
West-Vlaming Joeri Vandekerkhove wint prestigieuze 

patisserieprijs in Nederland 

Hij is nog maar 27 jaar, maar legde reeds een indrukwekkend traject af in de patisserie- en 

chocoladewereld. Na een tweede plaats in de Georges Boute wedstrijd (2013) en een 

motivatieprijs in de Dutch Pastry Award (2015), mag Joeri Vandekerkhove die laatste nu 

officieel op zijn palmares zetten. 

 

De liefde voor patisserie begon in patisserieschool Ter Groene 

Poorte in Brugge. Daar volgde Joeri vier jaar lang een 

professionele bakkersopleiding met specialisatie in patisserie. Hij 

deed ervaring op bij o.a. Patisserie Noppe in Harelbeke en Joost 

Arijs in Gent. Die laatste werd door Gault & Millau uitgekozen als 

beste patissier van België. Sinds twee jaar werkt Joeri bij Deleye 

Products in Moeskroen als chef productontwikkeling. Hij is er 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van diepvriespatisserie. 

 

In maart 2021 won Joeri de Nederlandse wedstrijd Dutch Pastry 

Award, zowat het hoogst haalbare dat iemand kan bereiken in de 

patisseriewereld. Dankzij die erkenning kan Joeri nu ook toetreden 

als aspirant-lid van het Dutch Pastry Team. De deelnemers 

moesten rond het thema ‘Destination’ zowel een spektakelstuk als een taartje maken. “De inspiratie voor 

mijn creatie is de film Polar Express, die ik als kind heel veel heb gezien. Bovenaan zie je een treinsculptuur 

in chocolade, helemaal tot in detail uitgewerkt. De witte elementen verwijzen naar de Noordpool. Ik heb 

mijn eigen stijl opgebouwd door klassieke smaakcombinaties een moderne twist te geven. Deze keer deed ik 

dat met ingrediënten als witte chocolade, vanille, amandelnoten en cassis.” Het resultaat is een eetbaar 

visitekaartje van meer dan anderhalve meter hoog. De jury was onder de indruk van o.a. de technische 

verfijning, opbouw en netheid. 

 

Chocolade en patisserie blijven de favoriete onderdelen van Joeri, mede vanwege de ambacht en creativiteit 

die erbij komen kijken. In 2017 werd hij dan ook een van de ‘Chocolate Heroes’ van Callebaut en mocht hij 

samen met 20 andere chefs desserts maken op Tomorrowland.  

“Het smaakt zeker naar meer. De bedoeling is dat ik me op zelfstandige basis nog meer toeleg op zaken als 

workshops, consulting en het uitdenken van nieuwe productlijnen.”  
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