
 

REGLEMENT LIMBURGSE BARBECUE KAMPIOENSCHAPPEN 
Inschrijving team 

1. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal uit 6 personen. Ieder team dient zich 
binnen de inschrijvingstermijn op te geven (dit kan vanaf woensdag 13 april 19.00 uur 
t/m woensdag 4 mei 12.00 uur).  

2. Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de organisatie: 
www.smokeysouth.nl.  

3. Inschrijving is geldig nadat het inschrijfformulier online is ingevuld en verstuurd. Teams 
die zich hebben ingeschreven gaan daarbij akkoord met het geldende reglement. 

4. Er kunnen maximaal 15 teams aan de wedstrijd deelnemen. 
5. Wanneer zich meer dan 15 teams inschrijven zal een selectiecommissie, op basis van 

de inschrijfformulieren, bepalen welke teams aan de wedstrijd mee mogen doen. 
Geografische spreiding, barbecue- en of wedstrijdervaring en de invulling van de 
‘signature dish’ worden als selectiecriteria gebruikt. 

6. Bij de geografische spreiding wordt onderscheid gemaakt tussen Noord-Limburg, 
Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Per regio geldt: minimaal 1 team, maximaal 10 
teams.  

7. Ieder team dient een teamcaptain aan te wijzen die de algehele leiding heeft van 
het team en gesprekspartner/aanspreekpunt is voor de organisatie. De teamcaptain 
dient in Limburg woonachtig te zijn.  

8. Alle overige ingeschreven teams komen op een reservelijst te staan.  
9. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- per team. Wanneer bekend is welke teams aan de 

wedstrijd deelnemen zal de organisatie elk team een betaalverzoek toesturen. Na 
betaling is de inschrijving definitief en mag u deelnemen aan de wedstrijd. 

10. Vrijdag 6 mei maakt de organisatie bekend welke teams mogen meedoen aan de 
wedstrijd. Alle teamcaptains ontvangen hier, per mail, persoonlijk bericht over. 

11. Een half uur voorafgaand aan de wedstrijd is er een captainsmeeting waar iedere 
teamcaptain aanwezig dient te zijn. Hierbij is ook de hoofdjury aanwezig en wordt het 
reglement nog eens doorgenomen. Ook worden hier het uitleverschema voor de 
ingrediënten en het inleverschema van de gerechten per team verstrekt. 

12. Teamwijzigingen kunnen tot 24uur van tevoren (tot woensdag 25 mei 12.00 uur) 
worden aangegeven bij de organisatie. Dit kan per mail via info@cmgeleen.nl. 

 

  



De wedstrijd 

13. De wedstrijd bestaat uit 4 onderdelen:  
1) Low en slow; aan de hand van door de organisatie verstrekt 

(hoofd)ingrediënt(en) maakt het team binnen de tijdsnorm een gerecht. 
Ingrediënt(en) zullen ruim vooraf gecommuniceerd worden. Het 
hoofdingrediënt is voldoende voor 1 bord per gerecht. Deze producten 
mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. 

2) Vis opdracht; aan de hand van door de organisatie verstrekt 
(hoofd)ingrediënt(en) maakt het team binnen de tijdsnorm een gerecht. 
Ingrediënt(en) zullen ruim vooraf gecommuniceerd worden. Het 
hoofdingrediënt is voldoende voor 1 bord per gerecht. Deze producten 
mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. 

3) Vegetarische opdracht; zie hierboven, maar er mogen geen dierlijke 
ingrediënten gebruikt worden. 

4) ‘Signature dish’; teams maken hun eigen ‘signature dish’. De richtlijnen en 
restricties ten aanzien van dit onderdeel wordt nog met alle deelnemende 
teams gedeeld. 

14. De volgorde van inleveren van de gerechten door de teams wordt door de 
organisatie bepaald. De gerechten zullen exact volgens het inleverschema aan de 
jury moeten worden aangeboden. Indien een gerecht niet binnen het tijdschema 
wordt ingeleverd zullen er bij de beoordeling punten worden afgetrokken. Bij niet 
tijdig inleveren kan de jury beslissen het betreffende gerecht op een ander moment 
te beoordelen.  

