
held van de 

Gert-Jan van der Linden  

chef-kok 

getrouwd en twee 

kinderen 

Meesters  

Vertel, wie ben je en wat doe jij bij Meesters?

Ik werk vanaf mijn 15e in de horeca en zo ben ik erin gerold. Ik ben 

begonnen in de afwas en heb daarna in veel verschillende zaken 

gewerkt als hotels, bistro’s, grandcafés, etc. Ik ben een keiharde 

werker, niet uit het veld te slaan en een man van de achterkant. Af en 

toe wil mijn baas dat ik een rondje door de zaak loop, maar dat doe ik 

echt alleen voor haar: laat mij maar in de keuken staan! 

Ik ben chef-kok & leermeester. Met mijn jongens in de keuken maak ik 

de leukste dingen. Meesters is een hotel-restaurant en daarom moet je 

een saté en tournedos op de kaart hebben staan, ook wel iets 

herkenbaars voor elke (internationale) gast. Ik geef hier wel mijn eigen 

draai aan door er dingen om heen te creëren. Wij hebben drie zalen 

die worden ingezet voor diverse doeleinden, indien hier gekookt moet 

worden doe ik dat ook. Het overdragen van mijn kennis aan de jongens 

vind ik leuk om te doen. Ik vind het echt prachtig als ik mijn kennis in 

hun manier van koken terug ga zien, dan is de opleiding geslaagd!

Waar lig jij ‘s nachts wakker van?

55 jaar 

Wakker liggen? Dat heb ik nog nooit gedaan. Als er iets is tijdens het 

koken, zeg ik gelijk: geen discussie in de keuken! Na het werk hebben 

wij het hierover en kan iedereen zijn gal spuien, maar niemand gaat 

hier boos de deur uit. Wees een kerel en stap er overheen! Omdat ik zo 

lang in deze branche werk, zie ik het gelijk als één van de jongens 

binnenkomt en er iets is. Ik stel dan voor om even samen een bakkie te 

doen. Je bent tenslotte ook een people manager!

Mijdrecht  

€ 30,00 gem. besteding  diner  

hotel & restaurant

70 zitplaatsen 



Wat is voor jou de belangrijkste 

trend in de horeca? 

hart op de tong

hij staat voor ons klaar
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Hij wordt nooit 

echt boos, daar heeft 

niemand iets aan. 

Hij legt dan uit hoe 

hij het hebben wil.

passie

Zo zouden de jongens mij 

beschrijven!

vegan

Veganistische gerechten 

op de kaart worden 

steeds belangrijker. Zo 

heb ik sinds kort een 

vegan hoofdgerecht 

Ik bedenk alles rondom het eten in 

ons restaurant. Mijn bazin vult deze 

ideeën aan. Als er gerechten af zijn of 

als ik input nodig heb, laat ik het de 

jongens in de keuken proeven. Zij 

geven dan hun feedback op wat ze 

proeven/zien/ruiken. 

Wie heeft invloed op  de 

keuzes die jij maakt?

Dit wil ik bereiken met mijn zaak! 

Gewoon lekker koken! Ik ben 55, ik hoef mij 

niet meer te bewijzen. Ik wil mijn kennis 

overdragen, leuk werken en gezond oud 

worden. Gezien de situatie rondom het 

coronavirus duurt het jaren voordat wij weer 

zijn waar we waren. Voorlopig heb je niks te 

willen. 

We zaten in de intercity en 

komen straks in de boemeltrein. 

Waar haal jij je inspiratie vandaan?

Ik haal mijn inspiratie uit tijdschriften (zoals het 

tijdschrift van Debiq waar leuke dingetjes 

instaan die mij prikkelen), kookprogramma’s 

(zoals Masterchef en Foodtube), door te praten 

met collega’s over ons vak en door de input van 

accountmanagers op onder andere het gebied 

van vega en vegan. Vanuit deze inspiratie ga ik 

aan de slag en geef ik een gerecht mijn eigen 

draai. 

met vegan kipstukjes, romanesco, korma

aardappel en on top een vergeten groentechipje. 

Dit geeft gelijk een bite. Maar over het algemeen 

ben ik niet zo’n trendhopper. Ik blijf liever dicht bij 

mezelf!

“Ik vraag vaak aan mijn 

jongens: als jij dit bord voor 

je neus krijgt, zou je dan blij 

worden? Vervolgens leg ik 

ze uit dat je in elk bord liefde 

moet stoppen. Dan wordt 

het mooi.” 
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Het allerleukste aan mijn 

werk is…

op dit gerecht ben ik trots!

