
(graag doorstrepen wat NIET van toepassing is)

Aan welke wedstrijd wilt u mee doen: ....................................................................... Amateur / Proffesioneel

Uit hoeveel mensen bestaat uw team: .....................................................................................................................

Wat is uw of jullie team naam: ....................................................................................................................................

Hoeveel m2 max heeft uw team ongeveer nodig: ................................................................................................

Neemt u zelf een tent mee ...........................................................................................Ja / Nee ...............................

Heeft uw team stroom nodig: .....................................................................................Ja / Nee ...............................

Op welk telefoonnummer kunnen we u bereiken: ..............................................................................................

Op welke email adres kunnen we u bereieken: ....................................................................................................

Als laaste vragen wij van u, een borg te storten van €50,-  
op bankrekeningnummer: NL19RBRB0896497747 
U krijgt dit bedrag volledig contant terug op zaterdag 3 juni na afloop van de wedstrijd.    

U kunt het bedrag over maken t.n.v. HVK Klazienaveen onder vermelding van uw teamnaam.

  
      
Naast deze €50 krijgt u per team ook een leuke cadeautas van Keurslager Jellema  t.w.v. €50!!! 

Ook hebben wij voor zowel de amatuers en proffensionals een hoofdprijs!!!
       

  Graag ontvangen wij dit ingevulde formulier op info@klazienaveencentrum.nl  

  Of via de app op 0611070582.        

Aanmeldingsformulier

Jellema’s BBQ Contest 
Klazienaveen
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ZAT 3 JUNI



Reglement   
   
   
 
  
   

 Ontvangst vanaf 10.00 met koffie en een koek. (Toscane ijssalon Van Echtenstraat 6,  Klazienaveen) 

Mensen vanuit de organisatie zullen jullie naar je plek brengen, die vervolgens mag worden ingericht.   

 

   

 De teams bestaan bij voorkeur uit twee personen, meer of minder mag natuurlijk ook.   

   

 Elektrisch of gas is niet toegestaan, jullie dienen te barbecuen op hout, kolen of briketten.  

 

   

 Bij Keurslager Jellema (onze hoofdsponsor) is alles verkrijgbaar.  Vleespakket , kruiden/specerijen; rubs, sau-

sen, groenten en andere benodigheden. Natuurlijk mogen jullie zelf ook je eigen ingedienten meenemen.  

 

   

 Jullie dienen zelf te zorgen voor een eigen barbecue, en eventueel een werktafel en of/tent   

(om bij slecht weer onder te kunnen staan.) Voor alle amateurs teams hebben wij een marktkraam  staan voor 

eigen gebruik.

   

  Inlevermomenten:   

  1e 13.30 Hele kip (heel gebraden of in onderdelen)

  2e 15.00 Pork Ribs (spareribs)

  3e 16.00 Spies XXL ( vrij om te kiezen welk vleessoort)

  4e 17.00 Tomahawk steak

   

 Jullie dienen zelf borden, schalen of planken mee te nemen, waar jullie de gemaakte gerechten  op serveren. 

Van elk gerecht zullen jullie twee indentieke serveringen moeten maken. Eén voor de jury, en één voor op de 

showtafel.   


