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REGLEMENT KOOKWEDSTRIJD “CCN-BOKAAL” 2016 
 

Deel 1. Algemeen 
 
1.  Inhoud van de wedstrijd 
1a.  Er worden drie gerechten bereid. Dit kunnen een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht  

Zijn, maar mogen ook drie ‘evenwaardige’ gerechten zijn. 
1b.  Voor het bereiden van de drie gerechten is vier uur beschikbaar. 
 
2.  Ingrediënten 
2a.  Er wordt gekookt op basis van ingrediënten die de wedstrijdleiding klaar laat leggen. 
2b.  De wedstrijdleiding stelt eventueel in overleg met de jury vast welke ingrediënten gebruikt  

mogen worden. Hierin zijn twee categorieën te onderscheiden: 
i.  specifieke ingrediënten die speciaal voor de wedstrijd geselecteerd zijn; 
ii.  standaard ingrediënten die gewoonlijk in de keuken aanwezig zijn, zie bijlage 1. 
Bij de specifieke ingrediënten kunnen ook ingrediënten zijn opgenomen uit de standaard 
ingrediënten. In dat geval is het de bedoeling dat het specifieke ingrediënt volledig in de receptuur 
wordt verwerkt. 

2c.  Van de specifieke ingrediëntenlijst moeten alle ingrediënten gebruikt worden. Zie ook artikel 1e.  
van Deel 2. 

2d.  De teams mogen, behalve eigen messen en indien dit na overleg met de kooklocatie noodzakelijk 
blijkt te zijn, een ijsmachine, geen eigen ingrediënten, producten en/of gereedschappen, pannen, 
vormen, schalen, borden, glazen en dergelijke gebruiken. 

2e. De lijst met specifieke ingrediënten wordt bij de voorronde 2 weken voor de voorronde beschikbaar 
gesteld en voor de halve finale 1 week. Bij de finale krijgen de finalisten de lijst met specifieke 
ingrediënten 3 uur voor de aanvang van de bereiding. Gedurende die drie uur mogen de teams 
gebruik maken van Internet om te komen tot hun menu en bereidingswijzen. 

 
3.  Teams 
3a.  Er wordt gekookt met teams bestaande uit drie personen. Een team kan één reserve opgeven. 
3b.  Alle afdelingen kunnen door één of meer teams vertegenwoordigd worden, met een maximum 

van 3 teams. 
3c.  De afdelingen zijn geheel vrij in het samenstellen of selecteren van de teams die de afdelingen 

gaan vertegenwoordigen tijdens de landelijke wedstrijd. De teams moeten via de afdeling zijn  
aangemeld voor 18 juni 2016. 

3d.  De wedstrijdleiding maakt de indeling van de teams en locaties voor de voorronde voor 2juli  
2016 bekend. 

3e.  De besturen van de afdelingen zien er op toe dat een team geen mensen bevat die beroepsmatig, 
culinair actief zijn, of dat in het recente verleden geweest zijn. 
Bij de minste twijfel over het begrip ‘beroepsmatig culinair actief’ of ‘het recente verleden’ neemt  
het bestuur van de afdeling contact op met de voorzitter van de wedstrijdleiding. 

3f.  Teams mogen een reservekandidaat hebben die bij afwezigheid van één van de kandidaten 
ingezet kan worden. Ook de reserve kandidaat dient aangemeld te worden conform punt 3c en 3e. 
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4. Wedstrijdleiding 
4a.  De algemene leiding van de kookwedstrijd is in handen van: 
 Rik Hoekstra (afdeling Rijnmond, voorzitter), Ginet Carleer (afdeling Enschede), Piet Kramer 

(afdeling Nijmegen), Hans van den Hoek, Jan Boeren en Evert Jongkind. Evert vertegenwoordigt het 
landelijk bestuur in de wedstrijdleiding en is lid van de afdeling Enschede. 

4b.  De wedstrijdleiding: 
- stelt het wedstrijdreglement vast; 
- stelt de jury’s samen; 
- instrueert de jury’s; 
- stelt de locaties van de wedstrijden vast; 
- stelt vast welke teams tegen elkaar koken en  
- beslist over niet voorziene zaken tijdens de wedstrijd. 

 
5.  Jury 
5a.  De wedstrijdleiding stelt een juryvoorzitter en twee juryleden aan. 
5b.  De jury bestaat uit drie personen, die ervaring hebben in het beoordelen van gerechten,  
 menu’s, bereidingswijzen e.d. 

