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Topchefs, topgerechten en topstory’s: enkel en alleen op 
Kanaal Z 

 
 
Vanaf zaterdag 19 oktober start op Kanaal Z de zesde editie van het succesvolle culinaire 
programma “Masterclass”. In 10 afleveringen komen 5 jonge, getalenteerde chefs aan bod, 
telkens met een andere gast, en vertellen ze hun verhaal als ondernemer, bedrijfsleider en 
kok aan gastvrouw Ianka Fleerackers. 
 
De topchefs voor deze nieuwe reeks zijn Michael Vrijmoed van restaurant “Vrijmoed”, Olly 
Ceulenaere die binnenkort “De Avonden” opent, Filip Claeys van “Jonkman”, Mathieu 
Beudaert van “Table d’Amis” en jong keukengeweld Edwin Menue van “Cuines 33” in 
Knokke. 
 
Elke chef presenteert 2 verrassende gerechten op basis van onze eigen streekproducten 
gekoppeld aan hun persoonlijk ondernemersverhaal. De gasten zijn dan weer boeiende 
persoonlijkheden uit de interessesfeer van de chefs, die wekelijks de gerechten proeven en 
beoordelen. Genodigden zijn onder meer banketbakker Joost Arijs, kunstenaar William 
Sweetlove, architect Karel Vanhooren, motorcrosser Stefan Everts en kunstschilder Koen 
Van den Broek. 
 
Met “Masterclass” versterkt Kanaal Z als digitale zender zijn weekendaanbod van 
inspirerende ontspanningsprogramma’s, gericht op de vrijetijdsbesteding van haar doelgroep 
van managers, ondernemers en actieve professionals. Een groep die, hoe gedreven ook 
tijdens de week, in het weekend als Bourgondische levensgenieter tijd maakt voor de fijne 
dingen van het leven. 
 
Het succes van de Vlaamse reeks heeft er trouwens voor gezorgd dat er vanaf dit jaar ook 
een Waalse versie van “Masterclass” op Canal Z komt. Deze 5 afleveringen starten op 
zaterdag 16 november, en de presentatie is in handen van Stéphanie Diaz. 
 
Beide reeksen komen er in samenwerking met de steun van Bulthaup, Gaggenau, Brugge 
Kaas, Eaumega, When Objects Work en G4 Agency. 
 
Masterclass kan ook online worden bekeken via www.kanaalz.be  en   www.canalz.be   
Alle recepten zijn online te consulteren op www.knackweekend.be/culinair  
 
 
 
 



Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en 
geld.   
Kanaal Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 287.000 kijkers  en op weekbasis 
1.385.000 kijkers (bron CIM audimetrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders 
van het land. 
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