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2 SPONSOREN`` 

SPONSOREN 

Deze wedstrijd zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder de medewerking van het 

bedrijfsleven. Daarom vermelden we ze allemaal hier. 

MET DANK AAN ONZE SPONSOREN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE 

DE PRIJZEN VOOR DE DEELNEMERS 

KOPPERT CRESS 

NESTLÉ 

APOLLO KRUIDEN 

TRIMBOS INSTITUUT 

 

WÜSTHOF MESSEN 

ELECTROLUX  

UITGEVERIJ EDU’ACTIEF 

 

 

UITGEVERIJ DE TOERIST 

UITGEVERIJ SVH 

 

FEVER TREE FRISDRANKEN 

 

KOOKBLAD PASSION HI 

VSHO 

KOKSGILDE  

FIX FISCH BV 

 

 

 

 

VAN DER ELST VLEES 

 

WERELDWIJNEN 

VERHAVE AGF 

BASISBEDRIJFSKLEDING 
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JURYLEDEN 

PETER BRUINS 

SVH MEESTERGASTHEER DE “BOKKEDOORNS”, OVERVEEN 

MARCEL DE LEEUW 

SVH MEESTERKOK, CONCEPT-ONTWIKKELAAR NESTLÉ 

FRANS BON 

CHEF DE CUISINE APOLLO KRUIDEN, ROTTERDAM 

MARC VAN DE TANG 

CHEF-KOK RESTAURANT DEN BURGH, HOOFDDORP 

BARRY WIJNANDS 

CHEF-KOK ALEXANDER BEACH HOTEL, NOORDWIJK 

MARTIJN CLAASSEN 

EIGENAAR WERELDWIJNEN, LISSE 

NIENKE JANSEN  

DOCENTE HBR, MARTINUSCOLLEGE, GROOTEBROEK 

  



 

 
 

5 dankwoord`` 

DANKWOORD 

DE ORGANISERENDE SCHOOL KTS TEYLINGEN COLLEGE VOORHOUT 

Ook dit jaar heeft de organiserende school weer alles uit de kast gehaald om van deze 

Nederlandse kampioenschappen Koken en Serveren tot een succes te maken. Vele 

collega’s van de KTS hebben zich belangeloos ingezet om dit voor elkaar te krijgen.  

De wedstrijdorganisatie is verheugd met deze uitstekende samenwerking en heeft er alle 

vertrouwen in dat het ook dit jaar weer een groot succes wordt. 

DE ORGANISATOREN VAN HET UITSTAPJE VOOR DOCENTEN 

De begeleidende docenten van de deelnemende scholen krijgen in de ochtend door KTS 

Teylingen College -in nauwe samenwerking met een hier nog niet bij naam te noemen 

sponsor- een educatief en informatief programma aangeboden in de omgeving van 

Voorhout.  

NIENKE JANSEN 

De kennisquiz is gemaakt door Nienke Jansen, docent HBR 

JOHAN LAPIDAIRE 

Dit jaar heeft Johan Lapidaire van de VSHO een belangrijk onderdeel voor de wedstrijd op 

zich genomen. Hij heeft samen met een kompaan het wedstrijdmenu samengesteld. 

Ook zijn via hem de beoordelingslijsten en bestellijsten voor keuken en bediening 

aangeleverd.  

Wij spreken onze dank en waardering uit voor deze belangrijke en omvangrijke aanvulling 

om deze dag tot een succes te maken. Tevens heeft hij het drukwerk, menukaarten en 

certificaten voor zijn rekening genomen. 

THEO MULLER, GERTJAN VERHEY, JOEY SLIK EN LUUK POLS 

Tot slot nog een dankwoord aan Theo Muller, docent SG Newton en Gertjan Verhey, docent 

bij de KTS, voor het maken van de foto’s en film plus het regelen van alle social media. Zij 

worden bijgestaan door twee leerlingen van KTS Teylingen College die op geheel eigen 

wijze foto’s en films over de hele dag maken 

Al het goede materiaal zal terug te vinden zijn op de splinternieuwe FaceBook- en 

Instagram-accounts van VSHO  

 

Met gastvrije groet,  

G.S. Bosch, G.J.A. Sneekes, J.G.M. Lapidaire 

Organisatie VSHO Vakwedstrijden  
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OPZET VAN DE WEDSTRIJD 

Op woensdag 27 maart 2019 worden de Nederlandse Kampioenschappen Koken en 

Serveren VMBO gehouden. Twaalf horecascholen uit geheel Nederland strijden met hun 

teams om de prijzen. 

