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FORD S-MAX VIGNALE
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FORD MONDEO VIGNALE

FORD VIGNALE

S-MAX VIGNALE: 5,0-7,9 L/100 KM. 129-180 G/KM CO2.
MONDEO VIGNALE: 4,3-7,6 L/100 KM. 112-176 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. Meer informatie
bij uw Ford-verdeler. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be/FleetEnLeasing. (1) Berekend op Ford S-Max Vignale 1.5 EcoBoost - 160 pk. (2) Berekend op Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi - 150
pk. De berekening van het maandelijkse nettovoordeel van Alle Aard gebeurt op basis van het hoogste tarief in de bedrijfsvoorheffing: 53,5%. Deze info is louter informatief en Ford Motor Company
Belgium NV kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden in geval van enig verschil tussen het vermelde Voordeel en het uiteindelijk bekomen Voordeel. (3) Excl. BTW. Ford S-Max Vignale 1.5
EcoBoost - 160 pk met een verkoopprijs van € 27.192,98 excl. BTW. Financiële Leasing voor 60 maanden, omvat de ﬁnanciële huur, een verhoogde eerste huur van € 4.450 en een aankoopoptie van
15%. (4) Excl. BTW. Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi - 150 pk met een verkoopprijs van € 24.785,33 excl. BTW. Financiële Leasing voor 60 maanden, omvat de ﬁnanciële huur, een verhoogde eerste huur
van € 4.055 en een aankoopoptie van 15%. (3) en (4) zijn aanbiedingen van Ford Lease voorbehouden voor professionelen en geldig op 01/03/2017 onder voorbehoud van goedkeuring van het
kredietdossier door Ford Credit, a division of FCE Bank plc, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel en wijzigingen van prijs, tarief, taksen en BTW. Ondernemingsnummer: BE0450.853.723. Aanbiedingen
niet cumuleerbaar met ‘Special Deals’, MDR, Ford personeel, particulieren, Conquest Fleet Plan. De afgebeelde wagens wijken af van de werkelijke speciﬁcaties. Ford Vignale exclusief verkrijgbaar in
de FordStores. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be
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Ik weet eigenlijk niet zo goed waar
een voorwoord toe dient. Als het
louter is om de inhoud van ons magazine te herhalen, zie ik er het nut niet van in.
Dus schrijf ik nu maar neer wat me door het
hoofd schiet, akkoord?

leven wordt bepaald door algoritmes en robots, en de nieuwe wereldleiders zijn ‘pimply geeks’, met namen
als Zuckerberg, Hastings of Bezos! Zelfs
de beste scenarioschrijvers van Hollywood
hadden dit op voorhand niet kunnen verzinnen…

Wanneer ik deze woorden uit mijn klavier
tokkel, loopt de Fashion Week op zijn einde, Tijd voor ontspanning dus, even… wat afblijft Trump maar kappen in de Amerikaan- stand nemen! En wat is er dan beter dan
se regelgeving, worden de gezanten van deze nieuwe Miles, gemaakt door echte
Erdogan geweerd van het Nederlandse mensen van vlees en bloed, met hun talengrondgebied, profiteert Wilders van de es- ten én hun zwakheden. En hun passies ook,
calatie in Rotterdam, heeft Fillon zich ver- waaraan geen enkel algoritme kan tippen…
rijkt met 48.000 euro aan maatpakken en
stuurt de gedagvaarde Marine Le Pen haar
kat naar de rechtbank…
We leven in een geweldige tijd. De politiek
wordt steeds meer gemediatiseerd, ons

John Jeanquart
Hoofdredacteur

Boekhouding
Isabelle Tirtiat
itirtiat@produpress.be
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Melting pot
Tips voor hipsters
Met welke trendy spulletjes pakt 2017 uit?
Bedient je op je wenken: Waiters
Het cultkledingstuk: de trench
Zonnebrillen anno 2017:
Laat de zon maar komen, wij zijn er klaar voor!
Wat dragen we deze lente?
Online een maatpak bestellen, het kan!
Trailrunnen is meer dan lopen
Bijna cult: T2 Trainspotting
Geuren: parfums
De barbier: een vak voor het leven
De onmisbare baardaccessoires volgens Nicolas Bayer
Story-Mode : Peugeot 3008, the classy ride
Nieuwe slagers: vers van de haak
De tijd van toen
Shopping: horloges
Reportage Riva: een icoon wordt geboren
Alex Thomson: the player
F1: Stoffel Vandoorne, the coming man
Senna: duel aan de top
Formula E: Alain Prost, de professor.
Kia Stinger: Grégory Guillaumes antwoorden
op de vraagstaart van Proust
Streaming party: joepie, het regent…
Kijken, bekijken en herbekijken…
Trendy Londen
De playlist
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Een beetje cultuur, een beetje gastronomie,
een beetje mode, maar steeds het allerbeste!
Elsa Fralon

