
Robin Hoedjes
Chocolade, chocolade, chocolade

Hij is al vele jaren het gezicht van Huize van Wely. Respect voor de 
traditie en oog voor beheersbare vernieuwing zijn begrippen 
waarmee je Robin het best kunt omschrijven. Ook Robin komt uit 
de stal van Jeroen Goossens. Geboren en getogen in Opdam, komt 
hij uit een echt bakkersgezin. Als klein manneke werkte hij met 
zijn pa in de bakkerij en raakte besmet met het virus. 13-14 jaar 
was hij toen hij een vast baantje had in de banketbakkerij van zijn 
vader. “Ik wilde graag meubelmaker worden omdat ik graag met 
mijn handen werkte. Ik houd van die verfijning en het vakmanschap 
waar dat vak voor staat. Als middelbare scholier ging ik naar het 
Horizoncollege en leerde er het banketbakkersvak, alsook ijsberei-
ding. Ik wilde graag alle diploma’s van het vak behalen. Ik kwam 
onder de vleugels van de thuisbakkerij vandaan en ging stage lopen 
bij bakkerij Holten. Daar deden ze de zaken zoals het hoorde en na 
mijn opleiding werkte ik er nog jaren. Het besef hoe goed de opleiding 
daar was, kwam pas op latere leeftijd. Ik leerde er planningen maken, 
ambachtelijk werken en zaken doen zoals het hoort, ook in zeer 
drukke tijden. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog heel  
veel profijt van. Nu werk ik bij Huize van Wely, waar ik heel  
trots op ben, maar de weg ernaar toe was echt wel hard werken.”  
Na bakkerij Otten volgde hij bij Jeroen Goossens een cursus 
meesterpatisserie die hem daarna een baan aanbood. “Ik heb 2 jaar 
bij Crème de la Crème gewerkt. Ik heb superveel geleerd en heb 
bijvoorbeeld met Frank Haasnoot de voorbereidingen gedaan voor 
de Chocolate Masters. Het was een superdrukke periode en ik leerde 
er bijvoorbeeld toppatisserie maken in grote hoeveelheden. Ik werd 
zeer creatief en leerde het heft in eigen handen te nemen. Als er iets 
niet goed gaat, moet je niet de apparatuur de schuld geven want die 
kun je aanpassen. Je lot in eigen handen houden is superbelangrijk.” 
29 jaar was hij toen hij weg ging bij zijn werkgever en via Frank 
kwam er een projectaanbieding in Koeweit. “Ik verkocht mijn auto 
en zegde mijn kamer op. We kwamen terecht bij Victorian Patisserie 
waar we superexclusieve patisserie opzetten. De sky was er de limit 
en ik maakte er per klant alles exclusief. Uiteindelijk bleef ik er 2 
jaar.  Ik kwam terug in Nederland en wilde stabiliteit in mijn leven 
opbouwen. Een telefoontje naar Peter Remmelzwaal, mijn oud- 
collega, zorgde ervoor dat ik bij Huize van Wely terechtkwam.”  Ook 
daar wilde hij weer leren. Hij wilde feeling houden met de winkel 
en leren van het shelf life van de verschillende items en  zijn 
vakkennis combineren met ook grote hoeveelheden. Al zijn 
opgedane ervaring kwam bij Huize van Wely samen. “Ik houd van 
echte patisserie met een zeer traditionele toets. Ik denk dat ik dat 
van thuis heb meegekregen. Ik vond het heerlijk en wist me op te 
werken 

tot chef van het huis, waar ik echt trots op ben. Van alle aspecten van 
het vak heb ik iets meegekregen en kan ik met de ervaren collega’s 
goed meepraten. De organisatie van de bakkerij gaat vanzelf dankzij 
de ervaren jongens die hier werken. Toch kunnen we nog veel van 
elkaar leren. Recepten zijn hier uit traditie geboren en veranderen 
eigenlijk nooit. Kleine veranderingen brengen grote emoties los bij 
onze klandizie, dus houden we daar aan vast. Zelf ben ik dat gaan 
waarderen en we proberen de recepten onaangetast te laten.” 