De deelnemers zijn afkomstig van de volgende scholen: 

➢ De Rooi Pannen, Eindhoven 

➢ College de Brink, Laren 

➢ SG Newton, Hoorn 

➢ Lodewijk College Terneuzen 

➢ François Vatelschool, Den Haag 

➢ CSG Comenius, Leeuwarden 

➢ Horeca Vakschool Rotterdam, Rotterdam 

➢ Hubertus & Berkhoff, de Culinaire Vakschool, Amsterdam 

➢ Vakcollege, Maarsbergen, Maarsbergen 

➢ Twents Carmln College, Oldenzaal 

➢ KTS Teylingen College, Voorhout 

➢ Fioretti College, Veghel 

Elk team bestaat uit twee koks en één gastheer/gastvrouw. De koks bereiden een 

viergangen lunch en een amuse voor zes personen en worden beoordeeld op zaken als 

kooktechniek, smaak en hygiëne. 

De gastheer/gastvrouw doet een aantal testen als tafeldekken zonder fouten, etiquetteleer, 

wijnkennis, het maken van koffie, het openen van een fles wijn en het zelfstandig bereiden 

van een cocktail. Uiteindelijk wordt de door de koks bereide lunch geserveerd aan de gasten. 

Dit geheel wordt beoordeeld door een vakkundige jury, die afkomstig zijn van 

gerenommeerde (horeca-)bedrijven uit de omgeving van de organiserende school. 

Dit jaar wordt deze culinaire vakwedstrijd georganiseerd door de horeca afdeling van KTS 

Teylingen College in Voorhout. De leerlingen moeten al vroeg beginnen, maar de 

wedstrijdlunch zelf begint om 14.00 uur. De gasten, die aan de lunch deelnemen, zijn 

vertegenwoordigers van scholen en sponsoren. Na de lunch, om 16.30 uur, begint de 

prijsuitreiking. Deze zal plaatsvinden onder auspiciën van de voorzitter van de jury. 

PRIJZEN  

De leerlingen kunnen prachtige prijzen winnen, kijk maar eens naar de lijst met sponsoren. 
  



 

 
 

7 tijdsindeling`` 

TIJDSINDELING 

KOKEN 

08:45.– 09:00 uur  aankomst leerlingen 
09:30 – 10:00 uur  ontvangst, omkleden en rondleiding keuken 
10:00 – 13:00 uur  start wedstrijd koken 
13:00 – 13:30 uur  lunch leerlingen en begeleiders 
13:30 – einde   voorbereiding doorgifte 
14:00 – 16:00 uur  doorgeven lunch 
16:30 – 18:00 uur  prijsuitreiking en borrel 
 

SERVEREN 

08:45 – 09:00 uur  aankomst leerlingen en begeleiders 
09:30 – 10:00  uur  ontvangst, omkleden en rondleiding restaurant 
10.00 – 13:00  uur  start wedstrijd serveren, mis-en-place 
    workshop alcoholvrije cocktail maken 
13:00 – 13:30 uur  lunch leerlingen en begeleiders in de aula boven 
13:30 – 13:45 uur  voorbereiding cocktails 
13:50 – 14:00  uur  ontvangst gasten 
14:00 – 16:00  uur  serveren lunch 
16:30 – 18:00  uur  prijsuitreiking en borrel 
 

BEGELEIDERS 

08:45 – 09:00 uur  aankomst leerlingen en begeleiders 
09:30 – 10:00  uur  ontvangst jury leden etc. 
10:30 – 13:00  uur  dagprogramma begeleiders 
13:00 – 13:30  uur  lunch leerlingen en begeleiders 
16:30 – 18:00  uur  prijsuitreiking en borrel 
 

SPONSOREN EN GENODIGDEN 

13:30 – 16:00  uur  wedstrijdlunch 
16:30 – 18:00  uur  prijsuitreiking en borrel 
 

GASTEN, OUDERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN 

Vanaf 14:30 uur in de centrale hal bij de presentaties van de gerechten op de showtafel en 

vanaf 16:30 bij de prijsuitreiking.  
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VERDERE UITLEG 

 
➢ Twaalf scholen in de wedstrijd met elk één team. 
➢ Elk team bestaat uit twee koks en één bedieningsmedewerker. 
➢ De kookteams koken een viergangenmenu voor zes personen inclusief een amuse; 

één voor de jury, één voor de showtafel en de laatste vier voor de gasten in het 
restaurant. 

➢ Het menu zal de dag ervoor om 17.00 uur aan de leerlingen/begeleiders worden 
verstuurd. De deelnemers zijn dus niet ruim van te voren op de hoogte van wat zij 
moeten bereiden. 

➢ Elke school zorgt voor twee gasten.  
➢ Alle sponsoren ontvangen een uitnodiging via de secretaris van de VSHO Johan 

Lapidaire. 
➢ De overige gasten worden door de ontvangende school uitgenodigd. 
➢ De ontvangende school zorgt voor de organisatie tijdens de wedstrijddag. 
➢ De organiserende scholen zorgen voor sponsoring van de kosten. 
➢ Sponsoren hebben geen invloed op het menu of op de organisatie van deze dag. 
➢ In de keuken zullen vier juryleden zijn. Ze beoordelen de kookteams o.a. op techniek, 

kennis, smaak en hygiëne. 
➢ In de bediening zullen drie juryleden zijn. De juryleden in de bediening beoordelen op 

techniek, kennis en gastvrouw-/gastheerschap. 
➢ Voor deelnemers, begeleidende docenten, juryleden, sponsors zullen ruimtes 

aanwezig zijn om te eten en te overleggen. 
➢ Er wordt voor een lunch gezorgd. 
➢ Na afloop is er een hapje en een drankje. 
➢ Voor de deelnemers is er een afsluitbare kleedruimte aanwezig. 