In the navy?
A.P.C. brengt een capsulecollectie met zes
stuks in tricot, allemaal geproduceerd
in de Verenigde Staten. Jean Touitou,
oprichter van het merk: ‘Als je Frans gaat
koken, gebruik je best Franse ingredienten. Bijgevolg maak je een mooie,
Amerikaans getinte sweater het best
in de VS.’ We houden van de ‘american
college’-look van deze basics. Ga
voor een ‘total sportswear’-look, of
combineer met een klassieke broek
voor die ontspannen toets.
Hoodie in katoenjersey,
A.P.C., € 155

Het restaurant voor
zondagavond: Tontons
Omdat we op zondag niet altijd zin hebben
om te kokkerellen en je bij Tontons de beste
spaghetti bolognese van Brussel en omstreken vindt. Precies zoals je moeder die op
zondagavond maakte. En de naam Tontons?
Dat is een verwijzing naar ‘Les Tontons Flingueurs’, een cultﬁlm uit de Franse cinema…
Doe dus gerust de moeite om ook die te ontdekken, want dat wordt evenzeer smullen!
Tontons
Dekenijstraat 69, 1180 Ukkel
02 217 03 61

Herontdek het plezier van het schrijven
Zin om je smartphone even aan de kant te leggen en in plaats van
te tokkelen de tijd te nemen om lieve woorden, mooie gedachten
of gewoon een overpeinzing toe te vertrouwen aan het goede,
oude papier? Dat kan in stijl, want Louis Vuitton brengt een hele
lijn om van schrijven opnieuw een plezier te maken. Voor het Franse luxemerk ‘is schrijven zoals reizen, waarbij we niet alleen alles
in huis hebben voor de grote ontdekkingsreizigers, maar ook voor
het creëren van kleine en grote meesterwerken.’
Klaar voor nieuwe avonturen?
Boekje, potloden en tasje in leder, Louis Vuitton
louisvuitton.com
Boekje Andree MM Malletage, € 100
Potlood Henry grijs en blauw, € 130 (verkocht in paren)
pennenzak Elizabeth Coquelicot, € 290
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In de shaker van Victoria: de
moustache
(de naam verwijst naar de mooie witte snor na
het drinken van deze cocktail)
Doe het volgende in de shaker:
• 5 cl Jinzu Gin
• 2 cl vers limoensap
• 0,5 cl frambozenazijn
• 1,5 cl huisbereide siroop van lychee en mango
• 1 eiwit
Shake een eerste keer met ijs. Neem dan
het ijs uit de shaker en shake opnieuw
tot je een dichte mousse hebt.
Giet alles in een elegante
coupe en werk af met
rozenblaadjes, pompelmoesschil en vier druppels
pompelmoesbitter. Genieten maar…

Coworking class
Naar Chester&Fields ga je om te werken, maar niet alleen dat.
Om te beginnen is het kader perfect: een meesterwoning,
hoge plafonds, luxueus vintagemeubilair dat de sfeer van een
Engelse club oproept... En dan de ruimte voor de functionele
werkposten en aangename en erg mooi ingerichte vergaderzalen. En om de dag in schoonheid af te sluiten is er in het
grote salon een barkarretje beschikbaar. Als beloning na de
inspanning!

