
Voorronde: 14.00 uur - Finale: 16.30 uur* 
Met in de jury o.a. Jord Althuizen

WEDSTRIJD VOOR HOBBYKOKS

GRATIS TOEGANG

GEEF HET BESTE VAN 
JEZELF EN KROON JE  
TOT GRILLMEESTER 

25 SEPTEMBER



Iedereen maakt hier 1 gerecht bij dat gejureerd 
gaat worden door enkele culinaire chefs uit 
Haspengouw met een passie voor buitenkoken 
& Jord Althuizen.

Hoofdprijs: OFYR Tabl’O

Hebben jullie interesse om deze dag het best 
van jullie zelf te geven? Laat zien aan vrienden 
& familie hoe jij je kroont tot grillmeester van 
de groep!

Inschrijven via mail of telefonisch!

BESTE HOBBYKOK,

WIE IS JORD ALTHUIZEN?

HOE DEELNEMEN EN WAT KRIJG JE? WAT VERWACHTEN WE?

Op 25 september organiseren wij een Open Fyre 
festival. Een barbecue & buitenleef gebeuren 
voor jong & oud. Naast een echte SCA contest, 
organiseren we ook een wedstrijd voor echte 
hobbykoks!

Mensen die graag barbecueën, en die misschien 
willen laten zien aan familie & vrienden wat ze 
kunnen?

U krijgt een box met ingrediënten, en kan naar 
hartenlust koken op onze Ofyrs & Bastards.

Jord Althuizen is oprichter, eigenaar en pitmaster 
van Authentiek BBQ Cateringbedrijf Smokey 
Goodness. Hij is voormalig chef-kok, restaurant-
manager, culinair eindredacteur en avonturier. 

In 2010 begon hij met zijn missie om Nederland 
kennis te laten maken met een betere vorm 
van barbecueën op echt vuur. En met succes, 
het resultaat is onder meer de vestiging van 

• € 70.00 inschrijvingsgeld 
• een box met ingrediënten
• het materiaal om de bereiding klaar  

te maken en een werktafel
• goodiebag met een waarde van € 50.00 
• drankbonnen / pet

• je maakt een gerecht naar keuze
• vergeet zeker niet om er Haspengouws  

fruit in te verwerken!
• je krijgt hiervoor 1 uur
• HAVE FUN!

‘t Veilinghuis
Tongersesteenweg 150
3800 Sint-Truiden

011/68 16 72
open-fyre-festival@hetveilinghuis.be

Info wedstrijden & inschrijvingen Lars Vandenreijt: +32 (0)496 44 62 21 Info algemeen en organisatie Jan Withofs: +32 (0)496 33 82 55

BBQ-restaurant Black Smoke in Rotterdam en 
Antwerpen en The Rough Kitchen in Amsterdam. 
Ook is Smokey Goodness Burgers & Bites te vinden 
in de Foodhallen in Den Haag. Daarnaast werden 
meerdere Smokey Goodness-boeken uitgeroepen 
tot Kookboek van het Jaar, en zijn er inmiddels 
meer dan 330.000(!) exemplaren verkocht. De 
Smokey-serie is ook verkrijgbaar in Frankrijk, 
Duitsland, Hongarije, Engeland en Amerika.

*Uren kunnen nog aangepast worden. U wordt hier steeds tijdig van op de hoogte gebracht.

www.hetveilinghuis.be


