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S P E E D D AT E .
De splinternieuwe Audi R8 Spyd er met V 1 0 F S I- moto r e n 5 4 0 p k .
Een uit erst vooruitstrevende sp o r twag en d ie g eb o re n is o p h et circu i t e n
gemaakt voor de weg. E en to o n aan g eve n d lid van d e Leag ue of P er for m a nc e .
O ntd e k alle m ode lle n op a u di . be /A u di spo r t e n word lid va n d e # Lea g ueofP er for ma nc e

8,7 - 17 L/100 KM ◆ 204 - 400 G CO2 /KM
Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.audi.be
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Melting pot

Een beetje cultuur, een beetje gastronomie,
een beetje mode, maar steeds het allerbeste!
Elsa Fralon

Papa’s pantoﬀels
Het is winter, we kiezen voor warm en gezellig. Maar
ook thuis in de woonkamer mag je er stijlvol uitzien.
En pantoﬀels vormen natuurlijk de basis voor een
geslaagde outﬁt voor een avondje thuis. Wij kiezen de
pantoﬀels die het resultaat zijn van de samenwerking
tussen American Vintage en La Pantouﬂe à Pépère, een
perfecte mix tussen traditie en een moderne twist.
€ 75

Klassebril
De eerste zonnebril van het donsjassenmerk
Moncler is het ultieme accessoire voor
wie deze winter op en naast de piste wil
schitteren. De bril, geïnspireerd op de
klassieke skibrillen van de jaren 70, maakt je
wintersportlook helemaal af.
€350

Londense tijd

Gepersonaliseerde ﬂes

Tijdens een wandeling door de
Londense binnenstad vonden
twee stilisten een oud Zwitsers
horloge uit de jaren 60,
met op de achterzijde de
inscriptie: ‘Henry, August
1965’. En zo ontstond het
merk Henry London! Een
geslaagde combinatie tussen
klassiek en modern, maar vooral
een verheerlijking van persoonlijke
expressie, lef en het speciale. Naar
het voorbeeld van Londen dus. .

Het is die ene ﬂes die je nooit zult openen!
Eentje die je cadeau doet, en waarom ook
niet aan jezelf. Ga naar de Facebookpagina
van Belvedere om je ﬂes te laten graveren, of
neem een kijkje op:
belvederebespoke.be,
vanaf €125
En voor wie niet van wodka houdt,
maar evengoed classy wil overkomen,
snelt Moët & Chandon te hulp. Ook zij
personaliseren je ﬂessen. Leuke cadeautip
voor de eindejaarsperiode!

€159

facebook.com/moetchandonbelgium,
vanaf €90(magnum)
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Een cocktail voor de winter
Eenvoudig en eﬃciënt. Met Cliquot Rich Rosé creëren
we een cocktail in 3 stappen:
• Doe enkele ijsblokjes in een wijnglas
• Kies een van de ingrediënten die zich mooi laten
combineren met Rich Rosé (gember, limoen, thee,
ananas) en verdeel ze over het glas.
• Vul het glas met goed gekoelde Cliquot Rich Rosé.
• Serveer en geniet!

Travis Rice:
in het spoor van de goden

€120 per ﬂes

Ongetwijfeld de meest duizelingwekkende,
gedurfde en vooral indrukwekkende documentaire
in zijn soort. The Fourth Phase door de Amerikaanse
snowboarder Travis Rice verdient alle lof. Over drie
winters gespreid maakte Rice een tocht langs Alaska,
Japan en Siberië, op zoek naar sterke sensaties in de
sneeuw. De ﬁlm is een aaneenschakeling van sterke
beelden en emoties. We zien duizelingwekkende
vluchten met een helikopter of tweedekker naar
ongerepte sneeuwtoppen, de minutieus berekende
risico’s, maar ook ongelukkige valpartijen die Rice
tot in het ziekenhuis brengen. Het bekijken meer dan
waard! Al was het maar voor de adembenemende
landschappen en de constante drive waarmee Rice
steeds opnieuw naar zijn snowboard grijpt om de
wetten van de fysica te tarten en de goden duidelijk
te maken dat hij een van hen is.
The Fourth Phase, RedBullTV, 2016
thefourthphase.com

Dit is geen polo
Voor zijn jaarlijkse ‘Holiday Collector’editie gaf Lacoste de geniale Jean
Paul Goude carte blanche voor een
herinterpretatie van de beroemde
krokodil. Die wordt overgoten met
het typische Goude-sausje: de
Franse graﬁcus keert terug naar het
Afrika uit zijn kindertijd, zijn liefde
voor de dans en zijn bewondering
voor de Bauhaus-groep. Een
vrolijke mix! Een polo om te gaan
werken, eten, dansen …

Om je opnieuw jong te voelen
‘To infinity and beyond’
Maak het kind in je wakker! Vans liet zich voor zijn
nieuwe collectie inspireren door de geniale Pixar-ﬁlm
‘Toy Story’. Met deze sportschoenen ga je ‘To inﬁnity
and beyond’!

€160

€75
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VAKMANSCHAP
EN PRESTATIE

DS 3 PERFORMANCE
Black Special

DS Performance, het sportieve laboratorium van DS Automobiles,
presenteert met trots de DS3 Performance. Zijn koppel van 300 Nm en
Torsen® -sperdifferentieel zorgen voor een sublieme wegligging en
buitengewoon rijplezier. Ontdek het precisiewerk tot in de kleinste details,
zoals de diamantvelgen van 18“, de glanzend zwarte remschrijven
en de kuipstoelen van Alcantara®, by DS Performance.

5,4 L / 100 KM

125G CO2 / KM

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be - Meer inlichtingen bij alle DS Dealers.

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#010-011-V1-AD.indd 10

9/11/16 16:52

DSautomobiles.be

Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#010-011-V1-AD.indd 11

9/11/16 16:52

High-Tech

VOOR DE GEEKS
EN HUN VOLGELINGEN
De nieuwste technosnufjes om op restaurant een boompje over op te zetten.
Nicolas Mauclet

Surfen zonder
bevroren vingers

Connected watch
voor bergvolk

Het luxemerk Burberry heeft een paar
handschoenen in kasjmier en leder waarmee
je dankzij de touchscreentechnologie je
smartphone gewoon kunt blijven gebruiken.
Voortaan kun je ook chatten in de kou!

Samsung lanceert de Gear S3. Die is niet
alleen waterdicht, hij bevat ook een gps en
belooft op die manier de beste bondgenoot
te worden voor iedereen die graag naar
de bergen trekt. Sneeuw is niet je ding?
Kijk toch nog maar een keer, want met
zijn hypermoderne toepassingen en tal
van watch faces is het wel een technisch
huzarenstukje.

€295

€399

Hippe augmented
reality-bril
Tot op heden kon je augmented reality-brillen
niet echt modeaccessoires noemen. Maar
daar brengt het bedrijf Dlodlo nu verandering
in. Ze lanceren een klassevolle pilotenbril,
afgewerkt met zacht silicone, die je kunt
verbinden met je computer of smartphone.

Paint is terug!
Het legendarische tekenprogramma
van Microsoft krijgt een grote update.
Het programma werd al jaren niet meer
bijgewerkt, en daarom wordt nu ineens
groots uitgepakt: voortaan kun je in 3D
tekenen. Augmented en virtual reality nu
binnen ieders bereik!

dlodlo.com, $600
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Vier apps voor de skiër
1. Ski & Snow reports

3. Play Coach

ken meteen alle weersomstandigheden op de pistes en
ontvang in realtime meldingen en weerberichten.

bereid je lichaam en spieren voor op de wintersport met
een virtuele coach.

2. Ski+

4. Peak Finder Earth

De ideale app voor wie via de gps-functie zijn parcours
wil opslaan, maar ook zijn prestaties (tijden, hoogtes,
enzovoort) wil vergelijken. Daarnaast stelt de app ook
uitdagingen in verschillende skistations voor.

een ludieke app om bergen te herkennen zonder wiﬁverbinding. Want ja, op 2.000 meter hoogte durft dat al
eens tegenvallen.

LOGO VAN DE MAAND: The information surfer
Dit logo op de muismatjes van de bibliotheek van Apple in Cupertino zette Jean Armour
Polly er in 1992 toe aan om een eerste keer te spreken over ‘op het internet surfen’.

den (die elke dag verschillen) en die dan van bij
een partnerrestaurant aan huis of op kantoor
worden gebracht.
Het verschil met de concurrenten?

Dit platform voor het aan huis leveren van maaltijden
neemt zijn intrek in de lokalen van de startup Take Eat
Easy die in juli dit jaar de handdoek in de ring gooide.
Een toeval? Minder dan je zou denken. UberEATS wordt
een nieuwe uitdager op de groeiende markt van de
thuisbezorgingen in Brussel.

UberEATS rekent de levering niet aan, maar
de selectie beschikbare maaltijden is beperkter. Zo zijn er in Parijs bijvoorbeeld elke
dag vier maaltijden beschikbaar. De tijd is
wel een record: 10 minuten voor een levering.

Hoe werkt het?

Binnen enkele maanden zullen we zien
of het bedrijf zijn beloftes inlost. In afwachting kun je alvast in Google Play
en de App Store de app van UberEATS
downloaden.

Je bestelt je maaltijd via de app. Dit platform, dat al aanwezig is in 36 steden wereldwijd, levert met ﬁetsen of scooters maaltijden in 10 minuten. Net als bij Deliveroo, dat al
in Brussel actief is, kies je uit een beperkt aantal maaltij-

13
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande
Miles #23schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#012-015-V1-Hightech-Open-Muscle_PA.indd 13

10/11/16 09:32

THE

FORD

MOTOR

COMPANY

PRESENTS

DE PREMIUM
F O R D - E R VA R I N G

PERSOONLIJKE VIGNALE RELATIONSHIP MANAGER

FORD S-MAX VIGNALE

5,0-7,9 L/100 KM.

EXCLUSIEVE VOORDELEN BIJ EVENEMENTEN

24/7 BIJSTAND

vignale.nl.ford.be

129-180 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Exclusief
verkrijgbaar in de FordStores. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.
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JE BENT JET!
Het Zweedse merk van minimalist
ische sneakers lanceert
zijn eerste model voor de jog ger
, de ‘Jet’. Een vintage look
geïnspireerd op de jog gingschoenen
van de jaren 70, maar nog
steeds in de typische minimalistisch
e stijl van het merk. We
vinden het erg cool dat de ‘Jet’ ver
krijgbaar is in vier kleuren,
uniseks is en van maat 35 tot 46 te bes
tellen is. En we vinden het
supercool dat cultacteur Michael Ma
dsen de hoofdrol speelt in
de campagne met beelden door de
Zuid-Afrikaanse fotografe
Kristin-Lee Moolman.

.com,

€1 7 0

M uscle

ey t y s

Elsa Fralon
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Coaching

HET CULTKLEDINGSTUK:

DE DONSJAS
In 1930 ontwierp Eddie Bauer een bijzonder warme jas,
gevuld met ganzendons, voor de jagers en vissers die
het voortdurend koud hadden. De jaren erna bleef hij zijn
ontwerp verbeteren. Ondertussen is het een blijver, maar
het ene jaar al populairder dan het andere. Deze winter is
het alvast opnieuw een topper. Hoe draag je hem?
Nicolas Mauclet
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METRO

WERK

RESTO

Losjes, als onderdeel van een ontspannen outﬁt! Met jeans
en sneakers.

Een ﬁjnere donsjas, discreet maar
warm, met daaronder een blazer en
een hemd.

Combineer een waterdichte donsjas
met een lederen broek. En het hemd
open over het T-shirt, zodat de
streepjes goed zichtbaar zijn.
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1. Wollen jas met donsvoering, Moncler,
€1.190 2. Gazelle, Adidas Originals, €100
3. Hoofdtelefoon, Parrot, €3494 . Sweater
Do Nothing Club, Zoe Karssen, €110
5. Jeans, APC, €190 6. Muts van katoen
en acryl, Opening Ceremony, €40

1. Lichte donsjas, Uniqlo, €69,90
2. Riem, Urban Outﬁtters, €32
3. Lederen derby, Hugo Boss, €360
4. Katoenen hemd, Hackett, €120
5. Flanellen broek, COS, €89
6. Grijze blazer, Filippa K, €410
7. Lederen tas, Massimo Dutti, €279

1. Zwarte donsjas, Canada Goose, €650
2. Marinetrui van katoen, APC, €95
3. Handschoenen van leder en tricot, Jules,
€25,99 4. Lederen broek, Weekday, €180
5. Katoenen hemd, Samsoe & Samsoe, €89
6. Wooyoungmi, daim, €495
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Coaching

DE JUISTE APRÈS-SKILOOK
Je kleedt je zoals na een dag intens sporten, wanneer het buiten bar koud
is en je vooral niet wil gaan slapen!
Nicolas Mauclet
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Om te gaan ﬂirten in La Folie Douce (Frankrijk)
Val Thorens, het coolste skistation ter wereld, hoeven we niet meer
voor te stellen. Het dorp, gelegen op 2.300 meter hoogte, ligt centraal
tussen de pistes en er valt heel wat te beleven.

1. Wollen muts, Asos, €49
2. Bomber in leder, Scotch & Soda Men, €214,95
3. Jacquard-trui, Petit Bateau, €59
4. Lederen handschoenen, Timberland, €55
5. Sneeuwlaarzen, Moonboot, €136
6. Skibroek, O’Neill, €179,99

We steken in onze rugzak een paar lage moonboots, omdat la Folie
Douce boven aan de skipiste ligt en dansen in skischoenen een hele
opgave is. Onder onze ski-jas trekken we een bomber aan, en een muts
met een grote pompon om te tonen dat we nog jong van geest zijn.
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Voor een geschiedenisles
in Cortina d’Ampezzo (Italië)
Dit station in het hart van de Dolomieten is een van de oudste
skistations van Europa. Met 70 procent rode en zwarte pistes is dit
het walhalla voor technisch skiën.

1. Pilotenbril, Tom Ford, €650
2. Wollen sjaal, Polo Ralph Lauren, €65
3. Wollen trui, Howlin, €175
4. Lange mantel in alpaca, Sand, €2.080
5. Broek van gekookte wol, Filippa K, €260
6. Rugzak met ruiten, Timberland, €89
7. Lederen laarsjes, Pepe Jeans, €115

Kies voor de look van ontspannen en stressloze guy, met een mantel in
alpaga met bijpassende broek.
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Voor een vleugje zon in St. Moritz (Zwitserland)
We slaan even onze tenten op in dit station met jaarlijks 322
zonnedagen en 350 km piste. We proﬁteren ervan om de 3.000 jaar
oude thermale bronnen te ontdekken..
Een vleugje groen om wat kleur te brengen in een uni-look.
Het is het detail dat telt.

