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Barbecue = BBB...

Misschien verklaart u ons gek als wij zeggen dat barbecueën gelijkenissen vertoont   
met tafeltennis of badminton spelen. Toch is het zo. Iedereen doet het wel eens 
maar weinigen gaan echt over tot een vorm van competitie. Ook u speelde wel eens  
tafeltennis of badminton tijdens de vakantie.  Sloot u zich daarna aan bij een club? 
Nee dus. En toen het toch zo een zonnige avond was, haalde u vlug de barbecue  
boven. Just for fun. Leuk toch! Meedoen aan wedstrijden kwam nooit bij u op. Bij de heren   
van de Torhoutse Fielesoofen was dat wel het geval. 

Het feit dat de meerderheid van hen op een of andere manier, direct of indirect met  
bouwen, verbouwen of inbouwen te maken had, schiep het ideale kader. Vertrekkende van  
de premisse dat een Vlaming met een baksteen in de maag geboren is, waren deze heren 
dan ook voorbestemd om culinaire creaties op te bouwen. De liefde van de man gaat immers 
door de maag. En zo komen we van de baksteen in de maag, via de liefde van de man bij  
de barbecue terecht. 

Het lag de heren, en zij niet alleen trouwens, zwaar op de maag dat er altijd een beetje 
laatdunkend werd gedaan over barbecueën. Was dat niet de vluchtroute voor mislukte 
koks? En BBQ Fielesoofen zouden geen filosofen zijn als ze daar niet eens over filosofeerden.  
“Wij weten dat we goed zijn maar hoe overtuigen we daar anderen van? Als we nu eens  
meedoen aan wedstrijden of meer zelfs, zelf wedstrijden organiseren, dan kan iedereen  
komen proeven. En komen kijken hoe we het doen.” En zo leidde het buikgevoel van de  
heren tot een eigenzinnig BBQ-gezelschap.

In navolging van de BBB-rage bij de dames lanceerden zij ook hun BBB-label. Buik, borst en 
billen, ideale ingrediënten trouwens voor de barbecue, werd  bakken, braden en bikken…
Dat is wat een barbecuefestival moet zijn. De beste teams zorgen ervoor dat deelnemers  
en toeschouwers het water in de mond krijgen van al dat lekkers. Barbecue wordt hier  
verheven tot ware kunst, via verplichte recepten tot vrije creaties. Maar net zoals in uw 
bloedeigen tuin moet het vooral leuk en gezellig blijven. Het moet een goed gevoel  
opleveren, mensen samenbrengen. De aperitief, het voorgerecht, het hoofdgerecht, het  
dessert en zelfs de koffie mogen niet ontbreken. En na dat alles mag u lekker onderuit  
zakken op het terras. Meer moet dat niet zijn. 

Ongetwijfeld moet u nu al toegeven dat er naast de baksteen niets beter de Vlaamse  
mentaliteit weerspiegelt dan …de barbecue. Eigen aan de West-Vlaming is dan weer  
dat wat hij goed kan, hij nog beter wil doen. Daarom presenteren de Fielesoofen op  
30 augustus 2009 het  BK BBQ in Torhout.  Met uw steun en uw komst maken ze er een  
schitterend barbecuefeest van. Wees daar maar zeker van!

De Fielesoofen
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Een zomer in Torhout: van muziek tot barbecue

Rock Torhout, later Torhout-Werchter, begon ooit als het Woodland Festival. Een verwijzing 
naar het Houtland, waarvan Torhout het hart vormt. Tot begin vorige eeuw was het hier  
niet zo prettig toeven. Donkere bossen, dooraderd met moerassen. Rondtrekkende  
roversbenden. Feodale heren hielden keuterboertjes onder de knoet. Torhout, op een  
knooppunt van Romeinse heirwegen, was toen een echte verademing voor kooplui op  
doorreis: een veilig, bedrijvig en gastvrij stadje.
De boosaardige sfeer van weleer mag dan uit de streek gebannen zijn, Torhout heeft  
aan gastvrijheid niets ingeboet. Integendeel, Torhouts troeven zijn boeiend en divers.  
Bezoek Kasteel Wijnendale, een parel aan de Vlaamse erfgoedkroon. Ontdek het Museum 
Torhouts Aardewerk, met zijn kunstaardewerkverzameling, uniek voor Vlaanderen. Wandel  
in Groenhovebos. Fiets door Domein d’Aertrycke. Verken het Brugse Ommeland. Rij door 
weidse polders naar de Kust of de frontsteden uit Wereldoorlog I. 