Nieuw
De individuele feestdagen bieden Robin ruimte voor creativiteit. 
“Voor die speciale dagen wil ik eens iets nieuws proberen. Maar weet 
dat we meerdere winkels hebben, dus ook de hele marketing en 
communicatie daarom heen moet echt goed verzorgd zijn. Ook daar 
bemoei ik me in de voorbereiding tegenaan.” Het team, waarmee hij 
reeds voor zijn lidmaatschap mee optrok, is zijn lust en leven. 
“Velen dachten dat ik al bij het team hoorde, maar dat was niet zo. 
De DPA moest eerst nog gewonnen worden. Dat deed ik met een 
mooi werkstuk rond het thema Science Fiction. Ik ontwikkelde mijn 
eigen figuren zodat ze niet te vergelijken waren met de realiteit,en 
verwerkte er veel fijnheid in. Het team staat voor kennis, kennis-
deling en de patisseriestatus vergroten.” Zijn persoonlijke doelen 
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Breng voor de crémeux de vruchtenpuree aan de kook en voeg de 
suiker, eieren en eidooiers toe. Gaar tot 85°C. Voeg de gewelde 
gelatinemassa toe en los op. Monteer de massa met de zachte boter 
en homogeniseer met de staafmixer. Koel de massa en verdeel over 
de 24 kaders. Maak voor de mousse een pâte à bombe van de suiker 
en eidooiers. Meng de chocolade en de melk, verwarm tot 35°C en 
voeg de gewelde gelatinemassa toe. Meng met de pâte à bombe en 
spatel er de lobbige room door. Verdeel over de kaders. Klop voor 
de joconde het eiwit en de suiker tot pieken. Klop de eidooiers met 
de suiker en amandel luchtig. Meng de beide massa’s en spatel er de 
bloem door. Voeg nu de gesmolten boter toe en sjabloneer. Bak in 
de oven van 230°C. Meng voor de gelei het water, 1/4 deel suiker en 
de pectine en laat 20 minuten rusten. Breng de puree en de suiker 
aan de kook en voeg de pectinemassa toe. Breng opnieuw aan de 
kook en voeg het zuur toe. Smelt voor de dip de chocolade en de 
cacaoboter en voeg de nootjes toe. Bouw nu het taartje op. Start in 
de vorm met een crémeux van 1 cm hoog, leg er een biscuit op, dan 
2 cm mousse, dan weer een biscuit en vries in. Draai het kader 
omgekeerd en sluit af met een dunne laag frambozengelei. Snijd op 
de juiste maat en haal door de dip. Garneer met een rozet mousse 
en de aalbesjes.

zijn in de loop der jaren veranderd. Grote wedstrijden ambieert hij 
niet meer, maar wil graag zijn vak en kennis verder uitdragen via 
demo’s en presentaties. “Ik wil mijn vakmanschap in alles uitdragen, 
waar ik veel energie insteek. Op die manier kan ik iets achterlaten 
voor de toekomst. Ik wil graag de groep kunnen blijven inspireren en 
jonge mensen motiveren. Ze moeten ook via het team hun eigen 
identiteit leren ontdekken en deze steeds meer professionaliseren en 
verder ontwikkelen. Daar wil ik ze graag bij helpen.” Voor Robin 
hoeft het allemaal niet meer te gek. Dingen en smaken mogen 
terug naar de kern en de basis die al vele jaren meegaan. Het 
respect en het doorgronden van die recepturen zou een mooie 
boodschap zijn voor de nieuwe generatie.

Red Square
Ingrediënten: aalbesjes.
Voor de crémeux van aalbes: 55 g frambozenpuree,  
150 g aalbessenpuree, 95 g suiker, 190 g eieren, 95 g eidooier, 
150 g boter, 5 g gelatinepoeder, 25 g water.
Voor de mousse van witte chocolade: 300 g room, 200 g witte 
chocolade, 50 g eidooier, 50 g suiker, 100 g melk, 8 g gelatine
poeder, 40 g water.
Voor de joconde: 260 g eidooier, 135 g suiker, 90 g fijne aman
delen, 85 g bloem, 260 g eiwit, 135 g suiker, 70 g boter.
Voor de gelei van framboos: 100 g water, 300 g frambozenpuree,  
3 g acide citrique, 400 g suiker, 200 g glucose, 6 g pectine x  
58, 6 g pectine NH nappage.
Voor het chocolade dipkrokant: 200 g melkchocolade,  
25 g cacaoboter, 25 g krokante nootjes.
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Prog restaar t  Huiz e van Wely
Ingrediënten: chocoladedecoratie, Brésilliennenootjes
Voor de crème van boter: 300 g room, 750 g melk, 400 g suiker,  
80 g roompoeder, 50 g suiker, 60 g eidooier, 1250 g roomboter.
Voor de mokka: 60 g suiker, 40 g suikersiroop, 250 g water,  
200 g oploskoffie.
Voor het progresschuim: 500 g eiwit, 500 g suiker, 650 g hazel
nootpoeder, 325 g suiker, 40 g bloem.

Breng voor de crème de melk met de room en de suiker een de 
kook. Maak een papje van het roompoeder, de suiker en de 
eidooiers en meng met de kokende melkmassa. Gaar de massa tot 
84°C en koel afgedekt terug. Klop de roomboter luchtig en voeg in 
delen de afgekoelde compositie toe. Kook voor de mokka de suiker 
en suikersiroop tot een caramel. Meng de oploskoffie met het water 
en blus de caramel. Laat afkoelen en gebruik de massa om de 
botercrème op smaak te brengen. Klop voor het schuim het eiwit 
met de suiker luchtig op. Meng het hazelnootpoeder met de suiker 
en de bloem en monteer met de luchtige eiwitpieken. Sjabloneer of 
spuit in de juiste maat en bak droog in de oven. Wissel in een 
taartvorm de biscuitplakken en de botercrème in laagjes af en  
zet de taart aan met de Brésilliennenootjes. Garneer met het 
chocoladedecor.
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