8

1. Wollen muts, Denham, €59
2. Gewatteerde vest, State of Art, €149,95
3. Wit T-shirt met lange mouwen, Denham, €149
4. Zonnebril, Oakley, €179 5. Zwarte parka met
drukknopen, Colmar Originals, €1.199
6. Rugzak in nylon en wol, Master Piece, €29
7. Skibroek, Kjus, €450
8. Laarzen met geribde zool, Oﬀ-White, €700
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1. Sjaal in kasjmier, Burberry, €425
2. Lederen pilotenvest, Coach, €1.650
3. Katoenen trui, Zara €39,95
4. Broek, Supreme, €188
5. Laarsjes Manoa, Nike, €90

Om in Whistler Blackcomb (Canada) de
avonturier uit te hangen
Elke winter valt er in het 3.300 hectare grote skigebied een metersdikke
laag sneeuw, gemiddeld 11,7 meter! Blackcomb, uitgeroepen tot
het beste skistation van Noord-Amerika, was gaststad voor de
Olympische Winterspelen in 2010. Het is de regio met het langste
skiseizoen: van november tot mei!
Het pilotenvest brengt de sportieve look opnieuw in evenwicht, en de
Burberry-sjaal voegt een beetje bling toe.
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Oﬀpisteskiën in Aspen (Verenigde Staten)
Aspen en zijn 2.100 hectare in Colorado, in het hart van de Rocky
Mountains, biedt de mooiste oﬀpiste-ervaringen ter wereld
(waaronder de Highland Bowls!).
We kiezen voor laagjes, met hemd, een bodywarmer en een
gewatteerde jas.

1. Gewatteerde jas, Sutterheim, €210
2. Skihelm, Anon, € 240
3. Ruitjeshemd, Levi’s, €89,95
4. Sweater ‘Get Lost’, Pepe Jeans, €85
5. Lederen laarsjes, Geox, €165
6. Handschoenen in blauw leder, Dents, €190
7. Denim gilet, Denham, €239
8. Rugzak in daim, Camel Active, €89,95
9. Rechte jeans, Paul Smith, €225
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Voor een heerlijke tijd in Kitzbühel (Oostenrijk)
In 2015 stootte ‘Kitz’ Val Thorens van de troon en veroverde de hoogste
onderscheiding bij de World Ski Awards. Wat het verschil maakt?
De luxe! Lederen skiliftzitjes, poepchique chalets, vijfsterrenhotels,
absoluut raﬃnement!

1. Wollen trui, Gucci, €550
2. Rolkraagtrui in zijde en wol, Jil Sander, €380
3. Mantel in shearling, Coach, €2.650
4. Jeans met bandplooien, Paul Smith, €25
5. Katoenen sokken, Raf Simons, €140
6. Lederen laarsjes, Pierre Hardy, €690

We halen het allerbeste uit de kast, denk aan een soort modedeﬁlé in
de sneeuw.

4
2
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3

Uitwaaien in Baraque Fraiture (België)
Ineens zin om op de latten te staan? Hup in de auto naar de provincie
Luxemburg voor de hoogste piste voor alpineskiën in België. Naast
langlaufen en skiën kun je er ook snowboarden, snowbladen en
rodelen. Kondigt de weerman voor de volgende dagen een ﬂink pak
sneeuw aan, dan weet je waar je moet zijn!

1. Gestreepte muts, Edwin, €25
2. Rolkraagtrui in merinowol, Acne Studios, €220
3. Grijze broek, Woolrich, €149
4. Geruite jas, Scotch & Soda, €319,95
5. Tweekleurige tracksuit, Fred Perry, €100
6. Jacquard-laarsjes, Timberland, €154,95

Kies je mooiste jogging en combineer met een tracksuit en een ruitjesjas.
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Coaching Sport

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Wil je graag de kassa laten rinkelen bij de orthopedisten en kinesisten van het land, lees dan vooral niet verder. Maar
als je botten je lief zijn, dan hebben we hierna wel heel wat tips voor de gezonde skiër.
Juliette Debruxelles

Bereid je voor op inspanning

Perfect evenwicht

Skiën is een aaneenschakeling van intense inspanningen, telkens gevolgd
door een lange recuperatie. Om hart en longen voor te bereiden,
kies je daarom best voor intervaltraining met korte periodes van
intense oefeningen, afgewisseld met andere om te herstellen.
Denk daarbij aan enkele minuten sprinten bij het joggen, ﬁetsen
of zwemmen. Om daarna door te gaan tegen een trager tempo,
en dan opnieuw te versnellen, en dat enkele keren na elkaar.
Doe dit drie keer per week, vanaf zes weken voor je vertrek.

Je spieren getraind, je hart wat geoefend?
Super, dan is het nu tijd om te werken aan
je stabiliteit, coördinatie en evenwicht. Om
blessures te vermijden, maar ook om er niet als
een wiebelend cakeje op een plank uit te zien. Denk
hierbij aan eenvoudige oefeningen zoals lichte
hinkbewegingen en koprollen met gesloten
ogen. Schaf ook een balanceerbord aan, zo’n
ronde schijf op een halve bal. Ze zijn nuttig voor
revalidatie, om aan je evenwicht te werken
of om de spieren, pezen en ligamenten van je
onderste ledematen te versterken. Zo kweek je
een stevig spierkorset.

Spieren van staal
Bij skiën zijn het je onderste
ledematen die het hardst werken.
De triceps, quadriceps, hamstrings,
grote bilspieren, abductoren…
Vergeten we ook niet de buikspieren
die zorgen voor de rompstabiliteit
waarmee je elegant de berg kunt afdalen
zonder nadien naar je rug te grijpen.
Reken op drie trainingen per week van een
halfuur, vanaf drie weken voor je vertrek.
Squats, lunges, evenwichtsoefeningen
op één been, de plank… Het zijn stuk voor
stuk eenvoudige en bijzonder eﬃciënte
oefeningen voor thuis. Je vindt ze in
allerhande apps, zoals Nike+ Training Club
(een must), 7-Minute Workout, Domyos
Live, Carrot Fit...

Het Mountain Athletics-programma van
The North Face®: 6 weken om in topvorm
te raken.
Elke maandagochtend, om 7u30, worden
de Mountain Athletics-trainingen van
dit favoriete outdoormerk uitgezonden
via Facebook Live. Nadien kan het nog
via podcasts worden bekeken. Sam
Anthamatten, kampioen freeriden, en
Tamara Lunger, kampioene alpineskiën,
tonen een hoop nuttige oefeningen, gaande
van core stability en cardio tot krachttraining.
Erg goed gedaan en bijzonder nuttig.
Bovendien train je lekker thuis, wanneer het
jou uitkomt.
facebook.com/thenorthface.europe
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Inspiratie

BIJNA CULT

De koning van het windsurfen is terug en gaat er hard tegenaan.

1

Brice de Nice voorstellen hoeft niet meer. Enkele jaren geleden deed
dit personage, vertolkt door Jean Dujardin, ons huilen van het lachen,
al waren we daar wat beschaamd over. In het nieuwe luik van deze
saga vertrekt de jonge Franse surfer naar de andere kant van de
wereld om zijn beste vriend te helpen. Er worden met Brice de
Nice 3 geen potten gebroken, maar we kregen wat we gehoopt
hadden.

2

3

Nicolas Mauclet

5

4
Brice in drie quotes, om alvast
een beetje warm te lopen:
Geen geweld, het is vakantie!
Ik respecteer je mening, maar het is niet de
mijne, dus ook niet de juiste…
Grappig hoe je hoofd helemaal niet bij je
lichaam past.

GET THE LOOK

19
BRICE 3
van James Huth
In de zalen sinds
19 oktober 2016.

1. Surfplank, Quicksilver Sup The Thor 9’8, prijs
op aanvraag 2. Sneakers, Asics, €1003 . T-shirt in
katoenen jersey, Polo Ralph Lauren, €554 . Brede
broek, Rick Owens, €4605 . Collier Travelling, Louis
Vuitton, €495
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Beauty

Miss Fit
Teyana Taylor, de seksbom uit de clip voor ‘Fade’ van Kanye West die deze zomer iedereen – vrouwen, baby’s en
honden inbegrepen – deed kwijlen, heeft nu een ﬁtnessapp gelanceerd. We laten ons maar al te graag coachen
door deze jonge schoonheid, die bovendien ook nog kan zingen. Als dat geen goede reden is om eindelijk te
gaan sporten…
E.F.

fade2ﬁt.com

© FADE2FIT
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Geuren

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Met welke geuren trotseren we deze winter de besneeuwde toppen?
Miles maakt voor jou een bijzondere selectie.
Elsa Fralon

Byredo Unnamed

Maison Martin Margiela Replica «Flying»

Voor de 10e verjaardag van zijn merk geeft Ben
Gorham zijn klanten de kans om zijn nieuwste parfum
Unnamed een beetje tot het hunne te maken. De ﬂes
is daarom personaliseerbaar en het parfum uniseks.
Bij Senteurs d’ailleurs, en enkel daar, ontdek je hoe
het ruikt.

Met symbolische namen als Beach Walk, Jazz Club
en Lazy Sunday Morning willen de geuren van de
Replica-lijn bijzondere herinneringen oproepen. De
nieuwe geur prikkelt nu onze fantasie en bespeelt ons
onvervulbare verlangen om te kunnen vliegen. Het eau
de parfum Flying is een frisse citrusgeur voor hem en
voor haar. We herkennen toetsen van oranjebloesem
die overgaan in ylang-ylang en dan in muskus.

€150 voor 100 ml

€125 voor 100 ml
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Versace Dylan Blue

Dior Sauvage

Het nieuw geuropus van Versace brengt hulde aan
het huis, met zijn mediterrane toetsen van varen,
citroen, bergamot, patchoeli en zwarte peper. Een
parfum met enorm veel karakter. ‘Het is de essentie
van Versace Homme, de uitdrukking van kracht en
mannelijk charisma’, aldus Donatella Versace.

Een jaar na de lancering is de nieuwe mannengeur van
het huis Dior nu ook beschikbaar in 200 ml. Dit radicale,
edele en tegelijk wilde parfum wist onze harten te
veroveren. Laat die grotere ﬂacons dus maar komen.
Calabrische bergamot, szechuanpeper, lavendel,
vetiver en patchoeli werden door topparfumeur
François Demachy perfect in harmonie gebracht.

€82 voor 100 ml
€150 voor 200 ml
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Story - Mode

Road Trippin’
Via kleine straatjes naar Val-Thorens.
Alexander (links): 1. Jacquard-trui, Le Temps des Cerises 2. Zwarte jas van gekeerd lam, Weekday
Vincent (rechts): 1. Ruitjesvest, s.Oliver 2. T-shirt en broek, Drykorn For Beautiful People 3. Chelseaboots, Camel Active
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Fotograaf
Nagib Chtaïb
Styling
Nico Mauclet
Productie
Elsa Fralon
Assistent-fotograaf
Xavier Bourgeois
Auto
Inﬁniti QX30
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1. Wollen muts, skibroek en -vest, O’Neill
2. Zwarte trui, Drykorn for Beautiful People
3. Laarsjes, Timberland
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1. Wollen muts, Edwin 2. Sokken, Wed’ze

Alexander (links): 1. Wollen muts, Edwin 2. Broek en sweater, Esprit x Opening Ceremony
Vincent (rechts): 1. T-shirt met bergprint, Antwrp
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Alexander (rechts): 1. Muts en sjaal, Fred Perry 2. Mantel en skibroek, O’Neill
3. Grijze trui, Vi.E 4. Lederen handschoenen, Timberland
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Alexander (links): 1. Groene donsjas, Sun 68 2. Tweekleurige sjaal Antwrp 3. Wollen muts, Edwin 4. Jeanshemd,
Minimum Vincent (rechts): 1. Kaki parka, Levi’s 2. T-shirt met bergprint, Antwrp 3. Jeans, Weekday 4. Sjaal,
Weekday

Alexander (links): 1. Zwarte broek, Minimum 2. Zwarte donsjas, Adidas 3. Wollen trui met strepen, Woolrich
4. Snowboard, Wed’ze bij Decathlon 5. Gele sjaal, Weekday 6. Skihelm, Adidas Vincent (rechts): 1. Wollen trui,
Sun 68 2. Zwart gekeerd lam, Essentiel 3. Skibroek, Bench. 4. Trolley met wieltjes, Eastpak 5. Zonnebril, Adidas
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1. Jacquard-trui, Le Temps des Cerises
2. Brede broek, Minimum
3. Jas van gekeerd lam, Weekday
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Alexander (links):
1. Ruitjesvest,
Le Temps des Cerises
2. Bordeaux T-shirt, Vi.E.
3. Handschoenen en sjaal,
O’Neill
Vincent (rechts):
1. Jas met kap van bont,
Woolrich
2. Jeans, Levi’s
3. Wollen trui,Brax

Infiniti
QX30
Wat als de auto van onze
fotoshoot er een mening
op nahield over mode en stijl?
John Jeanquart

Infiniti QX 30? Je hebt een lifestylepositionering,
metropolitisch, anders, en je komt daarvoor uit?
Dan ga ik een lifestyle-interview afnemen, om
te peilen naar jouw visie op de perfecte hipster
die zou aarzelen om met jou te rijden!
Wat is de betekenis van het Infiniti-logo?
Er zijn er twee. In de eerste plaats is het een
grafische weergave van de beroemde Japanse berg Fuji en daarnaast zijn het twee wegen
die samenkomen in het oneindige - infinity in
het Engels.
Aan wie is de oprichting van het merk te danken?
Het moedermerk Nissan. Het was de bedoeling om een luxemerk te lanceren dat in staat
zou zijn om te concurreren met de Amerikaanse en Europese premiummerken.
Als je mocht kiezen, wie of wat zou je dan
willen zijn…
Welk kunstwerk?
De QX30 is zelf een kunstwerk.
Welke acteur?
Kit Harrington (Game of Thrones), de nieuwe
ambassadeur van het merk Infiniti. Momen-

teel rijdt hij met de gloednieuwe sportcoupé
Q60!

Een zonnebril?
Ray-Ban.

Eerder de broers Coen of Tarantino?
Eerder Tarantino. Hij heeft een stijl die je
bewondert of haat. Net zoals ik, en daar
kom ik voor op.

Een app?
InTouch van Infiniti. Hiermee kun je de wereld van de bestuurder met de QX30 verbinden via je smartphone. Een opmerkelijk
geïntegreerd systeem mét aanraakscherm.

Een vrouw?
Lily-Rose Depp. Zij heeft het allemaal.
Een Netflix-serie?
Star Wars!
Een modehuis?
Chanel.
Een Japans restaurant?
Sushi Ran in San Francisco.
Een jeans?
Een slim fit van Pepe Jeans om mijn bijzonder gespierde lijn te laten uitkomen.

Een F1-rijder?
Kevin Magnussen van Renault Sport F1,
waarvan het merk Infiniti technische partner is. Infiniti biedt ondersteuning met
technische middelen om bij te dragen tot
de ontwikkeling van het energierecuperatiesysteem ERS (Energy Recovery System)
van de hybride aandrijving van de eenzitter
(Energy F1 Power Unit).
Nissan, Renault of Mercedes?
Alle drie, want het zijn stuk voor stuk geweldige partners die mij veel waardevolle
steun bieden.