De juryleden zijn: 
- lid van CCN, hebben recente ervaring in de beoordeling van CCN-examens. De 

juryvoorzitter heeft bij voorkeur rang van Maitre de Cuisine of Grand Maitre de Cuisine. De 
overige leden van de jury zijn minstens Chef de Cuisine. 

- bij de voorronde: bij voorkeur afkomstig uit de organiserende afdeling; bij de halve finale 
en finale uit verschillende afdelingen afkomstig. 

- geen lid van een afdeling waarvan een team deelneemt 
- geen deelnemer aan de CCN kookwedstrijd 2016. 

5c.  Juryleden kunnen hun reiskosten declareren bij de penningmeester van Cuisine Culinair 
Nederland, tenzij zij lid zijn van de afdeling waar zij jureren. 

 
6.  Wedstrijden 
6a.  Op basis van het aantal ingeschreven teams wordt het definitieve programma gemaakt. 

Bij voldoende aanmeldingen wordt de wedstrijd gespeeld over drie ronden: 
- Voorrondes, deze worden gehouden op 17 september 2016; 
- Halve finales, deze worden gehouden op 8 oktober 2016; 
- Finale, deze wordt gehouden op 12 november 2016. 

6b.  Bij de voorrondes gelden bij het indelen van de teams en de locaties de volgende 
uitgangspunten: 
- teams van eenzelfde afdeling koken niet tegen elkaar; 
- teams koken niet in hun eigen keuken om ze geen voorsprong te geven en 
- bij de indeling wordt rekening gehouden met het beperken van de totale reisafstand. 

6c.  Bij de indeling van de halve finales kunnen teams van eenzelfde afdeling het tegen elkaar 
opnemen. 
Verder worden de uitgangspunten van voorrondes gehanteerd. 
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Deel 2: Organisatie van de wedstrijden en de jurering 
 
1.  Opzet wedstrijd 
1a.  Er wordt binnen vier uur een drie gangenmenu gekookt. Zie ook artikel 1 van Deel 1. 
1b.  De ingrediënten hiervoor worden door de wedstrijdleiding opgesteld en door de 

organiserende afdelingen ingekocht. De kosten ervan kunnen bij de CCN worden gedeclareerd 
conform Deel 3: De overige spelregels. 

1c.  Het is niet toegestaan eigen ingrediënten e.d. mee te nemen, zie het bepaalde in artikel 2c. 
van Deel 1. 

1d.  De teams maken per gerecht drie normaal geproportioneerde borden die aan de jury 
aangeboden worden. 

1e.  De teams maken een menu en receptuur die bij aanvang van de wedstrijd in viervoud aan de 
juryleden wordt overhandigd. Dit geldt voor de voorronde, de halve finale en de finale. 
Bij het menu maken de teams ook een overzicht hoeveel zij van elk verplicht ingrediënt in elk 
gerecht gebruiken. Indien nodig passen de teams deze lijst aan, aan de hand van de 
daadwerkelijk beschikbaar gestelde verplichte ingrediënten. 
De teams sturen de vrijdag voorafgaande van de voorronde en de halve finale hun menu, 
receptuur en het ingrediëntenoverzicht op aan de voorzitter van de wedstrijdleiding, Rik 
Hoekstra, Rik.Hoekstra@r-ho.nl. 
De finalisten sturen hun menu, receptuur en ingrediëntenoverzicht voor aanvang van de 
bereiding aan de voorzitter van de wedstrijdleiding. Deze zorgt voor het gewenste aantal 
exemplaren voor de teams en de jury. 

1f.  De leden van de teams zijn op de hoogte van de gebruikte technieken en geven antwoord op 
de vragen, die de jury hen daarover stelt. 

1g.  De jury deelt de werkplekken in de keuken in, na overleg met de organiserende afdeling. 
1h.  Als alle gerechten zijn geserveerd, trekt de jury zich terug en deelt daarna de uitslag mee. 
 
2.  Jurbeoordeling 
 
2a. De jury bepaalt een rangorde van de deelnemende teams en bepaalt daarmee welk team 

doorgaat naar de volgende ronde.  
2b. De jury beoordeelt de gepresenteerde gerechten op vijf verschillende aspecten:  

o volledig gebruik van de verplichte ingrediëntenlijst 
o creatief gebruik van de ingrediëntenlijst  
o kooktechnische realisatie 
o smaak en smaakbalans 
o presentatie  