 

PRIJZEN VSHO 

KOKEN  1e, 2e en 3e prijs. 

SERVEREN  1e, 2e en 3e prijs. 

➢ Ook voor de scholen zijn er prijzen in de vorm van een wisselbeker. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4leWYgIThAhVNZ1AKHe93Dp0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.vojn.nl%2Fblog%2Fhet-kan-weer-inzenden-voor-de-prijzen-voor-de-beste-internetjournalistiek%2F&psig=AOvVaw1o2YfCD4L3psOG_hkAFa3I&ust=1552734272551936
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OPDRACHTEN KOKEN 

ALGEMENE OPDRACHT 

Twee koks koken voor zes personen: vier gasten, de jury en de showtafel 

HET WEDSTRIJDMENU 

HET MENU WORDT DE DAG VOOR DE WEDSTRIJD AAN DE LEERLINGEN C.Q. 

BEGELEIDERS VERSTUURD. 

DEELNEMERS ZIJN DUS NIET RUIM VAN TE VOREN OP DE HOOGTE WAT ZIJ 

MOETEN BEREIDEN. 

DE DEELNEMERS ZULLEN VOORAL OP TECHNISCHE VAARDIGHEDEN 

BEOORDEELD WORDEN. 

DAARNAAST ZAL UITERAARD OOK HET EIGEN INZICHT, CREATIVITEIT, SMAAK, 

HYGIËNE, TEMPO EN SAMENWERKING MEDE BEOORDEELD WORDEN. 

 

Wat betreft de voorbereidingen hebben de deelnemers de volgende informatie gekregen: 

VOORGERECHT 

✓ Snijtechniek 

✓ Blancheren 

✓ Maken van dressing 

✓ Pliceren 

✓ Koken 

✓ Vullen 

HOOFDGERECHT 

✓ Bakken van vlees 

✓ Vullen van vlees 

✓ Saus van halffabricaat 

✓ Ovenbereiding 

✓ Snijtechniek 

✓ Glaceren 

✓ Tourneren 

DESSERT 

✓ Maken van een mousse 

✓ Maken van een saus 

✓ Maken van een patisserieproduct 

Let op: niet alle technieken, die nodig zijn, worden hier vermeld; én … niet alle technieken, die hier 

vermeld staan, zijn per definitie nodig om het menu te bereiden. 
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EXTRA OPDRACHT (PRODUCTHERKENNING) 

Verder zal er dit jaar productherkenning als extra opdracht voor de keuken bijzitten. Er staan 

een twaalftal producten in een aparte ruimte klaar en de leerlingen zullen deze producten 

moeten herkennen en benoemen.De twaalf producten zijn als volgt verdeeld: 

✓ drie groentes; 

✓ drie stuks fruit; 

✓ drie kruiden en 

✓ drie specerijen. 

HET MENU 

Het menu dat bereid en geserveerd wordt is een viergangenmenu bestaande uit: 

 

AMUSE (OP EEN SITE PLATE) 

Black Box 

VOORGERECHT (OP BORD) 

Salade Niçoise met tonijn 

Gevulde eieren met gerookte zalm met bleekselderij 

Garnituur naar keuze wat voorhanden is op de algemene tafel 

Brood en boter 

SOEP (IN EEN TERRINE) 

Basis verzorgd door KTS Teylingen College 

Brood en Boter 

HOOFDGERECHT (OP BORD) 

Gebakken maïskipfilet 

gevuld met een duxelles van paddenstoelen 

rode wijnsaus met sjalotjes (saus halffabricaat) 

Ratatouille en getourneerde wortel 

Pommes duchesse 

Gemengde salade met aan tafel bereide dressing 

DESSERT (OP BORD) 

Quenelles van chocolademousse 

Vanillesaus 

Slagroom (verzorgd door KTS Teylingen College) 

Tuilles 

Verse frambozen  
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OPDRACHT SERVEREN 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

De kandidaat, die op de wedstrijddag gastheer/gastvrouw is, zal vooral op zijn of haar 
technieken worden beoordeeld. Daarnaast zal uiteraard ook het gastheer-/gastvrouwschap, 
het kunnen herkennen van fouten op een gedekte tafel, algemene wijnkennis, 
beroepshouding en samenwerking meetellen. 