Een paar schoenen?
New Balance Trailbuster om nog hoger op
mijn poten te staan.
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Culthorloges

1

zwarte
wijzerplaat

kast van 39 mm, staal

grote
Arabische
cijfers

unieke
wijzers

ROLEX EXPLORER

Tijd voor avontuur
Voor zijn sportieve horloges is Rolex onafgebroken op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Na het werelddiepterecord te hebben gebroken zocht de Zwitserse manufactuur
het… hogerop. In 1953 sneuvelde het hoogterecord aan de pols van Sir Edmund Hillary,
tijdens de beklemming van de Everest. Sindsdien staat het horloge Explorer symbool
voor de unieke band die Rolex heeft met exploratie. De wereld is Rolex’ laboratorium.
Raoul Buyle
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2

In 99 dagen
Een halve eeuw later, in februari 2007, gaat de Belg
Alain Hubert een even heroïsche uitdaging aan: van
Siberië tot Groenland reizen dwars over de Noordpool. Het is aan deze route, die een boog maakt over
de Noordpool, dat deze door Rolex ondersteunde expeditie zijn naam ontleent (The Artic Arc). De poolreiziger is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Aan zijn
pols draagt hij een Rolex Oyster Perpetual Explorer
II. Tien jaar eerder heeft Alain Hubert met behulp
van ski’s en een windzeil zich al aan de oversteek van
Antarctica gewaagd – iets wat hij beweerde te kun-

nen doen in honderd dagen. Niemand geloofde dat dat
mogelijk was, maar tegen alle verwachtingen in legde hij de 3.924 kilometer af in 99 dagen!

Verjonging
De Explorer is vandaag een vaste waarde in de Rolex-catalogus – een icoon en een van de eerste Oysters
voor heren die ook dames plezierde. In het kader van
de geleidelijke ‘verjonging’ van zijn collecties stelde
de Zwitserse manufactuur een nieuwe Explorer voor.
Die werd uit een blok staal (904 L) met uitzonderlijke anticorrosie-eigenschappen gesneden en gekenmerkt door een lichtjes grotere kast (39 mm in plaats
van 36 mm), voor meer draag- en leescomfort.
De Explorer II werd voorgesteld in 1971 en wierp zich
op als de natuurlijke erfgenaam van de oorspronkelijke Explorer. Met zijn robuuste en tegelijk verﬁjnde inborst groeide de Explorer II al snel uit tot het favoriete
horloge van speleologen, vulkanologen en andere aardonderzoekers dankzij zijn op het avontuur afgestemde functionaliteit. Het horloge zal blijven evolueren,
met onder meer een diameter die van 40 naar 42 mm
groeit voor een betere leesbaarheid.
Dit nieuwe model onderscheidt zich echter vooral door
zijn grote oranje pijlvormige 24-urenwijzer, nog een
kenmerk waarmee de Explorer II uit 1971 zich wist
te onderscheiden. Andere erg gewaardeerde functies
van de Explorer II zijn zijn onafhankelijke 12-urenwijzer, waarmee je een andere tijdzone kunt aﬂezen
samen met de vaste 24-urenweergave, net als de Cyclope-loep die de datum vergroot. De robuuste maar
elegante Rolex Explorer II is tegelijk gids, gebruiksvoorwerp en metgezel. Hij spreekt tot de verbeelding
van zijn eigenaar, die op hem kan rekenen tijdens de
zwaarste beproevingen.
rolex.com

1. Rolex Explorer
2. Alain Hubert, tijdens de
expeditie The Artic Arc, 2007
3. Sir Edmund Hillary en zijn
sherpa, op weg naar de top van
de Everest, 1953

3

© ROLEX

V

oor Rolex is 1953 een heus recordjaar. De mythische Submariner, die bestand is tegen de
druk die op 100 meter diepte heerst, ziet het levenslicht. Sir Edmund Hillary en zijn sherpa Tenzing
Norgay bereiken de top van de Everest met een Rolex
aan hun pols. Meer bepaald een Rolex Oyster Perpetual, die Explorer wordt gedoopt ter ere van hun huzarenstukje. Ter herinnering: de Oyster is het eerste
waterdichte horloge ter wereld, een eigenschap die te
danken is aan de kast met ingenieus, gepatenteerd
lunette-, bodem- en opwindkroonwielsysteem.
Het horloge vertoont de grootste nauwkeurigheid,
ondanks de extreme temperatuurverschillen en
herhaalde, harde schokken tijdens de expeditie. A
star is born! De Rolex Explorer wendt alle ervaring
opgedaan tijdens de beklimmingen van de Himalaya
aan en biedt haast dezelfde kenmerken als de GMT,
uitgezonderd de vaste lunette. Resultaat: de unieke
wijzers en zijn onnavolgbare zwarte wijzerplaat met
lichtgevende indices en grote Arabische cijfers op 3, 6
en 9 uur. Zijn optimale leesbaarheid vormt een groot
voordeel. Een product voorbestemd voor de avonturier... en iedereen die ervan droomt er een te worden.
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Trendy - Horloges

Mannelijke mechaniek
De geschiedenis van de haute horlogerie is verweven met die van extreme sporten,
avontuurlijke expedities en andere door testosteron gedreven activiteiten.
Horlogebouwers verwennen ons met extreem sportieve creaties die getuigen van
triomfantelijke viriliteit en een mechaniek die bestand blijkt tegen alles, zelfs de
tand des tijds.
Raoul Buyle

W

acteurs, extreme avonturiers en topsporters. Panerai heeft bijvoorbeeld (in beperkte oplage) een Sly-Tech-horloge ontwikkeld ter ere
van Sylvester Stallone, die een Panerai Submersible droeg in de ﬁlm
Daylight. Zijn al even gespierde confrater Arnold Schwarzenegger,
ex-gouverneur van Californië, is dan weer fan van Audemars Piguet
– en omgekeerd. Na de chronografen Royal Oak Offshore die gecreeerd werden voor twee van zijn ﬁlms ('End of Days' en 'Terminator 3'),
wijdt de Zwitserse manufactuur nu een ultrasportieve interpretatie
van dit grootkalibermodel aan de ster: de in titanium uitgevoerde
chronograaf Royal Oak Offshore Arnold Schwarzenegger. Kan het
nog mannelijker?

ie kent nog de beroemde Braziliaanse luchtvaartpionier
Alberto Santos-Dumont, met zijn snor, stijve kragen en boterkleurige handschoenen? Het is aan deze vliegende dandy
dat Cartier een intussen mythisch horloge opdroeg, dat raffinement
aan functionaliteit paart. Deze Santos herken je uit duizenden aan
zijn lunette met zichtbare schroefjes (in goud). Minstens zo bekend
is Neil Armstrong, die op 21 juli 1969 als eerste mens een voet op het
maanoppervlak plantte. Hij droeg een Omega Speedmaster Professional, die intussen een interplanetaire reputatie geniet. Zowel de
horloges als de heren zijn uitgegroeid tot legendes dankzij hun moed
en hun prestaties. Vandaag wordt het merkimago uitgedragen door

1

2

3

4

1. Extreem gecompliceerd Horloge Santos 100 Tourbillon volant in grijs goud, kroonwiel met panden in 18-karaats goud
versierd met een gefacetteerde saﬃer. CARTIER 2. Extreem technisch De Avenger Hurricane is het horloge
van de superlatieven, met zijn buitensporige diameter en zijn ultrarobuuste maar ultralichte kast
in Breitlight (een wereldpremière). BREITLING 3. Extreem sportief Onze kampioen Kevin
Borlée liet zijn keuze vallen op een horloge in keramiek uit de collectie Speedmaster
Moonwatch, een klassieker uit het gamma. OMEGA 4. Extreem viriel Zoals alle
modellen die gecreëerd worden in nauwe samenwerking met Arnold
Schwarzenegger, is de voor extreme sporten ontwikkelde
chronograaf Royal Oak Oﬀshore The Legacy een
meesterwerk van mannelijke elegantie.
AUDEMARS PIGUET
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A

die aan het gangwerk van het horloge worden toegevoegd om er
de prestaties van te verbeteren. Voorbeeld: de ‘Répétition minutes’
(minutenherhaling), die beschouwd wordt als de meest geslaagde
uitdrukking van de horlogebouwkunst, maakt het mogelijk om aan
de hand van een complex mechanisme van stempels en hamers de
tijd aan te geven door hem te laten weerklinken. Heel wat subtieler
dan elektronische biepbieps!

anduiding van de getijden of de maanfasen, tourbillon, minutenherhaling of carillon,… Mechanische horloges met
zogenaamde complicaties vinden inspiratie bij de exploten
van onze moderne avonturiers, die zichzelf permanent opnieuw
weten uit te vinden. Een horlogecomplicatie is elke functie die niet
te maken heeft met de aanduiding van het uur, de minuten en de
seconden. Complicaties zijn erg precieze mechanische modules

5

6

7

8

9

5. Extreem gold Het materiaal van de Big Bang Unico Full Magic Gold is uniek en zelfs gepatenteerd. Het werd Magic Gold gedoopt en is de enige
18-karaatse goudlegering die ultraresistent is tegen krassen en schokken. HUBLOT 6. Extreem solide Het is misschien niet het favoriete horloge
van de echte liefhebber, maar de G-Shock (G9000 MS Mudman) blijft dé referentie wat stevigheid betreft. Hij is haast onbreekbaar. CASIO
7. Extreem wetenschappelijk De opmerkelijke Luminor 1950 Tourbillon GMT 47 mm in titanium van de ‘Lo Scienziato’-collectie staat in het teken van
het wetenschappelijke en creatieve genie Galileo Galilei. PANERAI 8. Extreem tennis Gezien de kracht waarmee Rafael Nadal uithaalt, moet hij een
robuust horloge dragen. Zoals deze erg techy RM 27-02, die bestand is tegen acceleraties van 5000 G. RICHARD MILLE 9. Extreem waterdicht Weer
een record gebroken! Het experimentele Oyster Perpetual Deepsea Challenge, dat gemaakt werd voor de expeditie van ﬁlmmaker James Cameron,
dook tot 10.908 meter diep zonder te barsten. ROLEX
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WAARGENOMEN
EFFECTIVITEIT TEGEN
HAARUITVAL.*

[NIEUW]

AMINEXIL CLINICAL 5
Multi-target behandeling tegen haaruitval

DERCOS brengt 20 jaar expertise in antihaaruitval samen in een nieuwe formule
met de beste actieve ingrediënten, zoals het
toonaangevende anti-haaruitval molecuul
Aminexil. Al vanaf 3 weken zichtbaar
verminderde haaruitval. Zichtbare resultaten,
zelfs na het stoppen van de behandeling.*
Lees meer over haaruitval op vichy.be
Beschikbaar in twee formules, voor zowel mannen
als vrouwen.

E X P E R T I N A N T I - H A A R U I T VA L
2 0 J A A R E X P E R T I S E – 3 P AT E N T E N – 2 K L I N I S C H E S T U D I E S

GEFORMULEERD DOOR DE LABORATOIRES VICHY
EFFECTIVITEIT BEWEZEN DOOR DERMATOLOGEN

TOEGEWIJD AAN GEZONDHEIDEXPERTS
INNOVATIE VOORGESTELD OP HET EADV CONGRES
(EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY)
EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ UW APOTHEKER
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Iconic riders
Voor deze special met extreme sporten moest Miles diep graven in het adresboekje. Maar het leverde
ons wel een bijzonder boeiend nummer op, met vijf interviews met vijf uitzonderlijke sporters die binnen
hun discipline tot de absolute top behoren. Blader snel door en ontmoet een bekroonde racepiloot,
een oceaanbestormer, een snowboardicoon , de koning van het driften en een skateboardlegende.
Met tal van anekdotes nemen ze je mee voor een verrassende inkijk in hun discipline.
Boris Rodesch

Ken Block

Sébastien Loeb

Tony Hawk

Kai Lenny
Terje Haakonsen
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Iconic riders

Tony Hawk
De legende

Tony Hawk is voor het skateboarden wat Michael Jordan is voor het basketbal: een
legende, een pionier. De Californische skater, die al op zijn veertiende prof werd, was
de eerste die met succes een 900-gradenspin – met in de lucht 2,5 omwenteling –
uitvoerde op een ramp. Dat was in 1999, bij zijn afscheid van het wedstrijdcircuit. We
kennen hem vooral van zijn indrukwekkende skatepalmares, maar daarnaast is de
ondertussen 48-jarige Tony Hawk ook vader van vier kinderen en eigenaar van een
audiovisueel productiehuis, zijn er heel wat Tony Hawk-videospelletjes en heeft hij zijn
eigen Tony Hawk Foundation.
Boris Rodesch
Foto’s: Sam Jones
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Tony Hawk? Kun je me een selfie* sturen om te bewijzen
dat je het echt bent?
Ik zit in de auto, ik stuur je dat zo meteen.
Herinner je je nog de eerste keer dat je geld verdiende met
het skaten?
Ik won mijn eerste competitie toen ik veertien was. Het
was in 1983, de Spring Nationals Contest in Del Mar,
San Diego.

ks
* Hawf ie
sel

Het mooiste moment van je carrière?
Toen mijn personage opdook in The Simpsons. Ik was
altijd al een echte fan.
Je slechtste herinnering?
Een demonstratie voor een televisie-uitzending waarbij
ik mijn bekken heb gebroken. Dat was mijn ergste
blessure ooit. Ik kon niet meer bewegen.
Het coolste moment van je carrière?
Toen Barack Obama me in het Witte Huis uitnodigde en
ik door de hall mocht skaten.
Wat als je opnieuw zou mogen beginnen?
Ik zou vermijden om aan die bewuste televisieuitzending deel te nemen.
Wat als je geen skater geworden was?
Dan was ik waarschijnlijk vroeger audiovisuele
producties gaan maken.
Birdman?
Ik kreeg die bijnaam van een commentator bij de X
Games, maar zelf houd ik er niet van.
Stel dat je maar één Tony Hawk Pro Skater-videospel mag
behouden?
Dan kies ik « Tony Hawk Pro Skater 2 ».
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Je favoriete skatevideo?
« Ban This », een documentaire met Bones
Brigade door Stacy Peralta uit 1989.

een jonger publiek zou aantrekken. En de
sport zal er internationaal nog door kunnen
groeien.

Je favoriete skatepark?
Woodward Camp in Pennsylvania en
Woodward West Camp in Californië.

Zien we Tony Hawk in Tokio op een plank?
Ik stopte in 1999 met competitie, dat is
ondertussen al een hele tijd geleden. Voor
mij volstaat toekijken. Misschien ga ik naar
Tokio met een microfoon in de hand.

