
Culinair festival Antwerpen Proeft opnieuw een 

overdonderend succes - 

Vaste waarde voor elke foodie en levensgenieter 
  

 

 
Een massa bezoekers kwamen de warmte 

en gezelligheid opsnuiven op het overdekte 
culinaire festival Antwerpen Proeft. De 

kwaliteit was nog nooit zo hoog. Het 
festival hield de vinger aan de foodie-pols, 

volgde de trends en scoorde ontzettend met 
muziek van The Jane. En ook de 

Omelettenbattle was wederom een totaalhit 
met Jeroen De Pauw als nieuwe 

omelettenpaus. De organisatie maakt 
meteen ook de nieuwe data voor 2020 en 

2021 bekend. 

Laaiend enthousiaste 
bezoekers 

“We maken het ons niet graag gemakkelijk en 
leggen daarom de lat elk jaar hoog. We wilden 

echt een groot publiek aanspreken. Van de 
gastronomische Bourgondiër tot de hippe healthy 

food-lover. En dat is gelukt. Ons publiek was 

diverser dan ooit tevoren en uit alle (volle) 
monden klonken enkel laaiend enthousiaste 

reacties. Wij zijn dus megablij!”, vertelt 
organisator Claudia Engelen enthousiast. 
  



Mix van sterren en 
streetfood 

Nieuwkomers dit jaar waren onder meer de 
Antwerpse sterrenrestaurants The Glorious en 

Nathan die de eerste dag in een mum van tijd al 
hun gerechten over de pas zagen passeren. Maar 

ook de Ijslandse chef Dagny Ross, bekend van 

lichte en gezonde gerechtjes, baatte in 
exclusiviteit vier dagen lang haar eigen 

restaurant uit. “Smørrebrød is sexy belegd 
volkorenbrood, erg populair in Scandinavië, 

gezond en licht verteerbaar.” 
  

Het grootste culinair festival van België houdt 

ook voortdurend de vinger aan de foodie-pols. 
“We luisteren naar ons publiek en spelen daarom 

als vanzelfsprekend ook in op hedendaagse 
trends zoals barbecue en Japanse invloeden”, 

licht Claudia Engelen toe. 
  

Dat zag je onder meer aan het zinderende 

succes van de wedstrijd ‘Wie wordt de beste 
Antwerpse Grillmaster’ met als jury topchef 

Seppe Nobels en barbecue-kampioen Peter De 

Clercq, bekend van VIER.  

Funky sfeer 

Antwerpen Proeft was dit jaar ook mooier en 

gezelliger dan ooit. “Zelfs met het wisselvallige 

weer voelde het erg warm aan binnen in de 
Waagnatie,” vertelt Claudia. “Niet enkel dankzij 

de centrale verwarming, maar ook dankzij de 
sfeervolle verlichting en de heerlijke muziek van 

The Jane.” 
  

Dit jaar draaide er voor het eerst live een dj op 

het festival. Daar zorgde ambassadeur en 
tweesterrenchef Nick Bril van The Jane voor. “Dit 

is mijn stijl van muziek. Ze blendt perfect met 
het geroezemoes op de achtergrond, maar ze 

doet ook bewegen en de mensen zin geven om 



te blijven ontdekken en te proeven”, licht Nick 

Bril toe. 

Energie van 

Antwerpen tot 
Zeeland 

Ook voor Nick was Antwerpen Proeft een succes. 

“Het was een hectisch weekend. Ik ben zo veel 
mogelijk hier geweest en in m’n twee zaken The 

Jane en August. Daarnaast heb ik nog gedraaid 
op de afterparty op vrijdag en ik heb zelfs nog 

een schooloptreden van m’n dochtertje Vika 
meegepikt. Die energie krijg ik net van de 

mensen die ik hier ontmoet. Vaste gasten die ik 
ken van The Jane, maar ook onbekende 

gezichten die ik nieuwsgierig heb gemaakt en zin 
heb gegeven om te komen eten. Die bruisende 

sfeer is fantastisch”, vertelt Nick. 
  

Dat gevoel heeft ook Thijs Meliefste, gastchef uit 

Zeeland. Hij stond eerder al op Antwerpen Proeft 
toen hij nog voor Roger van Damme van Het 

Gebaar werkte. “Wat een verschil met vroeger”, 

zegt Thijs. “Ik heb nu een veel directer contact 
met het publiek dan vroeger. Het is niet alleen 

fijn om te ‘bonden’ met m’n collega’s maar ook 
om mensen warm te maken voor een trip naar 

Zeeland. Daarom heb ik ook gekozen om 
gerechtjes te serveren die helemaal in lijn liggen 

met m’n restaurant Meliefste. En ik hoorde toch 
dat ze een van de lekkerste waren van het 

festival. Mag ik dat zeggen? (lacht) Nee, ik vind 
het leuk om Nick en de andere chefs wat op 

stang te jagen. Er mag dan wel een landsgrens 
tussen ons in zitten, maar feitelijk voel ik dat 

niet zo. Op Antwerpen Proeft gaat het vooral 
over lol maken en fijne contacten leggen.” 



Jeroen De Pauw 

breekt record op 
Omelettenbattle 

Die vrolijke competitiviteit voelden we ook 
tijdens de Omelettenbattle, een wedstrijd waarin 

een duo om ter snelst een omelet moest bakken. 

In totaal streden opnieuw 10 kemphanen voor 
het gouden ei. Het werd een ware 

omelettenthriller waarin record na record 
verbroken werd. Uiteindelijk gaat de gouden 

wisselbeker dit jaar naar Jeroen De Pauw die 
meteen ook het record vestigde op 29 seconden 

en daarmee vorig winnaar Loïc Van Impe stevig 
van de troon stootte. Loïc is met 57 seconden nu 

7de en laat Seppe Nobels met 42 seconden en 
Wim Ballieu met 46 seconden flink voorgaan. 

Volgend jaar komt er dus zeker een rematch van 
Loïc. 

Nieuwe data 2020 en 

2021 

Aangezien een verlengd weekend keer op keer 

een succesformule blijkt voor Antwerpen Proeft, 
vindt het culinair festival volgend jaar plaats van 

1 t.e.m. 3 mei. 2020 is een schrikkeldag 

waardoor 1 mei niet op een donderdag, maar wel 
op een vrijdag valt. Daardoor zal het festival 

uitzonderlijk in 2020 compacter zijn en drie 
dagen duren en geen vier dagen. Voor de 

feestelijke 15de editie in 2021 kiest de 
organisatie voor het Hemelvaartweekend van 13 

t.e.m. 16 mei. 
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