BEOORDELING 

Wat betreft de beoordelingen is de volgende informatie beschikbaar: 

De deelnemer zal beoordeeld worden op de volgende punten: 

✓ Mis-en-place maken 

✓ Serveertechnieken (uitserveren bij gasten en inzetten) 

✓ Guéridon-service 

✓ Draagtechnieken 

✓ Fout opgedekte tafel 

✓ Debarrasseren 

✓ Wijnservice 

✓ Wijnkennis 

✓ Maken van een koffievariant 

✓ Bereiden van een alcoholvrije cocktail 

KENNISTOETS 

De kennistoets bestaat uit 30 vragen. Deze wordt afgenomen via Kahoot.  

WIJNEN 

De wijnen die bij de lunch geserveerd worden zijn: 

Chateau Belle Fontaine 

Deze heerlijke frisse en stuivende wijn is gemaakt van de Viognier, Rousanne en Grenache 

druif. Het gebied is de Costières de Nîmes: het zuidelijkste deel van de Rhône-vallei. De 

koele wind uit het Rhône-dal en ‘s middags van zee maken, dat er op dit zonovergoten plekje 

in Frankrijk genoeg koeling is om heerlijke frisse wijnen te maken. Een genot om aan te 

ruiken; heerlijk fruitig zacht met frisse zuren in de afdronk: een klein feestje in uw glas. 

Trois Lys Côtes du Rhône 

Deze wijn is een genot voor de zintuigen: het fruit springt bijna uit het glas. Bramen, bessen, 

kruidnagel, heerlijke geuren, die vragen om een lekker gerecht. De druiven zijn Syrah. 

Grenache en Carignan. Laatstgenoemde druif geeft het heerlijke fruit; “bijna “ zoet. De Syrah 

zorgt voor de pit en de Grenache voor de ruggengraat in de wijn. De wijn heeft geen 

houtlagering gehad, maar heeft zo veel smaak dat het lijkt of dat wel zo is. 

  



 

 
 

12 deelnemers TEAM 1: SG DE ROOI PANNEN, EINDHOVEN`` 

DEELNEMERS TEAM 1: SG DE ROOI PANNEN, EINDHOVEN 

 

Mijn naam is: Mitchel van Zantvoort, ik ben 15 jaar en woon in Veldhoven.  

Ik zit in klas 4B.  

Ik doe mee aan de wedstrijd omdat mij dat leuk lijkt om mee te maken. Wat 

ik kan en wat de anderen kunnen vind ik interessant. Ik ben vanaf klas 3 

ingestroomd bij De Rooi Pannen, te Eindhoven. Ik vind het een eer dat ik 

ben uitgekozen om mijn school te mogen vertegenwoordigen. Ik zal er 

samen met Mirco en Hajar voor gaan. 

 

 

 

Mijn naam is: Mirco Wind, ik ben 16 jaar en woon in Helmond. Ik zit in klas 4B 

samen met Mitchel  

Ik ben er trots op dat ik samen met mijn teamgenoten ben uitverkoren om mee te 

doen met de wedstrijd. Ik vind het best spannend om mee te doen met de 

wedstrijd, maar ik zal er alles aan doen om een goed resultaat te behalen. Koken 

vind ik leuk om te doen en vooral het uitproberen van nieuwe gerechten en 

recepten. 

 

 

 

Mijn naam is: Hajar Maazouzi, ik ben 15 jaar en woon in Eindhoven. Ik zit 

in klas 3E.  

Ik vind het geweldig om met de gasten bezig te zijn en hun een lekkere 

lunch of diner te verzorgen. Ik help al regelmatig mee in een restaurant in 

de bediening. Ik geniet daar echt van. Het lijkt me erg leuk om voor onze 

school deel te nemen aan de wedstrijd. Ik kijk er dan ook erg naar uit om 

een goede prestatie neer te gaan zetten.  



 

 
 

13 deelnemers TEAM 2: COLLEGE DE BRINK, LAREN`` 

DEELNEMERS TEAM 2: COLLEGE DE BRINK, LAREN 

 

Ik ben Roy Flos. Ik ben16 jaar volg de HBR opleiding op kaderniveau en vind het 
tof om te koken, ben creatief, kan tegen stress en je zult me waarschijnlijk altijd wel 
vinden in de keuken. 
Vind het ook super leuk om mee te doen met de vakwedstrijden en ben samen met 
mijn teamgenoot keihard aan het oefenen om in de top drie te komen. 

 

 

 

Ik ben Mark Kroonen 16 jaar en ik zit op College De Brink in Larend. Ik vind 

het geweldig om te koken en daarom probeer ik daar steeds beter in te worden. 
Ik werk nu bij Grand café ‘t Heertje en ga volgend jaar verder op het ROC in 
Amersfoort. 

 

Hoi ik ben Jesse Dorrepaal en ben 16 jaar. Ik ben de laatste praktijklessen 
alleen maar in het restaurant van school te vinden Naast mijn opleiding werk ik 
ook nog in de keuken van een restaurant. Ik vind het geweldig om met gasten 
bezig te zijn en ze een fijne avond te bezorgen.   

 

 

 

Samen een leuk team. 

