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diners te organiseren met topchefs kunnen we deze 

doelen een warm hart toedragen. De chefs bereiden de 

heerlijkste gerechten en wij zorgen ervoor dat het een 

fantastische avond wordt. 

Wat een rijkdom dat we dit met elkaar kunnen delen!

Bianca van der Lee

CEO / Founder

CLUB Chaud Devant, ons nieuwe restaurant met eigen 

chef: Erwin Debije. Hij creëert iedere dag voor 

ons een geheel vegetarisch en biologisch lunchbuffet. 

Het is een feestje om elke dag zo gezellig met elkaar te 

kunnen eten en te genieten van een heerlijke gezonde lunch.

Maar er gebeurt nog meer in de CLUB! Met het oprichten 

van de Chaud Devant Foundation steunen we drie goede 

doelen; stichting K.I.D.S. (weeshuizen project o.l.v.  

chef Julius Jaspers), Kok in de Klas (gezonde voedings- 

lessen op basisscholen) en War Child. Door charity 

SHARING
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#246 Chef Jacket Salerno Blue

DE SPIJSBEREIDERS STAAN VOOR VERNIEUWING, SAMENWERKEN, GASTEN PRIKKELEN EN 

SAMENBRENGEN. VERSCHILLENDE MALEN HEBBEN ANDEREN GEPROBEERD HUN CONCEPTEN 

TE KOPIËREN, MAAR HET SUCCES VAN DE SPIJSBEREIDERS ZIT VOORAL IN HET FEIT DAT ZE EEN

NIEUW CONCEPT ONDER ÉÉN VOORWAARDE DOORZETTEN: ZE MOETEN HET ZELF “VET” VINDEN.

ETEN BIJ DE SPIJSBEREIDERS IS GENIETEN VAN BRUTALITEIT; LAAT JE ALS GAST VERRASSEN. 

DIT ZIJN
DE SPIJSBEREIDERS

D e Spijsbereiders, Peter Derks en Roland 

van Balen, volgden beiden een opleiding 

aan de hotelschool en werkten in 

klassieke restaurants. Hun drang naar creatie was 

de aanleiding om verder te studeren. Peter: “Bij 

de restaurants op een wat hoger niveau had ik 

het gevoel dat we een half jaar hetzelfde kookten.

Het creatieve proces door het jaar heen was heel 

kort en de uitwerking was heel lang.”

Tijdens de vervolgstudie Food & Design ont-

moetten ze elkaar en daar werd door het 

samenvoegen van hun twee bedrijven, Roland 

in gra  s e vormgeving en eter in re e t ren  

De Spijsbereiders geboren. “Vervolgens zijn we een 

pop-up restaurant begonnen om naam te maken en 

te laten zien wat we kunnen”, aldus Roland. 

Van idee naar uitwerking

Het pop-up restaurant is uitgegroeid tot het concept 

‘Anderhalf’. Hiervoor ontwikkelden Peter en Roland een 

tafel met rollend tafelblad waardoor de borden en de 

decoratie in één keer voor de 20 gasten verschijnen. 

Het gaat dan ook om het totaalplaatje: “We bepalen 

de insteek, en dan wat daarbij past qua eten,

de decoratie en welke wijn. Of geen wijn als dat niet 

past!”, vertelt Roland. Ook bij het nieuwe concept 

‘De Spijsveiling’, waarbij de gasten bieden op eten, 

wordt deze eigenzinnige visie toegepast. Peter: “Wij 

kunnen met een spijsveiling alles laten draaien om 

Franse klassiekers en in een industrieel pand kunnen 

we juist rauw koken. Zo kunnen we culinair alle kanten 

op waardoor het voor onszelf uitdagend blijft en we de 

gasten iedere keer verrassen.” 

De locatie mag dan steeds anders zijn, een aantal dingen 

blijft altijd hetzelfde: zij als het gezicht, het personeel 

en de kleding. Roland: “Iedereen loopt in denim buizen. 

Peter heeft een schort aan en ik niet, zodat het duidelijk 

is wie in de pan roert en wie de wijn inschenkt.” 

Het gaat de mannen ook om uniformiteit, dat alles 

klopt, niets uitvoeren zonder reden. En in die uitvoering 

zit het hem nou precies: “Een rollende tafel bedenken 

is niet zo moeilijk, maar het uitvoeren en ervoor zorgen 

dat alles samenhangt, dat is de grootste uitdaging”, 

benadrukt Peter. 
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Eten boven vorm

Het totaalplaatje moet kloppen, maar voor 

de mannen is het eten het allerbelangrijkste. 

