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CHALLENGE VOOR JONGE KAASTALENTEN 

09/09/2018 
 
 
DOEL 
Opwaarderen van de expertise en de creativiteit van jonge, onafhankelijke of bezoldigde  
kaasprofessionals.   Hen de kans geven om hun kennis en kunde van de dagelijkse 
werkzaamheden te tonen (kaas, hygiëne, enz.). 
 
Onderwerp  
 
Het maken van een kaasplateau volgens de opgegeven waarden : afmetingen, onderwerp en 
“wensen van de klant”. 
 
De kandidaten 
 
Zijn toegestaan tot de Challenge voor jonge kaasspecialisten : kleinhandelaars, sedentaire of 
ambulante, onafhankelijken of werknemers die jonger dan 30 jaar zijn of die minder dan 5 jaar 
werkervaring hebben. Kandidaten zijn fysieke personen die op het Belgische grondgebied 
actief zijn als kaasspecialist :  
-ofwel als zelfstandige, regelmatig ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
en in orde met betrekking tot hun fiscale en sociale verplichtingen 
- of zij die voorgedragen zijn door een commerciële of ambachtelijke kleine of middelgrote 
onderneming, die regelmatig ingeschreven is bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en 
die in orde zijn met betrekking tot hun fiscale en sociale verplichtingen 
 
 
VOORWAARDEN TOT DEELNAME : 
 

• Leden FBBK betalen 25€.  Deze som wordt verworven door de Federatie van Belgische 
Kaashandelaars 

• Niet-leden betalen 50€.  Deze som wordt verworven door de Federatie van Belgische 
Kaashandelaars 

 

De inschrijvingen 

 

• Moeten per mail gestuurd worden aan : info@Fromagersdebelgisque.be 

• Moeten ten laatste aankomen op 2 september 2018 
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• Bevatten : 

o Naam van de kanditaat 

o Referenties van de onderneming (ondernemingsvorm, adres) 

o geboortedatum 

o Datum van aanvang van de werkzaamheden als kaasspecialist 

o Contactgegevens (telefoon, mail,) 

o Datum van betaling van het inschrijvingsgeld 

  

De proef kan worden gefotografeerd en/of gefilmd zonder rechten door het FBBK of om het 
even welke andere media die toelating hebben van het FBBK.  Alle beelden (foto’s en/of 
video) kunnen worden gebruikt door het FBBK. 

Deelname aan de Challenge houdt aanvaarding van het huidige reglement in, evenals 
afstand van de beeld rechten.  

 
KLEDIJ : 
 • Les candidats doivent porter une veste professionnelle blanche ou chemise blanche sans 
marque distinctive de nom ou de raison sociale.  Un tee-shirt blanc soigné sera toléré.   Un 
tablier leur sera offert.  

• Kandidaten dragen een neutrale witte professionele vest of hemd, zonder indicatie van 
om het even welke onderneming.  Een witte T-shirt zal worden aanvaard.  Een schort 
wordt voorzien door de organisatie. 

• Het gebruik van de GSM of smartphone is verboden tijdens de proef. 
 
 
REALISATIE VAN HET KAASPLATEAU 

 
Duur van de proef : 1u30 
 
De kandidaten beschikken over 30 minuten om hun materiaal klaar te maken voor de proef. 
Na de proef wordt 15 minuten voorzien voor het reinigen en opruimen van de werkpost. 
Elke kandidaat beschikt over 5 minuten om zijn/haar werk voor te stellen en om zijn/haar 
keuzes te verdedigen; 
 
Afmetingen van het plateau 
 
Voor elke kandidaat wordt een plateau van 60x60cm voorzien door de organisatie. 
 
 
De kazen 
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Alle kazen worden door de organisatie ter beschikking gesteld.  Elke kandidaat kan een vrije 
keuze maken van de kazen in hoeveelheid en aantal, mits rekening te houden met de noden 
van de groep.  De kandidaten mogen zelf geen kazen aanvoeren.  
 
 
Onderwerp  
 
Deelnemers maken een presentatie volgens de opgelegde situatie :  
Uw klant vraagt een kaaspresentatie als dessert voor 20 personen.  Het plateau zal deel 
uitmaken van een buffet voor de 75e verjaardag van een dynamische dame die open staat 
voor originaliteit en moderniteit. 
 
 
Inhoud 

• De kazen dienen te worden geïdentificeerd, de benaming dient duidelijk vermeld te 
zijn.  Het kwaliteitslabel (AOP, IGP, AOC, …) dient te worden vermeld voor elke kaas 
die een dergelijk label draagt  

• De kazen worden ter plaatse versneden, evenals alle nevenproducten 

• De klant aanvaardt een aanvullend assortiment producten. 

• Voor alle zelf meegebrachte producten zal een document met traceerbaarheid met 
vermelding van de aanwezige allergenen gevraagd worden.  Eén fiche per product of 
een gegroepeerde fiche, naar keuze. 

• Het plateau moet transporteerbaar zijn en mag de maximale hoogte van 40cm niet 
overschrijden. 

• De producten noch de versieringen mogen deze limiet overschrijden.  Dit zal worden 
nagekeken door de jury. 

• Les outils de découpe sont amenés par le candidat et sont autorisés (emporte-pièces 
inclus).  

• Snijmaterialen dienen  door de kandidaat zelf te worden meegebracht en worden 
toegestaan. 

 

HET GEREEDSCHAP 

 
Elke kandidaat voorziet in zijn eigen werkgereedschap (messen, draden, lyre, enz…).  Dit 
voor zowel het versnijden, de hygiëne, de decors en kleine materialen 
Alle materialen andere dan zuivelproducten (bijv. : fruit, bladeren, enz…..) zijn toegestaan 
voor de decoratie van het plateau, op voorwaarde dat het gebruik ervan in 
overeenstemming is met de geldende HACCP normen.  
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Materiaal aangeleverd door de organisatie : 

• Een werktafel  

• Houten plateau van 60x60cm 
Ter plaatse zal een koeling ter beschikking van de kandidaten gesteld worden.  
 
 
RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING 
 

 Puntenverdeling 

Respecteren van het onderwerp 10 

Uitzicht van de presentatie 10 

Kwaliteit van de selectie, variatie van 
smaken en texturen 

10 

Beheersing, verfijning van de versnijdingen, 

beperking of behandeling van de restanten, 

respect voor de eigenheid van de kazen 

20 

Beheersing van de hygiëne en de 

professionele handelingen 
20 

Verdediging van het plateau 20 

Algemene houding en fair-play 10 

 100 

 
 
PRIJS 
 
Er zullen verschillende prijzen worden uitgerijkt, er zal in geen geval een officieel klassement 
worden opgemaakt.  
 
HOUDING EN FAIR-PLAY 

 

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het respecteren van de tijdslimieten, het 
opslaan van de goederen en de netheid van de werkpost tijdens de uitvoering van de 
proeven en de fair-play ten aanzien van de mede-kandidaten. 

Elke inbreuk op het regelement geeft aanleiding tot strafpunten en kunnen zelfs tot 
uitsluiting leiden. 
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