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MARION VAN DE COOLWIJK

de Cupcake     club
Zilvers vader Sep mag meedoen aan een cupcakewedstrijd  
op tv. Twaalf bakkers strijden om de eerste plaats. Sep vindt 
het maar flauwekul, maar de Cupcakeclub wil wel! 
Zilver en haar vrienden gaan bakken, Sep hoeft alleen het 
resultaat te presenteren aan de beroemde tv-kok Rudolf. 
De laatste opdracht luidt: wie bakt de grootste cupcake? 
David experimenteert met deeg dat extra hoog kan rijzen. Nu 
alleen nog een supergrote oven zoeken waar de cake in past...

Met heerlijke recepten en vrolijke bakweetjes!

‘Een superleuk boek waarbij je na het lezen zeker de keuken  
in wilt’ – CooleSuggesties.nl

MARION VAN DE COOLWIJK is vooral 
bekend van de succesvolle series 
MZZLmeiden en De Olijke Tweeling. 
Gevaarlijk lekker is het vierde, los te lezen  
deel in de serie De Cupcakeclub.  

        EEN 
SUPERLEUK 

BOEK! 
Vanaf 8 jaar

www.decupcakeclub.nl
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Frambozencakejes met witte  
chocolade

Recept van Maartje van den Ende

Nodig voor 12 cupcakes:
100 g witte chocolade
200 g witte basterdsuiker
zakje vanillesuiker
225 g zelfrijzend bakmeel
200 g boter
2 eieren
12 frambozen

Nodig voor de versiering:
125 g poedersuiker
200 g zachte boter
12 frambozen
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Zo maak je de cupcakes:
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Rasp de witte chocolade. 
Smelt de boter in de magnetron (of in een pan).
Meng in een grote kom het zelfrijzend bakmeel met de 
suiker, witte chocolade en vanillesuiker.
Klop de eieren in een andere kom los en meng ze door de 
gesmolten boter.
Roer het eiermengsel snel met de andere ingrediënten tot 
een dik beslag.
Schep elk vormpje tot een kwart vol met beslag, en leg 
daarop steeds één framboos.
Schep nu de vormpjes tot driekwart vol met beslag. De 
frambozen zitten nu in de cupcakes!
Bak de cakejes in 25 minuten gaar en goudbruin.

Zo maak je de versiering:
Meng met een lepel de poedersuiker en de zachte boter 
tot een romig geheel.
Smeer op elk cakeje een laag je.
Druk daarna op elk cakeje een framboos.
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Op televisie

