs fondantpillen.”
Lindsey : “Ik heb heel mijn leven chocola-
de gegeten, maar toch heb ik helaas kanker
gekregen...”
Dominique : “Ik heb echt respect voor je
doorzettingsvermogen. Geniet van iedere
dag, ga voor je droom en blijf positief. Dat

is megabelangrijk. Persoonlijk ben ik met
de ziekte nog maar weinig geconfronteerd
geweest. Mijn opa is overleden aan long-
kanker, maar toen was ik nog maar twaalf
jaar. Onlangs heb ik wel nog iets vervaar-
digd ten voordele van kinderkankeronder-
zoek. De ouders van Alexine Clarysse, een
aan leukemie overleden meisje uit Sint-An-
dries, hebben een eigen fonds opgericht en
voor hen heb ik van een tekening van hun
dochter een chocoladepuzzel gemaakt, die
ze dan konden verkopen. Als ik op zulke
momenten mijn steentje kan bijdragen, doe
ik dat met plezier.”
Lindsey : “Geregeld lopen er vragen bin-
nen om fondsen te steunen of om een me-
terschap op me te nemen. Dat doe ik graag,
maar ik kan ook niet op alles ingaan, want
ik heb zelf nog te veel mijn energie nodig.
Maar mensen in moeilijke situaties helpen,
dat doe ik graag en daar wil ik ook later, na
mijn sportcarrière, iets mee doen. Mijn blog

is daar eigenlijk het begin van geweest. De
aankondiging van mijn ziekte op mijn site,
waarop ik daarvoor gewoon wat wedstrijd-
verslagen postte, kreeg plots een enorme
omvang. Ik vond dat zelf niet nodig, maar
toen mensen – ook personen zonder kanker
– me mailden dat ze steun haalden uit mijn
schrijfsels, besloot ik om het nuttige aan het
onaangename te koppelen. Dat is niet mak-
kelijk, want ik geef in mijn teksten heel wat
prijs, ook de minder fraaie momenten, maar
als ik één reactie terugkrijg, is het voor mij
telkens de moeite waard geweest. Mensen
voelen zich niet alleen, en omgekeerd geldt
dat ook. Ik hou stilaan ook alles bij om er
misschien later een boek over te schrijven.”

Plots kwamen jullie, misschien ongewild,
in de BV-wereld terecht. Hoe is dat ?
Dominique : “De waarheid : het is fijn voor
je ego. Het is ook een teken dat je goed
bezig bent en een push om verder te doen.
Ook al omdat ik in het prille begin, toen ik
afkwam met pralines met wasabi of curry,
zot verklaard werd. Maar plots sta je in de
Michelingids, maak je pralines voor de Bel-
gische driesterrenchefs, volgt het respect…
Aan de andere kant is het ook gevaarlijk.
Kijk naar Peter Goossens en Wout Bru.
Bekendheid is goed als het goed gaat. Of ik
nu meer let op wat ik doe ? Weinig, maar in
het verkeer bijt ik nu wel meer op mijn
tanden. Maar het is effectief zo dat in de
supermarkt de mensen in je kar kijken.
Maar als je beslist om een Njam !-gezicht te
worden, heb je dat zelf gewild, vind ik.”
Lindsey : “Je wordt voor een stuk publiek
figuur, al was dat nooit mijn ambitie. Ik had
veel liever gehad dat ik minder aandacht
kreeg en mijn sportieve prestaties kon
voortzetten, of dat ik bekend kon worden
door sportieve prestaties. Daar hoop ik trou-
wens nog altijd op.”
Dominique : “Bij mij kwam die bekend-
heid niet van de ene dag op de andere. Dat
is stelselmatig gegroeid. De eerste keer dat
je in de krant staat, belt iedereen je op. De
tweede keer nog maar de helft en de derde
keer niemand meer. Dat is met televisie het-
zelfde. Ik was bijvoorbeeld niet thuis toen
de nieuwe reeks van mijn programma werd
uitgezonden. Toen ik thuiskwam, zei ik en-
thousiast tegen mijn zoon Julius : kom, we
gaan kijken, hé. Maar op de digicorder
stond in plaats van mijn programma Wie
wordt de vrouw van Pieter Loridon ? Of

Het contrast tussen de levens van chocolatier

“Op uitstap naar de etalage

“IK BEN DE SLECHTSTE
ZAKENMAN VAN HEEL
BELGIË. ZONDER MIJN
VROUW WAREN WE AL
LANG FAILLIET”
DOMINIQUE PERSOONE
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Simon Stevinplein. Soms begon ik op vrijdagmor-
gen en werkte ik in een ruk door tot zaterdagavond.
Nu ziet iedereen de glamour en de fun, maar in het
begin was het keihard. Dan was mijn vrouw zwan-
ger en gebeurde het regelmatig dat de Japanse toe-
risten al om 6 uur aanbelden of we niet open waren...
Dat was niet meer leefbaar. Over de verhuis waren we
wel in een discussie verwikkeld : zij wilde een herenhuis
in Brugge, ik droomde van een keutelboerderijtje, om later
wat te kunnen boeren : zelf geitenkaas maken, hespen roken,
kruidentuin... Mijn vrouw stemde in en het gevolg is : zij wil er
nooit meer weg en ik kom door tijdsgebrek amper in de tuin.”

