
17 februari was de tweede W.S.V. Snertwedstrijd.  

Het was weer een spannende dag, 7 deelnemers hadden weer hun stinkende best gedaan 

om een soepje te koken. En het was prachtig weer om op de fiets naar de Club te komen, en 

na zó n een tochtje heb je wel trek in een kom snert. Toen iedereen rond de klok van 3 uur 

was gearriveerd konden we beginnen met de snertwedstrijd. Martin Esman van Le Club 

Culinair en Hans Luken van Bakkerij Westland en ik ‘Aad van Uffelen’ zaten in de Jury, ik had 

nog wel een beetje moeite toen ik al die pannen met snert binnen zag komen. Maar gelukkig 

was het gezellig druk op de club en dus hadden we een hoop mee eters. En wie denkt van 

‘snert is snert’, heeft het mis. Ik heb van mijn leven nog nooit zo veel verschillende soepjes 

geproefd onder de naam Snert. En ze smaakte allemaal anders. En gelukkig hoefde we als 

jury maar een of twee hapjes te nemen want je ga er toch wel vol van zitten van al die snert.  

Met spanning stonden de deelnemers bij elkaar in de keuken van de Club omstebeurt hun 

soepje op te warmen. Als de soep heet was, bracht John Roelofsen voor zien van wat 

commentaar het soepje weg naar de Jury zonder het te laten vallen, zodat wij als Jury deze 

Hollandse lekkernij konden proeven en keuren. Op smaak, dikte, garnituur,de geur van de 

soep, enzovoort. Elk Jurylid kreeg wel een eigen kom soep voorgezet en moest dat apart 

beoordelen en punten geven zonder met elkaar te overleggen.  

Hier wat Jury commentaar; 

Prima soepje mag iets meer worst in. Garnituur is mooi maar wat flauw van smaak, soep 

oogt fris. Maar iets te veel rooksmaak, aparte soep iets te fijn van garnituur, En dan soep iets 

te dik maar doperwten???? dat was nieuw. Erwtensoep garnering prima liever iets hoger op  

smaakt . Kleurrijke soep  liever geen laurierblaadje??  in de soep maar prima van dikte en 

smaak. Echte erwtensoep smaak goed maar wel voor verbetering vatbaar, soep iets te vlak 

van smaak verder prima presentatie,  

Na het Jury beraad in ons overdekt buitenterras is op de eerste plaats geëindigd ☺ Petra 

Meijdert op de tweede plaats geëindigd Pia Roelofsen en op de derde plaats is geëindigd 

Linus Vijverberg. Die tevens heeft verzorgd dat de soep is verdeelt onder het publiek die 

daar gretig van hebben gesmuld.  

En het is ons toch gelukt om de mannen van de Hoekse Water Sport te verslaan. 

Teleurstellend moest John Spork de wisseltrofee overhandigen aan Petra Meijndert, maar ik 

ben er zeker van dat John hem volgend jaar weer terug wil!!. Maar wat ze in de Hoek nog 

niet weten is dat volgend jaar onze garnalenbitterballen specialist Hans Luken, in actie komt 

hij zegt dat hij ook snert kan koken!. Maar dan komt er wel een Jurylid uit Hoek van Holland 

bij om ons te vertegenwoordigen aan de jury tafel.  

Alle deelnemers en  bedankt voor jullie deelname en hopelijk zien we jullie terug in een 

volgende snertwedstrijd. februari 2020                                                                               

Vriendelijke groet, Aad van Uffelen  


