Restaurant Versaen

D

e verrassing was groot toen Wouter van Orsouw en Hans Derks hun
namen plotseling levensgroot op
het scherm zagen staan. Een bijzonder
moment, want met die bekendmaking was
de titel Veelbelovend Ondernemer een
feit voor de ondernemers van Restaurant
Versaen. Ze blikken terug op een onvergetelijke avond.

“Eigenlijk stond ik nog wat verdwaasd om me heen te kijken”,
opent Hans. “De naam van de winnaar kwam sneller in beeld
dan ik verwachtte. Toen ik Wouter ineens zag grijnzen, kreeg
ik het pas in de gaten: we
hadden gewonnen.” Wouter
lacht: “We hadden het ook
echt niet verwacht. We waren
er zeker van dat Roel Jordaans
de winnaar zou worden, die
is toch bekender in het Osse.
Onze verbazing was dan ook
oprecht.”

Bewuste keuzes
De jury roemde de durf en visie van Wouter en Hans, en sprak
van een kwalitatief goed bedrijf met een duurzaam concept en
volop toekomstperspectief.
“Prachtige complimenten”,
vindt Wouter. “Toen we twee
jaar geleden begonnen, waren
dat ook precies onze speerpunten. Dan is het fantastisch om die bewuste keuzes
bevestigd te krijgen.” Hans
besluit: “Maar we doen het niet alleen. We hebben een aantal
mensen om ons heen die ons ontzettend goed helpen. Samen
slagen we erin om onze dromen waar te maken. En we gaan er
alles aan doen om ons niveau vast te houden.”

“De bevestiging van
onze visie is fantastisch”

Kriebelen
Dat wil niet zeggen dat de twee jonge ondernemers niet naar
het gala hebben toegeleefd. Hans: “Natuurlijk hield de nominatie ons bezig. In de weken voor het gala hebben we bovendien
al enorm veel felicitaties ontvangen. Niet alleen uit Oss, maar
bijvoorbeeld ook uit Nijmegen en Uden.” Wouter: “Ook in het
restaurant merkten we dat er wat gaande was: sinds de nominatie is er geen dag geweest dat we niet vol hebben gezeten. Die
drukte was een goede afleiding, maar in de laatste dagen voor de
bekendmaking begon het toch wel te kriebelen.”
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