 

George Klooster 

44 jaar jong en al 28 jaar is koken mijn lust en mijn leven; vooral om het 

fantastische vak door te geven aan de jeugd. Ik wel al meer dan 12 jaar bij College 

De Brink als docent koken, dit jaar weer met 2 kanjers onwijs veel getraind, ik zeg 

we hebben er zin in. 

 

 

 

Robert van der Roest 

Ik ben Robert, werk sinds mijn 16e jaar in de horeca waaronder diverse hotels 

en restaurant in Amsterdam ook heb ik in het buitenland en op cruise schepen 

gewerkt. Daarna ben ik als instructeur begonnen op het ROC van Amsterdam, 

daarna op het ROC in Hilversum en de laatste 10 jaar op College De Brink. Ik 

vind het super gaaf om met leerlingen de vakwedstrijd te doen, zo krijgen deze 

leerlingen de kans om op een andere manier dit mooie vak uit te oefenen. 

 

  



 

 
 

14 deelnemers TEAM 3: SG NEWTON, HOORN`` 

DEELNEMERS TEAM 3: SG NEWTON, HOORN 

 

 

Mijn naam is Justin Walraad, ik ben 16 jaar. 

Ik zit op SG Newton in klas vier en doe Dienstverlening & Producten in de wereld 

van Cooking Skills. Toen ik nog een klein jongetje was vond ik het al leuk om te 

helpen met koken. Nu doe ik mee met de vakwedstrijden omdat koken mijn passie 

is. Ik vind het erg belangrijk dat de smaak goed is maar het oog wil ook wat dus de 

presentatie op het bord is ook erg belangrijk. 

 

Mijn naam is Joshua Renooij. Ik zit in de vierde klas van 

SG Newton. Mijn grote hobby is vissen en koken. Toen mijn docent vroeg of ik 

mee wilde doen aan de wedstrijden was ik meteen enthousiast. Ik vind het erg 

leuk om samen met anderen een mooi gerecht te serveren. Ik ben benieuwd 

hoe de wedstrijd zal gaan. 

 

Mijn naam is Chanty Eisden, ik zit in de vierde klas van SG 

Newton. 

Ik vind het heel erg leuk om mee te doen aan de wedstrijden. Bediening is wat mij 

het meest aanspreekt. Ik vind het wel spannend maar heb er heel erg veel zin in. 

 

Ik ben Theo Muller en alweer 15 jaar werkzaam 

op SG Newton in Hoorn. Op Newton draaien wij 

niet zoals bij bijna alle collega horeca scholen 

HBR maar het profiel Dienstverlening & Producten. Mijn leerlingen 

doen dit profiel dan ook in de wereld van Cooking Skills. Tijdens hun 

projecten werken zij met chef-koks uit de omgeving waarmee ze de 

mooiste menu’s samenstellen en bereiden. Newton is een zeer 

ondernemende school die veel samenwerkt met het bedrijfsleven uit West-Friesland. De 

samenwerking met leerlingen en professionals uit het bedrijfsleven vind ik een ‘must’ voor een goede 

docent. Je moet meegaan met de ontwikkelingen en veranderingen in de branche zodat je de 

leerlingen kunt voorbereiden op een goede toekomst. Ik ben dan ook erg trots op mijn leerlingen en 

vind het heel erg fijn om te horen dat zij hun basis bij ons hebben gelegd. 

 

Wij zijn Joshua, Chanty en Justin en zijn het team van SG Newton uit 

Hoorn. Wij zien alle drie een toekomst in de horeca voor ons en 

hebben bij mr. Muller dan ook de eerste stappen gezet in die richting. 

We hebben al meegedaan aan de wedstrijden in Noord-Holland. Dat 

was een hele mooie ervaring. We gaan er dan ook helemaal voor. 

SG Newton is een betrokken school. Betrokken bij de samenleving en 

betrokken bij elkaar. Newton is ook een ondernemende school die 

samenwerkt met bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio. Je kunt bij ons in projecten, in 

en buiten school, ervaren hoe het is om ‘in het echt’ ergens te werken. En we zijn een school voor 

nieuwsgierige leerlingen. Voor leerlingen die veel willen beleven en ontdekken.  

Motto van de school is ‘Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij’. Wij vinden persoonlijke groei net zo 

belangrijk als schoolprestaties. Op Newton leren wij de leerlingen hun talenten te ontdekken. Je krijgt 

de tijd om te ontdekken waar je goed in bent en je kunt direct kiezen wat je leuk vindt om te doen.  



 

 
 

15 deelnemers TEAM 4: LODEWIJK COLLEGE, TERNEUZEN`` 

DEELNEMERS TEAM 4: LODEWIJK COLLEGE, TERNEUZEN 

 

 

 

 

 

Wij zijn Zoë Hagen, Saira de Putter en Marrit Bleyenbergh en wij zitten op het Lodewijk college, in 

Terneuzen. Wij doen ons examen in de richting horeca op niveau vmbo kader. Het leek ons een leuke 

ervaring om mee te doen met de VSHO wedstrijd omdat wij erg van koken en lekker eten houden en 

graag als team werken. Zoë verzorgt de kant van de bediening en Saira en Marrit regelen alles in de 

keuken. Het lijkt ons een uitdaging en een mooie ervaring aangezien we alle drie verder willen met de 

horecaopleiding bij Scalda Middelburg.  