Tip
Zorg ervoor dat je boter altijd goed 

luchtig mixt, zo kan de suiker goed 

door de boter worden opgenomen. Dit is 

een van de belangrijkste onderdelen 

van het maken van je cupcakebeslag.
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‘Dit is echt de lekkerste cupcake die ik ooit heb 
geproefd!’ Rudolf van Kesteren neemt nog een 
hapje. ‘Die zoete smaaksensatie; hoe doe je dat 
toch, Sep?’
‘Och.’ Bakker Sep haalt zijn schouders op. ‘Ge-
woon.’
Het is zaterdagmiddag. De winkel van Sep is al-
lang gesloten, maar voller dan ooit. Overal staan 
mensen. Zilver zit gehurkt achter de toonbank. 
Ze gluurt door de lege vitrine naar al die drukte. 
Oei, wat is dit spannend! Televisieopnames bij 
haar vader in de winkel.
Bij de deur staat een enorme camera op wielen. 
Een man met een koptelefoon draait de camera 
iets naar links. Af en toe fluistert hij iets in een 
microfoon die voor zijn mond hangt.
Bij het etalageraam staat een man die een grote 
schijnwerper bedient. Het licht schijnt op Ru-
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dolf van Kesteren, die voor de toonbank staat. 
Vol bewondering kijkt Zilver naar de beroemde 
kok en patissier. Heel het land kent hem, want 
hij is vaak op de televisie. Zilver wil later ook 
patissier worden. Rudolf is haar grote voor-
beeld. En nu is hij hier, met een cameraploeg. In 
de winkel van haar vader.
‘En… stop maar!’ Een man met een petje komt 
naar Sep toegelopen. Dat is de regisseur, weet 
Zilver. Walter heet hij. Hij regelt alles en is best 
bazig.
‘Je moet wat harder praten, Sep,’ zegt Walter. 
‘Het geluid is minimaal.’ Hij doet een stap naar 
achteren en steekt zijn hand op. ‘Opnieuw. Stil-
te, opname… en draaien!’ Zijn arm gaat naar be-
neden.
‘Dit is echt de lekkerste cupcake die ik ooit ge-
proefd heb, Sep,’ herhaalt Rudolf. ‘Die smaak-
sensatie; hoe doe je dat toch?’
Zilver ziet haar vader diep ademhalen. ‘Ge-
woon,’ roept hij extra hard.
De cameraman knikt en Rudolf gaat door. ‘Nou, 
zo gewoon is dat niet, Sep. Je bent een uitzon-
derlijk goede bakker. Maar of het genoeg is om 
deze derde ronde door te komen?’ Hij laat een 
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stilte vallen. ‘We zullen het zo weten. Ik heb 
hier het juryrapport.’ Hij houdt een envelop om-
hoog.
Zilver bijt op haar lip. Ze kan het nog steeds niet 
geloven. Vorige maand won haar vader de eerste 
prijs van het Bakkersgilde voor de lekkerste 
cupcakes in de regio. Wat een compliment! Niet 
alleen voor haar vader, maar ook voor de Cup-
cakeclub. Zilver en haar vrienden Sara, Amy, 
Melina, Jan-Willem en David waren supertrots 
dat hun cupcakes zo’n bijzondere prijs hadden 
gewonnen.
Het gevolg was dat Sep automatisch mee mocht 
doen aan een landelijke competitie. Twaalf bak-
kers, uit elke provincie eentje, strijden om de ti-
tel ‘Beste cupcakebakker van Nederland’. En nu 
wordt de wedstrijd op televisie uitgezonden. 
Rudolf van Kesteren presenteert het programma.
Sep wilde er eerst niets van weten. ‘Ik heb geen 
tijd voor die flauwekul. Er moet brood gebakken 
worden en taart. De klanten hebben me nodig!’
‘Maar, pap!’ Zilver was door het dolle. ‘Dit is de 
beste reclame die we kunnen krijgen. Jouw bak-
kerij op televisie! En je hoeft niet veel te doen. 
De Cupcakeclub kan de cupcakes toch voor je 
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bakken? Zo heb je tenslotte ook de prijs van het 
Bakkersgilde gewonnen.’ Zilver gaf haar vader 
een knipoog.
Haar vader aarzelde en Zilver greep haar kans. 
‘Wij zorgen ervoor dat je ook deze wedstrijd 
gaat winnen. Het enige wat jij hoeft te doen, is 
glimlachen en je prijs in ontvangst nemen. Je 
kunt Rudolf van Kesteren ontmoeten. Hoe vet is 
dat?’
Ook Zilvers moeder deed een duit in het zakje. 
‘Zilver heeft gelijk, Sep. Dit is een geweldige 
kans. Ook voor Zilver. Laat haar bewijzen dat ze 
het kan. Samen met haar vrienden.’
Sep was nog niet helemaal overtuigd. ‘In de re-
glementen staat dat ík die cupcakes moet ma-
ken.’
‘Dat doe je toch ook?’ 
had Zilver geroepen. 
‘Wij bedenken 
ze samen, maar 
wij maken ze 
voor jou! Jij 
blijft gewoon de 
bakker en wij zijn jouw 
assistenten.’
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‘Ja,’ zei Zilvers moe der. ‘Jij blijft eindverant-
woordelijk. Er zijn meer bakkers die personeel 

hebben die het werk doen in de 
bakkerij.’

‘Personeel, ja. Geen kinde-
ren!’
‘Dat hoeft toch niemand 
te weten? Please, pap?’ 
had Zilver gesmeekt. ‘Je 
komt op televisie. Dat is 

