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n Uitslag van de 22ste editie van het WK Snertkoken en 
het WK Jongens vande Klei Stamppotkoken n Impressie  
n Recept van de winnaar WK Snertkoken en WK Jongens 
van de Klei Stamppot n Foto collage n Selfie-fotowedstrijd

Snert en Stamppotevenementen brengt geregeld een SNERT- en STAMPPOT 
Nieuwsbrief uit! Dit prachtige evenement op de derde vrijdag in februari 
brengt zoveel in beweging! Hierbij de 4de editie van de SNERT en STAMP-
POT Nieuwsbrief.

WINSUM - Wat een geweldige dag hadden we op vrijdag 19 februari 2016. 
Door de hartelijke medewerking van het Alfa-college werden de deelnemers wel-
kom geheten en op een voortreffelijke wijze begeleid. Nadat de deelnemers zich 
bij Matty Woldring en Auke van der Velde zich hadden ingeschreven konden ze 
de kookspullen en de ingrediënten op een veilige plek stallen tot na de opening. 
Deelnemers hadden zich de wedstrijdshirt en schort met koksmuts aangetrok-
ken. Klaar voor de strijd!! Het WK Snertkoken en het WK Jongens van de Klei 
Stamppotkoken mag zich verheugen in een grote belangstelling. Na opening 
gingen de deelnemers op naar deprachtige keukens van het Alfa-college, Klui-
verboom 3 in Groningen. 

Welkom werd geheten door heer Jeroen van der Ster, Directeur Facilitair Bedrijf 
ALFA College, waarna de directeur van SnertenStamppotevenementen Auke van 
der Velde het evenement ging openen. Hierna was het woord aan de voorzitter 
van de jury : Janet Wesseldijk, die uitleg gaf over het verloop van de wedstrijd.

De JURY bestaande uit:
Janet Wesseldijk uit Bedum, voorzitter jury. 
Carolina Verhoeven uit Appelscha, is Culinair expert
Johan Klein Gebbink uit Doorwerth,. Mede-eigenaar van Kookstudio Cookdown in 
Doorwerth. 
Sjoerd Flameling uit Grouw, Chefkok van een gerenommeerd restaurant.
Flang Cupido uit Terschelling. Eigenaar B. & B. op Terschelling enVvrzorgt kook-
workshops 
Ger Warink uit Loppersum. Zanger en liedjesschrijver.
had een moeilijke taak om alles op juiste waarde te beoordelen. Maar met 5 des-
kundigen heb je altijd een goeie gemiddelde.

Om 16.00 uur trok de jury zich terug. De juryrapporten werden aan Matty en 
Auke overhandigd. Die hadden de zware taak om alles uit te rekenen. Voor de 
vele bezoekers en de deelnemers werd het wachten opgevuld met een veiling. 
De organisatie had Jacques D Ancona bereid gevonden om de veiling te houden 
ten bate van het Epilepsiefonds en de prijzen uit te reiken. Voor de veiling waren 
enkele goederen ingebracht, een schilderij van Jan Dales, een basketbal met 
handtekeningen van DONAR, een kookboek en een zgn opoe fiets van Bauhaus! 
Deze artikelen brachten het mooie bedrag van 400 euro op!

De 22ste editie van het WK Snertkoken en het WK Jongens 
vande Klei Stamppotkoken
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Dan was HET moment daar. Rond 5 uur kwam er witte rook uit het jury 
overleg. 
Wat een ontlading bij de winnende deelnemers Ineke Hoeksema, die voor de 
10de keer meedeed en vaak 2de of 3de werd en nu... Prachtig!

En dan Michel Rekers, die zijn wereldkampioen stamp-
potkoken 2015 met glans heeft verdedigd! Bijzonder 
was ook dat 2de werd deelnemer Jasper Gottlieb. Had 
zich kort van te voren opgegeven. Jasper was bekend 
uit Spangas. Dat merkte je duidelijk. Bezoekers wilden 
met hem op de foto!! Rond Jasper werden TV opna-
mes gemaakt voor WEEKENDCrashers. 

Op vrijdag 26 februari werd een mooie samenvatting 
weergegeven op NPO 3 WEEKENDCrashers van AVRO TROS. 

UITSLAG EN RECEPT WK SNERTKOKEN

UITSLAG EN RECEPTEN WK STAMPPOT



SNERT- EN STAMPPOTEVENEMENTEN - Auke van der Velde, directeur - Matty Woldring, secretariaat - Henk van der 
Velde, ondersteuner - Jan Dales, ondersteuner - Janet Wesseldijk Bos, ondersteuner - Pieter van der Velde, snertfotograaf. 
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Stopverf, kun je dat eten? Jazeker maar niet het stopverf waar je de ramen 
mee in het kozijn zet maar eetbaar stopverf.
Het is een oud stamppot gerecht dat ik vroeger al bij mijn oma at.

Zeer eenvoudig te bereiden:
Neem 4 of 5 grote aardappels, schillen en koken. Laat  als  de aardappelen  
bijna gaar zij nog twee geschilde appels zonder klokhuis meekoken. Als het 
gaar is ca 500 gram geweekte, gekookte bruine bonen toevoegen met wat 
peper en zout naar smaak en dan maar stampen. Als het mengsel goed ge-
stampt is, heb de eetbare stopverf. Serveren met wat gebakken spek. des-
noods wat spekvet door de stamppot mengen. Heerlijk, eet smakelijk!
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Wie maakt de mooiste 
JONGENS van der 
KLEI STAMPPOT 
selfie?

Wie maakt de MOOISTE  JONGENS van de KLEI STAMPPOT SELFIE? 

Er zijn leuke prijzen mee te winnen.
 
De ingestuurde foto’s worden beoordeeld door een groep leerlingen van de oplei-
ding Horeca en Facilitaire Dienstverlening van het ALFA - college Kluiverboom. 
Deze leerlingen hebben ook de opdracht voor het maken en opstellen van een 
draaiboek voor het komend evenement!
 Foto’s insturen: info@snertenstamppotevenementen.nl  
 
n één foto per inzender. 
n aan de ingezonden foto kunnen geen rechten worden ontleend. 
n foto wordt eigendom van de organisatie WK Snertkoken en WK Stamppot-

koken.
n met inzending van de foto geeft de inzender toestemming voor gebruik foto 

op website en facebook van WK Snertkoken en WK Stamppotkoken. 

Door velen zijn prachtige foto’s en filmpjes gemaakt. Daarvoor verwijzen we ook naar onze Facebook 
pagina. Hierbij een impressie, van onze snertfotograaf Pieter van der Velde

NOTEER ALVAST IN 
UW AGENDA:

De 23ste EDITIE van het 
WK Snertkoken en het 
WK Jongens van de Klei 
Stamppotkoken wordt 
gehouden op vrijdag
17 februari 2017.

Auke neemt van Sim Noordhof de 
SNERT CD in ontvangst. Gezongen 
door de “zingende visboer” Bert Zwier.

Pieter, onze 
snertfotograaf.