 

 

  



 

 
 

16 deelnemers TEAM 5: FRANÇOIS VATELSCHOOL, DEN HAAG`` 

DEELNEMERS TEAM 5: FRANÇOIS VATELSCHOOL, DEN HAAG 

 

 

Het team van de François Vatel bestaat uit Diego Gaiser in de 

bediening en Daisy Bal en Ivan Straver in de keuken. Alle leerlingen 

zitten in de vierde klas en hebben vorig schooljaar het profieldeel HBR 

afgerond. Dit jaar volgen de leerlingen de keuzedelen, 

keukenspecialisatie, gastheerspecialisatie, traiteur en bijzondere 

keuken. Onze leerlingen hebben er erg veel zin om er een sportieve 

wedstrijd van te maken. 

 

Mijn naam is Daisy Bal en ik ben 15 jaar. Ik doe mee met deze wedstrijd omdat 

ik dit een super leuke ervaring vind en een mooi leermoment. Na deze 

opleiding ga ik zeker weten de horeca in!  

 

Mijn naam is Ivan Straver, ik ben 16 jaar oud. Ik doe 

mee met de wedstrijd omdat ik het super leuk vind 

om mezelf hiermee uit te dagen en om te zien hoe 

ver ik kom. Tijdens mijn stage heb ik veel ervaring 

opgedaan en hiermee wil ik verder. 

 

 

Mijn naam is Diego Gaiser en ik ben 16 jaar oud. Ik doe mee met de wedstrijd 

want ik vind het super leuk om te doen en om ervaring op te bouwen. Naast 

mijn school ben ik werkzaam in twee restaurants in de bediening.  

 

 

 

 

 

 

De begeleiders van dit team zijn de HBR docenten 

Danilla Amatdawoed en Miranda Hanemaaijer. 

 

 

  



 

 
 

17 deelnemers TEAM 6: CSG COMENIUS, LEEUWARDEN`` 

DEELNEMERS TEAM 6: CSG COMENIUS, LEEUWARDEN 

 

 

 

Even voorstellen: Wij zijn het team Comenius uit Leeuwarden  

Hallo ik ben Lorenzo Martina en zit op de school CSG-Comenius te Leeuwarden. Ik 

heb gekozen voor de afdeling HBR. Ik heb een passie voor koken en ik kook graag uit 

een mysteriebox. Lekker creatief bezig zijn en mooie gerechten bedenken is wat we 

daar dagelijks doen. Mijn hobby’s zijn sporten, koken en bakken. Ik hou er van om zo 

veel mogelijk nieuwe dingen te leren op het gebied van koken. Ook heb ik erg veel zin 

in de komende wedstrijden. Ik vorm samen met Amber het team voor de keuken. 

 

Mijn naam is Amber Uwagboe ben 15 jaar en kom uit Leeuwarden. Ik zit op CSG 

Comenius Zamenhof. Ik doe de opleiding HBR (Horeca, Bakkerij & Recreatie), 

omdat ik met koken mijn creativiteit kan laten zien en het ook heel erg leuk vind. In 

mijn vrije tijd ben ik soms ook wel bezig met koken, daarnaast werk ik in de keuken 

bij het tapasrestaurant La Cubanita in Leeuwarden. 

 

Ik ben Nhi Vo en ik zit op Comenius Zamenhof in Leeuwarden, 4e 

jaars HBR.  

Ik zal tijdens de wedstrijden gastvrouw zijn.  

Ik vind het geweldig leuk om hier aan mee te doen. 

 

 

Wij Remke Vermeer en Rob Zoon, beiden docenten HBR 

Comenius te Leeuwarden, zullen de leerlingen Nhi, Lorenzo en 

Amber begeleiden voor zover dat mogelijk is. Natuurlijk hebben we 

zeer veel vertrouwen in onze deelnemers en hopen we op een 

goede plaats op de ranglijst. We hebben er zin in om te strijden 

met de andere winnaars.  

 

  

 

  



 

 
 

18 deelnemers TEAM 7: HORECA VAKSCHOOL ROTTERDAM, ROTTERDAM`` 

DEELNEMERS TEAM 7: HORECA VAKSCHOOL ROTTERDAM, ROTTERDAM 

 

 

 

 

 

Ik ben Quincy Pama. 

Van kleins af aan heb ik al passie voor koken. Ik zit op de Horeca Vakschool 

Rotterdam en loop stage bij Parkheuvel. 

 

Ik ben Viento Gaiser en ik zit op de Horeca Vakschool Rotterdam. Ik heb al sinds 

mijn zesde de passie om te koken. En ben op mijn twaalfde naar de horeca 

vakschool gegaan. Ik loop stage bij restaurant Fruits de mer in Voorburg 

 

 

Hoi, ik ben Mees van Lent. 