Ken je skateparken in België?
Ik herinner me een indoorskatepark in
Antwerpen waar ik in de jaren 90 was, en
recenter ook een sessie in Brussel. (YouTube:
« Tony Hawk au Skatepark d’A nderlecht »,
nvdr.)
Wat is de invloed van de smartphones en
sociale netwerken op het skaten?
Ze zorgen voor een enorme zichtbaarheid.
Het is perfect mogelijk om nieuwe tricks
onmiddellijk te delen met een groot aantal
mensen. Hierdoor wordt het skateboarden
toegankelijker, populairder. De nieuwe
media bieden ook enorm veel kansen om
skaters uit de hele wereld te leren kennen.
De tips van Tony Hawk voor jonge skaters?
Ze moeten altijd nieuwe tricks blijven proberen, niet bang zijn om nieuwe technieken te
leren en te veranderen van stijl.
Probeer je nog altijd nieuwe tricks te leren?
Uiteraard! Elke sessie probeer ik te verrijken
met nieuwe tricks.
Eerder dan skater is Tony Hawk nu het gezicht
van het skateboarden! Moeilijk?
Een gewichtige taak, maar ik ben vooral gelukkig dat ik deze sport zo goed mogelijk kan
promoten. Als ik zie welke impact dit heeft
op kinderen, dan is dat een enorm privilege.
Hoe is het om je zoon Riley bij de profs te zien
doorbreken?
Geweldig! Ik ben erg trots op hem. Riley vindt
zijn weg, hij koos voor street skating. Ik geef
hem kleine tips, maar eigenlijk heeft hij die
al niet meer nodig. Hij had altijd een stijl die
sterk verschilde van die van mij, en hij redt
zich erg goed.
Skateboarden als discipline bij de Olympische
Spelen in 2020, een goed idee?
De Olympische Spelen hadden behoefte aan
het skaten, niet omgekeerd. Ze wilden aan
het programma een discipline toevoegen die

Het mooiste dat het skaten je heeft geboden?
Ik heb het geluk dat ik mijn brood verdien met
wat ik het liefst doe. Met mijn passie carrière
maken en er tegelijkertijd mijn gezin mee
onderhouden: ik had het niet mooier kunnen
dromen.
Er lag een periode van zeventien jaar tussen je
eerste 900-gradenspin en je meest recente in
juni dit jaar. Wat was het verschil?
Dat ik nu veel langer heb moeten recupereren…
Een woordje uitleg over de Tony Hawk
Foundation?
Het is de bedoeling om skateparken aan te
leggen in achtergestelde buurten. Naast de
nodige middelen geven we ook een reeks
aanbevelingen en adviezen. In veertien jaar
tijd heeft de stichting in de Verenigde Staten
al zo’n vijfhonderd skateparken gebouwd. De
twee volgende zijn gepland in Zuid-Afrika
en Cambodja. Dat is ook de verwezenlijking
waar ik het meest trots op ben.
Hoeveel mensen werken er anno 2016 voor
Tony Hawk?
Gemiddeld twaalf tot vijftien, maar bij grotere projecten soms nog meer.
Je favoriete atleet?
Michael Jordan. Hij is erin geslaagd om zijn
sport naar een hoger niveau te tillen en was
de eerste atleet die kon uitgroeien tot een
merk.
Je favoriete sport?
Surfen.

Een muziekstijl?
Punk, dat past bij mijn eigen verhaal.
Beste plaat?
« London Calling » van The Clash.
Je favoriete film?
« Fast Times at Ridgemont High » van Cameron Crowe.
Een ideale zondag?
Tijd doorbrengen met mijn kinderen. Zij mogen altijd de activiteit kiezen.
Wat kunnen we Tony Hawk voor de toekomst
wensen?
Dat het skaten nog populairder mag worden,
en vooral in minderbedeelde regio’s.
Waar kunnen lezers die naar Los Angeles
komen, een sessie delen met Tony Hawk?
Op de ramp in mijn kantoor in San Diego.
Je bedoelt dat ze geen enkele kans hebben?
Ze zouden me ook kunnen tegenkomen op
het strand, met mijn kinderen.
En als ze je meenemen op restaurant?
Dan wordt het restaurant Ink.
En voor een laatste glas?
Hotel Chateau Marmont.
Als besluit: Skate or die?
Skate… Dat is de beste manier om eeuwig
jong te blijven!

«Ik herinner me een
indoorskatepark
in Brussel»

Je favoriete strand om te surfen?
Ponto Beach in San Diego.
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«De Olympische
Spelen hadden
behoefte aan
het skaten, niet
omgekeerd»
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Iconic riders

Terje Haakonsen
De baas

Voor het
Internationaal
Olympisch
Comité is de
sport niet het
belangrijkste»
Terje Haakonsen is een absolute icoon
voor een hele generatie. De Noorse rider
domineerde het freestyle snowboarden
in de jaren 90 en is nog altijd
wereldrecordhouder voor de hoogste
‘air’: in 2007 bereikte hij 9,8 meter met
een backside 360 op de quarterpipe.
Maar Terje Haakonsen, inmiddels 42,
is ook een geëngageerde sporter die
altijd heeft gestreefd naar de verdere
ontwikkeling van het snowboarden.
Zo boycotte de medeoprichter van de
Ticket To Ride (TTR) World Snowboard
Tour de Olympische Spelen om ethische
redenen.
Boris Rodesch
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In 2000 heb je je eigen competitie in het leven geroepen: de
Arctic Challenge, die later werd omgedoopt tot de Ticket
To Ride World Snowboard Tour. Wat was de achterliggende
reden?
Ik ben gestart met de Arctic Challenge omdat geen
enkel event wilde experimenteren met verschillende
formats, met nieuwe modules. De halfpipes waren te
klein en er waren heel weinig goede competities. Met
een paar gelijkgestemden meenden
we dat we verder konden gaan dan het
skaten, vooral door meer belangstelling
op te wekken bij de media. Vervolgens
werd de Ticket To Ride World
Snowboard Tour georganiseerd voor
alle onafhankelijke evenementen
die verweesd waren achtergebleven
na het failliet van de ISF. Dat werkte
goed tot op het moment dat de FIS
opnieuw chantage ging plegen bij
de televisiezenders die ons volgden.
Wanneer sporters vandaag naar
Slowakije trekken voor de zwaarste
slopestyle – het uitvoeren van zo acrobatisch mogelijke
figuren op een speciaal gebouwde afdalingspiste – is
het erg slechte reclame voor de sport wanneer er op
televisie mensen rechtstreeks kwalificatiepunten
berekenen voor de Olympische Spelen. Hierdoor gaan
de riders op veilig spelen, om hun kwalificatie veilig te
stellen. De snowboardcompetitie stagneert, door het
IOC van de FIS, maar ook door de beste riders.

Hoe ben je gestart met snowboarden?
In 1987 bestelde Einar Lofthur, iemand uit onze wijk,
zijn eerste plank. Velen zijn hem gevolgd en ik waagde
me er voor het eerst aan in 1988, wanneer de andere
jongens hun middagpauze namen. Aan het einde van
dat seizoen kocht ik een tweedehands Burton Elite. Ik
was al bezig geweest met skaten, maar dat heb ik laten
vallen zodra ik ontdekte hoe plezierig snowboarden in
verse sneeuw is.
Wie was je grootste inspiratiebron?
In oktober 1989 kwam Craig Kelly naar
Noorwegen voor een promotour, en
ik heb toen samen met hem kunnen
snowboarden. Die ontmoeting heeft
mijn leven veranderd. Craig heeft
me heel erg geïnspireerd. Naast
snowboarden begeesterde hij ons ook
met een bepaalde levensstijl.

«Het is niet
belangrijk om
met je kop
op een doos
ontbijtgranen
te staan»

Wat was de belangrijkste reden waarom
je weigerde om deel te nemen aan de
Olympische Spelen?
Er waren heel wat redenen, want sport en politiek
gaan niet samen. Het Internationaal Olympisch
Comité (IOC) heeft het snowboarden weggenomen
bij de oorspronkelijke federatie, de International
Skateboarding Federation (ISF). Ze hebben de sport
om commerciële redenen toevertrouwd aan hun
vrienden van de International Ski Federation (FIS).
Het IOC chanteerde dan de televisiezenders, en de
riders die naar de Olympische Spelen wilden, waren
dus verplicht om deel te nemen aan de evenementen
van de FIS. Dit heeft de vooruitgang van het
snowboarden bij wedstrijden geblokkeerd. Ik ben
vooral stomverbaasd door het uitblijven van reacties
van iedereen die betrokken is bij de wintersporten.
Het IOC is een erg corrupte organisatie en heeft heel
wat onfraaie zaken op zijn geweten. Dit comité draagt
niet de sport als het hoogste goed in zijn vaandel, noch
het idee van het verenigen van de landen waarmee
zo wordt uitgepakt. ‘Veeg het bloed van je medaille’
zou een betere officieuze leuze zijn. Al die sportlui
die verklaren dat ze trots zijn om hun land te mogen
vertegenwoordigen, dat is je reinste onzin. Waarom
wonen ze dan in een ander land? Waarom betalen ze
hun belastingen in een ander land?

Wat is je favoriete trick?
Een ‘Japanse drone’.
Je favoriete plek?
Lofoten in Noorwegen.

GEBOORTEDATU

M: 10 oktober
1974
GEBOORTEPL AA
TS: Vinje, Noo
rweg
PALMARES: 3
tite

ls
Half-Pipe, 5 Euro bij de ISF World Championship
s
pe
en 6 keer de Ban se titels Half-Pipe, 3 keer US O
PEN
ked Slalom
HUIDIGE DISCIP
LINE: Snowbo
ard
TEAM: Bur ton

Je bent een echte rebel?
Noem me zoals je wilt. Ik heb van mijn ouders bepaalde
waarden meegekregen en ik heb mijn eigen meningen
die ik gerust durf te verkondigen. Ik geloof in mijn
ideeën over de politiek in de sport.
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Het mooiste moment uit je carrière?
Het feit dat ik nu nog altijd min of meer kan doen wat ik al
in 1991 deed.
Een advies voor jonge snowboarders?
Let op je voeding en je ervaring zal er aanzienlijk op
vooruitgaan. Het is niet belangrijk om met je kop op een
doos ontbijtgranen te staan, wel dat je je goed voelt.
Wat boeit je zo in je sport?
De g-kracht en de lucht tussen de haartjes van mijn neus
voelen.
Naar welke muziek luister je?
Groovy muziek. Dat hangt af van het moment en van mijn
humeur.
Wat als je geen snowboarder was geworden?
Dan was ik landbouwer of chef-kok.
Nog een laatste bericht voor de snowboarders in België?
Voor een land zonder sneeuw is er nog altijd het
mountainboarden, het snowboarden op wieltjes.
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Iconic riders

Kai Lenny

Waterman

Op zijn vierde stond hij al op een plank en op zijn negende kon hij windsurfen,
kitesurfen en was hij een kei in stand-up paddle. Ondertussen is hij 24 en zevenvoudig
wereldkampioen stand-up paddle. Hij is ook de enige die op dezelfde dag de mythische
golf Jaws in Hawaï bezwoer in vier verschillende disciplines: kitesurf, tow-in, stand-up
paddle en windsurf. Miles wilde meer weten over deze oceaanstormer.
Boris Rodesch
Foto’s: TagHeuer

Mijn sporten zijn
een vorm van kunst
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Je bent zevenvoudig wereldkampioen stand-up paddle.
Wat zeg je tegen mensen die menen dat deze sport minder
cool en prestigieus is dan surfen?
Dat stand-up paddle terugkeert naar de bron. Surfen en
stand-up paddle zijn beide oude Hawaïaanse sporten.
De paddle krijgt hier een prestigieuze dimensie en er
wordt hulde gebracht aan de Hawaïaanse cultuur.
In het Hawaïaans betekent Kai ‘oceaan’. Ben je geboren om
te surfen?
Ik ben geboren en getogen in Maui, uiteraard ben ik het
resultaat van mijn omgeving.
Een atleet die je inspireert?
Er zijn er meerdere: Duke Kahanomoku, Eddie Aikau,
Dave Kalama, Laird Hamilton en Robby Naish.
Specialisten beschrijven je als een echte ‘waterman’…
De Engelse sportterm ‘waterman’ verwijst in de eerste
plaats naar een atleet die van de oceaan houdt en
meerdere disciplines op hoog niveau beoefent. Maar
een waterman heeft ook de grote verantwoordelijkheid
om kinderen te stimuleren, om zijn kennis over de
oceaan te delen.
Hoeveel uren per week zit je gemiddeld in of op het water?
Gemiddeld veertig. Maar toen ik jonger was, waren er
dat nog veel meer.
Wat boeit je zo in je sport?
De kunst om een golf te nemen is zo puur en inspirerend.
Het is een unieke manier om in contact te treden met de
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brute energie van de oceanen. Daarnaast zijn er nog
de onvoorspelbare omstandigheden die het zo uniek
maken.
Stel dat je maar één discipline mag overhouden?
Doe me alsjeblieft niet kiezen. Het is alsof ik jou zou
vragen om een vinger af te snijden. Het zijn allemaal
verschillende sporten, maar uiteindelijk zijn het
telkens manieren om de golven te bedwingen. Surfen
staat voor het nemen van een golf, maar hoe je dat doet,
wordt niet bepaald.
Watersport is duidelijk je ding. Hoe zit het met
wintersporten?
Zodra ik in de bergen ben om er te snowboarden,
verlang ik alweer naar de oceaan, uit schrik daar van
alles te missen.
Je probeerde ook stand-up hydrofoil en surf hydrofoil… Je
ervaringen?
Het is zoals surfen op een wolk of snowboarden op
een dikke laag poedersneeuw. Ik had nooit eerder een
dergelijke coole beleving.
Wat is voor jou het echte plezier bij het surfen?
Je tart er alle regels en geniet volledige vrijheid. Deze
sporten zijn een vorm van kunst.
Op één dag met vier verschillende sporten de mythische
golf Jaws bedwingen, dat moet een lange dag zijn?
Wanneer ik de kans krijg om daar te surfen, beoefen ik
soms vijf verschillende disciplines. Van bij zonsopgang
tot zonsondergang, ik profiteer er maximaal van.
Wat is je volgende doelstelling?
Ik wil altijd beter worden, wereldtitels blijven veroveren
en mijn sportieve capaciteiten verder brengen dan ik
me nu kan inbeelden. Ik wil in elk van de disciplines tot
de top blijven behoren.
Wat zijn je favoriete surfplekken?
Peahi aka Jaws in Maui, Cloudbreak op de Fiji-eilanden
en Teahupoo in Tahiti.
Een advies voor jonge surfers?
Ze moeten hun dromen najagen, zichzelf blijven en
zich voor hun ambities nooit laten beïnvloeden door
anderen.
Luister je tijdens het surfen naar muziek?
Er gaat altijd muziek door mijn hoofd. Vaak het laatste
stukje dat ik in de truck heb beluisterd voor ik in het
water ga. Op dit moment luister ik naar ‘Over the Hills
and Far Away’ van Led Zeppelin.
Kelly Slater of Robby Naish?
Ik heb het geluk ze persoonlijk te kennen en heb
al samen met hen gesurft. Het zijn legendes met
uitzonderlijke carrières, fantastische kerels en nog
grappig ook.

53
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande
Miles #23schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

NL#051-053-Kai-Lenny_PA.indd 53

10/11/16 10:07

Iconic riders

Ken Block
Driftkoning

Ik doe alles wat
je als rallyrijder
niet mag doen»

Ken Block, medeoprichter en oud-CEO
van het beroemde merk DCShoes,
gewezen WRC-rijder en nu actief in
de WRX, is ook – en vooral – bekend
voor Gymkhana. Deze video’s, waarin
hij met steeds krachtiger auto’s allerlei
knotsgekke drifts uitvoert op de meest
onwaarschijnlijke plaatsen, kunnen
intussen al prat gaan op ruimschoots
honderdduizenden views op YouTube.
Boris Rodesch ging Ken Block en zijn
Ford Focus RS RX opzoeken in de
paddock van de Rallycross WRXmanche in Estering (Duitsland).
Boris Rodesch
Foto’s: Jeroen Peeters
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En je favoriete driftlocatie?
De hangars van de haven van Los Angeles waarin we de Gymkhana 2
hebben opgenomen.