En na elke tocht thuiskomen in Torhout. Gezellig keuvelen op een terrasje op de Markt. Nippen 
aan een blond schuimende Thouroutenaere. Een blokje smeuïge Wynendaele kaas dippen in 
de helse mosterd van Wostyn. Torhouts gastvrijheid streelt het gehemelte. En niet te vergeten: 
de feesten in de binnenstad zijn zo groot geworden dat de stad de zomer door blijft swingen. 

Een greepje uit het aanbod dat al vroeg start. We overlopen hier enkele niet te missen  
manifestaties waarvan we hopen dat ze aanstekelijk werken!

Op zaterdagavond 16 mei om 21 uur wordt op het domein van Wynendaele een  
muzikaal spektakel gepresenteerd door “Impressions of Wynendaele” met het Koninklijk  
Harmonieorkest de Jongelingskring. Daar wordt voor het eerst een compositie van  
Dirk Brossé aan de wereld voorgesteld. Deze wereldcreatie wordt een belevenis op zich:  
we verwachten velen honderden muziekliefhebbers. 
Kaarten en informatie kunt u bekomen bij Toerisme Torhout of Cultuurpunt Torhout.

De Nacht van Vlaanderen/ West-Vlaanderen en de batjes lokken jaarlijks duizenden 
mensen, dit jaar valt dat op 19 en 20 juni. De week daarna, op 27 juni, doet de befaamde  
Paardenmarkt de stad overstromen. 

Op vrijdag 3 juli is er de Guldensporenviering op de Markt van Torhout. “Vlaanderen Zingt”  
is een samenzangavond die best te vergelijken valt met een groot dorpsfeest waarbij de  
toeschouwers zelf zingen. We willen alle Torhoutenaren ‘op hun gemak’ doen meezingen.   
Op de plaatsen waar dit gebeurt, is het jaar na jaar een groot succes met ieder jaar meer 
volk. De meeste gemeenten en steden maken van “Vlaanderen Zingt” dan ook een jaarlijkse  
happening. Dit programma duurt van  20 tot ongeveer 24 uur. 
Gratis, meer informatie via het Cultuurpunt.
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Op zaterdag 15 augustus, zondag 23 augustus en zaterdag 29 augustus wordt de Markt  
opnieuw vrij gemaakt voor KIDS-op-de Markt, het terugkerende spektakel voor kinderen.  
Tussen 14 en 17 uur wordt een namiddag vol animatie en belevenissen georganiseerd, telkens 
over verschillende gebeurtenissen en onderwerpen.
Ook dit is gratis.  Alle informatie op www.torhout.be

Op zondag 23 augustus is er voor de vierde maal het ONTBIJT-op-de-Markt.
Tussen 7 en 11 uur  verwachten we een kleine 2000 ontbijters die de Markt zullen bezetten  
en met ons gaan genieten van de door de Torhoutse bakkers gemaakte ontbijtkoeken  
en pistolets. Ook bij minder goed weer gaat alles door: alle voorzieningen worden getroffen  
voor een plezante ochtend. Bovendien wordt het feest ook doorgetrokken naar de  
namiddag: na het ontbijt zullen verschillende optredens op verschillende podia op de  
Markt plaats vinden. We bieden de muziekliefhebbers zo een erg leuke dag aan die lang  
kan duren! De namen van de groepen worden per 1 juni bekend gemaakt.

Vanaf 1 mei start de voorverkoop bij de Torhoutse Bakkers, Toerisme Torhout, het Stadhuis  
en het Cultuurpunt. Er zijn speciale tarieven vanaf 20 personen in groep (verenigingen, …) 
Meer info: www.ontbijtopdemarkt.be of www.torhout.be

En dan is er dit jaar natuurlijk ook het Belgisch Kampioenschap Barbecue 
op 29 en 30 augustus : de activiteit waar genieten centraal staat. Duizenden bezoekers gaan  
met eigen ogen kunnen vasttellen dat Torhout weet wat feesten is.