2c. De beoordeling is conform de puntentelling zoals bij examens gehanteerd. 
2d. Daarnaast wordt ook een oordeel over ‘Hygiëne’, ‘Organisatie van het werk’ en ‘Tijd’ 

meegewogen in de beoordeling.  
2e.   Toelichting op de te beoordelen aspecten: 

o Volledig gebruik van de ingrediëntenlijst 
 De ingrediënten van de verplichte lijst moeten volledig gebruikt worden, zowel het 

aantal ingrediënten, als de verstrekte hoeveelheid.  
 Indien teams een of meerdere ingrediënten helemaal niet gebruiken, worden zij 
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gediskwalificeerd.  
 Indien teams de ingrediënten niet volledig gebruiken , wordt dat door de jury in 

negatieve zin meegewogen. 
o Creatief gebruik van de ingrediëntenlijst  

 De jury vormt zich een oordeel over het creatieve gebruik van de verplichte 
ingrediënten. Zo is het prijzenswaardig wanneer een team een ingrediënt in 
meerdere gerechten laat terugkomen. Ook is het een plus wanneer bijzondere 
kooktechnieken worden toegepast of verrassende toepassingen worden gekozen. 
Het aantal componenten waaruit een gerecht bestaat is ook een belangrijke 
weegfactor: drie componenten is wel het minimum; vijf componenten getuigt al van 
enige creativiteit en meer dan vijf componenten zal door de jury zeker positief 
beoordeeld worden. Zeer voor de hand liggende en algemeen bekende toepassing 
van de ingrediënten zal daarentegen tot een negatieve beoordeling leiden. 

 Het gebruik van vrije ingrediënten worden niet meegenomen in de beoordeling: 
uitsluitend met de verplichte ingrediënten kunnen teams punten vergaren.  

o Kooktechnische realisatie 
 Bij kooktechnische realisatie beoordeelt de jury of de gerechten bereid zijn zoals ze 

bereid moeten worden. Met andere woorden: zijn de aardappelen gaar, is de cuisson 
van het vlees of de vis goed, zijn de boontjes mooi beetgaar, etc. Dit aspect wordt op 
dezelfde wijze beoordeeld als bij examens. 

o Smaak en smaakbalans 
 Smaak is een lastig aspect: de jury zal haar persoonlijke voorkeur niet laten 

prevaleren, maar zal smaak beoordelen zoals smaak over het algemeen wordt 
geaccepteerd voor de betreffende component. 

 Smaakbalans: is de smaakintensiteit van alle componenten in een bepaald gerecht 
goed in balans, of overschaduwt de smaak van het ene het andere? Zitten er 
minstens drie van de vijf basissmaken in een gerecht? Zout zoet zuur bitter umami. 

 Ook hier is e.e.a. conform de beoordeling bij examens 
 

o Presentatie  
 Het oog wil ook wat. De jury beoordeelt dus de presentatie van de gerechten op 

visuele aspecten. De fouten in bordopmaak die we vaak tegenkomen zijn: 

 Geen eenheid / geen verbindend element: alle elementen liggen los van elkaar 
op het bord. 

 Kindertekening: smiley’s en procententekens zijn favoriet. 

 De saus die over het hele bord loopt: het zwembadje. 

 Crèmes die niet voldoende of juist teveel stand hebben. 

 Geen consequente vormentaal, vaak bij gebruik van vierkante of rechthoekige 
borden. 

 Ook andere aspecten van zintuiglijke waarneming kunnen nog  worden 
meegenomen:  knapperig als een appel, krakend als chips, krokant als  een kletskop, 
zalvend als mayonaise, filmend als boter: het team dat al deze aspecten weet te 
presenteren scoort hier extra mee. 

 Ook presentatie wordt op dezelfde manier beoordeeld als bij examens. 
o Hygiëne: twee aspecten worden in het bijzonder beoordeeld: 
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 Consequent gebruik van de snijplanken 
 Schone werkplek; schone handen. (vingers aflikken mag, maar moet dan direct 

worden gevolgd door handenwassen).   
o Organisatie van het werk: is er een goede werkverdeling; wordt er in rust gekookt, of is er 

steeds paniek?  
o Tijd: worden de gerechten op de afgesproken tijd uitgeserveerd?  
 

2f. De jury maakt bij de beoordeling gebruik van het jurybeoordelingsformulier dat de 
wedstrijdleiding hen ter beschikking stelt. De juryvoorzitter stuurt dat formulier meteen na 
afloop van de wedstrijdronde aan de voorzitter van de wedstrijdleiding, Rik Hoekstra, 
Rik.Hoekstra@r-ho.nl. De beoordelingsformulieren en dus de gehanteerde scores die de jury 
hanteert zijn niet openbaar, maar dienen uitsluitend als leidraad voor de jury. 