Trek voor de cocktails van
Victoria naar cocktailbar Vertigo,
van woensdag tot zaterdag, van 18
uur
tot 1 uur ‘s ochtends, Rollebeekstraat 7,
1000 Brussel.
Facebook: Cocktails with Vicky

Chester&Fields The coworking boutique
Pater de Dekenstraat 14, 1040 Brussel
0496 27 95 36
chesterandﬁelds.com en op Facebook

Do Nothing Club
Dit jonge Belgische merk ontsproot aan het brein
van een creatief duo, Gert Malﬂiet en Lien Van den
Abbeele. ‘De Do Nothing Club werd oorspronkelijk in
het leven geroepen als een soort ‘hulpvereniging’ om
artiesten te begeleiden bij van alles en nog wat, van de
verkoop van platen tot facturatie en management’, verklaren de creatievelingen. De T-shirts waren oorspronkelijk gewoon een ‘draagbaar communicatiemiddel’,
maar veroverden stormenderhand de sociale media. En
ja, ook wij willen lid worden van deze club!

De Pic is een uniek, met de hand gemaakt
oorjuweel voor vrouwen die weten wat ze willen.

T-shirt ‘Do Nothing Club’ in biokatoen, € 20
donothingclub.xyz

Vanaf € 550
alexiademblum.com
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Voor haar: een Rock ’n Lovejuweel dat de krijger in elke
vrouw losmaakt
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TIPS VOOR HIPSTERS
Met welke trendy spulletjes pakt 2017 uit?
Nicolas Mauclet

De 360°-speaker
Bang & Olufsen presenteert de BeoPlay M5,
een draadloze speaker die zijn geluid over
een bereik van 360 graden uitzendt. Wat
maakt hem zo speciaal? De cilindervormige
luidspreker kreeg de strakke look die we van
het Deense merk gewend zijn, is ideaal van
formaat (16,5 cm diameter en 18,5 cm hoog)
en belooft een homogene geluidsspreiding
dankzij drie tweeters voor de hoge tonen,
een speaker voor de middentonen en
een woofer voor de lage tonen.
Een echte blikvanger!
€ 599

Nieuwe Nintendo Switch

Opvouwbare smartphone

De Japanse elektronicagigant Nintendo lanceert een nieuwe
spelconsole, de Switch. Veelzijdigheid troef met deze modulaire
spelcomputer: een tablet met aan weerszijden afneembare paneeltjes
om met twee handen te bedienen of te gebruiken als afzonderlijke
controllers. Deze maken gebruik van bewegingssensoren en een
infraroodcamera. Om samen te spelen, kunnen tot acht systemen met
elkaar worden verbonden. Bij de beschikbare games zitten populaire
titels zoals Mario Kart, Zelda en Splatoon.

Wordt dit de verrassing van het jaar? LG treedt alleszins in de
voetsporen van Samsung, dat al sinds 2014 aan een opvouwbare
smartphone werkt. Het toestel wil een antwoord geven op de
paradox tussen de steeds grotere schermen en de aanhoudende
miniaturisatie van elektronica. Opgevouwen staat netjes. In 2017 zou
Samsung deze langverwachte doorbraak onthullen onder de naam
‘Galaxy X’. Wij zijn benieuwd…

€ 329

Altijd fris met
het Active Shirt
Het kledingmerk Gant stelt een nieuwe
versie voor van zijn bekende Oxford-hemd.
Dankzij de technische eigenschappen van
het ‘Active Shirt’ zijn zweetvlekken na een
inspanning verleden tijd. Zelfs de meest
fervente ﬁetsers raken voortaan fris op
het werk met dit snel drogende en sterk
ademende hemd. Vaarwel okselvijvers!
€ 80
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Kring,
het eerste Brusselse ﬁetscafé
In onze hoofdstad heeft het eerste
ﬁetscafé zijn deuren geopend. Het principe
is eenvoudig: laat je stalen ros door een
ﬁetsenmaker nakijken of herstellen onder
het genot van een koﬃe. Bij het Kring-café
kan je ook een ﬁets huren of voor langere
tijd leasen, met inbegrip van een verzekering
en accessoires naar keuze. Wielerfanaten
vinden er bovendien tal van leuke gadgets..
Bloemenhofplein 2A, 1000 Brussel
kring-kring.com

1

Even pauzeren
met deze apps
1. Mind
Ontsnap even aan het hectische leven met
tien meditatiesessies van tien minuten, in de
metro, op het werk of voor het slapengaan.
Na deze initiatie kan je je abonneren voor
meer gevorderde sessies.

2

2. Fritmoji
Deze app van David Antoine breidt uw
virtuele toetsenbord uit met emoticons van
allerlei lekkers uit de frituur: een frikandel,
kippenvingers, een mitraillette, enzovoort.
Om duimen en vingers bij af te likken!

