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M mmmh! Die chocomousse is hemels, 
David!’ zegt juf Ans. Ze gaat de klas rond 
met een stapeltje blanco briefjes. Daarop 

moeten we elk een cijfer schrijven. Punten voor 
Davids ‘mousse van witte chocolade’. Ik zucht. 
10 op 10, noteer ik, met enige tegenzin. En bij mezelf 
denk ik: Is iedereen uit onze klas dan een verborgen 
keukenprins of -prinses? Dit is al het zoveelste 
overheerlijke dessert in evenveel dagen!
Stiekem gluur ik naar Maarten. Die pent heel ernstig 
een cijfer neer. Mijn hart begint wild te kloppen. Wat 
zal hij morgen neerschrijven?
‘Kato?’ Juf Ans kijkt me vragend aan.
‘Oh, eh, sorry’, mompel ik en geef haar gauw mijn 
briefje.
Ze keert terug naar haar bureau. ‘Zo, nu kan ik 
Davids resultaat berekenen. Dat moet natuurlijk nog 
geheim blijven. Pas morgen, als de laatste kandidaat 
aan de beurt is geweest, maak ik de winnaar bekend!’
Ik krimp in elkaar. De laatste kandidaat, dat ben ik!

Weer blik ik naar Maarten. Eigenlijk is hij de 
oorzaak van dit alles. Sinds hij bij ons in de klas zit, 
spreekt iedereen alleen nog maar over koken en 
alles wat ermee te maken heeft. Maartens vader is 
een beroemde kok en jurylid voor ‘Miss of Mister 
Superchef’, een van de populairste programma´s op 
tv. De hele klas is eraan verknocht. Maarten kent 
heel wat leuke weetjes over de kandidaten en hij 
heeft er zelfs voor gezorgd dat we met zijn allen 
een bezoek mochten brengen aan de set. 
Helemaal geweldig, natuurlijk.

Tot juf Ans op het lumineuze idee kwam om met de 
klas ‘Junior Miss of Mister Superchef’ te organiseren …
Sindsdien hebben we elke middag een zelfgemaakt 
dessert van een klasgenootje voorgeschoteld 
gekregen. Ik heb het zo lang mogelijk proberen uit te 
stellen, maar er is geen ontkomen meer aan. 
Morgen is het mijn beurt en … ik kan helemaal niet 
koken!

Miss Baksel   
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‘Maak je niet druk, Kato’, zegt Evy later die middag. 
‘Doe gewoon zoals ik en haal een cake bij de 
bakker. Lekker makkelijk.’
‘En dan net als jij gediskwalificeerd worden, zeker? 
Nee nee, je moet het dessert helemaal zelf maken, 
anders telt het niet. Dat is het reglement.’
Mijn beste vriendin schudt het hoofd. ‘Katootje 
toch. Dat is toch allemaal niet zo belangrijk?’
Onwillekeurig kijk ik in Maartens richting. ‘Voor mij 
wel’, fluister ik.
‘O,’ grijnst Evy, ‘zit het zo?’
Ik begin te blozen. ‘Ik wil gewoon niet afgaan als 
Maarten erbij is. Dat is alles.’ 
‘Tja,’ zegt ze, ‘dan zul je wel héél erg je best 
moeten doen. Met zo’n vader is Maarten natuurlijk 
gerechtjes van topklasse gewend.’
‘Ja’, zeg ik met een zucht. ‘Dat weet ik.’

Wanneer ik thuiskom, heb ik nog steeds geen idee 
wat ik ga klaarmaken. Ik plof mijn rugzak in de hoek 
en roffel de trap op. Met een paar klikken wek ik 
mijn laptop uit slaapstand. Ik duik het internet in op 
zoek naar het perfecte recept. 
Uitzonderlijke creaties glijden over het scherm. 

Die zouden zeker indruk maken op Maarten! 
Jammer genoeg lijkt de gouden regel voor 
desserten te zijn: hoe langer de titel, hoe 
ingewikkelder het recept. Dit lukt me nooit! 
Met een zucht klap ik mijn laptop dicht.