Alles eromheen moet in dienst staan van 

het eten. Ze distantiëren zich dan ook van 

hetgeen dat ‘eatertainment’ wordt genoemd. 

Roland: “Bij het dessert van ‘Anderhalf 2’ 

hadden we levende kippen op tafel, een ode 

aan de kip en aan het ei. Klassieke desserts 

die er niet waren geweest zonder dat ei.

Die kippen staan er niet om leuk te 

zijn, maar die hebben echt een diepere 

betekenis.” 

Het gaat om het verhaal achter het eten. 

Met die reden, en voor de kwaliteit, maken 

Peter en Roland voornamelijk gebruik van 

lokale producten. “Die verhalen komen 

uit de buurt en daar liggen de dingen die 

mensen niet kennen”, zegt Peter. Roland 

voegt hieraan toe: “Het verhaal creëert 

de waarde, daarom bieden mensen bij 

De Spijsveiling.” De verhalen achter 

deze producten, zoals het hert van de 

Oostvaardersplassen en de gerookte paling 

van Peter’s oom, brengen ze tot leven met 

hun uitgedachte concepten. 

De gemene deler

De Spijsbereiders proberen met de verhalen 

hun gasten te prikkelen en bewustwording 

mee te geven. “We willen altijd positief blijven,

het is ook een avond uit voor mensen”,

"IEDEREEN LOOPT IN
DENIM BUIZEN. PETER HEEFT 

EEN SCHORT AAN EN IK NIET, 
ZODAT HET DUIDELIJK IS WIE IN 
DE PAN ROERT EN WIE DE WIJN 

INSCHENKT."
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lichten ze toe. Niet shockeren en belerend zijn.

Wel een tafel waar vreemden naast elkaar zitten.

Een bewuste keuze legt Roland uit: “Een grote

kracht is dat we mensen samenbrengen. De gasten

hebben het geld er allemaal voor over. Er is altijd een 

gemene deler aan tafel. Sommige mensen komen later 

terug als vrienden, daar kan geen bord tegenop.” 

Een gemene deler is er ook tussen beide mannen. Peter: 

“Wij zijn de twee gekken erachter. We hebben vaak dezelfde

"EEN GROTE KRACHT IS DAT WE MENSEN SAMENBRENGEN. DE GASTEN HEBBEN 
HET GELD ER ALLEMAAL VOOR OVER. ER IS ALTIJD EEN GEMENE DELER AAN TAFEL. 
SOMMIGE MENSEN KOMEN LATER TERUG ALS VRIENDEN, DAAR KAN GEEN BORD 

TEGENOP."

gedachten. Het is een wisselwerking.” Ruim drie jaar

inmiddels vormen Peter en Roland samen De 

Spijsbereiders. Jaren waarin ze elkaar volledig zijn gaan 

vertrouwen. Roland: “Je legt letterlijk je hart en ziel op 

tafel.” De Spijsbereiders: een succesverhaal van twee 

brutale mannen die passievol samenwerken.

De Spijsbereiders

www.despijsbereiders.nl
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Op maandag 15 april vond het 

eerste Charity Diner plaats 

in ons nieuwe restaurant 

CLUB Chaud Devant. Wij werden 

overdonderd door het enthousiasme 

en waren binnen twee dagen 

uitverkocht. Chefs Julius Jaspers, 

Ferry van Houten, Peter Lute & Gijs 

Numan kookten een heerlijk 4-gangen 

diner voor de 45 aanwezige gasten. 

Het was een bijzondere avond vol 

culinaire verrassingen in een relaxte 

sfeer ondersteund door ons eigen 

personeel. Dankzij de chefs en onze 

gasten kunnen wij met trots melden 

dat er ruim 4.000 euro is opgehaald 

voor Stichting K.I.D.S.!  

LEES MEER OVER STICHTING K.I.D.S. 
EN HOE WIJ ONZE EERDERE DONATIE 
HEBBEN OVERHANDIGD IN VIETNAM 
OP PAGINA 10.

JULIUS JASPERS | CHEF & CULINAIR SCHRIJVER
FERRY VAN HOUTEN | HET BOSCH, THE GAIA
PETER LUTE | RESTAURANT LUTE, EXPLORE
GIJS NUMAN | BRASSERIE PAARDENBURG

CHARITY DINER
MET TOPCHEFS
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G I V I N G

Chaud Devant
 Foundation

Onlangs reisden we met chefs 

Julius Jaspers en Ferry van

Houten af naar Vietnam. Het bedrag

van 25.000 euro, opgehaald tijdens 

het 20-jarig jubileumfeest van 

Chaud Devant, werd symbolisch 

overhandigd aan Stichting K.I.D.S. 