toch te gek!’
Uiteindelijk had Sep toege-

geven. ‘Oké, oké, we doen mee. 
Maar op één voorwaarde.’
‘En dat is?’
‘Dat jullie alles met mij overleggen en niemand 
vertellen dat de Cupcakeclub meehelpt. Ik heb 
geen zin in gedoe achteraf.’
‘Beloofd, pap!’
Zilver had haar vrienden direct ingelicht. Door 
het dolle waren ze.
‘We komen op televisie,’ had Melina geroepen.
‘Yes, de Cupcakeclub wordt beroemd,’ juichte 
Amy.
‘Ik moet nu naar de kapper,’ gilde Sara hyste-
risch.
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David sprong een gat in de lucht en Jan-Willem 
knikte tevreden. ‘Wij gaan winnen!’
Zilver had de grootste moeite om haar vrienden 
uit te leggen dat zij niet zelf op de televisie zou-
den komen. En ook dat ze niet beroemd zouden 
worden. ‘Mijn vader is de kandidaat,’ had ze ge-
zegd. ‘Hij is de bakker en alleen hij komt op tele-
visie. Niet wij. Niemand mag weten dat wij de 
cupcakes bakken.’
‘Lekker dan,’ bromde David. ‘En waarom zou-
den wij ons dan zo uitsloven?’
‘Om meer klanten naar de winkel te lokken,’ leg-
de Zilver uit. ‘Hoe meer cupcakes we daar verko-
pen, hoe meer geld we verdienen voor het goede 
doel. Mijn vader heeft het al druk zat in zijn 
winkel. Wij mogen de recepten bedenken en de 
cupcakes maken. Hij controleert alles en presen-
teert ze. Zo helpen we elkaar.’
‘Hmm, dat is waar,’ had Melina gezegd. ‘Als Sep 
beroemd is, zijn wij dat eigenlijk ook.’
Al snel zagen ze de voordelen ervan in en stem-
den ze in met het plan van Zilver.
Miljoenen kijkers hadden gezien hoe Sep de eer-
ste ronde doorkwam. Het thema was ‘De mooiste 
cupcake’. De Cupcakeclub had twaalf cupcakes 
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gebakken. Voor iedere provincie eentje. Als je 
die op een bepaalde manier tegen elkaar aan zet-
te, was het gezicht van Rudolf te zien. Sep had 
het een geweldig idee gevonden en daar was de 
jury het mee eens. Sep kreeg veel complimenten.
In de tweede ronde ging het om ‘De gezondste 
cupcake’. Amy kon zich helemaal uitleven. Zij 
was gek op groente en bedacht het recept. De 
Cupcakeclub maakte een limoen-basilicumcup-
cake in een echte bloempot. Zelfs Sep was en-

thousiast. Met gemak haalde hij 
hiermee de volgende ronde.

De derde ronde ging om ‘De 
lekkerste cupcake’. De Cup-
cakeclub had zich nog 
nooit zo uitgesloofd. Jan- 
Willem was op het idee ge- 
   komen om honing, marse- 
 pein en chocola te com - 
 bineren met vers fruit. Ze 

hadden op aanwijzing van 
Sep frambozen in de cupcakes verstopt. Door 
het beslag hadden ze stukjes witte chocolade, 
honing en kokos gemengd. Bovenop hadden ze 
van marsepein kleurige cirkels gemaakt. Het le-



17

ken net schilderijen. Samen met Sep hadden ze 
geproefd. ‘Mmm, dit is heerlijk!’ Ook daar was 
de jury het mee eens.