Crème brûlée met pistachenootjes
Hazelnotenparfait op een brownie met ananas
Île flottante in een saus van karamel 
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Mijn zolderkamertje kijkt uit op het park en de 
kale takken van de bomen zien er net zo treurig 
uit als ik me voel. Maar op dat moment loopt een 
bekende jongen mijn blikveld in. Maarten! Meteen 
stijgt het bloed naar mijn wangen. Ik kijk op mijn 
horloge. Is het al zo laat? Elke dag om klokslag vijf 
uur laat Maarten zijn hond uit in het park. En elke 
dag sta ik met een rode kop achter het gordijn 
toe te kijken. Maarten is gek op zijn hond, een 
chocoladebruine labrador die Tiramisu heet. Ze 
doen samen wedstrijden. Dat weet ik omdat hij er 
in de klas een keertje een spreekbeurt over heeft 
gegeven.
Maarten en Tiramisu verdwijnen uit het zicht, maar 
ik blijf nog een tijdje zwijmelend voor me uit staren. 
Zo’n leuke jongen … Ik denk weer aan de wedstrijd. 
Misschien moet ik het over een andere boeg gooien 
en een simpel receptje kiezen. Simpel kan ook 
lekker zijn, toch? Met een beetje geluk val ik zo 
zelfs positief uit de toon. Misschien heeft Maarten 
zijn buik wel vol van al die ingewikkelde troep!
Met hernieuwde moed klap ik mijn laptop weer 
open.

‘Zo Kato, we zijn erg benieuwd wat jij voor ons 
hebt klaargemaakt’, zegt juf Ans.
Glimmend van trots ga ik de klas rond met 
een doos vol zelfgemaakte havermoutkoekjes. 
Ik kan mijn geluk niet op. Het receptje dat ik op 
internet heb gevonden, was net wat ik nodig had. 
Slechts vier ingrediënten, en heel gemakkelijk uit 
te voeren. 
‘Smakelijk’, zeg ik met een grote smile, wanneer 
Maarten een koekje pakt. Hij glimlacht terug en ik 
word helemaal warm vanbinnen. Ik sta versteld van 
mijn eigen durf. Maar ik ben dan ook apetrots. Dit 
wordt een knaller, ik voel het!

Vol spanning kijk ik toe hoe iedereen een hap 
neemt. In gedachten zie ik mezelf al de eerste prijs 
wegkapen – uitgereikt door Maarten, uiteraard.
‘Het is de eenvoud die het hem deed’, zou hij 
zeggen, terwijl hij me de beker overhandigt.
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Maar in de echte wereld wordt juf Ans plots zo 
wit als een doek. David trekt zijn neus op. Jonas 
kokhalst zelfs. Bah! gebaart Sarah naar Aïcha, die 
achter haar hand begint te giechelen. 
Ik schrik. Is er iets mis met mijn koekjes? Snel neem 
ik een hap en spuw die onmiddellijk weer uit.
‘Lieve help, Kato!’ lacht Evy naast me. ‘Je hebt jezelf 
overtroffen. Dit is echt WAL-GE-LIJK!’
Ik kijk naar Maarten. Die snuffelt verbaasd aan zijn 
koekje. Hij heeft niet eens geproefd …

Na school zit ik verslagen op mijn bed, 
de verwenste doos koekjes op de deken voor me. 
Davids witte chocomousse heeft hem 
de titel ‘Junior Mister Superchef’ opgeleverd. 
Een verdiende winnaar. 
En ik? Ik ben door de klas officieel uitgeroepen tot 
‘Miss Baksel’. Had ik maar naar Evy geluisterd en 
een taartje bij de bakker gehaald. Gediskwalificeerd 
worden is nog altijd beter dan als laatste eindigen!

‘Ik vraag me af wat er fout is gegaan’, mompel 
ik, terwijl ik een koekje tussen mijn vingers laat 
draaien. ‘Ik heb het recept toch precies gevolgd?’
Ik pak mijn laptop erbij om het nog eens na te 
kijken.
‘O nee!’ roep ik uit, wanneer de naam van 
de website verschijnt: www.fijnvoorfido.be.  
Dat ik dat niet eerder heb opgemerkt! Ik rol over 
mijn bed van het lachen. Nu begrijp ik waarom er 
kippenbouillon in die koekjes moest!

Beneden klingelt de bel. Nog nagiechelend huppel 
ik de trap af en open de deur. 
‘Maarten!’ roep ik uit. Hij staat op onze stoep met 
zijn hond naast zich. 
‘Hoi’, zegt hij een beetje verlegen. ‘Sorry dat ik 
stoor, maar Tiramisu is echt dol op die koekjes van 
jou. Wil je me het recept niet verklappen?’
Een brede grijns breekt door op mijn gezicht. 
‘Natuurlijk’, zeg ik, terwijl ik de blij kwispelende 
Tiramisu een koekje toestop. 
‘Kom maar binnen, dan leg ik alles uit!’

Hulp nodig bij het lezen? 
Je kunt dit verhaal beluisteren op 
www.zonneland.be i.s.m. Sensotec.

Havermoutkoekjes van Kato

250 gram tarwebloem
125 gram havermout
100 ml zoutvrije kippenbouillon
2 eieren

Meng alle ingrediënten. Kneed tot een deegbal. Rol het deeg 

uit tot een dikte van 0,5 cm en steek vormpjes uit. Leg de 

koekjes op een bakplaat. Bak 20 tot 30 minuten op 180 graden.
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