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Europese wedstrijd voor chocolademontages in Dongelberg, 1 maart 2020 

Wedstrijdreglement 

Categorie Amateur 

1. De wedstrijd is voor meisjes van 15 tot 25 jaar; men moet een creatie voorstellen in 

chocolade in verband met het thema van de wedstrijd 2020: “De tijd vliegt”. De 

wedstrijd vindt plaats op 1 maart 2020 in het Vormingscentrum van Dongelberg, Rue 

Saint- Laurent 52, 1370 Dongelberg. 

2. De montage wordt voorgesteld  door één persoon of door een team van maximum 5 

personen. De leraar of begeleider maakt geen deel uit van de groep; hij fungeert als 

coach. De realisatie van het stuk is niet het gezamenlijk werk van een hele klas. 

3. Afmetingen van het stuk: de basis die het stuk ondersteunt moet van chocolade zijn 

en maximum 50 x 50 cm meten; het stuk kan uit allerhande vormen bestaan;  men moet 

het stuk van alle kanten kunnen bekijken. 

4. Het werk kan uitgevoerd worden met 5 soorten chocolade: fondant, wit, melk, blond 

en/of ruby. 

5. De montage bestaat uitsluitend uit couverture chocolade; gebruik van ander materiaal 

of bestanddelen is niet toegestaan; kleuren is niet toegestaan; het gebruik van 

allerhande soorten vormen is toegestaan. 

6. De jury zal rekening houden met de volgende punten voor de evaluatie. Elk criterium 

wordt beoordeeld op 10 punten: 

   a. originaliteit 

   b. evenwicht van het stuk 

   c. de afwerking van de montage 

   d. de kwaliteit van het tempereren 

 

7. De stukken moeten ter plaatse zijn op zondag 1 maart 2020 ten laatste om 11u. De 

prijsuitreiking zal plaatsvinden om 15u. De montages blijven tentoongesteld tot 17 u. 

8. Informatie en technische inlichtingen zijn beschikbaar bij Daniel Stallaert, meester 

chocolatier en voorzitter van de jury op: +32 (0)491 86 02 96. 

9. Alle foto’s van de werken en van hun auteurs zullen vrij en kosteloos gebruikt kunnen 

worden door de organisatoren, om ze te gebruiken op elke drager (film, papier, Internet, 

sociale media…), met de bedoeling de wedstrijd te promoten. 
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