Wedstrijdtips van de Stichting Jeugdvakwedstrijden.
Hier staan verschillende wedstrijdtips, van sommige zal je misschien denken, dat lijkt me niet
meer als normaal. Maar neem van ons aan dat we onderstaande zaken meer dan eens
tegenkomen tijdens de wedstrijddagen. Sommige tips zijn voor het VMBO andere voor het
MBO. Maar eigenlijk zijn ze voor iedereen die bij de SJV aan wedstrijden mee wil doen. En
zeg nou zelf, voorkomen is beter als genezen. Al is het alleen maar om teleurstelling tijdens
de wedstrijddag te voorkomen. Wij wensen jullie heel veel vakplezier met de voorbereiding
van je wedstrijd.
Belangrijk is dat je op de regiowedstrijden producten maakt die ook op de MBO
kampioenendag goed en binnen de gestelde tijd zijn te maken.
Denk eraan als je op een van de kampioenendagen gaat bakken dat je de opdrachten kan
dromen, en de producten bij wijze van spreken met je ogen dicht kan maken, dit vraagt veel
tijd en oefenen.
Controleer een paar weken voor de wedstrijddag of je de benodigde papieren hebt
teruggestuurd aan de secretaris van de stichting jeugdvakwedstrijden. Breng ook tijdig de
mensen op de hoogte van je deelname aan de wedstrijd.
Maak een draaiboek van de wedstrijddag hierin zit een planning, stappenplan en
werkvolgorde.
Zet alles een dag voor de wedstrijddag klaar, zowel de grondstoffen, je vakkleding, maar ook
de papieren en recepten die je nodig hebt.
Op de vakkleding die je draagt is het verstandig zoals het reglement ook zegt, geen namen van
bakkerijen of grondstoffenfabrikanten zijn te zien. Ook opvallende vakkleding is niet
verstandig, zorg maar dat je opvalt door prachtige producten te maken en te presenteren.
Oefen de producten in kwaliteit en tijd, zodat er voor beide geen problemen zijn tijdens de
wedstrijddag. Probeer ook je producten op verschillend locaties te oefenen. bv. op je school
en je werk of stageplaats, hiermee leer je de producten in verschillende omstandigheden te
maken.
Maak als het even kan geen andere producten als tijdens de regio of school kampioenendag,
deze producten zijn beoordeeld en goed bevonden. Je zal de eerste niet zijn door het idee het
nog mooier en nog beter te maken uit de boot valt, doordat ze de wedstrijdopdracht uit het
oog verloren.
Er zijn weinig richtlijnen voor de producten aangegeven, soms een afmeting. Dit houdt in dat
je zelf de algemene richtlijnen moet aanhouden bv. een gebakje van normaal rond de 80 a 100
gram en nu 200 gram weegt wordt dan een taartje. Spritsjes van 50 gram per stuk is dan
stukswerk. Hierdoor voldoe je niet aan de wedstrijdopdracht.
Zorg dat je op de wedstrijddag ruim op tijd aanwezig bent, dit geeft rust aan het begin van de
wedstrijddag. TOMTOM of en routeplanner geven uitkomst. Een eigen chauffeur is ook erg
prettig

Grondstoffen mag je zelf meenemen het advies is ook om dat te doen. Voordeel is dat je de
grondstoffen gebruikt waarmee je oefent, en je hebt tijd winst omdat je het afgewogen mee
kan nemen. Zet op alle zakjes en bakjes wat erin zit en de afgewogen hoeveelheid.
Let erop dat je product voldoet aan de voorwaarde. bv. Als er en roedeeg gevraagd wordt
maak dan geen spritsjes, let er ook op dat je product valt in het niveau dat je meedoet, dus
geen amandelkrullen in niveau 2.
Maak een werkplanning zowel in werkvolgorde als in tijd, dit geeft een heleboel rust en je
komt dan zelfverzekerder over bij de andere deelnemers en leden van de SJV.
Halffabricaten zijn niet toegestaan tijdens de MBO kampioenendag. Hieronder vallen ook de
decoratiemiddelen die je in den lande kunt kopen.
Een deel van je producten is voor beoordeling van de jury, het andere deel gaat naar de
etalages deze etalages zijn er voor het plubliek dat tijdens de prijsuitreiking aanwezig is. De
jury bepaald of je in de prijzen valt. Dus daar gaan je mooiste producten naartoe.
In Sommige gevallen mag je bij hoge uitzondering wel wat voorbereiden, bv. en zetsel of
steldeeg voor een brooddeeg, Hiervoor moet je wel voor de wedstrijd in overleg met de
wedstrijd commissaris Dhr. Bob Zoethout. Het zetsel moet je dan ook op de wedstrijddag
maken, maar mag je als er toestemming is het meegenomen zetsel gebruiken.
Twijfel je over bepaalde zaken, neem dan voor de zekerheid contact op met de wedstrijd
commissaris Bob Zoethout.
Zorg dat je na de wedstrijd een paar foto's heb van de wedstrijddag, deze doen het altijd goed
in je portfolio. Zeker als je in de prijzen bent gevallen.
En tot slot, heb je ook tips voor deze pagina, schroom dan niet om deze aan de webmaster
door te geven. Zodat een ieder voordeel kan hebben van deze tips.

