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VOORWOORD 

 
Koken is ‘in’ en krijgt veel aandacht in de diverse media. Koken is niet alleen een 
vak maar ook een hobby. De kookclub LCC is een vereniging waarvan de leden 

hun enthousiasme voor deze hobby delen, en maandelijks met veel plezier in 
praktijk brengen. 
In het kader van ons 25-jarig bestaan organiseren we, mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de gemeente Oosterhout, een wedstrijd, waarbij  mensen 

die deze hobby delen met elkaar de strijd kunnen aangaan om de titel 
 

“De beste hobbykok van de gemeente Oosterhout” 

 
te veroveren, met de bijbehorende bokaal. We denken dat dit een leuke en 

uitdagende gelegenheid is om je kwaliteiten als hobbykok aan anderen te 
demonstreren. 

 
DE WEDSTRIJD   

 

Inleiding  

De kookwedstrijd van LCC is een uitgelezen gelegenheid voor tweemans-

kookteams (chef + souschef) om hun kunnen te tonen. Deelnemers mogen niet 

beroepsmatig culinair actief zijn, of dat in het recente verleden geweest zijn. Het 

is uitdagend, best moeilijk, culinair hoogstaand; dat zijn de sleutelwoorden die 

bij de wedstrijd horen. 

Het begint al meteen met de samenstelling van de gerechten: de teams creëren 

zelf aan de hand van een (verplichte) ingrediëntenlijst een voorgerecht, een 

hoofdgerecht en een dessert. Voor alle duidelijkheid: hoe de ingrediënten over 

de gangen verdeeld worden is aan de deelnemers. 

Alle ingrediënten moeten gebruikt worden en je mag (behalve een 

standaardassortiment veel voorkomende ingrediënten) niet méér gebruiken dan 

op de ingrediëntenlijst staat. Dat is al een hele uitdaging. Het voorgestelde menu 

moet vooraf bij de wedstrijdleiding worden aangeleverd. De teams koken in de 

voorronde het menu voor 4 personen. Eén menu is voor de jury en 3 menu’s zijn 

voor gasten van het kookduo. Het uitserveren vindt plaats door het kookduo. 

 

 

 

 



 

 

Opzet van de wedstrijd  
Op een wedstrijddag ( voorrondes op 30/3, 5/4, 6/4 en 12/4) bereiden 3  teams 

in de LCC-keuken een menu van 3 gangen voor 4 personen. De ingrediënten 

liggen vast en worden tevoren aan de inschrijvers toegestuurd. Hiervan kan niet 

worden afgeweken. De teams hebben 4 uur de tijd om hun menu te koken. Er 

zijn naast de koks ook juryleden en wedstrijdleiding  aanwezig, en, als het koken 

gereed is, per team 3 gasten. 

De teams ontvangen hun gasten zelf. 

 

De jury van 3 LCC-chefs beoordeelt de creatie op smaak, kooktechnische 

uitvoering, creativiteit en presentatie. 

Roken is niet toegestaan in het clubgebouw. 

Ook het gebruik van internet of andere “hulp-lijnen” is niet toegestaan. 

De jury trekt zich na afloop terug, om een beoordeling vast te stellen. Deze 

beoordeling wordt pas bekend gemaakt als alle voorrondes geweest zijn.  

Uiteindelijk gaan de twee teams met de hoogste score naar de finale. 

Deze finale zal in een aparte tent op de Markt in Oosterhout gehouden worden, 

op zaterdag 29 juni. Voor het winnende team mag de chef de bokaal met de 

hoofdprijs in ontvangst nemen. 

 

Financiën   

Inschrijvende duo’s betalen € 77,50 inschrijfgeld ( eenmalig).  

De deelnemers mogen zelf 3 gasten uitnodigen om het 3-gangen menu te laten 

verorberen ( die voor het inschrijfgeld dus een gratis diner krijgen 

voorgeschoteld). De ingrediënten worden ter beschikking gesteld door AH. De 

kookclub LCC stelt hun clubhuis voor de voorronden ter beschikking en verzorgt 

de afwas.  

Wijnen zijn verkrijgbaar bij de LCC, maar worden door de wedstrijdorganisatie in 

rekening gebracht, evenals andere consumpties. 

Aanvraag  
Voor de aanvraag van deelname dient gebruik te worden gemaakt van het 
aanvraagformulier met bijgevoegde vragenlijst. Komen er meer dan 12 

aanmeldingen, dan vindt tevoren een selectie plaats, enerzijds aan de hand van 
de ingevulde vragenlijst, anderzijds aan de hand van de ingediende menu’s. Alle 
aanmelders krijgen de ingrediëntenlijst toegezonden, en maken een menu van 

drie gangen dat uiterlijk 1 maart bij de wedstrijdleiding moet zijn. 

 

Data 

Inschrijving sluit op 15 februari 2019. 

De voorrondes zijn op  30/3, 5/4 , 6/4 en 12/4. Ieder team mag op het 
inschrijfformulier een voorkeur voor een datum opgeven, maar de 

wedstrijdleiding stelt de definitieve indeling vast. Per avond koken 3 deelnemers. 

Op vrijdagavond worden de 3 deelnemers op 18.00uur ontvangen. Na uitleg over 

de keuken begint het koken om 18.30 uur. De maximaal beschikbare tijd is 4 
uur. Uiterlijk om 21 uur wordt het voorgerecht  geserveerd. Het  hoofdgerecht 
uiterlijk om 22.00 uur . Het  nagerecht uiterlijk om 22.30 uur. 