Ben je je bewust van de hordes jongens die jouw plek zouden willen innemen?
Ik heb vooral het geluk om op een unieke manier met uitzonderlijke
auto’s te mogen rijden. Het feit dat ik deze bolides kan besturen buiten
de wedstrijden, is een ongelooflijk plezier waarvan ik met volle teugen
geniet. Toen ik jonger was, deed ik in dezelfde geest aan skate- en
snowboarden. Ik genoot volop zonder deel te nemen aan competities.
Voor de Gymkhana is het hetzelfde: het doel is gewoon genieten.
Wat vind je zo leuk aan het glijden?
Tijdens wedstrijden is het een kwestie van grip en
timing. Je moet zo veel mogelijk snelheid maken
en tegelijk precies genoeg grip bewaren. Je mag
dus maar net zo veel driften als nodig om de best
mogelijke tijd neer te zetten. Maar pas wanneer
ik helemaal tot aan de limiet mag gaan tijdens
de Gymkhana’s, kan ik me helemaal uitleven.
Kortom, ik doe alles wat je als rallyrijder niet mag
doen… and I love it!

Je hebt meer dan 5,5 miljoen volgers op Facebook. Is dat belangrijk voor jou?
Ze bieden me de kans om de rallycross en de Gymkhana te promoten
over de hele wereld. Dat is met name heel interessant voor de autosportdisciplines rally en rallycross, die niet veel bekendheid genieten
in de VS. Het andere aspect is veeleer van financiële aard. Die talloze volgers geven namelijk het
nodige vertrouwen aan mijn sponsors.

«Het belangrijkste
is de tijd nemen om
te leren en ervaring
op te doen»

Je naam en auto vereenzelvigd zien met een
videogame, dat moet gewoon geweldig zijn?
In 2007, na de dood van Colin McRae, ben ik de
ambassadeur geworden van de gamereeks Colin
McRae: Dirt. Mijn auto werd gekozen als illustratie op de doos. Dat was het coolste moment uit
mijn leven. Uitgekozen worden om hem op te volgen en die rallytraditie
in de videogames te onderhouden, vervulde mij met heel veel trots.

Wie was vroeger je favoriete rijder en inspiratiebron?
Ik keek vooral op naar Colin McRae. In mijn jeugd volgde ik de rally’s
van het WRC op de voet. Colin debuteerde in de jaren 90 en ik ben zijn
grootste fan geworden. Zijn voorbeeld heeft me ertoe aangezet om met
de rallysport te beginnen en mijn typische rijstijl te ontwikkelen.

Moet je over veel geld beschikken om te kunnen doen wat jij doet?
Jammer genoeg speelt geld een zeer belangrijke rol in de autosport. Het
is heel moeilijk om een zitje te veroveren zonder de nodige financiële
middelen. Veel rijders die uit de karting komen, zouden nooit kunnen
debuteren als hun familie niet over centen zou beschikken. Voor
100 dollar kun je beginnen met skateboarden, maar voor karting is dat
een heel ander verhaal.

Wat is het mooiste moment uit je carrière?
Het moment waarop ik Colin McRae versloeg tijdens de X Games van
Los Angeles. Het eerste jaar stonden we samen op het podium. Het jaar
daarop vochten we een scherp duel uit aan de kop van de wedstrijd.
Ik reed een perfecte laatste ronde en Colin stond zo onder druk dat hij
uiteindelijk crashte. Die wedstrijd winnen voor mijn idool is nog altijd
het mooiste moment uit mijn carrière. Het was een geweldige eer om
hem te ontmoeten, tegen hem te racen en zijn vriend te worden.

Wat zijn de belangrijkste offers die je moet brengen?
Concentratie is van cruciaal belang voor een rijder. Onze training is
vooral gericht op snelheid en reactievermogen. Ik neem lessen in
kickboksen om mijn anticipatievermogen aan te scherpen en mijn
lichaam goed te positioneren. Een rijder moet mentaal en fysiek klaar
zijn om zo snel mogelijk te reageren. Daarom drink ik niet tijdens de
week voor een wedstrijd. Alcohol heeft de neiging om mijn brein te
vertragen.

Wat zou jij als tips meegeven aan een jonge debutant in de rallycross?
Het belangrijkste is de tijd nemen om te leren en ervaring op te doen.
Persoonlijk heb ik de basics geleerd in een rallyschool. Ideaal is om
ervaring op te doen op alle vlakken – het rijden, het zakelijke aspect
en de techniek – alvorens er je beroep van te maken. Er valt heel wat
te managen…

GEBOORTEDATU

M: 21 novembe
r 1967
GEBOORTEPL AA
TS: Long Bea
ch, Californië, V.
S
PALMARES: 3
x 2e

En als je geen rallycrosser was geworden?
Ik ben opgegroeid in Californië, waar ik mij in mijn vrije tijd bezighield
met skateboarden, snowboarden en mountainbiken. Momenteel woon
ik in de bergen van Utah. Ik probeer zoveel mogelijk te snowboarden.
Ik zou zeker geen professioneel geworden zijn, maar snowboarden zou
wel mijn prioriteit geweest zijn. Het is mijn favoriete wintersport.

A
5 medailles op de lgemeen in de Rally America
X Games

HUIDIGE DISCIP

LINE: Rallycros
s WR X / Gymkh
ana
TEAM: Hooniga

n Racing Divisio

Wat is jouw favoriete stijlfiguur bij het driften?
Een favoriete stijlfiguur heb ik niet echt. Ik krijg alleen al een kick
van gewoon te rijden met deze uitzonderlijke auto’s. Ze zijn zo snel en
agressief. Gewoon driftend rondjes draaien rond een kegel verschaft
me bakken plezier.

FAVORIETE GL
IJS

5 735 545

PORT: Snowbo

Gymkhana FIVE

n

ard

- 87 807 840 ke

er bekeken
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Heeft Hollywood je nooit een filmrol aangeboden?
Verscheidene voorstellen zelfs, maar ik heb altijd geweigerd. Cinema
heeft me nooit aangesproken, want ik ben geen stuntman maar een
coureur.
Maar wat is je favoriete achtervolgingsscène?
Geen enkele, want ze lijken me allemaal veel te nep en vals.
‘Bullit’ of ‘Fast & Furious’?
‘Bullit’, zonder twijfel.
Welke muziek beluister je in de auto?
Hiphop.
Wat moet je altijd bij je hebben?
Ik denk niet dat ik zonder smartphone kan.
Ben je bijgelovig?
Neen, helemaal niet.
Hoe ziet jouw ideale zondag eruit?
Gelukkig heb ik een fantastische vrouw en drie prachtige kinderen.
Tijdens de winter proberen we met het gezin zo veel mogelijk
qualitytime te reserveren, tussen het snowboarden en de wandelingen
met onze twee husky’s door.
Wie is de coolste man voor Ken Block?
Absoluut Colin McRae.

56
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder
voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Produpress NV.
Miles
#23

NL#054-057-Ken-Block_PA.indd 56

10/11/16 10:11

«Voor 100 dollar kun je beginnen met
skateboarden, maar voor karting is
dat een heel ander verhaal»
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Iconic riders

Sébastien Loeb
Recordman

Ik heb er
nog altijd
evenveel
zin in»
Hij is de meest succesvolle
autocoureur ter wereld, de eerste die
drie verschillende FIA-wereldtitels
op zijn naam wist te schrijven. Tal
van waarnemers en specialisten
beschouwen hem als de beste rallyrijder
aller tijden. Hij was net zoals Ken Block
in Duitsland om deel te nemen aan
de Rallycross WRX. Miles ging een
glaasje rode wijn met hem drinken…
Boris Rodesch had een gesprek met
Sébastien Loeb tijdens een cocktail
georganiseerd door de FIA.
Boris Rodesch
Foto’s: Jeroen Peeters
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Ervaar je nog altijd evenveel plezier als rijder?
Als dat niet het geval was, zou ik nu niet meer rijden. Ik
geniet van elk moment in het WRX of in de Dakar. Het
is mijn passie, mijn carrière en gewoon ook datgene wat
ik het beste kan.

Met je glas rode wijn geef je een ontspannen indruk aan
de vooravond van een wedstrijd. Ligt de druk lager in het
rallycross?
Nee, eigenlijk is de druk zelfs groter dan in het
wereldkampioenschap rally, want de wedstrijden zijn
zeer kort en vragen opperste concentratie. Van start
tot finish geef ik 110%, wat niet altijd het geval was ten
tijde van het WRC.

Jouw mening over de Belgische rijders?
François Duval ken ik natuurlijk goed, want hij was
mijn teamgenoot en tegenstander in het WRC. Hij
heeft deelgenomen aan de rallycross van Mettet, maar
daarna heb ik hem niet meer gezien. François is een
supergetalenteerde gast, een heel groot talent, en hij
kan heel hard rijden.

Eerst Petter Solberg, dan Ken Block en nu Sébastien Loeb…
Dat moet een serieuze boost zijn voor de rallycross-sport?
Het is geweldig om bekende namen te zien meedraaien
in de WRX. Heel belangrijk voor de naambekendheid
van de sport. De rallycross verdient dat ook, want het
is een spectaculaire en intense
discipline, leuk om naar te kijken,
zowel ter plaatse als op televisie. De
races zijn kort en je blijft de hele tijd
geboeid, want er is spanning van aan
de start tot aan de finish.

«Het is mijn passie,
mijn carrière
en gewoon ook
datgene wat ik het
beste kan. »

Jouw favoriete glijsport?
Rallycross ligt het dichtst bij mijn
vakgebied. Maar ik houd ook van
snowboarden en skiën, en ik ga ook
wakeboarden of surfen zonder touw achter een boot.

Je ideale vrijetijdsbesteding?
Dat is zonder twijfel een gezellige
zaterdagavond met mijn gezin en
mijn beste vrienden. Het kan me
eigenlijk zelfs niet schelen wat we
eten… Als er maar bier is, is het oké.
Eerder bier dan wijn?
Neen, allebei voor een gezellig
avondje met mijn naasten.

Wat kun je echt niet missen?
Mijn telefoon, da’s duidelijk.

Je favoriete plek?
Het meer van Genève, waar ik woon. Ik heb er een boot
en ik geniet er dan ook van.

Je favoriete sport?
Ik ben opgegroeid met gymnastiek en dat vond ik heel
fijn. Nu is mijn dochter ook aan het turnen en natuurlijk
volg ik haar. Ik vind het heel mooi om naar te kijken en
ik bewonder wat die jongens en meisjes allemaal doen.

Welke beroemdheid zou je als corijder kiezen voor een
langeafstandsrace?
Met Daniel Elena heb ik al een beroemdheid als corijder
in de Dakar-rally. Voor de looks zou ik misschien
iemand anders kiezen, maar anderzijds is dit wel een
‘veilige’ optie…

Je hebt dus meer naar de Olympische Spelen gekeken dan
naar het EK?
Jazeker. Ik heb de finale van het EK gezien en
supporterde natuurlijk voor de les Bleus, maar ik heb
niet slecht geslapen na hun nederlaag.

De grootste gekken in de paddock van de rallycross?
Ken Block is zeker de origineelste. Maar ik denk niet dat
hij gek is. Timur Timerzyanov is veel hardnekkiger op
de piste. Als hij achter je aan zit, kijk je maar beter in je
achteruitkijkspiegel…

GEBOORTEDATU

M: 26 februari
1974
GEBOORTEPL AA
TS: Haguenau,
Elzas, Frankrijk
PALMARES: 9
w

De Gymkhana van Ken Block, inspireert je dat?
Ken doet zijn ding in zijn milieu en slaagt erin om
daar geld mee te verdienen. Hij leeft in een andere
wereld, maar ik bewonder wat hij heeft gedaan voor
de naambekendheid die hij wist te creëren rond zijn
video’s. Als coureur ken ik zijn voorgeschiedenis niet,
met name in de X Games, maar zodra hij in zijn auto
stapt, doet hij fantastische dingen. Hij is erin geslaagd
om een echt universum te creëren rond zichzelf en
zijn passie. Ook – en vooral – zet hij jongeren aan het
dromen met zijn onmogelijke drifts en dat is echt tof. Je
moet er maar op komen en het dan nog doen ook…

2013 , 1ste op de
HUIDIGE DISCIP
TEAM: Peuge

LINE: Rallycros
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Life
Interessante adressen

ELITESKIËR
Adembenemende landschappen, gezonde lucht, perfecte poedersneeuw, intense emoties...
Deze winter zijn afgebakende pistes en aanschuiven aan de lift helemaal out!
Céline Pécheux

JAPAN
riden op de beste sneeuw ter wereld

Het ruime aanbod. Toerskiërs komen aan hun trekken in
de bergzone van Hakuba of op vulkanen zoals Mount Yotei, Mount Asahidake en Mount Rishiri in Hokkaido. Freeriders vinden hun gading in de poedersneeuw van bekende stations zoals Sapporo, Niseko, Furano en Rusutsu in
Hokkaido of in Hakuba, Nozawa Onsen en Shiga Kogen in
Honshu. Sommige stations blijven zelfs ‘s nachts open!

januari tot maart

5 PRO’S VOOR DEZE BESTEMMING

De après-ski. Na een dagje skiën zijn de warmwaterbronnen (onsen) van de Japanse gasthuizen (ryokan) een ware
weldaad voor je lichaam.

De poedersneeuw. De Japanse sneeuw staat bekend om
zijn kwantiteit, maar vooral ook om zijn kwaliteit. Hij is
droog en dermate licht, dat een sneeuwbal maken onbegonnen werk is. Je glijdt er niet over, je vliegt.

Als je veel tijd wilt winnen, raden we je aan om naar de
Explore-Share.com-community te surfen. Je vindt er
zowel UIAGM- als JMGA-gecertificeerde ski- en berggidsen die
skitrips en begeleiding aanbieden voor de allerbeste plekjes in
Japan.

De gastronomie. Op het menu in de skistations staan onder meer heerlijke sushigerechten (bento), Japanse noedelsoep (ramen), met zalm gevulde rijstballetjes (onigiri),
en nog veel meer lekkers. Zonder uiteraard de sake te
vergeten, het lokale rijstbrouwsel dat zowel lichaam als
geest verwarmt. Het is eens iets anders dan frietjes of
een broodje ham-kaas.
De infrastructuur. Japan biedt zowel toerskiërs als freeriders een fantastisch speelterrein aan, bovengemiddelde service inbegrepen. Alles is er buitengewoon proper
en georganiseerd.
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NOORWEGEN
telemarken tot aan het strand

net heel steil of met de elegante kniebuiging van de
Noorse stijl telemark... De Lyngen Alpen in de buurt van
Tromsø (Lyngsalpan in het Noors), Molde, de Lofoten
(eilandengroep voor de kust van Noord-Noorwegen), het
zijn maar enkele van de uitzonderlijke bestemmingen die
Noorwegen in petto heeft. Voor de meest doorgewinterde
skiërs biedt de regio van Finnmark een uitzonderlijke skiervaring, uiterst afgelegen, weg van alles en iedereen.

maart tot mei

5 PRO’S VOOR DEZE BESTEMMING
Het transport. De boot is de beste optie voor een
skitrip in Noorwegen, als vervoermiddel en als logies.
Bij het ochtendgloren zet hij je af aan je vertrekpunt en
‘s avonds komt hij je weer oppikken aan de andere kant
van de fjord. Een unieke kans om plaatsen te ontdekken
die onbereikbaar zijn met de wagen, om te skiën van
bergtoppen tot aan het strand, en te vermijden dat je te
vaak dezelfde hellingen doet..