Ik zit op de Horeca Vakschool Rotterdam waar ik mijn lievelingsvak serveren 

beoefen en verder wil komen in het bedrijfsleven. 

 

 

 

Mijn naam is Remco Faasse en werk nu 7 jaar als docent HBR op de Horeca 

Vakschool in Rotterdam. Ik doe dit met heel veel plezier omdat ik het erg leuk 

vindt om jonge mensen te motiveren en inspireren. Ik wil behalve hun docent ook 

graag de kruiwagen zijn die ze bij de mooie horeca bedrijven aan leuke stages kan 

helpen.  

Ik wens alle deelnemers veel succes hopelijk halen ze veel motivatie en inspiratie 

uit deze wedstrijd. En ik kom graag bij jullie eten als jullie straks zelf je eigen zaak 

openen. 

 

  



 

 
 

19 deelnemers TEAM 8: HUBERTUS & BERKHOFF, AMSTERDAM`` 

DEELNEMERS TEAM 8: HUBERTUS & BERKHOFF, AMSTERDAM 

 

Ik ben Quincy Westbroek, ben 17 jaar en ik zit op de Hubertus & Berkhoff, de 

Culinaire Vakschool van Amsterdam. Ik doe mee aan de vakwedstrijden omdat 

ik het leuk vind om te koken. Ik hou ervan om nieuwe dingen te proberen zodat 

ik verder kan in dit beroep. Ik heb een passie voor het vak. 

 

 

 

Ik ben Femke Mos 15 jaar en ik zit op de Hubertus & Berkhoff, de 

Culinaire Vakschool Amsterdam. Ik doe mee aan de vakwedstrijden 

omdat ik graag het beste uit mezelf wil halen. En ook omdat ik koken 

een leuk vak vind. 

 

Mijn naam is Pien van den Broek. Ik ben 16 

jaar en ik zit op de Hubertus & Berkhoff, de 

Culinaire Vakschool Amsterdam. Ik doe mee 

aan de vak wedstijd omdat het mij heel erg motiveert om nog meer mijn best 

te doen op school en voor mijn vervolgopleiding. Ik vind het leuk om met 

gasten om te gaan en het ze naar hun zin te maken; het is echt mijn passie 

en dat ik dat op deze manier kan doen vind ik heel leuk. 

 

 

 

De begeleiders van dit team zijn de heren Michel Moinat en 

Dave de Groot. 

 

 

 

 

  



 

 
 

20 deelnemers TEAM 9: VAKCOLLEGE MAARSBERGEN, MAARSBERGEN`` 

DEELNEMERS TEAM 9: VAKCOLLEGE MAARSBERGEN, MAARSBERGEN 

 

 

 

De eerste deelnemer is:  

Jorn Rensen. Ik zit in de 4e klas van het Vakcollege. Ik loop stage bij restaurant 

Moeke in Rhenen. Ik werk daar als kok en ik vind desserts het leukste om te maken. 

In mijn vrije tijd ben ik veel bij de Scouting te vinden. 

Ik heb zin in de wedstrijd en ik ben trots dat ik mee mag doen! 

De tweede deelnemer is: 

Danny Bos. Ik ben 15 jaar en ik zit in de vierde klas van het Vakcollege. Koken 

vind ik erg leuk maar ik houd ook van voetballen en gamen. Mijn stage loop ik bij 

Restaurant Touché in Leersum. Ik vind hoofdgerechten het leukste om te maken. 

Ik vind het een uitdaging dat ik aan deze wedstrijd mag meedoen! 

De derde deelnemer is, onze gastvrouw:  

Cherille van Amersfoort. Ik ben 18 jaar, ik zit voor de tweede keer in klas 4 van het 

vakcollege. Ik heb stage gelopen in de bediening bij Restaurant Dorrestad in Wijk bij 

Duurstede. Ik vind het leuk om met gasten om te gaan. Ik ben er trots op dat ik mee 

mag doen aan deze wedstrijd.  

 

De begeleiding: 

Ik ben Jhon Levels. Ik ben 33 jaar oud en 3 jaar werkzaam binnen het Vakcollege. 

Ik geef kook- en baklessen. Ik vind het uitdagen en omgaan met de leerlingen het 

leukste wat er is. 

Ik ben benieuwd hoe onze leerlingen het gaan doen tijdens de wedstrijd! 

Ik ben Suzanne de Rooij. Ik ben inmiddels vijf jaar werkzaam binnen het 

Vakcollege. Ik vind het leuk om leerlingen uit te dagen en te motiveren om het beste 

uit zichzelf te halen.  

Verder vind ik het een leuke en leerzame ervaring om aan deze wedstrijd mee te 

doen. Ik ben benieuwd! 

