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JAGER IN HET

tekst en foto’s douwe anne verbrugge

gewone leven

BJÖRN COCU (34) - EIGENAAR INTELLIGENTIA TASTE ROOMS IN EINDHOVEN’
‘Proef dit eens! IJs van zwarte kersen uit de
Betuwe met een vleugje Toscaanse rode
wijn. Lekker? En dit citroenijs, gemaakt van
de meest smaakvolle citroenen die ik ken. Ze
komen van het Italiaanse schiereiland
Sorrentina. Intelligentia Taste Rooms is meer
dan een ijssalon. We serveren ook de meest
heerlijke koffie met patisserie of een goed
glas speciaal bier. Het gaat mij allemaal om
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de smaakbeleving, de unieke receptuur.
Ik wil mensen verrassen, ze anders naar eten
en drinken laten kijken. Hen wegvoeren uit
de alledaagse werkelijkheid om, net als een
kind, onbevangen te proeven. We experimenteren continu met ijs. Zo hebben we
pistache-ijs met wintertruffel en speciaal
voor de jonge moeders is er ijs met
Zwitsal-beleving. Om mezelf waar te maken
bij de verkiezing van beste ijssalon van
Nederland, reis ik veel in binnen- en

buitenland. Overal waar ik kom wil ik alle
geuren, smaken en emoties ervaren. Of ik
competitief ben? Ik ben een perfectionist
met faalangst. Steeds ga ik de strijd met
mezelf aan. Gelukkig krijg ik meer
compassie met mezelf nu ik ouder word. En
die snor… die is geïnspireerd op de
kunstenaar Salvador Dali. Ik herken me in
zijn hang naar surrealisme en zijn
ongetemde creativiteit.’

BJÖRN COCU (34) - JAGER BIJ DE WBE’S
NOORD-WEST KEMPEN EN DE MOER E.O
‘Ik woon in het hartje van Eindhoven naast
het PSV-stadion. En ja, oud-PSV speler
Philip Cocu is mijn lieve neef. Maar verder
heb ik niets met voetbal. Liever ben ik in
mijn vrije tijd buiten de stad, in de natuur.
Want ik heb een behoorlijk druk leven.
Naast mijn jonge gezin en mijn ijssalon geef
ik ook nog les op het IJscentrum in
Vlaardingen. Mijn ‘diepe rust’ vind ik in de

natuur. Daar kom ik tot mijzelf. Sinds eind
vorig jaar ben ik jager. Voor mij ligt de
essentie van het jagen in het beheren van de
natuur. We nemen al veel te veel van de
natuur. We bouwen het vol en plegen
roofbouw door intensieve landbouw te
bedrijven. Met medejagers, maar ook met
Natuurmonumenten, het Brabants
Landschap en Staatsbosbeheer streef ik
ernaar om de natuur weer de natuur te laten
zijn. Onder begeleiding van mijn mentor heb

ik onlangs mijn eerste reebok geschoten.
Binnenkort start ik met de opleidingen
‘Kennis & Beheer van Reeën’ en ‘Van Jager
naar Slager’. Dat vind ik nou het mooie aan
het jager-zijn, het is veel meer dan dat ene
schot. Ik ben ook keurmeester bijenproducten. Niet alleen voor de honing, maar
juist om de biodiversiteit te bevorderen. Als
ik morgen opnieuw mocht beginnen, werd ik
boswachter.’ •
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