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Betreft:	  Kookwedstrijd	  CCN-Bokaal	  2014	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: alle besturen en leden van de afdelingen van Cuisine Culinair Nederland 
 
In 2014 wordt de kookwedstrijd om de CCN-Bokaal al weer voor de 5e keer worden 
georganiseerd, het eerste jubileum. 
De wedstrijden worden gehouden op 13 september 2014 (voorronde),  
     4 oktober 2014 (halve finale)  
     8 november 2014. (finale) 
Wij nodigen de afdelingen van harte uit deel te nemen aan deze kookwedstrijden. Voor meer 
informatie over de opzet van de kookwedstrijd en voor beelden van de afgelopen editie verwijs 
ik u naar de website van de CCN. 
Wij verzoeken jullie vriendelijk de leden binnen je afdeling te enthousiasmeren om een team in 
te schrijven.  
Teams kunnen tot 1 juni 2014 inschrijven. 
 
Naast teams voor de wedstrijd doen we ook een oproep aan de afdelingen om voor de 
voorrondes en halve finale hun kookruimte ter beschikking te stellen. Stelregel hierbij is dat als 
een afdeling een team inschrijft, ook de kookruimte beschikbaar is voor een voorronde of halve 
finale. Bij aanmelding graag aangeven of de kookruimte geschikt is voor 3 of voor 4 teams van 
drie personen. 
 
De wedstrijdleiding bestaat uit Ginet Carleer (Enschede), Piet Kramer (Nijmegen), Hans van 
den Hoek (Den Haag) en Rik Hoekstra (Rijnmond, voorzitter). 
 
 
Aanmeldingen (zowel teams als kookruimtes) 
Deze kunnen worden gemaild naar rik.hoekstra@r-ho.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Rik Hoekstra 
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