Het eigenlijke koken zelf, vooral met de 

jongens. Ik wil mijn kennis aan ze 

overdragen. Ik wil dat ze luisteren, reageren 

en naarmate de tijd vordert er zelf mee aan 

de slag gaan. Ik ben een echte 

leermeerster, ik focus mij op het 

overdragen van het ambacht. Zelf heb ik bij 

een poelier en slagerij gewerkt. Hier laat ik 

mijn jongens ook mee in aanraking komen. 

Ik wil de jongens wat bijbrengen. 

De jongens waarmee ik gewerkt heb 

komen af en toe nog even langs. Hé chef, 

bakkie?! Dat vind ik er prachtig aan!

1 dag in de 

keuken met…

Een markant figuur, zoals Herman den 

Blijker. Hij is net als ik ook groot, 

robuust, eerlijk en recht door zee. Het 

lijkt mij leuk om een keer samen te 

werken, Ik leer van hem en hij van mij. 

Je vult elkaar aan! Denk goed na waar je aan begint! Iedereen 

idealiseert de horeca, maar het is hard 

werken. Als je écht in de horeca wil werken, 

probeer dan tijd in jezelf te investeren door 

workshops te volgen en over ambachten 

als het slagersvak te leren. Je moet je hele 

leven willen blijven leren om jezelf te laten 

groeien. 

Herman den Blijker

foto: AD.nl, William Rutten 

“Ik maak gerechten die mensen 

lusten en lekker vinden, maar ik 

geef het mijn eigen twist.”

“Een gelijkenis tussen Herman en mij is 

dat wij allebei een hekel hebben aan 

‘schilderijtjes’ maken. Groot, netjes, 

bourgondisch en puur koken, het 

product het product laten. Je hebt een 

ei, dan moet het geen tomaat worden.”

kalfsoester, ravioli gevuld met 

scampi, gepofte knoflookjus, 

ovenaardappelen- en geroosterde 

wortel

surf en turf op mijn eigen 

manier. 

dit wil ik meegeven aan 

elke startende kok



Wat doe jij in deze coronatijd?

rustig blijven!

comfort bieden
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waarborgen 

van kwaliteit 
verantwoord

ondernemen

zo ga ik door!

Ons hotel is nog steeds open, maar omdat het zo 

rustig is verhuren we alleen de kamers op de 

begane grond. De rest van het hotel zijn we aan 

het verbouwen. Voor de paar hotelgasten bieden 

we ontbijt aan op 1,5 meter. Wij hebben er nu voor 

gekozen verder niks te doen. Wij kunnen het op de 

lange termijn nog even volhouden. Als wij weer 

open mogen, wordt het wel echt buffelen. 

Wij zijn hier op dit moment niet heel erg mee bezig. Je 

kan van alles op touw gaan zetten, maar uiteindelijk 

weet niemand wat de exacte regels gaan zijn. Ik geloof 

erin dat je pas moet gaan handelen op het moment dat 

de kaders/ richtlijnen staan.

Op het moment dat wij weer gaan draaien, wil ik als 

eerste mijn gast wil een gevoel van vertrouwen en 

comfort in de zaak geven. Ik wil dat zij ons zien als 

verantwoorde ondernemers. 

De 1,5 meter economie

De inkoop ligt bij ons stil, dus 

ook voor leveranciers is er 

weinig te ‘halen’. Met de 

meeste heb ik wel contact 

gehad (Unilever, Nestlé, 

Driessen Food, etc.) . Op het 

moment dat wij weer open 

gaan, staan ze voor ons klaar. 

Tenslotte willen wij allemaal 

verder en ons weer richten op 

ons hoofddoel: de gast blij 

maken.  
wachten tot de kaders vanuit 

de overheid staan

uitpakken als de 

rust is wedergekeerd 

Hopelijk kunnen wij dit jaar 

met het wildseizoen weer 

echt uitpakken. Tijdens 

donkere avonden volgens de 

voorgeschreven regels weer 

gezellig tafelen onder het 

genot van mooie wijnen en 

goed eten.    

Ik heb alle producten indien mogelijk ingevroren. 

Als iemand van het team iets mee wilde nemen, 

kon da. Ik wilde vooral niks weggooien: zo zonde 

en onnodig!

Voorraad F&B

Je moet ook in deze tijden de kwaliteit 

leveren die de gast van je gewend is. 

Bezorging is een vak apart, daarom zijn 

wij hier niet aan begonnen.

Leverancierscontact
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krijg vandaag inzicht in je kansen van morgen!
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