We sluiten dan uiteindelijk de zomer af met de Open Monumentendag op zondag  
13 september. Op zaterdag 12 september wordt ook het nieuwe kunstwerk van Tjok  
Dessauvage onthuld voor het Ravenhof. Uiteraard hoort ook hier een klein wijkfeestje bij.

Alle informatie kunt u vinden op www.torhout.be

  Toerisme Torhout
  Kasteel Ravenhof
  Ravenhofstraat 5
  8820 Torhout
  050/220770

  Het Cultuurpunt
  Huis Bekaert
  Markt 23
  8820 Torhout
  050/ 22 31 66

Voor alle manifestaties zijn vanaf 1 juni brochures beschikbaar.
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De Fielesoofen: van de tuin naar de top

Tussen pot en pint ontstaan de beste ideeën. Wie daar nog niet van overtuigd is, luistert  
gewoon maar eens naar het verhaal van de Torhoute BBQ Fielesoofen. Zo ontmoette  
Rudy Jaques tijdens een van de vele barbecues die West-Vlaanderen rijk is, een aantal  
geestesgenoten. Na de traditionele koetjes en kalfjes en vooral na het nodige eten en  
drinken, had het gezelschap het over het feit dat het toch leuk moet zijn om zaken die je echt  
graag doet en goed kunt,verder uit te bouwen. Op de vraag waar ze goed in waren, viel het 
onvermijdelijke antwoord: eten en drinken.

“Er zal ons niemand uitnodigen om te komen eten. Heb je ons al eens goed bekeken?”,  
merkte iemand op.  “Dan moeten we het zelf klaar maken,” was het antwoord.
Stilte.   “En waarom niet!”

BBQ Master Daniël Goegebeur werd net niet uit zijn bed gebeld maar in elk geval zou hij hen de 
nodige techniek en kunde kunnen bijbrengen. De trein, die later een BBQ-trein bleek te zijn, 
was vertrokken.
De kunsten van Daniël werden niet alleen gesmaakt maar gaven ook aanleiding tot een lichte 
vorm van overmoed of laten we het bij smeulende ambitie houden…

Om te bakken: bak!

De onverlaat die zich op een luie zomeravond, na een collectief culinair orgasme, luidop  
afvroeg hoe goed ze eigenlijk wel waren, kon nooit vermoeden dat hij daarmee (barbecue)
kolen op het vuur gooide.

“Er bestaan wedstrijden,” werd gezegd…
In 2004, na enkele omzwervingen in andere teams als “de Padvinders”, nam het gezelschap  
“De Fielesoofen” voor de eerste maal deel aan een BBQ-wedstrijd: het Belgisch kampioenschap 
in Vollezele.
“Wij eindigden bij de professionele teams op de tweede plaats met een gouden medaille voor het 
rundvlees en een zilveren voor het dessert,” herinnert Rudy Jaques zich.
Dat smaakte naar meer.

“In 2005, op het wereldkampioenschap BBQ in Hongarije, eindigden we op de twaalfde plaats 
op 62 ploegen. Dat jaar organiseerden we ook voor de eerste maal de Houtland Cup op het 
voetbalterrein het Rozenveld in Torhout. Dat is een BBQ wedstrijd voor een gerecht.”
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Alles kan beter

“In 2006, op het WK in Polen, werden we vijfde met een zilveren medaille voor ons  
varkensvlees en op het Belgisch Kampioenschap eindigden we op de vierde plaats met de 
publieksprijs en een gouden medaille voor het rundvlees.
Op de World Ranking 2006 stonden we op de zevende plaats, na Zwitserse, Oostenrijkse en 
Duitse ploegen.” 

In 2007 waren alle voorbereidingen afgerond voor een deelname aan het Europees  
Kampioenschap in Moskou, maar enkele weken vóór de wedstrijd hielden de organisatoren 
het voor bekeken. “Spijtig, want wie weet…”
“Met de 3de Houtlandcup verhuisden we in 2007 naar de markt van Torhout. Dat was zo’n  
succes dat wij na de vierde Houtlandcup in 2008 onze kandidatuur stelden voor de organisatie  
van het Belgisch Kampioenschap in 2009…”
“Op het Wereld- en Belgisch kampioenschap 2008 in Steenhuffel, op het domein van Palm 
met maar liefst 25.000 bezoekers, scoorden wij niet slecht, met een 9de plaats voor het  
visgerecht. Maar ons hart was al bij het Belgisch kampioenschap dat wij in 2009 definitief mochten  
organiseren.”