De iPhone is jarig!
De smartphone die de gsm-wereld voorgoed
heeft veranderd, mag tien kaarsjes uitblazen.
In januari 2007 presenteerde Steve Jobs de
allereerste iPhone met een aanraakscherm
van 3,5-inch, 16 GB geheugen en een
2-megapixelcamera. Zes generaties en een
miljard verkochte exemplaren later kondigt
Apple de iPhone 8 aan tegen de herfst van
2017. Blijven verrassen is het motto van de
mediagigant.

3

3. Duolingo
Gratis en interactief talen leren. Maak
eindelijk werk van je Spaans, Duits, Engels of
Italiaans! Kinderspel.
4. Lumyer
Bewegende animaties geven aan foto’s een
uniek eﬀect. Leuk voor een originele selﬁe.

4
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Olivier Deknop & Benjamin Rousseaux

WAITERS BEDIENT JE OP JE WENKEN
Een platform om werkgevers en werknemers in de horeca samen te brengen: dat was het simpele maar
briljante idee van Benjamin Rousseaux. Samen met zijn zakenpartner Olivier Deknop ontwikkelde hij Waiters.
Nicolas Mauclet
Wat is Waiters?
‘Waiters is een Facebookapp om gekwalificeerd horecapersoneel in contact te brengen met café- en restaurantuitbaters.
Momenteel bevat onze databank al meer dan 2.300 kandidaten, zowel barmannen als tafelbedienden, cocktailshakers,
barista’s, sommeliers, enzovoort. Met Kerstmis kregen we nog
een aanvraag van een sterrenrestaurant dat plots door een
kelner in de steek was gelaten. In amper twee uur tijd vonden
we een bekwame vervanger om zijn dienst over te nemen.’

tacten met jobstudenten. Met een standaardabonnement van
50 euro per maand (600 euro per jaar) krijgen ze ook aanbiedingen van professioneel horecapersoneel dat tot drie jaar ervaring heeft. Bij de premiumformule (prijs op aanvraag) komt
daar ook horecapersoneel met meer dan drie jaar ervaring bij.’
Wie is al klant?
‘Wij werken momenteel met zaken zoals La Villa Lorraine, Le
Chalet de la Forêt, Hortense, Chyl, San, La Villa Emily, Villa in
the Sky, Brugmann, enzovoort.’

Hoe werkt het precies?
‘Het principe is hetzelfde voor zowel jobstudenten als professioneel horecapersoneel en horeca-uitbaters: op Waiters.
io moeten ze een profiel aanmaken om toe te treden tot de
gemeenschap. Ze moeten een interactief formulier invullen
met behulp van de chatbot, die zeer gericht naar hun behoefte peilt. Van dan af aan verstuurt de server automatisch
werkaanbiedingen naar de profielen die aan de vraag beantwoorden. Als de ontvanger daarop ingaat, krijgt de horeca-uitbater het zeer overzichtelijke elektronische cv van die
persoon toegestuurd.’

Hoe is Waiters ontstaan?
‘Doordat ik vijf jaar lang een evenementenbureau heb geleid,
besefte ik dat goed personeel moeilijk te vinden is. Daarom
is Waiters in juni 2016 als een Facebookgroep opgericht.
Toen we de kaap van 1.000 leden hadden bereikt, heb ik alle
profielen verzameld in een databank. Toen die klaar was,
zijn we beginnen nadenken over een economisch model. We
kunnen onze prijzen laag houden, omdat we enkel contacten
en geen administratieve opvolging aanbieden. Omdat Olivier het platform zelf heeft ontwikkeld, vergde het ook geen
grote investering. Sinds 2016 bieden we abonnementen aan,
met groot succes. Nu zijn we op zoek naar investeerders om
sneller nationaal en internationaal te kunnen groeien.’

Hoe ziet het zakenmodel eruit?
‘Horecazaken die personeel zoeken betalen een jaarabonnement. In tegenstelling tot een interimkantoor verschaffen
wij echter geen jobplaatsing of uitzendkrachten, maar wel de
juiste contacten. Wij verbinden ons ertoe om vaste werkkrachten te vinden binnen vier dagen en tijdelijke binnen vier uur.
Het voordeel van Waiters is de kwaliteit van onze profielen.
Wij maken een eerste selectie van gekwalificeerde werkzoekenden op basis van referenties die de chatbot verzamelt.
Horecazaken kunnen aanbevelingen plaatsen op LinkedIn.
Zo ontstaat er een ratingsysteem. Zodra de chatbot zijn werk
heeft gedaan, controleren wij de referenties van de nog openstaande kandidaten.”