Ons favoriete station. Spitsbergen, het paradijs op
aarde.
De après-ski. Overnachten in een houten hut, met sauna
uiteraard, en er je huid kastijden met een berkentak. Er
zijn weinig authentiekere manieren om je energiepeil te
stimuleren!
Surf naar explore-share.com om er de trip en de gids
te vinden die voor jou geknipt zijn.

Het panorama. Samen met Groenland, Alaska en IJsland
is Noorwegen een van die zeldzame plaatsen op onze
planeet waar je kunt skiën met zicht op zee.
De talrijke opties. De grootste moeilijkheid schuilt
welllicht in het bepalen van je keuze: ski je liever op een
gletsjer, in het bos, een smalle inham, een zachte helling,
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KAMTSJATKA IN RUSLAND
van matroesjka naar matroesjki
maart tot mei

IRAN
niet iedereen heeft er geskied

5 PRO’S VOOR DEZE BESTEMMING
De omgeving. Op het schiereiland Kamtsjatka, in
het meest oostelijke deel van Rusland, ski je op de
besneeuwde ﬂanken van vulkanen die tot aan de zee
reiken.

januari en februari

Ultiem vrij gevoel. Samen met Kasjmier, Georgië, Japan,
Antarctica en Alaska is Kamtsjatka een van de meest
idyllische plaatsen voor freeriders. De mogelijkheden zijn
er eindeloos, met als enige beperking de actieradius van
de helikopter, het lokale vervoermiddel dat je toelaat om
tot 100 km van je hotel je bergtoppen uit te kiezen.

3 PRO’S VOOR DEZE BESTEMMING
Uitstekend skigebied. Op minder dan twee uur rijden
van Teheran vind je Dizin. Op een hoogte van 2.700
tot 3.600 meter is het een van de 20 hoogstgelegen
skigebieden ter wereld.

Onbetreden terrein. Zelfs als je elke dag een andere
berg uitkiest, volstaat één leven niet om er alles te doen..

Geen massatoerisme. Dizin is en blijft vooral voor
Iraanse gliders een eldorado, al begint het gebied
stilaan toch te ontluiken bij buitenlanders. Dat heeft
het voordeel dat er intussen voldoende hotels, chalets,
restaurants en winkeltjes zijn om langere verblijven
mogelijk te maken, want de meeste Iraniërs zijn er
dagjesskiërs. Van echt massatoerisme is hier hoe dan
ook nog geen sprake.

Intense beleving. Wie een hoger risico niet schuwt, kan
hier naast een bewegende lavastroom de berg afkomen..
De après-ski. Het ideale moment om kennis te maken met
enkele Russische tradities. Een bezoekje aan de bagna
(sauna) is warm aanbevolen na een dagje skiën in dit
gebied. En vergeet niet te aperitieven in je houten chalet,
met een glaasje wodka en gedroogde vis of inktvis erbij.

Prima sneeuw. De sneeuw in Iran is van bijzonder goede
kwaliteit en dankzij de hoogte duurt het skiseizoen er
vaak tot eind mei.

Vlucht Brussel-Moskou (3,5 uur). Tussenstop in de
Russische hoofdstad alvorens door te vliegen naar
Petropavlosk-Kamchatski (10 uur). Als je het tijdsverschil van 10
uur meerekent, ben je in totaal minstens 24 uur onderweg. Visum
verplicht. Toegegeven, dit moet je willen, maar als je er eenmaal
bent, loont het de moeite.

Vluchten Brussel-Teheran met Etihad, dan met de bus
van Teheran tot aan het skistation. Chalets te huur
aan de voet van de pistes vanaf 292 euro per nacht voor 4
personen, taksen inbegrepen..

heliski-russia.com

dizinskiresort.com
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DE ETNA OP SICILIË
barstensvol panorama
januari en februari

5 PRO’S VOOR DEZE BESTEMMING
Uniek plaatje. De Etna-vulkaan rijst als het ware uit de
zee op tot een hoogte van 3350 meter. Hij biedt je een
adembenemend uitzicht op Sicilië, en bij mooi weer ook
op het Italiaanse vasteland.
Een XL-seizoen. Als de winter ten einde loopt, ligt de
sneeuw rond de eeuwige rookpluim van de Etna nog drie
meter dik. Je kunt er skiën tot in juni! !
De sportieve uitdaging. Wie langs de ﬂanken van
de vulkaan naar beneden wil skiën, moet die eerst
beklimmen. Helemaal tot aan de top betekent dat zowat
vijf uur stappen. De temperatuur zakt er ondanks de
hoogte nagenoeg nooit onder de -10°C, maar boven
de krater adem je heel moeilijk doordat de vulkaan ook
zwavel uitstoot.

Dichter bij huis
Expeditie overleven!
Ooit naar survivalprogramma’s op Discovery
Channel gekeken? Dan is de kans groot dat die
gepresenteerd werden door Bear Grylls. Deze
energieke Britse avonturier, ex-soldaat bij de
Special Forces, richtte in 2012 de ‘Survival Academy’ op. Die organiseert overlevingsstages en
landde in 2015 ook in de Franse Haute-Savoie,
meer bepaald in La Clusaz. De organisatie daar
is in handen van Stéphane Viron, die als gediplomeerd gids gespecialiseerd is in overlevingstechnieken in berggebied. Ook een ervaring die
je niet snel zult vergeten...

Een onvergetelijke afdaling. Als je eenmaal boven bent,
waan je je als skiër boven de wolken en heb je het gevoel
helemaal alleen op de wereld te zijn. Onbeschrijﬂijk!
Twee-in-eenbestemming. Na het skiën kun je heerlijk
zonnen op een van de prachtige Siciliaanse stranden. Je
bent er nu toch, niet?

Een onvergetelijke skitocht op de Etna met ervaren
berggids kost u ongeveer 1.900 euro voor 4 dagen en
2.600 euro voor 6 dagen, te verdelen over het aantal deelnemers
(max. 7 personen). Hierbij komt nog de prijs voor het logies in
een bed and breakfast van Nicolosi en Linguaglossa.

Vanaf € 250
+33 6 10 30 60 40 stage-survie-nature.com

explore-share.com/trip/guided-ski-tour-etna.
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SKATERS OP DE
CATWALK
Het verhaal van Vans startte in 1966 in het zonnige Californië, maar het
zijn de skaters die het merk hebben grootgemaakt. Voor zijn vijftigjarige
bestaan brengt Vans, ondertussen een vaste waarde in de nieuwe
straatcultuur, hulde aan de creatieve geest van zijn pioniers.
Nicolas Bogaerts
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«De schoenen van
de broers Van Doren
vallen in de smaak
bij de jongens die
skaten»

Steve Caballero,
early adopter van Vans.

W

anneer de broers Paul en Jim Van Doren
op 16 maart 1966 ‘s avonds de deuren
sluiten van hun schoenwinkel annex
atelier aan de East Broadway in het Californische
Anaheim, hebben ze op hun eerste openingsdag
een twaalftal paar van hun ter plaatse gemaakte modellen verkocht. Maar wanneer ze met hun
medevennoten Gordon Lee en Serge Delia de rekening van deze eerste dag maken, hebben ze nog
geen ﬂauw vermoeden van het toekomstige succes van de stevige
canvas bootschoenen met zolen in wafeltjesmotief die de Van Doren
Rubber Company heeft ontwikkeld.
Ondertussen zijn we vijftig jaar verder en weten we dat het merk, ondertussen omgedoopt tot Vans, een centrale rol heeft gespeeld bij de
opkomst van zowel de surf- als skatecultuur, en van de streetwear in
het algemeen. Ontdek mee hoe het allemaal begon.

Aan het einde van de jaren 60 – denk daarbij aan de hippietijd – is
skaten een activiteit in de marge. Niet eens een sport, hooguit een
hobby. Sommigen zien in het skateboard een gadget en voorspellen
dat het een even snelle dood zal sterven als de hoelahoep. Maar in het
nieuwe decennium zorgen een handvol langharige tieners, de Z-Boys,
surfers aan de Westkust van de VS, ervoor dat skaten niet langer enkel een sportief tijdverdrijf is, maar een heuse levensstijl wordt.

Even cool als het skaten zelf
De schoenen van de broers Van Doren vallen in de smaak bij de
jongens die halfweg de jaren 70 skaten in de door de droogte leeggemaakte privézwembaden van Californië. De uitdrukking ‘Off the
Wall’, nog steeds de baseline van het merk, komt van de Z-Boys. In
maart 1976 verbinden Tony Alva en Stacy Peralta, pioniers van een
vrijere manier van skaten, en later uitgegroeid tot sterren, zich met
het merk. Op dat moment wordt het klassieke, tweekleurige model
(blauw en rood) uitgebracht, de Vans #95.
De Vans zijn precies wat ze nodig hebben, want ze hebben niet alleen
aandacht voor techniek, maar ook voor stijl. De schoenen zijn comfortabel en dankzij de zool met een goede grip zijn ze erg geschikt om te
skaten. Maar vooral geven ze uitdrukking aan de stilzwijgende belofte die ze zichzelf gedaan hebben: vrijheid als hoogste goed kiezen
en doen wat hen juist lijkt, bewegingen creëren en deze paren met
de look die het beste uitdrukking geeft aan hun ﬁlosoﬁe die tijdens
capriolen in de lucht werd bedacht.

Het model Natalie Westling,
gezicht van de jongste
campagne voor SK8-Hi.

Van de ramp naar de spotlights
In 1977 zien we voor het eerst de witte iconische ‘side stripe’, op het
model Old Skool, dat overigens nog steeds verkrijgbaar is (#36). De
slip-ons, de modellen zonder veters en met een dambordpatroon,
slaan in als een bom bij skaters en BMX-rijders. Vanaf 1978 wordt de
Style 38, een hoge schoen in effen blauw of opnieuw dat dambordpatroon, de lieveling van verschillende generaties skaters, artiesten en
muzikanten. Ook dat model is bijna veertig jaar later nog altijd verkrijgbaar, zij het in een geüpdatete versie en nu als SK8-Hi. In 1982
volgt dan de mondiale doorbraak, want tot dan waren de schoenen
amper bekend aan deze zijde van de oceaan. In de komedie Fast
times at Ridgemont High, een ﬁlm door Amy Eckerling uit 1982,
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«De Vans behoren tot de
accessoires voor wie zich wil
onderscheiden »
speelt een nog jonge Sean Penn een wat verwilderde skater. In een
ondertussen cult geworden scène draagt hij het bekende model met
het zwart-witte dambordpatroon. De scène blijft niet onopgemerkt en
straalt natuurlijk af op het merk en zijn imago. Het breekt uit de skatewereld en raakt geleidelijk aan bekend bij het grote publiek.

Tegencultuur
Aan het begin van de jaren 90 wordt de Amerikaanse alternatieve
cultuur (hiphop, grunge, hardcore) mainstream en veroveren skaters ook de esplanades, parkings en pleinen in heel Europa en de rest
van de wereld. Het skaten is een van de belangrijkste onderdelen van
deze cultuur en alom aanwezig. En de Vans behoren tot de accessoires voor wie zich wil onderscheiden. Vans behoudt die rebelse geest,
dat gevoel van vrijheid dat zo kenmerkend was voor de eerste skaters
die aan de basis lagen van de legende. Het merk slaagt hierin dankzij
coproducties van video’s en documentaires en als sponsor van grote
internationale competities (Triple Crown of Surﬁng) en muziekfestivals waar ook extreme sporten beoefend worden (de Warped Tour).
Vans is mee het nieuwe gezicht van de tegencultuur die de strikte
regels van de massacultuur komt verstoren. Aan het begin van dit
millennium is Vans, dat dan bijna veertig jaar bestaat, uitgegroeid tot

Julien Stranger, skaterheld die vooral in
de jaren 90 een naam voor zichzelf stuntte.

een gerespecteerd merk, maar het blijft wel steunen op zijn ‘Off the
Wall’-ﬁlosoﬁe, die staat voor buiten de lijntjes kleuren. De typische
wafeltjeszolen blijven populair bij skaters maar veroveren ook hun
plaats in de streetwear. Vans maakte ondertussen ook zijn intrede bij
de wintersporten en zorgt ervoor dat snowboarders aan hun trekken
komen. In 2000 veroveren de snowboarders Danny Kass en Doriane
Vidal bij de Olympische Spelen in Salt Lake City een medaille, mét
snowboots van Vans. Al in 2004 biedt het merk de mogelijkheid om
modellen te personaliseren, ruim vóór andere merken dat deden. En
om de cirkel helemaal rond te maken, organiseert Vans in 2005 in Las
Vegas het eerste Let It Ride-event met een BMX-wedstrijd en rockoptredens. Het bedrijf breidt zijn markt uit naar Azië en verstevigt zijn
basis in de Verenigde Staten en de wereld van de sport en de cultuur.

Op naar later
Voor zijn vijftigjarige bestaan, dat dit voorjaar werd gevierd, schonk
het bedrijf zich een verankering van zijn verleden in het heden: zijn
‘House of Vans’-winkels werden voor de gelegenheid omgevormd tot
een podium voor gastartiesten als Dinosaur Jr, Wu-Tang Clan, Jamie
XX of Nas. Verder stonden er heruitgaven van vroegere reeksen en
afgeleiden van het gamma met het dambordpatroon op het programma. Ook de SK8-Hi en zijn side stripe werden opnieuw opgebracht. Het
bedrijf maakte daarnaast een minidocumentaire waarin het zijn impact op de cultuur beschrijft, met getuigenissen van mensen die het
allemaal zagen gebeuren, onder meer hardcorezanger Henry Rollins,
skater Steve Caballero en Lizzie Armanto.
Maar meer dan een knipoog naar het verleden – al weten we hun
retro VW-busje met het dambordpatroon wel te smaken – werd bij
het jubileum van het merk dat ooit in Anaheim werd opgericht, een
knipoog naar de toekomst gemaakt. Ze startten een nieuwe verhaal,
waarbij het merk een plaats krijgt in het hart van iedereen met een
moderne levensstijl. Klaar voor de volgende vijftig jaar.
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Art

RED APE:

lord of the board
Skateboards beschilderen en bewerken met beelden van iconen
uit de populaire cultuur en de tegencultuur, dat is het werk van
RedApe, schilder-kunstenaar, beeldhouwer en graﬁcus. Hij laat
zijn esthetische codes dialogeren met die van de street art, en
werkt met hedendaagse verhalen en legendes uit ons dagelijkse
bestaan.
Nicolas Bogaerts
Illustrations: Red Ape

«Onze handelingen laten
sporen na die ons hele
leven tekenen,
zoals een tatoeage»
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Hoe ga je te werk om de skateboarden te bewerken? Met welk basismateriaal, welk type verf?
Ik trek tijd uit om mijn plank te kiezen afhankelijk van wat ik ga doen,
ik weet altijd precies op voorhand wat ik ga vormgeven en schilderen. De manier waarop de plank heeft geleefd, de sporen die de tijd
heeft nagelaten, de kleur van het hout en het deck, alles is van belang! Voor het skateboard Skating Dead (een verwijzing naar de reeks
‘Walking Dead’, nvdr.), ging ik op zoek naar een materiaal dat geleden
had, beschadigd was. Voor Back to the Future moest de vorm van de
plank kloppen. Ze is een beetje van de oude school en dat paste goed
bij het thema. Ik krijg de gebruikte planken via een vriend met een
skatewinkel. Ik zou er niet aan denken om te starten met een nieuw
skateboard. Dan begin ik het hout te bewerken en maak ik uitsnijdingen. Ik behoud altijd de dikte van de plank, ik voeg nooit materie
toe. Het is fijn om te zien hoe je met een centimeter dikte volume kunt
creëren, de verf doet de rest. Hiervoor gebruik ik acrylverf, vernis. Ik
schuur af, verf opnieuw en schuur weer af, tot ik het gewenste effect
en voorwerp heb verkregen. Ik houd van die gepatineerde kant, het
doet denken aan de gepolychromeerde beelden uit de Middeleeuwen.
Mijn ervaring met de skateboarden heb ik nadien ook toegepast op
de rest van mijn werk.