(Kids in Distress). 

Onder leiding van Julius en met 

behulp van zijn vrienden van de 

G6-chefs, helpt Stichting K.I.D.S. 

straatkinderen in Vietnam. De

stichting zorgt dat ruim 120 

kinderen tussen de 4-18 jaar uit 

de sloppenwijken van Ho Chi Minh

City (medische) verzorging, een 

opleiding en huisvesting krijgen. 

Er wordt samengewerkt met de 

plaatselijke liefdadigheidsinstelling 

‘Women’s Charity Organisation of 

Ho Chi Minh City’ (WOCA). Zij zien

toe op de exploitatie van de opvang-

huizen en de besteding van het geld 

van de stichting. Tijdens deze reis 

bezochten we vijf opvanghuizen en 

zagen we met eigen ogen wat de 

stichting betekent voor kinderen 

die geen thuis hebben: ze leiden een 

menswaardig bestaan, hebben een 

 jne je gd en rijgen een o leiding. 

Samen met de chefs en de kinderen 

hebben wij pannenkoeken gebakken

en cakejes versierd en zo op een 

feestelijke manier het 20-jarig 

bestaan gevierd van et nfl ower 

House. Het was prachtig om te zien 

dat de allereerste meisjes die hier 

ooit werden opgevangen nu goede 

banen hebben en zelf gelukkige 

gezinnen vormen. 

Wij blijven alle kinderen heel graag 

volgen en ondersteunen door middel 

van de Chaud Devant Foundation.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER STICHTING
K.I.D.S. OP WWW.KIDSINVIETNAM.ORG

Chaud Devant
 Foundation

STICHTING K.I.D.S. 
IN VIETNAM
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G I V I N G

NIEUWSGIERIG NAAR 
MEER? BEKIJK DAN DE
VIDEO OP ONS YOUTUBE-
KANAAL!





SHIRT WOMEN & MEN UFX WHITE
#603 & #606 | SIZE XS - 3XL

SHIRT WOMEN & MEN UFX BLACK
#607 & #609 | SIZE XS - 3XL

SHIRT WOMEN & MEN UFX NAVY
#610 & #624 | SIZE XS - 3XL

SHIRT WOMEN & MEN UFX SAND MELEE
#641 & #642 | SIZE XS - 3XL

SHIRT WOMEN & MEN UFX MOSS
#625 & #640 | SIZE XS - 3XL
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H O T  I N  S T O C K

Bewegingsvrijheid staat voorop bij

deze lichtgewicht shirts. Uniek aan het 

ontwerp is de achterkant van jersey.

Deze stof ademt en zorgt voor meer 

fl exibiliteit. De olle tie is ver rijgbaar in 

vijf kleuren en op verschillende manieren 

te stylen: bijvoorbeeld stoer met een denim 

schort of klassiek met een mooie sloof.

FLEXIBLE 
SERVICE WEAR
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S U P P O R T E D  B Y  C D

Chaud Devant
 Foundation

“Eigenlijk zouden we allemaal bewuster met eten 

bezig moeten zijn en waar kun je dan beter beginnen 

dan op de basisschool”, aldus chef-kok Jermain de 

Rozario. Jermain is ambassadeur van het project Kok in 

de Klas en heeft op social media met veel enthousiasme 

collega’s opgeroepen om mee te doen. Zelf was hij te 

gast voor project Kok in de Klas bij groep 6 van de OBS 

Brandevoort in Helmond.

Afgelopen 8 april vond de eerste editie van Kok in de 

Klas plaats. Voor deze editie is door drie Nederlandse 

topchefs; Jermain de Rozario, Tamara de Borst en Albert 

Kooy, een gerechtje ontwikkeld waar de deelnemende 

chefs uit konden kiezen. Meer dan tweeduizend 

basisschoolkinderen kregen deze dag les van een echte 

chef-kok die in de klas met de kinderen smaken ging 

verkennen, ze nieuwe producten liet ontdekken en 

uiteindelijk samen met hun een heerlijk op groenten 

gebaseerd gerechtje ging koken. 