BK BBQ

“Samen met stad Torhout willen wij er alles aan doen om de naam Torhout, mocht dat nog 
niet het geval zijn, op de barbecuekaart te zetten. Op 29 en 30 augustus verwachten we  
dan ook een ware toevloed van deelnemers en toeschouwers. Bovendien haalden we met  
Herr Seele en Cowboy Henk de ideale peter in huis. Als cowboy moet hij toch ook wat van vlees 
roosteren weten!” Onder het motto Fire, Food en Fun gaven en geven de Torhoutse Fielesoofen 
alvast het goede voorbeeld.

De Torhoutse Fielesoofen met van links naar rechts: 
Eric Dewulf, Rudy Jaques, Patrick Vanrietvelde, Eddy Vanacker, Christian Vandroemme,  
Hans Neels en Benny Vandamme, geflankeerd door BBQ-fluisteraar  Daniël Goegebeur.  
Rik Lefevere - ontbreekt op de foto                                (Foto HN)
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Het BK Barbecue in Torhout

Het vijfde Belgisch kampioenschap barbecueën vindt dus in Torhout plaats. 
Elke deelnemende ploeg moet vijf gerechten klaar maken op de barbecue. Daarbij staat het 
gebruik van Belgische producten centraal. De teams, nu al zijn er 45 ingeschreven, die uit  
minimum vijf, maximum acht personen bestaan, moeten volgende gerechten klaar maken:

  • 3 vleesgerechten: kip, rundvlees en varkensvlees.
  • 1 visgerecht: gebruik makend van de ‘vis van het jaar’
  • 1 dessert: ananas staat hierbij centraal.

Alle hoofdingrediënten (vlees, vis…) worden door de organisatoren gratis ter beschikking  
gesteld. Kruiden, groenten, sausen moeten uiteraard door de deelnemende ploegen zelf   
meegebracht of gemaakt worden.
Elk team krijgt een eigen tent toegewezen waarin ze hun gerechten kunnen klaar maken.  
BBQ’s en tafels kunnen worden gehuurd, hout en accessoires kan men ter plaatse  
aankopen. Bestek wordt eveneens door de organisatie geleverd. Alle type barbecues zijn  
welkom (hout, houtskool of gas). Elektriciteit en water kan men ook via de organiserende  
vereniging verkrijgen. 

De deelnemende teams moeten niet alleen een jury van kenners en BV’s overtuigen maar 
verkopen aan de toeschouwers ook hapjes. Dat maakt het geheel uiteraard sprankelend en 
leuk. Bovendien is Cowboy Henk, alias Herr Seele en Kamagurka, peter van het hele gebeuren 
in Torhout. Ook dat staat garant voor een portie knapperige animatie. 

 Programma zaterdag 29 augustus vanaf 14 uur:

  • kinderanimatie met kinderbarbecue e.a.
  • winkels zijn open
  • marktkraampjes
  • voorstelling teams met parade en animatie
  • receptie
  • optreden harmonie met BV (waarschijnlijk Johan Verminnen)
  • vipfeest

 Programma zondag met vanaf 11uur start van de wedstrijd:

  • winkels zijn open
  • pendeltreintje
  • clown
  • Brabantse Palmtrekpaarden
  • Prijsuitreiking met overhandiging cheque voor een goed doel
  • Afsluiten met muziekgroep
  • Overal muziek + animatie op pleintjes
  • Publiek kan en mag proeven
  • Kasteelbezoek met pendelbus
  • Torhouts aardewerk in de kijker
  • Zeeuwse reuzen
  • Steltlopers
  • Vuurspuwers
  • Marktkramen
  • Muziekband Nederland
  • Belleman
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Waarom u als sponsor voor het BK BBQ kiest!

 Meer dan 45 teams gaan u doen watertanden…

 10.000 bezoekers gaan uw publiciteit opmerken

  U kan met uw genodigden genieten van een heerlijk spektakel:  

  letterlijk en figuurlijk.