Op zaterdagen is de ontvangst om 14.00uur. Het koken begint om 14.30 uur. 
Serveren van het voorgerecht uiterlijk om  17.00 uur; hoofdgerecht 18.00 uur; 

nagerecht uiterlijk om  18.30 uur. 
 



 

 

Beoordeling van de receptuur door de jury  

De jury stelt tevoren het moeilijkheidscijfer (Mc) per gerecht vast. Dit gebeurt 

zodra de 12 kandidaten geselecteerd zijn. Het cijfer loopt van 4 t/m 8 met de 
volgende betekenis: 

 

4:  De bereiding bevat weinig eisen en is erg eenvoudig 

5: De bereiding bevat wat meer eisen, maar is als geheel nog steeds erg 

gemakkelijk 

6:  De bereiding is van een moeilijkheidsgraad die van een doorgewinterde 

hobbyist verwacht mag worden 

7: De bereiding heeft enkele elementen die boven de gemiddelden uitstijgen 

8:  De bereiding is gecompliceerd en stelt hoge eisen aan de kandidaat 

 
 

Beoordeling van het menu door de jury  

De jury geeft per gang een cijfer voor: 

-  het menu; creativiteit bij de samenstelling (Me); 

-  de smaak en de smaakcombinaties (Sc); 

-  de techniek (Tc); 

-  de presentatie van het gerecht op tafel (Pc); 

-  het gastheerschap; de opmaak van de tafel (Gc); 

 
De cijfers lopen van 4 t/m 9 met de volgende betekenis: 

 

4:  Slecht, beneden de maat 

5:  Niet geheel voldoende 

6: Voldoende, voldoet aan de verwachtingen 

7:  Ruim voldoende, slechts heel weinig kritiek 

8:  Goed tot uitstekend, geen kritiek 

9: Uitmuntend 

 

 

Beoordeling van het examen door de jury  

De jury beoordeelt het resultaat als volgt:  
 

  Me x2 en per gerecht: Gc +Pc + Mc/3xSc + Mc/3xTc 

 

Hierna volgt  er een optelling. Tenslotte wordt het gemiddelde berekend van alle 
juryleden. Deze wat ingewikkelde berekening leidt ertoe dat veel waarde wordt 

gehecht aan uitdagende receptuur: een niet geheel gelukte ingewikkelde saus 
scoort hoger dan een perfect gekookte aardappel. 

 

Punten van belang 

1. Het kookduo is afkomstig uit de gemeente Oosterhout. 
2. De minimumleeftijd is 18 jaar. 

3. Het duo mag in het verleden niet beroepsmatig culinair actief zijn 
geweest; het is een wedstrijd voor hobbykoks. 

4. De inschrijver vermeldt wie hij/zij als sous-chef meeneemt; tevens kan 
een 3e persoon opgegeven worden die als reserve optreedt als een van de 
twee verhinderd is. 

5. Er worden 12 deelnemers worden geselecteerd aan de hand van 
inschrijfformulier en receptuur. Zij krijgen een bevestiging hiervan, samen 

met de nota. Nadat deze voldaan is, is de inschrijving definitief. 



 

 

6. De teams melden bij indiening van hun menu welke apparatuur nodig is 
zodat de jury kan beoordelen of deze aanwezig/beschikbaar is. 

7. De jury deelt de werkplekken in de keuken in, en beslist zo nodig over 
gelijktijdig gebruik van apparaten.  

8. De teams mogen geen eigen ingrediënten of apparatuur meenemen, 

behalve evt. eigen koksmessen. 
9. De beoordeling van de jury is bindend; bezwaarprocedures zijn niet 

mogelijk 

10.Bij de voorronden is geen publiek aanwezig 

11.De kookclub LCC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door 

deelnemers. Moedwillige schade aan eigendommen van de kookclub LCC 
dan wel sponsoren wordt verhaald op de deelnemer. 

12.Kookclub LCC behoudt zich het recht voor de wedstrijd te annuleren indien 
er sprake is van onvoorziene omstandigheden; hierbij te denken aan 
bijzondere weersomstandigheden, afhaken van een hoofdsponsor, e.d  

 

De finale 

De finale vindt 29 juni plaats op de Markt. De start is om 17.00 uur. De twee 
finalisten (de 2 teams met de hoogste puntenscore uit de voorronde) maken een 

driegangen menu, ditmaal voor 9 borden, waarvan 1 voor de jury. Hiervoor 
krijgen ze 4 hr 45 min de tijd. Ook hiervoor wordt de finalisten een 
ingrediëntenlijst toegestuurd, waarmee ze hun menu moeten samenstellen. De 

wedstrijdleiding geeft behalve een ingrediëntenlijst ook vooraf door welke 
apparatuur aanwezig zal zijn ( dit zal op de Markt minder zijn dan op het 

clubhuis van de kookclub LCC). 

Er worden geen eetgasten door de deelnemers uitgenodigd. LCC nodigt 8 
eetgasten uit. 

Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

De jury wordt aangevuld met een professionele Oosterhoutse kok. 

Om uiterlijk 21.45 uur dient het nagerecht geserveerd te worden, waarna om 
10.00 uur de uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt, waarna de 
prijsuitreiking volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


