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LA BOUCHERIE BELGE

DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ
Ter gelegenheid van de vakbeurs Saveurs et Métiers 2023 te Namen, organiseert de 

vzw « DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ » op zondag 15 januari 2023 een nationale vakwedstrijd 
met als thema Kookham.  Hierbij publiceren wij het reglement en het inschrijvingsformulier 

voor deze vakwedstrijd met als doel de creativiteit van de vakman te prikkelen en 
het ambachtelijk slagersberoep te ondersteunen.

REGLEMENT « VAKWEDSTRIJD DE BELGISCHE BEENHOUWERIJ 2023 »

ARTIKEL 1 : 
Deze vakwedstrijd, georganiseerd door de 
vzw « De Belgische Beenhouwerij » met de 
steun van de Koninklijke Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteur van 
België, Apaq-W en de vakbeurs Saveurs et 
Métiers, is opengesteld voor alle ambach-
telijke slagers, lid van de Koninklijke 
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers 
en Traiteurs van België waarvan de hoofd-
zetel gevestigd is in de Houba de 
Strooperlaan, 784 bus 6 te 1020 Brussel en 
voor leerlingen uit het slagersonderwijs.

ARTIKEL 2 :
De wedstrijd 2023 is ingedeeld in 4 rubrie-
ken: 
 1.  Klassieke kookham
 2.  Fantasie  kookham
 3.  Klassieke kookham voor leerlingen
 4.  Fantasie kookham voor leerlingen

Gekookte ham: Gekookt vleeswarenpro-
duct gemaakt van een varkensham, waar-
van de conservering wordt verzekerd door 
te zouten en te koken.

Rubriek 1: klassieke kookham : positieve 
lijst van ingrediënten die kunnen worden 
gebruikt, is gedefinieerd. Deze lijst bestaat 
uit de volgende producten: 
-  Hele varkensham met of zonder been
-  Zout (Nacl), Zoutnitriet, Salpeter
-  Peper, nootmuskaat, knoflook, sjalotten, 

laurier, tijm, kruidnagel, jeneverbes, suikers, 
fosfaten, natuurlijke rook, witte wijn, water.

Het product moet een afgewerkt gewicht 
van minimaal 5 kg hebben en worden 
gekookt op een kooktemperatuur van 
maximaal 90 ° C.

Rubriek 2 : Fantasie  kookham. Voor deze 
rubriek is er geen opgelegde lijst met 

ingrediënten. De enige verplichting 
bestaat er in om een   gekookt product te 
presenteren dat gemaakt is van een verse 
varkensham of een deel van deze ham. 
Vrije categorie waarin de deelnemer zijn/
haar creativiteit kan laten spelen. (Andere 
kooktechniek, speciale coating, kruiden, 
etc.) De enige beperking bestaat er in om 
een   gekookt product van minimaal 2 kg 
aan te bieden dat in plakjes kan worden 
gesneden en koud kan worden gegeten.

Rubriek 3 : Klassieke Kookham leerlingen
Rubriek identiek aan rubriek 1, maar voor-
behouden voor leerlingen (technisch, 
beroepsopleiding, dagcursus of duaal 
leren, Cefa, Ifapme, enz.) 

Rubriek 4:  Fantasie kookham leerlingen
Rubriek identiek aan rubriek 2, maar voor-
behouden voor leerlingen (technisch, 
beroepsopleiding, dagcursus of duaal 
leren, Cefa, Ifapme, enz.).

ARTIKEL 3 
Alle ingediende producten moeten verge-
zeld zijn van een ANONIEME technische 
fiche waarop  de naam van het product 
alsook de lijst met ingrediënten en allerge-
nen die het product bevat, vermeld moe-
ten worden. De producten moeten tevens 
het volgnummer toegekend door de orga-
nisator vermelden.
De producten worden pas aan de jury 
voorgelegd nadat ze volledig anoniem zijn 
gemaakt en na te zijn gecontroleerd op 
hun conformiteit met de geldende 
Belgische wetgeving en de regelgeving. 

Ze moeten gemaakt zijn door de deelne-
mer of door een lid van zijn personeel. 
Deze professionele wedstrijd is voorbe-
houden aan leden van de Koninklijke 

Nationale Landsbond der Beenhouwers, 
Spekslagers en Traiteurs van België.

ARTIKEL 4 : 
Het maximum toegelaten aantal produc-
ten per deelnemer is beperkt tot 4 voor de 
2 rubrieken samen. Deze  4 producten 
kunnen de 4 rubrieken dekken of in één of 
meerdere rubrieken worden ingeschreven.  
Artikel 5 :
De producten moeten ten laatste  afgege-
ven worden op zondag 15 januari  2023  
tussen 9u00 et 10u30 op het volgende 
adres : Rue des Souchets porte D, 5000 
Salzinne . Producten die niet tijdig afgele-
verd worden, kunnen geweigerd worden 
door de jury.

