
Spelregels Mortelbraai TEAM CHALLENGE 
 

ALGEMEEN. De organisatie van Mortel Kermis organiseert op Kermiszaterdag 29 juni een 
barbecue waar iedereen zich voor kan inschrijven. Kosten: € 9,50 per persoon (voor 
volwassenen). Hiervoor kan men 3 stuks vlees krijgen van de barbecue, verzorgd door Jan en 
Patrick van ’t Anker (hamburger, worstje, speklap, kipfilet bv). Daarnaast is er de: 

 
TEAM CHALLENGE. Deelnemers aan de Dorps-BBQ kunnen ook gerechten kopen bij 
deelnemende teams (niet deelnemen aan BBQ = GEEN mogelijkheid tot kopen gerechten bij 
teams). Het BBQ-terrein gaat open om 17.00 uur en sluit om 19.00 uur. Uiteraard kun je zolang 
als dat nodig is voorbereidingstijd nemen (vanaf 8.00 uur). 

 
Spelregels. Elk team: 
• krijgt een budget van Euro 100,= vanuit Kermiscomité om producten in te kopen 
• is verantwoordelijk voor eigen inkoop 
• is verantwoordelijk voor eigen materialen (ook de BBQ zelf dus) 
• is verantwoordelijk voor naleving van de hygiëneregels (HACCP) 
• bestaat uit minimaal 2 personen 
• maakt 1 gerecht naar keuze. Het is de bedoeling dat elk team 1 uniek gerecht bereidt. Zijn er twee 

teams die hetzelfde gerecht opgeven, dan wordt er overleg gepleegd of een van de teams iets anders 
wil/kan maken. Mochten de teams er niet uit komen, dan mag het team dat zich het eerst heeft 
aangemeld zijn gerecht maken. 

• bepaalt zelf voor hoeveel personen ze gaan koken (OP=OP / OVER=JAMMER) 
• bepaalt zelf de verkoopprijs van het door hen gemaakte gerecht en zorgt dat de 

gerechten verkocht worden. Contant afrekenen; de opbrengst komt ten goede aan de 
kermisorganisatie. De opbrengst telt mee in de eindscore! 

• heeft een extra inspanning te verrichten om 25 vouchers voor de barbecue aan de man te 
brengen voor 26 juni. Uitverkocht = extra punten. 

 
OPGEVEN VOOR DE TEAMCHALLENGE UITERLIJK 25 MEI (Namen van de teamleden 
aangeven en het gerecht) via mortelkermis@gmail.com of bij Jan en Patrick in ’t Anker. De 
oganisatie neemt dan contact op in verband met de PR. 
 
Puntentelling 
De organisatie van Mortel Kermis stelt een vakjury aan van 3 personen die de kookteams 
beoordeelt op: 

- hun kookkunsten en barbecue-vaardigheden; 
- of ze binnen gesteld budget zijn gebleven; 
- verkoopopbrengst; 
- opmaak; 
- en uiteraard de smaak. 

Hoe de puntentelling precies in zijn werk gaat, moet nog worden uitgewerkt en wordt later 
bekendgemaakt. Het winnende team wordt dezelfde avond nog bekend gemaakt, tussen het 
Bots & Blaas Muziekfestijn en het optreden van Prezz! 
 
De belangrijkste prijs is eeuwige roem als de 1e Mortelbraai BBQ-Masters aller tijden en 
natuurlijk horen daar nog wat leuke prijzen bij.  


