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                           The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Space101 is een kleine projectruimte die 
de Chinese cultuur toont via persoonlijke 
verhalen en projecten. Via 101voor010 
open ik mijn wereld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en 
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik 
ook sociaal maatschappelijk betrokken, 
dus berichten vanuit deze hoek zullen 
eveneens regelmatig een plek krijgen in 
101voor010. 

Fenmei (fenmei@space101.nl)

TIPS

Kun je iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Maurice Lie, geboren en getogen in 
Paramaribo, Suriname. Ik ben 23 jaar en ik 
woon in Ro� erdam. Op mijn 18e ben ik van 
Suriname naar Nederlandverhuisd vanwege 
verdere studie. Ik ben begonnen met Farmacie 
in Utrecht. Na anderhalf jaar ben ik geswitcht 
naar Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. 
Mijn grootouders van zowel mijn moeders- 
als vaderskant komen van Qingxizhen (清溪
镇), Dongguan, Guangdong, China. Zij zijn 
naar Suriname Geëmigreerd, waar allebei mijn 
ouders zijn geboren. Verder heb ik nog een 
zeven jaar oudere broer. Hij is momenteel in 
Suriname en is bezig met zijn eigen projecten. 
Daarnaast heb ik een vijf jaar oudere zus. Zij 
is momenteel bezig met haar masteropleiding 
aan de AMC, genaamd medische informatica.

Waarom ben je gaan 
tafeltennissen? 
Vanaf jongs af was ik al geïnteresseerd in 
verschillende sporten; Mijn ouders zijn ook 
sporters. Mijn vader speelt ook tafeltennis en 
hij las in het najaar van 2000 een krantenartikel 
over een Chinese trainer die wilde lesgeven. 
Mijn vader nam contact op met hem. Zo ben 
ik samen met mijn broer, mijn zus, neef en 
nicht begonnen. Dit was in de zomervakantie 
in 2001. Ik was toen vijf jaar oud. 

In de vakantie trainden we vijf dagen in de 
week, twee uren per dag. Tijdens schoolweken 
trainden we drie keer per week. Naar verloop 
van tijd breidde de groep uit met familieleden 
en vrienden tot tien personen. De Chinese 
trainer gaf ons vier jaar lang les. 

In 2005 verhuisde hij terug naar China, 
waarop wij allemaal stopten met tafeltennis. 
Ondertussen was ik vanaf mijn achtste 
begonnen met basketbal. Dat deed ik tot 
mijn ach� iende, ook op landelijk niveau. 
Momenteel is het een hobby en ligt de focus 
weer op tafeltennis, een sport die je tot oudere 
lee� ijd kan blijven beoefenen. 

In verschillende landen zie je veteranen nog 
tafeltennissen. Het is een sport waar blessures 
minimaal zijn, vergeleken met andere sporten, 
mits je de juiste technieken leert.

Halsreikend keek ik uit naar het nieuwe 
treknoedelsrestaurant. Al in de zomer zag ik de 
poster hangen: ‘Hier komt Lanzhou Lamian’. 
Nou, dat duurde dus nog vreselijk lang. Pas op 
20 december ging het werkelijk open. Iemand 
tipte mij en we gingen erheen, met kinderen en 
al. Ik geloof dat we zeker behoorden tot de eerste 
tien gasten die ze bedienden. Het restaurant 
zag er ‘kaal’ uit, er zat al een aantal Chinees 
uitziende gasten. Er was tijdens de opening 
maar een keuze: beefsoep met treknoedels 
van verschillende diktes. Voor de kinderen 
bestelde ik de versie zonder de pepersaus, dat 
was geen probleem. Het restaurant hee�  een 
open keuken, zeer vriendelijke personeel. Ik 
geloof dat de dame achter de kassa de bazin 
is. O�  cieel heet het restaurant ‘LanZhou bief 
noedels’, een echte naam voor het restaurant 
kon ik niet ontdekken. Het zijn zogenoemde 
minority-Chinezen die het runnen, dat had ik 
niet verwacht, des te meer vertrouwde ik op 
authentieke smaken. En lekker dat het grote 
kommen noedelsoepen waren. Mijn kinderen 
zaten te smullen en te slurpen, mijn man at zijn 
kom op, zonder woorden te verspillen. Naast 
de noedels mag iedere gast twee bijgerechten 
zelf opscheppen uit de ‘koude saladebar’. Deze 
gerechten zijn ook zeer smakelijk, zoals de 

Deze keer: 
Lanzhou Lamian Op 25 januari luiden we het jaar van de Rat/

Muis in, de eerste van een nieuwe cyclus van 
de twaalf dieren in de Chinese zodiac. In 
Ro� erdam wordt het jaarlijks groots gevierd in 
en rond Chinatown. Sinds een paar jaar wordt 
ook de rest van de centrum betrokken in het 
feest. 