En nu is het zover. Rudolf heeft de uitslag in zijn 
handen. Zal Zilvers vader naar de finale gaan? 
Rudolf schraapt zijn keel. ‘Van de twaalf bakkers 
uit het hele land blijven er uiteindelijk vier over 
die in de finale om de eerste prijs gaan strijden. 
Zit jij daarbij, Sep?’
Zilver kijkt gespannen toe hoe Rudolf de enve-
lop opent. Konden haar vrienden er maar bij 
zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Ze zitten sa-
men met haar moeder in het woonhuis te wach-
ten. Walter heeft haar bevolen om achter de 
toonbank te blijven en heel stil te zijn. En dat is 
ze.
‘Je hebt jezelf weer overtroffen, Sep,’ zegt Ru-
dolf. ‘Een mix van kokos, chocolade en marse-
pein maakt de cupcake zoeter dan zoet. Ge-
waagd. De textuur was iets aan de smeuïge kant. 
Maar dat past uitstekend bij de stevige boven-
laag. Een smaakexplosie in de mond.’ Rudolf 
wacht even en Zilver houdt het niet meer. Heb-
ben ze nou de finale gehaald of niet?
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‘De jury is unaniem.’ Weer die stilte. ‘Je bent 
door naar de finale!’ De laatste woorden spreekt 
Rudolf bijna juichend uit.
Zilver balt haar vuisten en grijnst. ‘Yes!’ sist ze.
Sep staat er wat verbaasd bij. ‘Zijn we… Ben ik 
door?’
Rudolf steekt zijn hand uit. ‘Gefeliciteerd. Jij 
staat zaterdag in de finale van ‘Beste cupcake-
bakker van Nederland’.
Wat onwennig schudt Sep zijn hand. ‘Geweldig,’ 
stamelt hij. ‘En nu?’
De regisseur lacht. ‘Nu ga jij de grootste cupcake 
ooit bakken. Want dat is het thema voor de fina-
le.’
Zilver luistert niet meer. Ze sluipt door de klap-
deur de bakkerij in. Als een speer rent ze via de 
tussendeur naar het woonhuis. ‘We zijn door!’ 
Ze schreeuwt het uit. ‘We gaan naar de finale!’
David omhelst haar. ‘Echt? Vertel!’
Zilver laat David los. ‘Ze vonden de cupcake su-
perlekker. En superzoet.’ Zilver klapt in haar 
handen. ‘O, het was zo spannend, mam.’
Haar moeder lacht. ‘Arme papa. Al die aandacht 
is niets voor hem! Kan ik al naar hem toe?’ Ze 
loopt naar de deur.
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‘Nee, ze zijn nog bezig,’ zegt Zilver. ‘Ik ben weg-
geslopen.’ Ze geeft David een high five. ‘We zijn 
door! Wie had dat ooit gedacht?’
‘Ik,’ zegt David en hij geeft haar een kus op haar 
wang.
Amy vliegt Jan-Willem om zijn nek. ‘Dankzij 
jouw idee dus, suikerfreak.’
‘Kwijl, kwijl,’ bromt Sara.
Melina stoot haar aan. ‘Geweldig toch? We gaan 
naar de finale.’
‘Heeft de finale ook een thema?’ vraagt Sara.
Zilver gaat zitten. ‘Ja, we moeten de grootste 
cupcake ever maken.’
‘Makkie.’ David grijnst. ‘Hoe groot wil je hem 
hebben?’
‘Zo makkelijk is dat niet, hoor,’ 
zegt Melina. Ze kijkt naar 
Zilver. ‘Ik neem aan dat die 
cupcake ook nog te eten 
moet zijn?’
‘Lijkt me wel.’ Zilver knikt.
David kijkt van de een 
naar de ander. ‘We kun-
nen toch zo veel beslag 
maken als we willen?’
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Melina schudt haar hoofd. ‘Het beslag maken is 
het probleem niet. De vorm wel.’
‘Nemen we toch gewoon een emmer,’ roept Da-
vid. ‘Of wacht. Er staat nog een regenton in onze 
schuur.’
‘Leuk bedacht,’ zegt Sara. ‘Maar hoe wil je die in 
de oven doen? Dat past toch helemaal niet!’
‘Precies,’ zegt Zilver. ‘Beslag kunnen we zoveel 
maken als we willen. Maar hoe krijgen we zo’n 
enorme cupcake gaar?’
‘In de oven.’ David snapt het probleem niet.
‘Denk nou eens na, suffie,’ roept Sara. ‘Onze 
oven is groot, maar niet supergroot. En trou-
wens, elke bakker heeft dezelfde maat oven. 
Daar winnen we niet mee.’
‘Ja,’ zegt Amy. ‘We hebben een superoven no-
dig. Eentje zo groot als… als…’ Ze zwijgt.
Zilvers moeder lacht. ‘Laten we nu eerst deze 
overwinning vieren. De derde ronde halen is 
niet niks. Jongens, wat ben ik trots op jullie!’
De vijf vrienden stralen.
‘We gaan die finale ook winnen,’ roept David.
‘Ja, met gemak!’ vult Jan-Willem aan.
Sara knikt. ‘We gaan de grootste cupcake ooit 
maken.’
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           Op de website van 

vind je alles over cupcakes: www.cupcakeclub.nl.

Er is ook een wedstrijd: stuur je lekkerste cup

cakerecept naar de Cupcakeclub, en wie weet staat 

jouw recept in het volgende boek van deze serie!

Dit keer is het winnende recept van 

Maartje van den Ende  

uit Wouw.



Marion van de Coolwijk schreef ook:

De Cupcakeclub – Het geheime recept (1)

De Cupcakeclub – De verdwenen taart (2)

De Cupcakeclub – Een toetje om te zoenen (3)

Ademnood

In de serie mzzlmeiden:

mzzlmeiden

mzzlmeiden en de paparazzi

mzzlmeiden on tour

mzzlmeiden verliefd

mzzlmeiden party!

mzzlmeiden gaan los

mzzlmeiden in Hollywood

mzzlmeiden winterlove

mzzlmeiden geheimen

mzzlmeiden bff

Samen met Juliette de Wit:

Nerd alert

Nerd alert – h.e.r.o.



www.decupcakeclub.nl
www.marionvandecoolwijk.nl

www.defonteinkinderboeken.nl

© 2015 Marion van de Coolwijk
Voor deze uitgave:

© 2015 Uitgeverij De Fontein, Utrecht
Omslagafbeelding en -ontwerp: Miriam van de Ven

Illustraties: Miriam van de Ven
Grafische verzorging: Zeno

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-

stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige an-

dere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

isbn 978 90 261 3859 1 (e-book 978 90 261 3869 0)

nur 282, 283