  Het BK vindt plaats in het centrum van Torhout. Uniek!

 Op zaterdag vindt de voorstelling van de teams plaats met parade, animatie,  

  receptie en vipfeest. Muziek zal uiteraard niet ontbreken.

 Op zondag kunt u vanaf 11 uur de wedstrijd bijwonen.

 Overal is er muziek en animatie.

 Het befaamde kasteel van Wijnendale kan per pendelbus worden bezocht.

 In de straten van Torhout lopen er clowns, Brabantse trekpaarden,  

   Zeeuwse reuzen, steltenlopers, vuurspuwers, muziekgroepen en zelfs  

   de belleman…

 Tijdens het BK BBQ kunt u met uw gezelschap ongedwongen doen wat we  

   meer moeten doen: genieten van het leven.

  Wij bieden u schitterende arrangementen aan. Voor elk wat wils!
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Zichtbaarheid voor en tijdens het BK

Van het BK BBQ willen we een fantastisch barbecuefeest maken. Daarom  gebruiken we  
alle mogelijke media en promotiemiddelen om het BK in de schijnwerpers te plaatsen.
  
Een overzicht:

  • Eind maart, begin april: 

 sponsormap 

 • Vanaf april:  
  elke maand een nieuwsbrief met alle laatste nieuwtjes naar de pers toe. 

 • Vanaf juli: 

 Raamaffiches: 
 Op strategische plaatsen (openbare gebouwen, cafés, grootwarenhuizen)  
 worden meer dan 200 affiches uitgehangen. Daarop het volledige programma  
 van het BBQ-weekend en maximaal 20 sponsors.  
 
 • Augustus: 

  Publiboekje: 
  Luxeboekje met allerlei redactie over het BK, het volledige programma  
  en nuttige info over barbecueën. Gratis bedeeld in alle bussen van Torhout.

 • Programma strooifolder: 

  Driedimensionale foto van stad Torhout met het volledig plan van alle activiteiten.  
  De folder wordt naar alle ploegen gestuurd en wordt in heel Torhout gratis  
  verdeeld. Gedrukt op 15.000 exemplaren. Hier kunnen maximum 4 sponsors op  
  vermeld worden.

 • Straatborden: 

  Grote borden die op strategische plaatsen geplaatst worden in een omgeving van  
  ongeveer 25 km rond Torhout. Aantal: 80. Er kunnen maximaal 3 sponsors vermeld  
  worden.

 • Vrijdag 28 augustus:

  Krant van West-Vlaanderen: Katern met niet alleen alle informatie over het BK  
  BBQ maar ook alles wat je weten moet over barbecueën zelf. 20 sponsors  kunnen  
  hierbij worden vermeld.

 • Weekend 29-30 augustus:

  Sponsormarkt: 
  Mogelijkheid om deel te nemen aan de speciale sponsormarkt. Speciaal  
  voorbehouden plein waar sponsors hun producten kunnen tentoonstellen,  
  demonstraties kunnen geven of promotie kunnen voeren.
  Plaatsen van vlaggen of publiborden: in de viptent, op het terrein, op straat,  
  in de biertenten en op verschillende andere plaatsen mogelijk.
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Sponsorarrangementen
 
Hoofdsponsor= 10.000 euro

• Beperkt tot maximum 3

• Logo wordt opgenomen in het logo van cowboy Henk

• Vermelding van het logo op alle briefwisseling

• Logo in het katern van de Krant van West-Vlaanderen (waarde = 100 euro)

• Logo op alle affiches (waarde = 50 euro/ maximum 20 sponsors)

• Vermelding als hoofdsponsor in alle artikels in kranten

• Videoclip (bespreken met Palm)

• Logo op folder die in alle bussen van Torhout wordt bedeeld

• Publiciteit in de viptent op zaterdag en zondag 

• Logo in het publiboekje (minimum 30 euro)

• 8 personen mogen fungeren als jurylid (heel tof om mee te maken)

• Logo op grote straatborden

• 1 tent op de sponsormarkt (waarde = 300 euro)

• Vermelding van het logo op de  affiche ‘met de trein naar het BK BBQ’

• Exclusief! Voor 30 personen toegang tot de viptent op zondagnamiddag. Arrangement  
  voor vipgenodigden met gratis vipparking heel dicht bij de markt en toegang tot  
  de viptent waar tussen 12 en 18 uur een lekker koud buffet beschikbaar is met gratis  
  drank. Van op afstand kan ook de werking van de jury worden gevolgd.

