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UITNODIGING  
47e Nationale Vak wedstrijd Arnhem Rookworststad  

 

Graag nodigen wij u uit voor de 47e Nationale Vak wedstrijd Arnhem Rookworststad! 
 

We stellen ook dit jaar alle ambachtelijke slagers en worstmakers weer in de gelegenheid het komende rookworstseizoen 
goed voorbereid te kunnen starten met het winnen van een grandioze beker of wie weet de juist zo felbegeerde 
kampioensprijs ‘De Bronzen Rookworsten’.  
 
Dit jaar heeft een categoriewijziging plaatsgevonden: 
Magere rookworst is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de Vega rookworst gekomen, deelname met dit product is 
gratis! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verdere instructies 
- De Nationaal kampioen 2021/2022 komt voort uit categorie 1 ‘Fijne rookworst’ en categorie 2 ‘Grove rookworst’.  
- In categorie 3 ‘Rookworst Speciaal’ mag u zich voor meerdere onderdelen inschrijven.  
- In klasse 6 ‘Rookworst Innovatie’ kunt u kiezen uit diverse onderdelen of u maakt een eigen creatie. U kunt dit 

aangeven bij diversen. 
- U betaalt € 15,- administratiekosten. Per ingezonden wedstrijdproduct betaalt u € 42,50 inschrijfgeld. 
- De administratiekosten én inschrijfgeld overmaken naar: NL13 INGB 0006 0303 73 t.n.v. Arnhem Rookworststad 
- Uw inschrijving kunt u per post sturen naar Arnhem Rookworststad, Geitenkamp 42, 6823 HE ARNHEM of per email 

naar arnhemrookworststad@gmail.com 
- Studenten schrijven zich in onder hun eigen naam; deelname is gratis voor 1 product in de categorie ‘Fijne rookworst’.  
- Deelnemers met 98-100 punten (goud) ontvangen een beker en ook een oorkonde voor het bekroonde product. 
- GOUD winnaars ontvangen voor de prijsuitreiking tijdig bericht. De totale uitslag met de eventuele oorkondes worden 

ná de prijsuitreiking verstuurd. 
- Verdere informatie voor deelname vindt u in het wedstrijdreglement. De informatie kunt u ook terugvinden op 

www.arnhemrookworststad.nl. 
- Bij deelname is men op de hoogte van de inhoud van het wedstrijdreglement. 
- De overige informatie ontvangt u na inschrijving.  
 

Wij wensen u veel succes en begroeten u graag als deelnemer aan deze bijzondere grote Nationale Vak wedstrijd Arnhem 
Rookworststad 2021/2022. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de organisatie van Arnhem Rookworststad,  
 
Jan van Egmond  

De inschrijving sluit op dinsdag 28 september 2021 
Wacht echter niet tot deze datum en schrijf tijdig in zodat wij de instructies kunnen toezenden! 
 
U kunt uw producten inleveren op donderdag 30 september 2021 vanaf 09.00 uur bij Arnhem 
Rookworststad, Geitenkamp 42, 6832 HE Arnhem 
 
De keuring vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2021  
 
Prijsuitreiking is op zaterdag 16 oktober 2021 in Hotel Van der Valk Duiven 
Vanwege de coronamaatregelen informeren we u op een later tijdstip over de precieze invulling 
hiervan. 
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