qMet dank aan Sabine De Bondt en Tom Vandewiele van bras-
serie/feestzaal Clos du Midi, Gistelse Steenweg 348 in Sint-An-
dries. Na een heerlijk tapasbordje van het huis koos Lindsey
voor de salade niçoise, terwijl Dominique opteerde voor de
Zeeuwse mosselen met frietjes. Als afsluiter volgde er een
coupe met ambachtelijk hoeve-ijs en rood fruit. Meer info :
www.closdumidi.be

werknemers, deelnames aan de grootste
fooddemo’s ter wereld... Maar er komen al-
tijd nieuwe dromen. Zo wil ik ooit eens een
vlot maken en daarmee van Peru tot in Bra-
zilië de Amazone afvaren. Als je dat kan
doen...”
Lindsey : “Ik weet niet of dat een realis-
tische droom is, maar ik hoop dat ik
vroeg of laat te horen krijg dat ik gene-
zen ben en mijn behandeling mag stop-
pen. Voor de rest wil ik gelukkig zijn
met mijn dierbaren. Sinds mijn ziekte,
maar ook daarvoor al, besef ik hoe belang-
rijk ze zijn. Het zou me meer pijn doen
mocht er iets met hen overkomen dan met
mezelf. Ik wil ook nog altijd mijn topsport-
droom waarmaken en naar de Spelen gaan.
En een gezinsleven en de wereld zien, maar
dat is niet zo evident met mijn behandeling.
Dromen, hopen en voor mijn dromen gaan,
want lopen is ook niet alles in het leven.”

Wanneer waren jullie voor het laatst écht
gelukkig ?
Dominique : “Ik ben elke dag gelukkig,
echt. Een specifiek voorbeeld : op mijn
plantage heb ik een hutje van klei en toen ik
na een barbecue naar de sterren lag te kij-
ken en iets verder de puma’s hoorde brul-
len, dacht ik : lucky bastard. Weer Dalai
Lama : the secret of happiness is to create
your own paradise. Op dat moment heb ik
dat gedaan, ja. Maar ik ben ook gelukkig als
ik op zondagmorgen met een pistolet en een
eitje van mijn kippen – ik praat veel over
eten, hé – bij mijn vrouw en zoon kan zit-
ten. Genieten van het moment en van de
kleine dingen.”
Lindsey : “Voor mij is dat moeilijk. Ik wil
wel telkens van het moment genieten, zon-
der veel vooruit of terug te blikken, maar
ik heb het daar heel moeilijk mee. Ik zit
constant met zorgen en vragen. Zo
zijn we een dag met ons gezin naar
Planckendael geweest. Dat was de
eerste twee uur écht genieten, ook al
ging het van het ene bankje naar het
andere. Maar dan werd ik plots echt
onwel. Ik heb veel plannen en dro-
men, maar ik zit momenteel in een
lichaam dat dat allemaal niet aankan.
Ik moet keuzes maken en heel vaak
opteer ik dan om mijn weinige
energie te steken in mijn grote pas-
sie : lopen.”

hoe relatief het allemaal is. (lacht) Noch-
tans heeft ook mijn zoon de kookmicrobe te
pakken. Hij is 14 en volgt hotelschool.
Maar voor hem is Sergio Herman dé man
en niet zijn vader. Als chocolatier ben ik in
zijn ogen maar een softie.” (lacht)

Maar die appreciatie krijg je wel van de
culinaire wereld.
Dominique : “Begin september mag ik op-
treden op het grootste foodevenement ter
wereld, het Mistura Food Festival in Peru.
Voor 400.000 man ! Ja, dan sta ik daar wel
met een klein hartje, maar mijn geheim re-
cept is een tequilashot of drie. Dan ben ik
en pleine forme. Als lelijk eendje tussen al
die topchefs heb ik ook niets te verliezen.
Al die sterrenkoks zijn trouwens toffe, nor-
male gasten, die geen geheimen voor elkaar
hebben. Als ik wil weten waar iemand een
bepaalde grondstof vond, is dat met een
simpel sms’je opgelost. Dat is de Spaanse
filosofie : werk samen en je gaat meer be-
reiken. In Frankrijk, toen ik daar als jong
gastje mijn botten afdraaide, was álles ge-
heim, zelfs in de eigen keuken.”
Lindsey : “In atletiek is dat ook zo. Zelfs
op stages, op Belgisch niveau, gaan maar
weinigen vertellen hoe ze trainen. Jammer,
want dat creëert alleen maar een gespannen
sfeer.”
Dominique : “En ik die dacht dat het in de
olympische dorpen alleen maar la bamba
was.” (lacht)