• Het overhandigen van een hoofdprijs.

• 8 vipkaarten voor het vipfeest op zaterdagavond: lekker diner all inclusive.  
  (waarde= 55 euro per persoon)

Semihoofdsponsor = 2500 euro

• Opname logo in Krant van West-Vlaanderen (waarde = 100 euro)

• Logo op alle affiches (waarde = 50 euro)

• Vermelding als semihoofdsponsor in alle artikels in de kranten

• Opname van het logo in het publiboekje dat bedeeld wordt over alle brievenbussen  

  van Torhout. (waarde minimum 30 euro)

• Een tent op de sponsormarkt (waarde = 300 euro)

• Exclusief! Voor 20 personen toegang tot de viptent op zondagnamiddag. Arrangement  
  voor vipgenodigden met gratis vipparking heel dicht bij de markt en toegang tot de  
  viptent waar tussen 12 en 18 uur een lekker koud buffet beschikbaar is met gratis  
  drank. Van op afstand kan ook de werking van de jury worden gevolgd.

• Het overhandigen van een prijs

• 4 vipkaarten voor het vipfeest op zaterdagavond: lekker diner all inclusive  
  (waarde = 55 euro per persoon).
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Sponsorarrangementen
 
Sponsoring à la carte

• Vipavond op zaterdagavond: lekker diner met drank all inclusive  55 euro 

• Logo op raamaffiche  (maximum 20 sponsors)   50 euro 

• Logo of publi in publiboekje

   • 1/3 pagina   30 euro

   • 1/2 pagina   50 euro

   • 1 pagina   100 euro

• Opname logo of publi in katern Krant van West-Vlaanderen   100 euro

• Het plaatsen van een tent op de sponsormarkt   300 euro

Met de trein naar het BK BBQ

Vanuit elk station in België kun je met een dagticket heen en terug reizen  
naar het BK BBQ in Torhout. In alle stations in Vlaanderen zal het  
BK BBQ worden aangekondigd via affiches. Er zijn twee soorten dagtickets:

• Een gewoon treinticket om naar het kampioenschap te komen (heen en terug).

• Viparrangement: omvat een treinticket 1ste klasse van en naar Torhout, 
 1 maaltijdkaart waarmee de vip 6 gerechtjes kan proeven van de  
 deelnemende ploegen en 1 drankkaart goed voor 6 drankjes naar keuze. 

 Prijs = 45 euro

Verantwoordelijke sponsoring
 Benny Vandamme

Torhoutsesteenweg 355
8210 Veldegem
0475 450192
bvtrade@skynet.be

www.defielesoofen.be 
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Sponsorcontract
 

Artikel 1 – De partijen

Tussen: 

De Fielesoofen,  , vertegenwoordigd door

(functie bij de Fielesoofen)  , verder genoemd de Fielesoofen.

En:

Vertegenwoordigd door: 

 , hierna genoemd sponsor.

Artikel 2 – Aandeel sponsor

O  Sponsor wordt hoofdsponsor en betaalt   10.000 euro

O  Sponsor wordt semihoofdsponsor en betaalt    2500  euro

O Sponsor neemt sponsoring à la carte met volgende opties:

 euro 

 euro           

 euro           

 euro           

 euro           

 euro           

 euro           

  Totaal  euro   

Artikel 3 – return sponsor

De sponsor krijgt een publicitaire return zoals beschreven op de onderdelen  
‘Zichtbaarheid voor en tijdens het BK BBQ’ en ‘Sponsorarrangementen’  van  
deze sponsormap. Beide documenten worden als bijlage bij dit contract gevoegd.

Artikel  4 – Facturatie

De Fielesoofen maken een factuur op aan de sponsor voor een bedrag van 

  (exl. BTW)

Opgemaakt te  op  /  /   in twee exemplaren 

waarbij beide partijen erkennen één getekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor (sponsor)  Voor de Fielesoofen 