Wat betekent het skaten voor jou? Wanneer ben je begonnen met het illustreren van planken?
Ik heb altijd al gehouden van customised boards, heel wat artiesten
zijn daarmee bezig. En zo ging ik in 2014 aan de slag met een eerste
plank: My Teddy Bear. Dat was toen alleen een beschildering. Het resultaat beviel me, maar ik had zin om verder te gaan, iets anders te
proberen. Op dat moment stond het beeldhouwen op een lager pitje,
maar ik wilde er opnieuw mee beginnen, en zo kwam het idee om
deze mix van schilderen en sculpteren te gebruiken op skateboards.
Ik was onmiddellijk tevreden en het resultaat gaf me zin om voort te
gaan op de ingeslagen weg, om te spelen met volumes en deze te laten dialogeren met het licht, de beschilderde delen... Er volgden nog
andere stukken en die hebben me aangezet om deze techniek ook
algemener toe te passen in mijn werk.
In je werk zien we hoofdzakelijk iconen van de pop- of undergroundcultuur, van de ‘retrocultuur’, maar ook van meer verinnerlijkte iconen zoals
dresscodes, modes en stijlen, tatoeages, enz. Hoe slaag je erin om deze
twee elementen te verbinden?
Hiervoor moeten we teruggaan tot de oorsprong van mijn werk. De
uitgangshypothese is eenvoudig: onze woorden en handelingen laten sporen na die ons volgen en ons hele leven onuitwisbaar tekenen,
zoals een tatoeage. Mijn universum, mijn voorliefde voor de underground- of popcultuur, voor vintage, de fantastische film, de iconen
uit mijn jeugd... ineens viel alles op zijn plaats en konden de elementen zich met elkaar vermengen, zich verrijken, zich organiseren. Ik
had een manier gevonden om de massa beelden die al jaren in mijn
hoofd zat, te gaan verwerken. Voor verhalen, maar ook om te vertellen over de iconen die me hadden geraakt, om iets duidelijk te maken
over onze samenleving, onze wereld.

In welke mate zijn esthetiek en stijl belangrijk in het skatewereldje?
Ik waardeer de codes en de esthetiek binnen de skatecultuur. Er zijn
veel raakpunten met de street art. Het is een fenomeen dat een eerder
jonge, complexloze generatie boeit. Het is een bevrijde vorm van grafische vormgeving: de planken, kledingstukken en aanverwanten
lenen zich voor uiteenlopende stijlen. Tal van kunstenaars van mijn
generatie stappen af van de traditionele dragers voor hun kunst, de
skateboarden en de street art zijn hier goede voorbeelden van. Zo
ontwikkelde Fairey Shepard bijvoorbeeld zijn kledingmerk Obey dat zeer sterk in dit universum verankerd is - parallel aan zijn werk
als straatkunstenaar op muren, en later in de galerie. Je ziet goed dat
alle kunstvormen elkaar kunnen raken.

Waar haal je je inspiratie voor deze vormen en deze personages: muziek,
lectuur, film, televisiereeksen?
Mijn beroep van graficus en mijn liefde voor typografie en voor beelden, zowel vaste als bewegende, hebben mijn werk erg beïnvloed.
Idem voor de popcultuur. Ik gebruik en vervorm graag de beelden die
ernaar verwijzen, ongeacht of ze van vroeger of nu zijn. Ook muziek
bekleedt een belangrijke plaats, zowel voor wat die me biedt als voor
de ideeën die ik eruit put. Denk maar aan de reeks werken rond de
club van 27 (de benaming voor de groep van beroemde muzikanten
die overleden op hun 27e, nvdr.). Ik startte hiermee voor ARTAQ, een
event met urban art in Angers. Verder is ook cinema (fantastische
film, de B-film) sterk aanwezig in mijn productie. Het is een bron
waaruit ik regelmatig put. Ik hou erg veel van Tarantino, ik beschouw
zijn films als een soort geanimeerde echo van mijn werk. Voor zijn
films put hij uit alles waar ik van hou, het is één grote aaneenschakeling van knipogen en verwijzingen. En zijn soundtracks zijn altijd
bijzonder en ook precies juist. Literatuur is dan weer vooral complementair. Ik laat me er door inspireren, maar het is zelden een vertrekpunt.

1

2

3

In je werk zijn humor en ironie goed vertegenwoordigd... is dat een indruk
of een gezocht effect?
Mijn werk bevat humor en ook wel ironie, maar ze zijn in mijn ogen
geen hoofdzaak. Ze zijn alleen een uitgangspunt als ik met iets wil
spotten of iets wil aanklagen, bijvoorbeeld via Mickey, Donald of Popeye. Ik speel vooral graag met codes, ik neem het tegenovergestelde
van wat er verwacht wordt of behandel bepaalde onderwerpen met
een vorm van decalage, door iets dik in de verf te zetten.
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WELKE VLEUGELS
PASSEN JOU HET BEST?
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Engine
HACKETT vs. ASTON MARTIN
De jarenlange samenwerking tussen Hackett en de designers van Aston Martin, één van de beroemdste
automerken in Groot-Brittannië, krijgt voor het seizoen herfst-winter 2016 een nieuwe dimensie. Net als met
de langverwachte Aston Martin DB11 was Miles er natuurlijk bij toen deze nieuwe collectie werd gelanceerd en
tekenden we volgend dubbelinterview op!
John Jeanquart

Jeremy Hackett
Geboren in Devizes in het graafschap Wiltshire, ontwikkelde al
heel vroeg een interesse in textiel.
Hoe kan het ook anders met een vader die actief was in de sector. Met
zijn zin voor stijl en mode was hij op
school al een trendsetter. Na een
eerste baantje, bij een kleermaker
in Bristol, trok hij op zijn achttiende
naar Londen om daar een carrière
in de mode uit te bouwen.

Beste eigenschap?
Ik denk dat ik met mensen van alle
rang en stand kan omgaan.
Een modetrend waar je je aan stoort?
Ik ben niet tuk op de ﬁxatie voor ongelooﬂijk korte jackets. De verhoudingen
lijken me helemaal verkeerd.
Drie ‘basics’ in jouw kleerkast?
Een marineblauwe blazer, goede
schoenen, hemden met dubbele manchet.
Vier bekende mensen die je zou uitnodigen voor een etentje bij je thuis?
Ik zou Stephen Fry uitnodigen omdat hij zo goed kan vertellen, Maggie
Smith omdat ik haar zo graag hoor
praten, Bruce Weber omdat ik weet
dat hij het goed met mijn honden zou
vinden en hij foto’s kan nemen en
Joanna Lumley omdat ze net om de
hoek woont en zich zo charmant gedraagt. Alleen jammer dat de drommels het met mijn kookkunsten zouden moeten stellen.
Een boek?
Ik heb bijna een boek uit over het leven
van de kunstenaar Bernard Buffet
door Nicholas Foulkes en ik vond het
heel ﬁjn om lezen.

Een ﬁlm?
Ik ben fan van Hitchcock en één
van mijn lievelingsﬁ lms is ‘North by
North West’. Als Cary Grant nog zou
leven, zou ik hem ook bij me thuis
uitnodigen want we zijn allebei van
Bristol afkomstig.
Drie liedjes waar je in de auto naar luistert?
Drie cd’s dan: ‘What’s Going On’ van
Marvin Gaye, ‘The White Album’ van
The Beatles en ‘Tapestry’ van Carole
King. Allemaal muziek waar ik in de
jaren 70 mee opgegroeid ben.
Waarom een samenwerking met Aston
Martin?
Wie zou niét willen samenwerken met
Aston Martin, het beroemdste Britse
merk ter wereld; naast Hackett natuurlijk. Wanneer klanten me vragen
hoe oud Hackett is, zijn ze altijd verrast want ze gaan ervan uit dat het
bedrijf door mijn vader of zelfs mijn
grootvader werd opgericht. Ze denken
blijkbaar dat het er al altijd is geweest
en dat vind ik wel ﬁjn. Dat bewijst volgens mij dat het merk echt aanvaard is
en dat het geen voorbijgaande trend is.
Hackett is een echt Brits merk dat veel
authentieker en integerder overkomt
dan zijn leeftijd laat uitschijnen.
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Hackett.com
Hackett Brussel (Waterloolaan 16)
Hackett Knokke (Kustlaan 84)

Marek Reichman
Geboren in 1966 te Sheffield
(South Yorkshire), is een Engelse
autodesigner die na passages bij
Land Rover, BMW/Rolls-Royce,
Ford / Lincoln / Mercury momenteel aan de slag is bij Aston Martin als hoofddesigner.

Waarom heb je besloten om een samenwerking met Hackett op te zetten?
We werken al lang met Hackett samen
en het was duidelijk dat we het zuivere
raceaspect verder moesten uitdiepen, er
meer de ziel van Aston Martin en de ziel
van Hackett in leggen. We zijn beiden
erg gedreven en hebben hetzelfde ‘ethos’
voor ogen. We zijn allebei Britse merken
die vakmanschap en prachtige natuurlijke materialen hoog in het vaandel voeren. En, we staan elk garant voor tijdloze,
handgemaakte producten. Jeremy Hackett is een schitterende kleermaker en
een stijlicoon, dus we konden echt niet
beter bij mekaar passen.
Welke auto vind je storend, minder mooi?
De Pontiac Aztek! Gelukkig is die in
2005 uit productie genomen!
Welk item is een absolute must voor een
auto?
Een vakje of kastje in het midden!! Ergens waar je je sleutels en je telefoon
kwijt kunt.
Noem eens vier helden uit je kindertijd?
Oom Ziggy, de beste vriend van m’n vader en een wonderlijke automonteur.
Roald Dahl, ik vind zijn boeken prachtig
om lezen!
Quentin Blake.

Jacques Cousteau.
Een favoriet boek?
‘Motorcycle Diaries’ van Che Guavara
Een favoriete ﬁlm?
‘The Shawshank Redemption!’
Drie liedjes waar je in de auto naar luistert?
‘American Pie’ van Don McLean. Een
echte klassieker, schitterende tekst
en pure passie in elk woord. De strofes
volgen mekaar zo goed op, ik vind het
prachtig hoe het verhaal geschreven is
en het is een knaller van een soundtrack
voor een V12!
New Order met ‘Blue Monday’. Een stevig
tempo en een ongelooﬂijke beat! Ritme,
daar draait het om wanneer je met de
auto rijdt. Dit liedje zit echt in mijn diepste vezels! En ik kan echt ieder woord
meebrullen!
Red Hot Chilli Peppers met ‘Californication’. Ruw en krachtig, schitterende
tekst, verbazingwekkend tempo, het
liedje gaat echt mooi op en neer. Top!
Je bent op dreef, zullen we nog een
vierde nummer toevoegen?
Duran Duran met ‘Paper Gods’! Het favoriete liedje van mijn zoon tijdens onze
lange autoritten!
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Garagebox - Nicolas Hollanders de Ouderaen

DE SCHADUW VAN FERRARI

TEGEN DE MUREN
Deze autoverzameling zit verscholen in een pand waar ooit Jacky Ickx en Jean
Blaton woonden. Een plaats waar ook de schaduw van Jacques Swaters en
het merk Ferrari rondwaart. Sesam, open u!
Olivier Maloteaux
Foto's : Michaël Dautremont
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Tussen passie en investering

e bevinden ons in het heuvelland van
Waals-Brabant, in het hart van het Bercuit-complex in Grez-Doiceau. Het pand
dateert van eind jaren 60. Hier hebben Jacky Ickx
en Catherine Blaton, zijn eerste vrouw, hun twee
kinderen opgevoed. Later heeft Catherines oom, de
autocoureur Jean Blaton, zijn autoverzameling hier
ondergebracht, om het huis vervolgens te verkopen
aan zijn peetdochter, Florence Swaters, de dochter
van Jacques, de befaamde Belgische Ferrari-invoerder en stichter van de Ecurie Francorchamps. Een
huis met een rijke geschiedenis, dus. Het is trouwens
nog altijd gevuld met auto’s, maar nu van Nicolas
Hollanders de Ouderaen, gewezen general manager
van Delvaux en personeelsdirecteur van Delhaize. Tegenwoordig brengt de 54-jarige man meer tijd
door in zijn ‘zondagsbureau’, met een gedeelte van
de autocollectie die hij heeft samengesteld met twee
vrienden.

'Een aantal speciﬁeke modellen heb ik puur uit nostalgie gekocht, zoals mijn twee Porsches 924 Carrera
GT en mijn twee 928’s, waarvan ik er één dagelijks
gebruik', zegt Nicolas. Andere aankopen zijn meer
speculatief van aard, zoals de recente Ferrari 550
en 575 Maranello, met hun stijgende waarde. Nicolas zal ze waarschijnlijk weer verkopen op het juiste
moment. Maar sommige auto’s heeft hij met de ogen
dicht gekocht. 'Soms moet je heel snel reageren om
een goede zaak te kunnen doen. Zo heb ik bijvoorbeeld telefonisch een Maserati Ghibli van 1969 gekocht zonder de auto vooraf gezien te hebben. Ik heb
toen volledig vertrouwd op mijn Italiaanse informant. Het was een risico, maar ook een niet te missen
opportuniteit, want de auto had maar 16.000 kilometer op de teller en was nog nooit gerestaureerd. Hij
was volledig origineel. Een echte getuigenis van het
verleden.' Natuurlijk zijn er ook onaangename verrassingen geweest, of heel langdurige restauraties.
Zoals die van de Aston Martin DB4 van 1962: 'Twee
jaar en een half, en een 27 pagina’s tellende factuur
van de ‘historic’ afdeling van Aston Martin! Maar het
was wel een speciale reeks met de 320 pk sterke motor van de GT, waarvan slechts zeven exemplaren
zijn gebouwd. Dus het was wel de moeite waard.'

