
Oscar der gastronomen 
voor Roger Souvereyns 

Tijdens een grandioos diner, in 
volledige harmonie met zijn nieu
we onderscheiding, heeh in het 
voorbije weekeinde meester-kok 
Roger Souvereyns in zijn Schol
teshof te Stevoort (Hasselt) de 
«Oscar der Gastronomen» in ont
vangst genomen. 

Deze werd hem op grond van 
zijn groot talent aan· het fornuis 
en als volmaakt gastheer na 
nauwgezette evaluatie toegekend 
door de «Club der Gastronomen 
van België» (Club des Gastro
nomes de Belgique). Dergelijke 
Oscar is niet zomaar een jaarlijks 
terugkerende prijs van deze club, 
maar sedert haar ontstaan in 1938 
de eerder sporadische erkenning 
van een zeldzame hoogvlieger in 
het cenakel van de culinaire 
kunst. 

De «Club des Gastronomes de 
B~lgique•, voor Wereldoorlog Il 

in Wallonië gesticht, maar thans 
met haar 57 uitgelezen leden de 
beide landsdelen en Brussel om
vattend, bezoekt jaarlijks in bin
nen- en. buitenland een zestiental 
restaurants, die zich aan de top 
hebben gehesen en als dusdanig 
de erkenning hebben gekregen 
van Michelin, Gault & Millau en 
andere gastronomische waarde
meters. Telkens worden door alle 
aanwezige leden punten gegeven 
voor de kwaliteit van de gerech
ten, de begeleidende wijnen, de 
dienstverlening en het omringen
de kader. Alleen een uitzonderlijk 
hoog gekwoteerde wordt met de 
Oscar onderscheiden. 

Deze eer is thans te beurt ge
vallen aan meesterkok Roger Sou
vereyns in het betoverende kader 
van zijn nieuw Scholteshof."Na de 
maaltijd mocht hij de Oscar in 
ontvangst nemen uit de handen 

van mevr. Buss, de echtgenote va 
de vice-voorzitter, nadat de presi 
dent, kolonel André Jadin hem · 
een zeer poëtische speech had ge 
huldigd als veelzijdig kunstena 
en kunstminnaar. 

Bij dit erediner waren naast d 
leden van de Club eveneens aan 
wezig de administrateurs Rober 
Verboven en Louis De Halleux 
de secretaris Ernile Géhain, mees 
terkok Jan Joris, voorzitter va 
Horeli en vertegenwoordigers v 
de pers. 

Kol. Jadin stelde in zijn toe 
spraak: «Roger Souvereyns heef 
bewezen dat zijn grote reputati 
gerechtvaardigd is. Zijn restau 
rant Scholteshof is niet alleen zo 
maar een plaats, waar je lekke 
kan · eten en drinken, maar ee 
huis van gezelligheid, charme e 
smaak. «Zijn» woning. Ja, hij ont
vangt je in «zijn• woonst.•. 

In aanwezigheid van de clubvoorzitter kol. André Jadin overhandigt mevr. Boss, echtgenote van de vice-voor
zitter, de Oscar der Gastronomen aan meesterkok Roger Souvereyns. 