15. In iedere categorie dient er 1 compleet gerecht aan de jury te worden aangeboden 
waarbij in ieder geval het verstrekte hoofdingrediënt een prominente rol speelt.  

16. Voor wat betreft de verplichte categorieën verstrekt de organisatie tijdig het 
hoofdingrediënt. Ieder team bepaalt zelf welke andere ingrediënten het gebruikt. Bij 
de beoordeling door de jury wordt gekeken naar het totale gerecht inclusief 
eventuele bijgerechten.  

17. Toegestane brandstoffen in de wedstrijd zijn briketten, hout of houtskool. Gas, elektra 
en pellets zijn voor voedselbereiding niet toegestaan. 

18. Met betrekking tot de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden 
zodanig veilig zijn dat niemand zich kan verwonden. 

19. Het aanbieden van gerechten aan de jury gebeurt door maximaal 2 personen per 
team die kort (1 minuut) de kans krijgen om het gerecht toe te lichten en eventuele 
vragen van de jury te beantwoorden. 

20. Er dient per gerecht één bord te worden ingeleverd. Het wordt op prijs gesteld als het 
overige wordt uitgedeeld onder het publiek. 

21. De beoordeling van de jury gebeurt in beslotenheid. De beslissing van de jury is 
bindend. De jury zal een schriftelijke beoordeling aan betreffende teams overleggen. 
Per categorie zullen alleen de 1ste, 2de en 3de plaats bekend worden gemaakt. Dit 
geldt ook voor de overall uitslag van de wedstrijd. 

22. De jury zal tijdens de wedstrijd ook de werkplekken van de teams op netheid, orde en 
hygiëne beoordelen en dit in hun eindoordeel laten meewegen. 

23. Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd is voor teams niet toegestaan om overlast te 
voorkomen en de veiligheid te waarborgen. 

 

 

 

 



De organisatie 

24. De organisatie wijst ieder team een grondplek toe van ca. 4x6 meter of in overleg 
mogelijk een andere afmeting. Het plaatsen van een voertuig op de toegewezen 
plek kan alleen in overleg met de organisatie gebeuren. Tijdens het evenement 
kunnen deze voertuigen niet verplaatst worden.  

25. Na afloop van de wedstrijd dient de grondplek schoon opgeleverd te worden. Tijdens 
de wedstrijd ontstaan afval kan bij de door de organisatie aangewezen afvalbakken 
(gescheiden) aangeboden worden. (Hete) Brandstofresten dienen in een daarvoor 
aangewezen bak gedeponeerd te worden.  

26. Alle deelnemers dienen aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 
27. Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.  
28. Deelnemers kunnen tijdens de wedstijd gefotografeerd en gefilmd worden. 

Deelnemers gaan er mee akkoord dat deze beelden voor publiciteitsdoeleinden 
gebruikt kunnen worden. 

29. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet gecorrespondeerd worden. 
30. De jury is verantwoordelijk voor de (eind)uitslag. Niet de organisatie.  
31. Aanwijzingen van de jury en/of de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. 

Gebeurt dit niet dan kan de organisatie besluiten een team te diskwalificeren. 

 

Het tijdschema en praktische info 

32. Het Limburgs Barbecue Kampioenschap vindt plaats op donderdag 26 mei 
(Hemelvaartsdag) van 12.00 tot 19.00 uur. Teams dienen om uiterlijk 11.00 uur 
aanwezig te zijn. 

33. Per team is er toegang voor laden/lossen van maximaal 1 voertuig. Vervoersmiddelen 
die niet bij de stand blijven staan moeten uiterlijk 11.30 uur van het terrein verwijderd 
zijn. Op het naastgelegen parkeerterrein kunnen deze worden geparkeerd. 

34. Om 11.30 uur is er een captainsmeeting waar iedere teamcaptain aanwezig dient te 
zijn. Hierbij is ook de hoofdjury aanwezig en wordt het reglement nog eens 
doorgenomen. Ook worden hier het uitleverschema voor de ingrediënten en het 
inleverschema van de gerechten per team verstrekt.  

35. Voor de navigatie kan het volgende adres aangehouden worden: Markt 2, Geleen.  
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