Geconcentreerd gingen de kinderen in Helmond aan 

de slag om het gerechtje van Jermain te maken. Na 

tien minuten hadden de meesten hun groentepakketje 

af. Nadat Jermain het gerechtje afmaakte met een dip 

van sesam mocht er geproefd worden. De kinderen 

waren trots en vonden het nog lekker ook. Ze gaven toe 

deze groenten normaal niet te eten maar vonden het 

eigenlijk best lekker hoe ze het met Jermain hadden 

klaargemaakt. En dat is precies wat Jermain en het 

Voedsel Educatie Platform met deze kookles hoopten te 

bereiken. Jermain: “Ik hoop dat ze lol hebben gehad en 

dat ze bewuster met smaken en eten bezig zullen zijn. 

In plaats van alleen maar hamburgers en friet te willen 

eten.” Een aantal kinderen is zo enthousiast dat ze nu 

zeker weten dat ze later zelf ook kok willen worden. Er 

wordt al gesolliciteerd naar een baantje bij De Rozario, 

het restaurant van Jermain. 

LES VAN TOPCHEF  
JERMAIN DE ROZARIO

"EIGENLIJK ZOUDEN WE ALLEMAAL 
BEWUSTER MET ETEN BEZIG MOETEN 
ZIJN EN WAAR KUN JE DAN BETER 

BEGINNEN DAN OP DE BASISSCHOOL"
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S U P P O R T E D  B Y  C D

Chaud Devant
 Foundation

“Deze les levert een bijdrage aan de bewustwording van 

basisschoolkinderen met betrekking tot voeding. Daar 

dragen wij graag een steentje aan bij. Wij hopen dat 

zich volgend jaar nog meer chefs aanmelden zodat we 

nog meer kinderen kunnen bereiken”, vertelt Susan de 

Keizer, Foundation Manager bij Chaud Devant.

Restaurant de Rozario*

Helmond

www.derozario.nl

PROJECT KOK IN DE KLAS IS ONDERDEEL VAN SMAAKLESSEN, 
EEN EDUCATIEF LESPROGRAMMA VOOR BASISSCHOLEN 
OVER ETEN EN SMAAK DAT IS ONTWIKKELD DOOR HET 
VOEDSEL EDUCATIE PLATFORM VAN WAGENINGEN 
UNIVERSITY RESEARCH. HET IS EEN PUBLIEK-PRIVATE 
SAMENWERKING TUSSEN DE OVERHEID EN BEDRIJVEN 
ZOALS CHAUD DEVANT EN SLIGRO WAARIN ZIJ 
MEEWERKEN AAN EDUCATIE OVER VOEDING 
BIJ KINDEREN.
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Ruim 25 jaar geleden werkte Bianca van der Lee bij een restaurant in 

Amsterdam, toen de chef-kok, Erwin Debije tijdens het werken uit zijn 

broek scheurde. Bianca raapte de ouderwetse broek op en dit bracht 

haar op een idee: het opzetten van een hip en trendy kokskleding 

merk. Chaud Devant is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met meer 

dan 35 medewerkers. Elke dag geniet het personeel samen van een 

biologische en vegetarische lunch, met veel aandacht en liefde bereid 

door niemand minder dan chef-kok Erwin!

In december 2018 namen jonge ambassadeurs 

van War Child de keuken van CLUB Chaud

Devant over om een kerstdiner te bereiden. 

Met dit diner werd aandacht gevraagd voor

kinderen in oorlogsgebieden. Voor hen is

samenzijn met feestdagen niet vanzelfsprekend

en daarom werd er door het hele land actie 

gevoerd. Kinderen hebben niet alleen het 

recht op vredige feestdagen, maar ook op een 

onbezorgde en vredige jeugd. Vrij van angst, 

geweld en oorlog. War Child laat kinderen 

in oorlogsgebieden weer spelen, zorgt 

voor onderwijs en helpt ze hun trauma’s 

te verwerken. Door gezamenlijk events te 

organiseren in CLUB Chaud Devant steunen 

we War Child als Business Friend. 

DE CIRKEL IS ROND

WORK WITH
WAR CHILD

WELCOME TO THE FAMILY!

1

2

3

4

Blauw is stoer, fris en chique. Reden om onze collectie 

koksbuizen uit te breiden met een nieuwe kleur: Navy.

De Hilton buis maakt deel uit van de BSX-collectie en is de 

perfecte koksbuis als je op zoek bent naar een goed basisstuk. 

Ook is deze, net als de andere Hilton koksbuizen, afgewerkt 

met zichtbare metalen RVS drukknopen. 