Young- en oldtimers
Nicolas stamt uit een geslacht van notarissen
en pikte het autovirus pas op tijdens zijn adolescentie. Maar voordat hij zijn rechtenstudies
aanvatte, had hij de smaak van de autotechniek
al helemaal te pakken. Vijftien jaar geleden besloot hij te beginnen met een verzameling van
klassieke auto’s. 'Ik ben begonnen met een MGA,
waarvoor ik te veel heb betaald en die in slechte staat verkeerde', geeft hij toe. Een autoverzameling uitbouwen gaat niet van een leien dakje,
maar intussen bezit Nicolas al een vijftiental
auto’s, plus een dertigtal dat hij deelt met zijn
vrienden. Een deel van de verzameling bevindt
zich dus in deze zaal die werd ingericht door Jean
Blaton, in de kelder van het pand. De aankleding
is onaangeroerd gebleven. De muren hangen vol
met historische foto’s en in de ruimte staan een
twintigtal auto’s. Er is van alles wat. Klassieke
oldtimers van Jaguar of Aston Martin, maar ook
youngtimers, zoals een Renault R5 Turbo 2 of
een Ford Sierra Cosworth.

De aankooptips van Nicolas
'Als investering moet je op zoek gaan naar een zeldzame auto, met bijzondere speciﬁcaties en een duidelijke
historiek', zegt Nicolas. 'Soms wordt ook te veel aandacht besteed aan de mechaniek en te weinig aan het
koetswerk, dat nochtans meestal veel duurder is om te
restaureren. Ik zou ook aanraden om te beginnen met
een redelijk geprijsde auto, om niet te veel ﬁnanciële
risico’s te nemen… Maar je mag het vooral niet louter
als een investering beschouwen. Je moet altijd een
auto kiezen die je echt leuk vindt. Als hij om de een
of andere reden dan toch in waarde zou dalen, voelt
dat veel minder aan als een last', besluit Nicolas terwijl hij het licht van zijn weelderig gevulde speelgoedkelder uitknipt.
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Engine
2

Garage Box, in samenwerking
met Bonhams
België telt een aantal grote autoverzamelaars. Met onze rubriek Garage
Box nemen we u mee op ontdekkingstocht in deze privécollecties,dankzij de medewerking
van het veilinghuis Bonhams en zijn directeur
van de Europese
autoafdeling,
Philip Kantor.

1. De verzameling van Nicolas omvat naast klassiekers
ook youngtimers met nog veel groeipotentieel.
2. Een voorliefde voor de Maserati Ghibli.
Nicolas bezit er twee, waarvan één in originele staat.
3. De youngtimers zijn meestal sportwagens die hun
stempel op de merkgeschiedenis hebben gedrukt,
zoals de Lancia 037 of Audi Coupé quattro.

3
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Miles,

de «chique, knappe en slimme» bijlage van
AutoGids, AutoWereld en Le Moniteur Automobile

Le Pain Quotidien • L’Opera • Martin's Grand
hotel • Waterloo Ducks Hockey Club • Royal Orée T.H.B.
• Bayer & Bayer • La pomme • L'amusoir • Chalet
de la Forêt • B19 • La réserve Resort • Les fils à papa
• Il Giardino • La villa Lorraine Brasserie • Chalet
Robinson • Brasseries Georges • Brasserie la Villa Lorraine
•

Jam • Le Toucan • Brugmann • Chez Franz • CO2 •

Pepette et ronron • N°7 • Manhattan Burger
• Plasch Brugmann • Aspria Brussels Avenue-Louise •
Aspria Royal La Rasante • Rodolphe • Café

de la

Presse • Callens Café • Kokuban • Knokke Out Zoute •
Royal Zoute Golf Club •

La Terrasse du Zoute

• Hotel Palace Memlinc • Grappe de Raisins • Blé d’or •
River Woods Beach Club •

Brasserie Rubens

• Rallye des autos • Marie Siska • Indi-Beach

Club

Knokke • De Maré • Must Have • …

Ontdek ons op meer dan 300 topadressen
Het eerste lifestylemagazine voor mannen gelezen door 500.000 levensgenieters.
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Subculture
Boek

«The ultimate Ski Book - Legends, Resorts, Lifestyle & more»
Gabriella Le Breton, €49,90 (teNeues)

‘FAUT QU’ÇA GLISSE...

... et puis qu’ça transpire.’ Toen de Franse rapper
JoeyStarr ‘Ma Benz’ zong, had hij vast nooit gedacht
dat zijn schuine woorden zo goed zouden passen
bij een edele sport als het skiën.’ Een wereld op
zich met zijn eigen idolen, ongeschreven codes en
favoriete plekken. Met ‘The ultimate Ski Book’ reikt
Gabriella Le Breton je een bijbel aan met alles wat
je moet weten en gezien hebben om - toch minstens
intellectueel - de koning van de piste te worden.
Juliette Debruxelles
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Films - Series
1

2

4

3

AVONDJE BINGE-WATCHING?

5

RILLINGEN
GEGARANDEERD

6

Op een koude avond lekker
chillen onder een dekentje wordt
nog leuker met een spannende
winterfilm. Wij maakten een
willekeurige selectie met
10 toppers, maar wees gerust,
‘Ski School’ is er niet bij.

7

Juliette Debruxelles

8

9

10
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Subculture

1. ‘The Shining’

6. ’Transsiberian’

De basis, de onmisbare, de must. Schrijver Jack Torrance
trekt zich samen met zijn vrouw en zijn ﬁlmscript een
winter lang terug in het hotel Overlook. Ver van alles wordt
hij geleidelijk krankzinnig…

Een Amerikaans echtpaar reist van Peking naar Moskou
aan boord van de Trans Siberië Express. Ze ontmoeten
er een koppel dat hen meesleurt in snode plannen en
maﬃapraktijken. Er wacht hen niets minder dan de hel…

Van Stanley Kubrick met Jack Nicholson, Shelley Duvall,
Danny Lloyd (1980)

Van Brad Anderson, met Woody Harrelson, Emily Mortimer
(2007)

2. ‘Alive’

7. ’Snowman’s Land’

Het vliegtuig van een rugbyteam stort neer, met
slechts enkele overlevenden die bevroren, wanhopig en
uitgehongerd moeten overleven door de slachtoﬀers
van de crash op te eten. En het wordt nog hallucinanter
wanneer je weet dat dit gebaseerd is op een waargebeurd
verhaal.

Zwarte humor in een wit decor. Een huurmoordenaar
wordt geconfronteerd met het overlijden van de vrouw
van de baas van zijn beste vriend en ziet de dingen van
kwaad naar erger gaan…
Van Tomasz Thomson, met Jurgen Ribmann, Thomas
Wodianka, Reiner Schöne (2010).

Van Frank Marshall, met Bruce Ramsay, John Newton,
David Kriegel (1993)

8. ’Essential Killing’
Tijdens zijn overbrenging naar een militaire basis in Europa,
crasht het vliegtuig van de Afghaanse gijzelaar Mohammed
in een besneeuwd bos. Hij heeft maar één uitweg om te
ontsnappen aan zijn achtervolgers: doorgaan… en doden.

3. ‘Fargo’
Dit meesterwerk, ook omgekneed tot een Netﬂix-reeks,
laat zich opvallen door een ﬂinke scheut cynisme. Jerry
is blut en probeert zijn vrouw te kidnappen om bij zijn
schoonvader losgeld te vragen. In theorie een perfect
plan…

Van Jerzy Skolimowski, met Vincent Gallo, Emmanuelle
Seigner (2011)

9. ’Snow Therapy’

Van Ethan en Joel Coen, met Frances McDormand, William
H. Macy, Steve Buscemi (1996)

Thanksgiving, 1973. Voor de inwoners van New Canaan
in Connecticut wordt hun jaarlijkse feest door familiale
onthullingen al snel een nachtmerrie. Een bad trio dat doet
denken aan ‘Festen’, maar dan erger…

Vanop het panoramisch terras van een skistation ziet
een Zweedse familie hoe een lawine op hen afkomt. Het
valt uiteindelijk allemaal mee, ze houden er zelfs geen
schrammetje aan over. Maar wat te denken van de vader
die met het dreigende gevaar voor ogen vrouw en kinderen
in de steek heeft gelaten. Nu rancune de overhand krijgt,
zal niets voor het gezin nog hetzelfde zijn... Briljant!

Van Ang Lee, met Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver
(1997)

Van Ruben Ostlund, met Johannes Bah Kuhnhe, Lisa Loven
Kongsli, Clara Wettergren (2015)

5. ’Snow Cake’

10. ’The Revenant’

Vijftiger Alex geeft de pittige Vivienne een lift langs
Canadese wegen. Het meisje is op weg om haar moeder
te bezoeken. Ze raken betrokken bij een vreselijk ongeluk
waarbij Vivienne op slag dood is. Alex beslist om de reis
voort te zetten en ontmoet haar autistische moeder…

Een absoluut meesterwerk. We treden in de sporen van
een pelsjager die zint op wraak op de bendeleden met
wie hij door de Amerikaanse bossen trok. Na een tragedie
hadden ze hem voor dood achtergelaten en nu doorstaat
hij alle beproevingen, zelfs de meest ondenkbare.

Van Marc Evans, met Alan Rickman, Sigourney Weaver,
Carrie-Anne Moss (2007)

Van Alejandro Gonzales Inarritu, met Leonardo DiCaprio,
Tom Hardy, Will Poulter (2016)

4. ‘Ice Storm’
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Cultuur Conﬁtuur

ZIT NOOIT
OM COMMENTAAR VERLEGEN
Geen tijd om veel naar concerten te gaan? Of naar tentoonstellingen om te zien en gezien te worden?
Kies in dat geval je evenementen zorgvuldig en citeer het juiste commentaar.
We geven het je hierna kant-en-klaar!
Juliette Debruxelles

Het festival
Zes dagen om non-stop series te bekijken,
meningen uit te wisselen, informatie
te vergaren en mensen uit de sector te
ontmoeten, dat moet wel ‘Are You Series?’
zijn. Er zijn op het festival meer dan 15
voorstellingen waarbij enkele ﬁlmmakers
in de kijker worden gezet, met onder meer
The Night Manager van Susanne Bier en
The Young Pope van Paolo Sorrentino.
Wat zeg je als je er niet bij kon zijn?
Vertel gewoon dat Chris Brancato,
showrunner van Narcos en eregast van
deze editie, echt een chique gast is.

De cd
Abel Tesfaye maakte ‘Starboy’ en
inspireerde zich voor zijn nieuwe plaat op de
Smiths, Talking Heads en Prince. Perfect!

Van 7 tot 12/12 in Bozar, Paleis voor
Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Wat zeg je als je oren dit niet pruimen?
Dat iemand die uitgaat met Bella Hadid
en Daft Punk uitnodigde voor de titelsong
duidelijk ambitie heeft…
Verkrijgbaar vanaf 25/11
(Universal Music)
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De serie
«24: LEGACY», het televisie-event dat de neuronen der ongeduldigen
door elkaar schudt. De pitch: bij zijn terugkeer in de Verenigde Staten
roept een militair de hulp in van de antiterreurbrigade omdat er
nog maar 24 uur tijd is om een terroristische aanval op Amerikaans
grondgebied te voorkomen. Een spin-oﬀ van «24», een al oudere
televisiereeks. Maar werden er ons de voorbije jaren al niet genoeg
dergelijke scenario’s voorgeschoteld? Misschien wel, ja.
Wat zeg je als dit je koud laat?
Dat tot 5 februari wachten voor een thriller waarvan we de aﬂoop al
kennen - want al uitgezonden op Fox - echt wel iets voor freaks is.

De expo
REBEL REBEL art + rock is een
tentoonstelling die muziek en hedendaagse
kunst samenbrengt en ons opnieuw
meeneemt naar onze moeilijke tienertijd.
Herontdek er de rockcultuur via werk van
30 Belgische en buitenlandse artiesten
die vaker wel dan niet het etiket van rebel
kregen. Via video’s, foto’s, installaties,
tekeningen en schilderijen wordt
de bezoeker ondergedompeld in de
protestsfeer van weleer. De site Le Grand
Hornu en het Mac’s zijn wel toppie, maar
misschien heb je nu geen tijd.
Wat zeg je als je agenda anders besliste?
Dat het van bij de creatie in 1974 geleden
is dat de installatie van de Amerikaanse
kunstenaar Dennis Oppenheim nog werd
getoond en dat dit wel iets met je doet. Niet
meer en niet minder.
Tot 22/01 in het MAC’s, Musée des Arts
Contemporains
Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu
mac-s.be
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Happy ending - De playlist van Pierre Marcolini

Wij menen dat de laatste pagina van een magazine heel belangrijk is,
misschien nog belangrijker dan de eerste. Daarom nodigen we voor
elk nummer een bekend iemand uit om met ons zijn of haar favoriete
muziek te delen.
Deze keer is het de beurt aan chocolatier Pierre Marcolini. Miles had
het genoegen Marcolini te mogen ontmoeten tijdens een bezoek aan
horlogemaker IWC in het Zwitserse Schaffhausen.
Het werd een ontmoeting met een coole, ontspannen en grappige
Marcolini. Duidelijk een levensgenieter die ook de gave heeft om te
entertainen. Maar ondanks zijn bekendheid loopt hij niet naast zijn
schoenen, hij is gewoon ongelooﬂijk maf én geniaal.
En dan was er natuurlijk de ontdekking van een uitzonderlijke
horlogemaker zoals er vandaag niet veel meer zijn overgebleven.
Voor de liefhebber een echte graal, het neusje van de zalm binnen de
haute horlogerie: IWC Schaffhausen.
De link leggen tussen Pierre Marcolini en IWC is niet moeilijk: binnen
hun vakgebied behoren ze allebei tot de absolute top. Miles stond op
de gastenlijst, omdat Marcolini IWC-ambassadeur wordt. Kom je hem
tegen, kijk dan even naar zijn pols. Veel kans dat je er een Portoﬁno of
Portugieser spot, twee bestsellers van een van de Zwitserse merken
van de Richemont-groep.

1. Yann Thiersen, «Comptine d’un autre été
l’après-midi»
Op reis luister ik graag naar dit pianonummer.
In gedachten word ik nog veel verder gevoerd.
2. Keedz, «Stand On The World»
Doet me denken aan feest, ﬁjne momenten
met vrienden.
3. Cat Power, «The Greatest»
Wanneer ik erg verliefd ben…
4. Queen & David Bowie, «Under Pressure»
Deze song geeft me ongelooﬂijk veel energie.
5. Frédéric Chopin, «Prélude nr. 4»
Dit is muziek die ik graag opzet wanneer ik aan
een nieuw recept werk.

John Jeanquart
Foto: Nathalie Gabay

De beste tip voor de feestdagen,
volgens Pierre Marcolini:
«Eat what you love & love what you eat…
especially chocolates!»
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www.porsche.be

Discretie niet verzekerd.
De nieuwe Cayenne Platinum Edition modellen.
Een niet onopgemerkte aankomst. Een glamoureuze entree.
De dynamiek van Porsche verﬁjnd met 20-inch RS Spyder Design velgen in Platinum zijdeglans gelakt,
in acht richtingen elektrisch verstelbare sportzetels in Alcantara en daar bovenop
het Porsche Communication Management (PCM) met navigatiemodule en Connect Plus.
De rode loper ligt voor u uitgerold. Ontdek onze Platinum voorwaarden op: www.porsche.be.

GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Cayenne Platinum Edition.

GEMIDDELD VERBRUIK (L/100KM): 3,3 - 6,8 / CO²-UITSTOOT (G/KM): 75-179.
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