Hoe ziet de toekomst eruit?
‘Om kandidaten voor onze gemeenschap te blijven vinden, willen we workshops organiseren. Dat zijn bijkomende diensten
als aanvulling op de opleiding. Onze beste specialisten gaan
workshops geven in bepaalde deelnemende zaken. In eerste
instantie zijn die bestemd voor leden van onze community.
Maar nadien is het de bedoeling om ze voor iedereen toegankelijk te maken. Bedrijven zullen ook een beroep kunnen
doen op onze specialisten om incentives voor hun personeel te
organiseren. Dat zijn alvast enkele ideeën die we de komende maanden zullen uitwerken. Op langere termijn willen we
onze community ook uitbreiden naar andere landen en misschien zelfs andere sectoren.’

Hoeveel kost de dienst?
‘Ons startabonnement kost 25 euro per maand (of 300 euro
per jaar) en biedt horeca-uitbaters gedurende een jaar con-

waiters.io
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RICCARDO TISCI:

HET AFSCHEID VAN DE MEESTER

Met zijn vertrek als artistiek directeur bij Givenchy draait de legendarische designer een pagina om in zijn
carrière. Maar eerst schenkt hij ons nog een laatste cadeau: een tweede samenwerking met Nike. Het werd een
nieuwe interpretatie van het model Dunk: de NikeLab Dunk Lux Chukka x RT. De schoen is beschikbaar in twee
versies, zwart-wit en rood-wit, en getuigt van de interesse door Tisci voor de esthetiek van de retroskate- en
basketcultuur uit de jaren 80. In de campagne zien we Bella Hadid en Riccardo zelf. Klasse!
Elsa Fralon
Beschikbaar sinds 23 februari op nike.com/lab (en op eBay natuurlijk)
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HET CULTKLEDINGSTUK:

DE TRENCH

Ontdek het verhaal van de trench, die onmisbare en tijdloze jas die vanaf
het einde van de 19e eeuw de herenmode deﬁnitief heeft veranderd.
Nicolas Mauclet

H

et is het verhaal van een man, Thomas Burberry, die in 1856 op 21-jarige leeftijd naar
zijn dokter stapt met gewrichtsklachten. Het verdict is bijzonder: hij mag niet langer
zijn rubberen regenjas dragen omdat die hem wel beschermt tegen de regen, maar
tegelijkertijd verhindert dat het zweet wordt afgevoerd. Datzelfde jaar opent hij een boetiek
gespecialiseerd in jassen en mantels in Basingstoke, niet ver van Londen. Het concept slaat
meteen aan bij de lokale burgerij, en het beste moest dan nog komen. In 1880 ontmoet hij
een herder met een stoffen jas die waterbestendig is. Het stelt Burberry voor een raadsel.
Hij neemt aan dat dit te danken is aan de producten die gebruikt worden in de baden van de
schapen, om hun wol te beschermen tegen weersinvloeden. Hij beslist om deze techniek te
patenteren. En zo ontstaat de gabardine. Deze dicht en strak geweven stof is weersbestendig,
maar wel ademend. De stof zal een revolutie teweegbrengen bij de herenkleding en werd
gedragen door de grote ontdekkingsreizigers, waaronder Ernest Shackleton die als eerste
mens de Noordpool overstak. Zijn jassen vinden in 1914 ook hun weg naar het Britse leger.
Thomas Burberry beslist daarop om zijn jas aan te passen door achteraan ringen toe te voegen
om er granaten en een sabel aan te hangen. Hij noemt de jas ‘trenchcoat’, letterlijk vertaald
‘jas voor de loopgraven’. In 1924, twee jaar voor zijn dood, kiest Mr. Burberry als voering voor
zijn trench een tartanruit, de Nova Check. En met deze laatste geniale zet gaan zijn jassen
helemaal de geschiedenis in.