 
3. Voorbeelden van tijdschema’s 
 

    sa
vi

n
g 

 

b
re

e
d

in
g 

 

u
it

se
rv

e
re

n
  

1
e

 g
er

e
ch

t 
 

u
it

se
rv

e
re

n
  

2
e

 g
er

e
ch

t 

u
it

se
rv

e
re

n
  

3
e

 g
er

e
ch

t 

u
it

sl
ag

 d
o

o
r 

ju
ry

 

b
ij 

3
 t

ea
m

s Team A 11.30 14.00 14.45 15.30 16.45 

Team B 11.45 14.15 15.00 15.45 16.45 

Team C 12.00 14.30 15.15 16.00 16.45 

b
ij 

4
 t

ea
m

s Team A 11.30 14.00 14.45 15.30 16.45 

Team B 11.40 14.10 14.55 15.40 16.45 

Team C 11.50 14.20 15.05 15.50 16.45 

Team D 12.00 14.30 15.15 16.00 16.45 

alle teams tegelijk 11.30 14.00 14.45 15.30 16.15 

Finale: 4 teams tegelijk 12.00 14.30 15.15 16.00 16.45 
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Deel 3: Overige spelregels 
 
1.  Teams 
1a.  De teams schikken zich naar de huisregels van de keuken. 
1b.  De teams mogen eigen messen en indien echt noodzakelijk een ijsmachine meenemen. Zie ook 

artikel 2d. van Deel 1. Verder maken zij alleen gebruik van de apparatuur, kookmiddelen, 
potten en pannen, servies, bestek etc. dat in de keuken aanwezig is. De teams mogen wel 
vooraf informeren bij de keuken over inventaris. De wedstrijdleiding raadt teams aan dit doen 
wanneer hun menu daar aanleiding toe kan geven. 

1c.  De leden van de teams hebben gedurende de wedstrijd geen contact met derden over hun 
menu of bereidingen. 

1d.  Het gebruik van een Thermomix (indien aanwezig) is niet toegestaan. 
 
2.  Organiserende afdelingen 
2a.  De organiserende afdelingen zorgen voor een gastheer/vrouw, de ontvangst van de 

deelnemers en juryleden, een lunch (broodjes) voor de deelnemers en de juryleden en een 
drankje achteraf. 

2b.  De organiserende afdeling wordt gevraagd voor voldoende kleine pannen te zorgen. 
2c.  De organiserende afdelingen zorgen in principe voor de schoonmaak en mogelijk ook voor een 

afwashulp. Als dit niet mocht lukken, dan wordt na afloop door de teams in grote collegialiteit 
afgewassen, geklopt, geveegd en gezogen. 

2d.  De organiserende afdelingen zorgen ervoor dat de specifieke ingrediënten per team 
afgewogen of uitgeteld zijn. 

2e.  De organiserende afdelingen schenken witte en rode (huis)wijn bij de gerechten. De teams 
nemen geen eigen wijn mee. 

 
3.  Kostendeclaraties 
3a.  Voor de kosten die de ontvangende afdelingen maken, geldt de volgende kostenvergoeding. 

Voor algemene kosten (schoonmaak, afwas en kleinverbruik) wordt € 135,00 vergoed, voor 
broodjes/lunch en koffie/drankje voor de deelnemers en jury wordt 7,50 pp vergoed (bij 3 
teams betekent 100 euro, bij 4 teams 125 euro).  
De inkoop van de verplichte ingrediënten wordt gesponsord door de Sligro, De afdelingen 
worden nog geïnformeerd over de wijze waarop de ingrediënten kunnen worden afgehaald 
c.q. worden bezorgd. 
Voor een voorronde of halve finale met 3 teams krijgt een ontvangende afdeling € 235,00 en  
bij 4 teams € 260,00. 

3b. De juryleden die zijn aangezocht door de wedstrijdleiding kunnen hun reiskosten declareren 
bij de penningmeester van CCN tenzij zij jureren bij hun thuis-afdeling. 

 
4.  Overig 
4a.  De teams doen a-priori afstand van alle auteursrechten, zodat verslaglegging in CCN-verband 

mogelijk wordt. De teams staan de receptuur aan de organisatoren van de wedstrijd af. 
4b.  De wedstrijden in de voorrondes en halve finales staan niet open voor publiek c.q. collega-

kokers. Dit is wel mogelijk bij de finale. 
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5.  Slotbepaling 
Over alle onderwerpen waarin dit reglement niet heeft voorzien, beslist de wedstrijdleiding. 
 
 

Informatie is ook te vinden op:  
www.c-c-n.nl – Linkedin – Cuisine Culinair Nederland | Facebook – Cuisine Culinair 
Nederland 
 
 

  
 