Dominique, wat weet je nog meer van de
sportwereld ? Hoe sportief ben je zelf ?
Dominique : “Sport is niet mijn wereld, in
de verste verten niet. Maar in onze stiel ben
je ook al vanaf je veertiende aan het werk.
Ik weet dat bijvoorbeeld Gert De Mange-
leer loopt en dat het voor mij ook goed zou
zijn, maar ja… Om mijn hoofd leeg te ma-
ken, ga ik op wandel met mijn drie honden,
maar dat is geen sport zeker ? Maar pas op,
ik heb onlangs wel een sportieve prestatie
geleverd. Ik heb CO2-vrije chocolade ge-
kocht in Granada, nabij Venezuela. Die
chocolade, die onder meer met zonne-ener-
gie werd gemaakt, is vier maanden met een
zeilboot onderweg geweest. Ons werd ge-
vraagd om die chocolade ook zonder uit-
stoot te vervoeren. Met drie bakfietsen heb-
ben we die chocolade, 130 kg per fiets, van
Amsterdam naar Brugge vervoerd. Is dat
niet sportief ? Maar mijn leven is eigenlijk
heel eng : food, food, food.”
Lindsey : “En van mij : lopen, lopen, lo-
pen. Door mijn ziekte is er wel een andere
wereld opengegaan. Vooral omdat je ook
beseft dat het plots gedaan kan zijn. We zijn
nu twee jaar verder, de ziekte is onder con-
trole, maar ik moet nog altijd mijn chemo-
pillen nemen. Ik weet niet hoelang nog of

hoelang die neveneffecten nog zullen duren.
Mensen zeggen vaak chapeau, maar ik weet
niet goed hoe ik daarmee moet omgaan.
Wat kan ik anders doen ? Maar ik wil niet
bewijzen dat ik dit kan met die medicatie,
ik wil gewoon mijn vroeger niveau weer
halen en vanaf dan weer progressie maken.”
Dominique : “Ook zonder ziekte, wat na-
tuurlijk vreselijk is, kan het plots gedaan
zijn. Ik ga veel naar Zuid- en Midden-Ame-
rika, waar ik dan telkens enkele weken mid-
den in de jungle verblijf. Daar zouden ze je
vermoorden voor een pakje kauwgom. In
een hotel in Guatemala City, waar de mi-
traillettes voor de deur stonden, lag op mijn
bed een briefje : Beste gast, doe niet open
als ze op de deur kloppen, want gisteren
hebben ze twee klanten doodgeschoten.
Slik. Ik daag het lot niet uit, maar ik ben
ervan overtuigd : als iets moet gebeuren,
zal het ook gebeuren. Dalai Lama.”
Lindsey : “Ik heb ook het gevoel dat dit
een proces is dat ik door móést. Er kan je
natuurlijk altijd iets overkomen, maar door
de kankerdiagnose komt het wel heel dicht-
bij. Dit verwacht je niet als topsportster, die
zo gezond mogelijk probeert te leven.”
Dominique : “We zijn echt wel een wereld
van verschil : ik drink, rook, sport niet…”

Welke dromen jagen jullie nog na ?
Dominique : “Ik plan niets. Ik ben daarom
ook de slechtste zakenman van België.
Mocht mijn vrouw, Fabienne De Staerke,
er niet zijn, waren we al lang failliet. Ik heb
nog nooit een businessplan gemaakt, weet
zelfs niet hoe je een factuur of loonfiche
moet opstellen. Ik geef alle paperassen af en
krijg iedere week mijn drinkgeld. Dat werkt
perfect. Ons doel is ons best doen en ons
amuseren. Maar het gaat wel heel hard : een
winkel in Brugge en Antwerpen, een atelier
in Sint-Pieters, een plantage in Mexico, 39

“IK HEB VEEL PLANNEN EN
DROMEN, MAAR IK ZIT
MOMENTEEL IN EEN
LICHAAM DAT DAT
ALLEMAAL NIET AANKAN”
LINDSEY DE GRANDE

Dominique Persoone en atlete Lindsey De Grande

van The Chocolate Line”

Dominique Persoone en Lindsey De Grande wonen allebei in
Groot-Damme : hij in Oostkerke, zij in Sijsele. Kunnen ze de
charme van Damme uitleggen ? Lindsey De Grande : “Veel
duurlopen werk ik af langs de Damse Vaart en dat is enorm
rustgevend. Je bent ook dicht bij alles. Maar ik heb er niet bewust
voor gekozen om in Sijsele te wonen, al zal ik hier wel altijd in
de buurt blijven omdat ik zo gehecht ben aan mijn familie. Mijn
vriend, Jens Verriest, woont in Avelgem en zou dat wel zien
zitten om mettertijd naar hier te komen.”
Voor Dominique was Damme wél een bewuste keuze. “Let op :
Brugge vind ik machtig en ik ben erg blij dat ik er kan werken en
leven. Maar de eerste jaren leefden we boven de zaak op het

Dominique en Lindsey : samen thuis in Damme
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