INSTRUCTIE DEELNEMENDE TEAMS
‘KOOKWEDSTRIJD CCN-BOKAAL 2018’

De wedstrijdleiding heeft naast het ‘Reglement kookwedstrijd CCN-bokaal 2018’ ook
instructies opgesteld voor de deelnemende teams. De basis voor deze instructies is het
reglement, maar de instructies bevatten daarnaast aanwijzingen en tips om de
kookwedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.
1. De deelnemende teams zorgen ervoor op tijd aanwezig te zijn op de wedstrijdlocatie
zodat de organiserende afdeling in staat is hen wegwijs te maken in de kooklocatie, de
aanwezige keukenapparatuur en de plaats aan te wijzen waar de ingrediënten te vinden
zijn en waar de gerechten gekoeld of gevroren kunnen worden.
Indien een team niet tijdig aanwezig kan zijn neemt dat team contact op met de
kooklocatie of de contactpersoon van de organiserende afdeling.
2. Deelnemers zijn in kokskleding gekleed conform de regels van hun eigen afdeling.
3. De deelnemende teams mailen uiterlijk op de dag voor de wedstrijddag de menu’s van
de voorronde en de halve finale zowel naar de voorzitter van de wedstrijdleiding, Hans
van den Hoek, hhoek@zinl.nl als aan de coördinator van de jury Jan Boeren
jan@koendersenpartners.nl Dat geldt ook voor de lijst met verplichte ingrediënten en
het gebruik daarvan in de verschillende gangen.
Bij de finale stellen de teams hun menu en ingrediëntenlijst ter beschikking aan de jury
en mailen hun finalemenu en hun ingrediëntengebruik tijdens of zo spoedig mogelijk na
de finale naar de voorzitter van de wedstrijdleiding.
4. De teams schikken zich naar de huisregels van de organiserende afdeling. Bij vragen over
de huisregels, de aanwezige apparatuur of de aanwezigheid van de ingrediënten wenden
zij zich tot de gastheer/vrouw.
5. Als een deelnemend team daartoe aanleiding vindt neemt het voorafgaande aan de
wedstrijd contact op met de contactpersoon van de organiserende afdeling met vragen
over de beschikbaarheid van keukenapparatuur en overige materialen, zoals borden en
glazen. Uitgangspunt is de aanwezige keukenapparatuur bij de organiserende afdeling.
Indien verschillende deelnemende teams tegelijkertijd van de aanwezige
keukenapparatuur gebruik willen maken (bijvoorbeeld een ijsmachine) zoekt de
contactpersoon van de organiserende afdeling met de desbetreffende deelnemende
teams naar een passende oplossing. Die kan erin bestaan dat aan het team wordt
toegestaan eigen apparatuur mee te brengen.

6. Indien zich tijdens de wedstrijddag problemen voordoen ten aanzien van het
tegelijkertijd gebruik van aanwezige keukenapparatuur, beslist de juryvoorzitter over een
passende oplossing.
7. De deelnemende teams mogen, met uitzondering van messen en de afspraken
aangeduid in punt 6 van het reglement, geen eigen ingrediënten, wijnen, apparatuur of
gereedschappen in de meest brede betekenis meebrengen.
8. De deelnemende teams bewaren alle niet verwerkte specifieke ingrediënten ter controle
door de jury.