1. Thomas Burberry
2. Burberry kleedt eerst piloten uit de vroege
jaren 1900 tot de jaren 30
3. Burberry Heritage Trenchcoat

4. ’Dry as a bone!’ bekte de advertentie in de late
jaren 20.
5. Burberry ademt vakmanschap uit.
© Burberry

13

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

Miles #24

Coaching

Tem de Belgische regen!

MOTREGEN

DE STORTBUI

Voor deze ﬁjne maar doordringende regen
trekken we toch maar een jasje aan boven
ons favoriete T-shirt. En denk ook
aan een paraplu, voor het geval dat.

Ga voor meerdere lagen boven elkaar.
En neem niet alleen je paraplu mee, trek
ook de kap van je hoodie over je hoofd.
1. Katoenen hemd, Samsøe & Samsøe, € 99
2. Daimlaarsjes, Dries Van Noten, € 580
3. Hoodie van katoen met polyester,
Demain Il Fera Jour, € 95
4. Slim-ﬁt jeans, AG Jeans, € 245
5. Wollen sjaal, Acne Studios, € 175

1. Wit katoenen T-shirt ‘99 Problems’,
Maison Labiche, € 55
2. Chino in sergekatoen, Rag & Bone, € 185
3. Jas met rits in biokatoen, Paul Smith, € 150
4. Paraplu met houten handvat,
Francesco Maglia, € 370
5. Sneakers, Premiata, € 215

1

1

2
: Trench Burberry Heritager,
model Westminster, € 1.795

2

3

3

5
4
4
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Zonnebrillen anno 2017
Léon, 1994, voor ons
het model van het
seizoen.

LAAT DE ZON MAAR KOMEN

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
De tijd van de extra grote monturen is voorbij, dit seizoen zijn de zonnebrillen klein en rond.
Nicolas Mauclet

D

eze voorspelling komt uit de mond van een expert, Mark
Sahelian van Optic & Vision in Brussel. ‘Toch zijn er bij deze
ronde modellen nog variaties op hetzelfde thema: bijvoorbeeld met de brug in het midden of op het hoogste deel van de
bril. Ray-Ban komt trouwens met een nieuw model met een dubbele brug bovenaan.’ Net als voor de kleding zijn de jaren 90 ook
voor de brillen helemaal terug. Zo dachten wij spontaan aan het
ronde brilletje van het hoofdpersonage Léon (Jean Reno) uit
de gelijknamige ﬁlm van 1994. Maar ook voor het
materiaal wordt teruggegrepen naar die tijd. ‘De
andere grote nieuwigheid is de terugkeer van
de metalen monturen, een ﬁjner, eleganter
en kleurrijker materiaal, ten nadele van
de versies in acetaat.’ We zien met andere woorden de bekende schildpadkleur
in een metalen versie, hoewel donkerblauw de
overheersende kleur belooft te worden. De bril
die ons doet dromen? De Synthesis van Dior, volgens Mark ‘de absolute must voor de zomer’.

16

Drie nieuwe, niet te
missen zonnebrillen:
6. Zeno van Garrett Leight,
€ 271 bij Optic & Vision
7. Ray-Ban Ja-Jo, € 149
8. Dior Synthesis,
prijs op aanvraag

6
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1

3

2

4

1. Dries Van Noten, € 300
2. Linda Farrow, € 985
3. Linda Farrow, € 270
4. Mykita, € 349
5 Ace&Tate, € 298

5

7
8

11

10

9

12

13

9. Vava, € 450
10. Maison Margiela, € 800
11. Persol, € 180
12. HM, € 7,99
13. Saint Laurent SL 102 Surf, € 249

VIJF TE VERMIJDEN FOUTEN BIJ HET KIEZEN VAN EEN ZONNEBRIL
1.

Vermijd monturen die je gelaatstrekken niet volgen: bijvoorbeeld een vlindermontuur bij een rond gelaat.

2.

Een bril moet bij jou en je gelaat passen. Kies een model niet enkel omdat het trendy is. Probeer het daarom altijd op voorhand.

3.

Kies glazen die je ogen ook echt beschermen tegen de zon.

4.

Het montuur mag je wangen niet raken, anders heb je kans op rode afdrukken.

5.

Zorg ervoor dat je bril goed zit op je neus en vraag raad aan de opticien.