     Hilton Poco Navy #249

     Lady Poco Dark Olive #918 

     Hilton Poco Black #220 

     Hilton Poco White #227   
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Sinds maart 2019 staat chef Ayt

Erdogan in de keuken van The Gaia

in Amsterdam. Het prachtige 

restaurant met grote bar is gevestigd

midden op het Rembrandtplein in 

het NH Schiller Hotel. Hiervoor 

werkte Erdogan als chef bij 

zijn eigen zaak El Qatarijne 

in Utrecht. Zijn kookboek 

‘De Aytems van inspiratie’ 

werd vorig jaar uitgegeven en 

is nu genomineerd voor The 

Best Cookbook Awards 2019. 

Een boek dat ook op zijn nieuwe 

werkplek een mooie plaats in het 

zicht heeft gekregen. 

Het bevalt Erdogan erg goed bij 

restaurant The Gaia, maar het is 

ook nog wennen: “Het is wel anders. 

De zaken waar ik voorheen werkte 

lagen niet zo midden in de stad.” 

Het team van The Gaia wil met het

nieuwe restaurant koken en serveren

op niveau introduceren op het Rem-

brandtplein. “De kwaliteit van het 

eten moet hoog zijn. Daarnaast 

willen we de etiquette hanteren, maar

niet dat het te stijf wordt. We zetten 

hier juist een losse sfeer neer, in een

monumentale entourage met goede 

muziek”, aldus Erdogan. Niet dat 

'STAY COOL' MET UFX
Het restaurant stroomt vol. De drukte neemt toe en de spanning stijgt.

Het is hard werken. Dan wil je kleding die lekker zit. Je koel houdt. En er 

ook cool uitzien. Daarom werken we steeds meer met lichte en ademende 

jersey stoffen. Deze stoffen worden minder warm en geven meer fl exibiliteit 

en bewegingsvrijheid. Zodat je het hoofd koel kunt houden. 

AYTEMS

de chef 

naar eigen 

zeggen veel verstand heeft van 

muziek, hij focust zich volledig op 

zijn eigen gebied en passie: koken. 

Zijn kookstijl was dan ook de reden 

voor eigenaar Ferry van Houten om

Erdogan te vragen als chef voor The 

Gaia. Hij hoeft zich dus niet anders 

voor te doen: “Ik blijf gewoon me-

zelf en ik kook hoe ik voorheen ook

deed.” Erdogans kookstijl, die in

grote lijnen ‘East meets West’ 

genoemd wordt, kenmerkt zich door

een combinatie van de vijf elementen

(hout, aarde, vuur, metaal en water),

zijn Turkse roots en Franse tech-

nieken. Thuis brengen Erdogan en 

zijn vrouw hun twee zoons kennis 

bij over voeding: “We willen hen 

laten zien dat eten niet alleen je buik

vult, maar dat het ook een hele 

belevenis is. Eten is voornamelijk 

leren.”

The Gaia

Amsterdam,  

www.thegaia.nl
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OVER CHAUD DEVANT®

Chaud Devant® is opgericht in 1996 
door Bianca van der Lee en ontwikkelt 
kwalitatieve, professionele en trendy 
collecties voor de moderne chef, keuken-
brigade en bedienend personeel. Het ontwerp
vindt plaats op het hoofdkantoor in Amster-
dam, waarna de kleding in Europa wordt 
geproduceerd. Onze designs worden in 20 
landen gedragen.

Heb je een bijzonder verhaal voor in ons blad? 
Laat het ons weten via social media!

DISCLAIMER
Chaud Devant Original 
Chefwear kan niet aan-
sprakelijk worden gesteld 
voor enige afwijkingen 
en/of wijzigingen van tekst 
en/of grafi sche voorstellingen
in deze catalogus (met
inbegrip van afbeeldingen
en fotografi sch materiaal).

SPECIAL THANKS
De Spijsbereiders
www.spijsbereiders.nl

G6 Chefs
Julius Jaspers, Ferry van Houten, 
Gijs Numan, Michiel Deenik, Peter Lute 
& Stefan van Sprang**

Jermain de Rozario
Restaurant De Rozario*, Helmond

Ayt Erdogan
Restaurant The Gaia, Amsterdam

CREATIVE TEAM
Bianca van der Lee, Lisa Thissen, 
Nena Broersen, Willem Frederiks & 
Ollie Peeters

PHOTOGRAPHY
Jaap van den Beukel (coverfoto)
Nena Broersen
P&I Studio Diemen
Chantal Arnts (Chef's Special)
Guus Schoonewille (War Child)
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Lisa Thissen, Nena Broersen

COPY
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Susan de Keizer
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DaddyKate
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All models & Team Chaud Devant
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CHAUD DEVANT® IS 
AVAILABLE AT YOUR 

OFFICIAL DEALER!
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