ARTIKEL 6 :
In geval van inbreuken op het reglement of 
op de wetgeving dienaangaande zal de 
inzending geweigerd worden en niet 
beoordeeld worden door de jury. De voor-
zitter van de jury beslist dienaangaande.  
In voorkomend geval worden de inschrij-
vingsgelden niet terugbetaald. 

De producten kunnen opgehaald worden 
tussen 18 en 19 uur op de dag van de wed-
strijd. De producten die niet om 19 uur 
opgehaald werden worden eigendom van 
de organisatie en  op het einde van de dag 
verdeeld onder liefdadigheidsinstellingen, 
ofwel vernietigd.

ARTIKEL 7 :
De inschrijvingskost bedraagt 30 € voor 
het eerste ingeschreven product, voor elk 
bijkomend product bedraagt de inschrij-
vingsprijs 15 €. Het maximum inschrij-
vingsbedrag per kandidaat bedraagt 
75,00 € voor een maximum van 4 produc-
ten (deze bedragen zijn BTW inbegrepen). 
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Een factuur (voor voldaan) zal aan elke 
deelnemer bezorgd worden. De deelne-
mingskosten dienen vereffend te zijn voor 
15 december 2022 op rekeningnr  : BE74 
0017 1573 6707 van de vzw «  DE 
BELGISCHE BEENHOUWERIJ  » met ver-
melding :  wedstrijd DE BELGISCHE 
BEENHOUWERIJ 2023, de naam van de 
deelnemer  en het aantal producten. De 
deelnemers ontvangen een nummer voor 
elk product dat ze betaald hebben. Dat 
nummer moet stevig vastgemaakt worden 
aan het product. De deelnamekosten wor-
den niet teruggestort in geval van niet-
deelname.

ARTIKEL 8 :
De prijsuitreiking vindt  plaats op zondag 
15 januari om 17 uur. Alle deelnemers wor-

den daartoe uitgenodigd op de stand van 
de Koninklijke Landsbond der 
Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs 
van België.  De winnaar van elke rubriek 
ontvangt een beker. De ambachtelijke sla-
ger die het beste gemiddelde behaalt in 
de 2 categorieën samen,  wint de beker 
van de Landsbond des Beenhouwers.  De 
winnaar van de prijs voor creativiteit en 
originaliteit ontvangt de beker van de vak-
beurs «  Saveurs et Métiers »

ARTIKEL 9 : 
De jury bestaande uit experten zal de pro-
ducten als volgt beoordelen  : smaak en 
geur : 60 punten, textuur en snijbaarheid : 
20 punten, visueel aspect: 20 punten. Voor 
de fantasie kookham worden 20 punten 
extra gegeven voor originaliteit en creati-

viteit. Alle producten met min 90% van de 
punten  ontvangen een gouden diploma, 
zij met min 80% krijgen een zilveren 
diploma en de producten die minimum 
70% behalen, ontvangen een bronzen 
diploma. De diploma’s worden per post 
overgemaakt aan de deelnemers enkele 
dagen na de wedstrijd. 
In geval van discussie of betwisting kan 
enkel de organisator klachten aanvaarden 
en behandelen. Door uw deelname aan de 
vakwedstrijd verklaart u zich akkoord met 
het reglement van deze wedstrijd.  

Inschrijvingsformulier Vakwedstrijd    Belgische Beenhouwerij 2023
Ter gelegenheid van het salon Saveurs et Métiers 2023 welke doorgaat van 15 januari te Namen, organiseert 
de VZW De Belgische Beenhouwerij , een vakwedstrijd met als thema:  KOOKHAM. 
Hierbij publiceren wij het inschrijvingsformulier van deze vakwedstrijd.
Deze wedstrijd wordt ingericht voor de  leden van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers 
en traiteurs van België en voor leerlingen uit het slagersonderwijs.

Naam : Voornaam :  

Vertegenwoordiger van  de beenhouwerij of school :  

Adres :  

Lidnummer :  

Aantal hieronder  ingeschreven producten: 
Het inschrijvingsrecht bedraagt € 30 voor het eerste product en € 15 voor elk bijkomend product( maximum € 75 per deelnemer voor 4 
ingeschreven producten)  

Het verschuldigde bedrag moet voor  15 décember 2022 gestort worden op het rekeningnummer : BE74 0017 1573 6707  op naam van 
de VZW De Belgische Beenhouwerij met de vermelding  van “wedstrijd VZW De Belgische Beenhouwerij, de naam van de deelnemer en 
het aantal producten”.

Het inschrijvingsformulier moet via de post verzonden worden naar de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en traiteurs 
van België, Houba de Strooperlaan  n °784 bus 6 te 1020 Bruxelles of via e-mail naar carine.vos@landsbond-beenhouwers.be.

Benaming van de KOOKHAM Categorie Te betalen

1 2 3 4

30,00 €

15,00 €

15,00 €

15,00 €

Datum en handtekening : Totaal

Betaling van het inschrijvingsgeld leidt tot de stilzwijgende en volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement gepubliceerd in het 
vakblad De Belgische Beenhouwerij . In geval van betwisting is alleen de organisator bevoegd om alle klachten en geschillen te behan-
delen.