17
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Coaching

WAT DRAGEN WE DEZE LENTE?
Een nieuw seizoen, dus nieuwe invloeden. Dit zijn de onmisbare trends voor 2017
die ervoor zorgen dat je weer helemaal mee bent.
Nicolas Mauclet

1

2

Oﬀ White

De trend waarvan we meenden
dat die nooit meer zou terugkeren:
de sportswear van de jaren 90
1. Training met ritssluiting, Kappa, €80
2. Espadrilles in daim, Loewe, €390

1

Umbro, Kappa, Fila, Champion, Supreme bij Vuitton en zelfs Sergio
Tacchini, ze zijn allemaal terug. En we durven ze zonder aarzelen
combineren met een pak.

2

Voor de zonnige dagen: de short
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Fendi

1. Katoenen short, Essentiel, €145
2. Katoenen sokken, Fila by Opening
Ceremony, €14,88

Bereid je psychologisch voor op blote benen. Er is echt geen excuus
meer om je squats over te slaan. Zelfs samen met hoge sokken.

1

Gucci

2

Voor de natte dagen: de oliejas
1. Oliejas, Stutterheim, €2 25
2. Cargobroek, Denham, €169

Omdat we altijd al eens zeeman wilden zijn, maar om toch niet meteen
door te gaan voor havenschuimer, combineren we deze oliejas
met een nette cargobroek.

1

2

De trendkleur: geel
1. Polo in katoenpiqué, Lacoste, €95
2. Zonnebril, Vava, €450

Dit wordt delicaat. Prima kleur voor de donkere types onder ons, en
ook na een verblijf in de zon. Maar ben je blond of bezaaid
met sproeten, kies dan toch maar iets anders.

Hermes

1

Givenchy

2

De trend waar we stiekem altijd al fan
van waren: het hoedje
1. Shoppingtas in linnen, €14,95
2. Waterdicht hoedje, Acne Studios, €150

Het accessoire bij uitstek voor vissers, en bij uitbreiding wandelaars
en andere levensgenieters. Een hoedje op het hoofd brengt rust
en zekerheid.
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1

2
3

1. Wollen all-in-one, Junya Watanabe,
€1.105 op colette.fr
2. Witte sneakers, Converse, €95
3. Katoenen T-shirt, H&M, €6,99

Een wit T-shirt, sneakers, en klaar.

Valentino

Aankleden zonder nadenken: de combi

1

2

Het ludieke accent:
t camouﬂage
Deze trend maakt het krijgersi
krijgersinstinct in ons wakker, en natuurlijk
onze neiging om even onopgemerkt te blijven. Voor een chique toets
combineren we deze trend met lederen gespschoenen.

Van Noten

1. Katoenen parka, Saint Laurent, €1.290
2. Lederen gespschoenen,
J.M Weston, €670

2

1

Prada

De trend die we al
in de kast hebben: de K-Way
1. Thermosﬂes Hot & Cold Accent,
Sigg, €38
2. Windbreker model Eiﬀel 3.0, K-Way, €135

Omdat we zonder het te weten al trendsetter waren, verhuizen
we onze K-Way van het stapeltje ‘wandelkleding’
naar het rekje ‘kleding om te gaan werken’.
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DE NIEUWE GOEROE:

GOSHA RUBCHINSKIY
Deze Russische ontwerper maakt al even het mooie weer op de catwalk, en elk seizoen wint hij
aan geloofwaardigheid binnen de modewereld. We weten het ondertussen zeker: de ontwerpen
van deze artistiek directeur belanden in de kleerkast van wie er graag bij wil horen.

Het kapsel
doe maar een
Sovjetbros

ouet
Het silh
seizoen
van het

De marinetrui
op een ruitjeshemd,
voor een bijzondere
graﬁsche mix

e
De te lang
n
e
w
u
o
m
en
ze verberg
,
rs
e
g
in
de v
n
e
g
n
e
rl
e
v
en
de armen
de
n
e
g
g
verle
rs
e
d
u
o
h
sc

De short
ruw afgeknipte jeansstof
voor een hip grunge-eﬀect
dat contrasteert
met de marinetrui

De hoge sokken
vlekkeloos wit en katoen,
ze delen de kuit in twee,
waardoor er al wat minder
blote huid overblijft