 

 

Van links naar rechts: Jorn, Cherille en Danny 

 

  



 

 
 

21 deelnemers TEAM 10: TWENTS CARMEL COLLEGE, OLDENZAAL`` 

DEELNEMERS TEAM 10: TWENTS CARMEL COLLEGE, OLDENZAAL 

 

 

Wij zijn Gastvrouw Merel Nijhuis, en koks Max 

Smit en Jet Schrijver. 

Wij komen uit de buurt van Oldenzaal en volgen het 

profiel HBR op het Twents Carmel College. 

 

Tijdens de vakwedstrijden Regio Oost hebben wij de 

eerste prijs behaald en onze ticket verdiend om naar 

de landelijke vakwedstrijden te gaan. 

 

 

 

 

 

 

Onze begeleiding bestaat uit kookdocent, de heer Jacco Ring en serveerdocent, dhr. Gerrit Nijhof. 

  

 

 

 

 

 

Wij hebben er zin in en wensen de deelnemende teams veel succes! 

Groeten uit Oldenzaal  



 

 
 

22 deelnemers TEAM 11: KTS TEYLINGEN COLLEGE, VOORHOUT`` 

DEELNEMERS TEAM 11: KTS TEYLINGEN COLLEGE, VOORHOUT 

 

 

Mijn naam is Roderick Zuidam ik ben 16 jaar oud. Volg de opleiding HBR binnen 

de kts. 

Zelf ben ik al jaren werkzaam in de horeca als kok. Ik heb stage gelopen in grote 

horecabedrijven en ben nu werkzaam als kok op het strand bij Surf en Beach.  

Later wil ik hotelmanager worden en daarom ga ik ook de opleiding volgen 

hotelmanagement.  

Mijn naam is Mark de Rooij: ik ben 16 Jaar oud en werk al drie jaar in de 

horeca. Ik ben reserve-kandidaat voor de keuken en ben bereid in geval van 

nood elk deelnemend team aan te vullen Op zaterdag werk ik als hulpchef in de 

keuken bij Grand Café A-Muze in Lisse.  

Ik vind het superleuk om een keer mee te doen aan een echte kookwedstrijd 

omdat je dan superveel leert en mooie gerechten kan creëren. Ik wilde al sinds 

mijn elfde heel graag koken en doe dat nu nog steeds met onwijs veel plezier.  

Voor school heb ik al twee keer stage gelopen en deed dat elke dag met veel 

plezier. 

 

Mijn naam is Niek van Nieuwkoop; ik ben 16 jaar oud en ik zit op school op de 

KTS in Voorhout. Ik ben reserve-kandidaat voor de keuken en ben bereid in geval 

van nood elk deelnemend team aan te vullen. 

Ik wil graag kok worden later. Voor mijn vervolgopleiding wil ik naar ROC Mondriaan 

in Den Haag. Ik werk in de keuken bij hotel De Witte Raaf.  

Ik wil heel graag meedoen aan de kookwedstrijd, omdat ik koken heel leuk vind om 

te doen;ook  in mijn vrije tijd. En het lijkt mij een leuke ervaring om mee te doen aan 

een grote kookwedstrijd.  

Mijn naam is Sam van Rossum; ik ben 16 jaar oud en woon in Noordwijk. 

Ik kook heel graag. 

Ik werk bij Onder de linde in Noordwijk en de Klucht ook in Noordwijk. 

Ik ben ook graag bezig met creaties op het bord. 

Ik wil graag mee doen, omdat ik graag een revange wil van de vorige keer, graag 

wil winnen en een ervaring rijker wil worden. 

Mijn naam is Roxanne Wesseling. Ik ben 15 jaar oud en woon in Sassenheim. 

Ik vind het erg leuk om met mensen om te gaan en het gasten in het restaurant 

naar de zin te maken.  

Ik heb de vorige keer meegedaan met de vakwedstrijden en heb dit als erg leuk 

ervaren. Ook ik wil nu graag revanche en hoop op een hogere uitslag dan de 

vorige keer.  



 

 
 

23 deelnemers TEAM 12: FIORETTI COLLEGE, VEGHEL`` 

DEELNEMERS TEAM 12: FIORETTI COLLEGE, VEGHEL 

 
 
 
 
 

Het team Fioretti College bestaat uit Luuk 
Voets en Jorg Foolen als keukenteam.  
 
Miryanne Ruijs is de gastvrouw van het 
team.  
 
Alle leerlingen zitten in klas 4 en hebben 
vorig schooljaar het profieldeel HBR 
afgerond.  

 
Dit jaar hebben de leerlingen les in de HBR keuzedelen, keuken 
specialisatie, gastheer specialisatie, patisserie, bijzondere keuken. Onze 
leerlingen hebben erg veel zin om leerlingen van andere scholen te 
ontmoeten en er een sportieve wedstrijd van te maken. 
 
Het team wordt begeleid door de heren Bissels (Keuken) en Hanegraaf 

(Bediening).  



 

 
 

24 deelnemers TEAM 12: FIORETTI COLLEGE, VEGHEL`` 

 