Op Katendrecht viert Verhalenhuis Belvédère 
al jaren het Chinees nieuwjaar met een heus 
Chinees fonduefeest. Ook in 2020. Op zondag 
2 februari ze� en we weer de pannen op het 
vuur met een lekkere bouillon. Het programma 
wordt bijzonder, want kunstenares So� e Xie 
gaat haar verhaal doen. Voor meer informatie: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl.

Verder gaan we samenwerken met Ro� ertram. 
Gedurende de week van 27 januari rijdt de 
Ro� ertram als Peking Express en gaan Xinyu 
en ik koken. Een bijzondere menu van 8 
gangen wordt samengesteld voor deze speciale 
ri� en. Reserveer vanaf 1 januari via: 
www.Ro� erTram.nl/reserveren 

Viering Chinees nieuwjaar Ro� erdam 
vindt plaats van 27 januari t/m 2 februari. 

Meer info op www.rcny.nl

Restaurant Shanghai Papa is open! 
www.shanghaipapa.nl

In gesprek met 
Maurice Lie

Chinees nieuwjaar 
2020 in Rotterdam

Wanneer ben je professioneel 
gaan sporten? 
Na een rustperiode van enkele jaren 
organiseerde de Surinaamse Tafeltennis Bond
weer wedstrijden vanaf 2009. Toen 
was ik dertien jaar. Ik won vele malen 
kampioenschappen in zowel de junioren- als 
de seniorenklasse. Ik werd drie keer nationaal 
kampioen in de jaren 2011, 2012 en 2017. 
In 2011 werd ik genomineerd als meest 
veelbelovende sporter door het Surinaams 
Olympisch Comité.

In 2013 werd ik kampioen bij zowel de junioren 
als de senioren op de Dutch Caribbean 
Championships Bonaire. Verder heb ik in 
verschillende landen getraind, zoals in Brazilië, 
Duitsland en China. Ik heb ook deelgenomen 
aan verschillende internationale toernooien 
in het Caraïbisch gebied, zoals in Guyana, 
Frans-Guyana, Bonaire, Trinidad & Tobago, 
Puerto Rico en Cuba. Nu in Nederland doe 
ik nog steeds aan tafeltennis. Ik speel in de 
derde divisie in de Nederlandse competitie. 
Sinds begin 2019 steek ik weer meer tijd in 
tafeltennis. Momenteel train ik vijf dagen per 
week, op bepaalde dagen zelfs twee tot drie 
keer per dag in sessies van anderhalf uur tot 
twee uur. Ik ben nu nog semiprofessioneel 
bezig, maar ik zou het graag op professioneel 
niveau willen doen. Eerst ligt mijn focus op 
het afronden van mijn studie, hierna kan ik mij 
volledig richten op tafeltennis.

Wat is het leukste dat je ooit 
hebt meegemaakt als sporter? 
Zelf heb ik nog geen bekende sporters 
ontmoet, maar ik kan wel zeggen dat de leukste 
momenten als topsporter is om te reizen naar 
verschillende landen. Ook is het leuk om 
andere topsporters te ontmoeten.

Hoe trots zijn je ouders op jou? 
Deze vraag heb ik via de app aan mijn ouders 
gesteld. Zij antwoordden dat ze erg trots zijn 
op mij. Mijn moeder hee�  in haar jongere 
jaren ook getafeltennist. Mijn vader is 
tafeltennislie� ebber en hij is mijn coach vanaf 
jongs af aan. Nu we zo ver van elkaar vandaan 
wonen, stuur ik mijn wedstrijden en trainingen 
per video naar hem op zodat we samen kunnen 
analyseren. Daarnaast coacht hij mij nog via 
video call.

Waar train je nu voor? 
Momenteel train ik vooral om mijn 
basistechnieken te ver� jnen, zodat ik het veel 
verder kan schoppen dan waar ik nu ben. Ik heb 
zeker grote doelen. Wat nu vooral realistisch is, 
is om de top van Nederland te behalen. Het 
zou een mooie titel zijn: ‘de ‘Surinamer die 
Nederlands kampioen is’. 

Wat zou je nog graag willen 
behalen? 
Mijn doel is om de beste versie van mezelf 
te worden en zo ver mogelijk te komen met 
tafeltennis. Komende mijlpaal moet het 
behalen zijn van de top van Nederland. Verder 
is het mijn droom om ooit deel te nemen aan 
de Olympische Spelen.

Wat zijn je toekomstplannen? 
Ik zou graag coach worden van de volgende 
generatie olympische sporters, om de jeugd op 
te leiden tot topsporters die topprestaties halen. 
Verder zou ik ook graag een sportcentrum 
willen opze� en in Suriname voor topsporters.

dunne aardappelsalade. Ik betaalde en kreeg 
20% korting, vanwege de opening. Later kom 
ik nog eens terug, want ik zag achteraf dat het 
werkelijke menu eigenlijk veel meer omvat dan 
alleen maar de noedelsoep, dus in de toekomst 
volgt nog een recensie van andere gerechten. 
Voor nu: spreek Mandarijn of wijs gewoon met 
je vinger naar het juiste plaatje. Het restaurant 
is te vinden aan de Mauritsweg 46A.


