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€ 20,- hoofdgerecht

Vertel, wie is Joan en wat doe jij bij De Huifkar?

Ik ben de keukenmanager en de chef-kok bij De Huifkar. De Huifkar 

heeft een eigenaar, maar samen met mijn vrouw (bedrijfsleider) voeren 

wij de dagelijkse leiding van het bedrijf. We hebben elkaar ook hier 

leren kennen, dus echt een horecahuwelijk! We zitten midden op de 

markt in Middelburg met een groot terras en zodra het een beetje 

mooi weer is, hebben wij de zaak vol zitten.

Ik wist altijd al dat ik chef wilde worden. Ik ben op mijn veertiende 

begonnen in de keuken van een zorginstelling. Dan mocht je kleine 

dingen doen in de mise-en-place. Daarna alleen maar horeca, met 

name het hogere segment. Mijn leermeesters waren bijvoorbeeld Chris 

Naylor (Restaurant Vermeer – 1 ster) en Jerry Bastiaan (voorheen 

Grand Hotel Karel V – 1 ster). Daarnaast heb ik gewerkt in het 

Amsterdam Hilton Hotel toen Robert Kranenborg daar culinair adviseur 

was. Bij De Huifkar heb ik de ambitie niet om op sterrenniveau te 

koken. Ik wil vooral een gezellig en goed stabiel bedrijf voeren en 

mensen verrassen in de zaak.

Waar lig jij ‘s nachts wakker van?

40 jaar

op de markt

Ik lig niet snel wakker, hoor! Maar ik kan wel dromen over nieuwe 

gerechten. Waar ik wel wakker van gelegen heb, is toen we de keuken 

hebben verbouwd. Dat ging om heel veel geld en je vraagt je dan 

constant af of de deadline gehaald kan worden.
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Wat is voor jou de belangrijkste 

trend in de horeca? 
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Dit ben ik!

vegan

Vegan is echt wel dé 

grote trend op dit 

moment. Daar doen we 

zelf echter nog heel 

weinig mee. Natuurlijk 

zien wij de trend ook, 

Horeca = mensenwerk! De hele 

branche bestaat en kan ook alleen 

blijven bestaan door mensen. In de 

keuken, maar ook in de bediening 

werken we allemaal met mensen. En 

uiteindelijk doe je het allemaal voor de 

gast (=mensen).  

Wat vind jij echt belangrijk 

in jouw zaak?

Dit wil ik bereiken met mijn zaak! 
Ik ben duidelijk en correct: je weet wat 

je aan me hebt. Streng, maar tegelijk 

ook een aardige gast! 

Ik vind het een heel goed initiatief en leuk om 

mee te doen met de onderzoeken. Ik vind het 

voornamelijk van belang om mijn ervaring en 

kennis over te dragen. Daarom zijn wij ook een 

erkend leerbedrijf: het vak overdragen en kennis 

doorgeven aan de volgende generatie. Als je dat 

niet meer doet, dan stopt het. En dat is eeuwig 

zonde!

maar tegelijk is er bij ons heel weinig vraag naar. 

Uiteraard kunnen ook gasten die vegan eten bij 

ons terecht, maar dit regelen we dan à la 

minute. Wordt de vraag meer, dan komt het wel 

op de kaart.

Maar soms slaan we juist ook wat over. Een tijd 

geleden zag je overal fusion opkomen met vaak 

Thaise invloeden. Dat hebben wij dus juist niet 

gedaan. Maar bijvoorbeeld de poké bowl loopt bij 

ons weer heel erg goed!

Wij lopen iets meer 

achter de trend aan 

dan dat wij deze 

zetten. Als iets groot 

wordt, dan bereikt het 

ons uiteindelijk ook. 

Wij zijn momenteel een gezond bedrijf. Dit wil 

ik graag de komende jaren blijven continueren. 

Ik heb als chef geen sterrenambities meer. Dat 

is echt een hele andere wereld. Nu wil ik de 

zaak goedlopend houden en onze gasten 

verrassen en tevreden houden. Eigenlijk 

gewoon op deze manier doorgaan!

Omdat we momenteel in de coronatijd zitten 

zullen we binnenkort ook starten met lekkere 

afhaalmaaltijden. Zodat mensen thuis ook 

kunnen genieten van het lekkers dat we 

normaal serveren in het restaurant.
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Het allerleukste aan mijn 

werk is…

Onze absolute hardloper voor vele jaren. 

Wij maken echte klassiekers, maar wel 

met onze eigen twist.

op dit gerecht ben 

ik trots!

Een lekker drukke dag in de keuken! 

De hele dag koken met het team en 

mooie gerechten eruit knallen, dat is 

voor mij de perfecte dag! Ik hou niet 

van zeuren. Taken als de administratie 

en inkoop horen erbij. Niet zeuren, 

maar gewoon aanpakken en weer 

door!

1 dag in de 

keuken bij…
Het Rijksmuseum. Daar werkt echt een 

vernieuwende chef (Joris Bijdendijk). 

Hier zou ik graag zien hoe ze voor 

zoveel couverts toch zo’n hoge hoog 

niveau weten te halen. Kijken hoe ze 

het doen, hoe ze draaien en wat het 

werkproces is.

dit wil ik meegeven aan 

elke startende kok

Investeer in jezelf! Ben 

bereid om hard te werken 

en grijp kansen aan die je 

krijgt om te verbeteren.

Rijksmuseum

Amsterdam

club 
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