De witte tennisschoenen
ze zorgen voor een vleugje
contrasterende klasse bij
de gescheurde short
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ONLINE EEN
MAATPAK
BESTELLEN,
HET KAN!
Simone Maggi en Riccardo Schiavotto,
twee jonge Italiaanse ondernemers,
verzoenen Italiaans vakmanschap
met digitale technologie. Ze creëerden
Lanieri, zowaar een onlinemerk
voor maatkleding.
Nicolas Mauclet

Wat is Lanieri?
‘We onderzochten hoe we mannen met oog voor mooie materialen en een
onberispelijke snit gewoon van thuis een maatpak zouden kunnen laten bestellen’, vertelt Simone. ‘Met enkele muisklikken bestelt de klant
nu het pak van zijn dromen, met alle details zoals hij het wil. Dat kan
al vanaf 650 euro. Vier weken later wordt het netjes afgeleverd.’ Het
kostuum is het belangrijkste product van het merk, maar daarnaast
kunnen mannen er ook terecht voor andere stukken uit hun garderobe.
‘Dankzij de 3D-configurator kun je elk detail van een hemd, broek of
pak kiezen en zo word je je eigen kleermaker. De creativiteit lijdt er
allerminst onder. We kregen al de gekste vragen: contrasterende rode
voeringen, bijvoorbeeld, of sterke prints. Onze klanten kunnen het
klassiek houden en de suggesties volgen, maar ook erg origineel uit de
hoek komen’, verduidelijkt Simone. Het type zak, de vorm van de knoop,
de voering, de paspel, de stiksels, de knoopsgaten, de onderkant van de
kraag, de revers, de broeksband... elke centimeter wordt in detail bekeken om aan alle wensen van de klant te voldoen.

sel. Hier kunnen klanten terecht voor advies. Het is geen boetiek, maar
een atelier dat elke snit alsook de talrijke personalisatiemogelijkheden
te kijk stelt.
Lanieri in Brussel
‘We helpen de klant om online zijn bestelling in te geven, maar vooral
nemen we zijn juiste maten. Zodra ze zijn ingegeven, worden ze opgeslagen in iemands profiel en kunnen ze een volgende keer gewoon
worden opgeroepen. De klant kan dan bijkomende bestellingen doen
zonder opnieuw naar het atelier af te zakken’, vertelt Juan Franco Serna, manager van de showroom. En dat is precies de grote troef van dit
atelier: je kunt er terecht voor een eerste advies, om de maten te laten
nemen, en dan kun je zelf aan de slag. Het is meteen ook de garantie
voor een perfecte klantenservice. Maar het aanbod van Lanieri gaat
nog een stukje verder: Simone en Riccardo leidden een personal shopper op die gratis naar kantoor komt om het hele team een bijzondere
shopping experience te bieden. Misschien wel een origineel idee voor
een incentive?

Hoe werkt het?
Op lanieri.com kies je eerst je stof met keuze uit een honderdtal
Italiaanse luxestoffen. ‘De klant kan ook altijd vijf stalen aanvragen, zodat hij de stof eerst eens kan aanraken en voelen.’ Vervolgens beslist hij tot in de kleinste details hoe zijn pak er moet uitzien, om dan over te gaan tot de laatste stap: het nemen van de
maten. Een instructievideo toont hoe elke maat moet worden genomen. Het volstaat om de aanwijzingen te volgen. Het is een cruciale stap, want uit schrik voor fouten kan de klant hier afhaken.
‘Toch moet na levering minder dan 10% van de pakken worden geretoucheerd. Op de website bieden we de mogelijkheid van een livechat
bij vragen, maar sinds kort hebben we ook onze showroom in Brussel
waar klanten terechtkunnen.’ Eind november vorig jaar opende het
merk immers een showroom aan de Vleurgatsesteenweg 122 in Brus-

lanieri.com

Het mannenpak: zo moet het niet!
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1.

Een verkeerde snit, een onvergeeflijke fout.
Vest en broek moeten perfect bij iemands lichaamsvorm
passen.

2.

Een kleur die niet past bij de huidtint van de drager.
Een kleur mag je teint niet vaal maken, integendeel, ze
moet je huid doen opleven.

3.

Alle knopen sluiten. De onderste knoop van een vest moet
altijd open blijven.
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MASERATI LEVANTE
DE MASERATI ONDER DE SUV’S

VERKEN DE MOGELIJKHEDEN VANAF € 73.200 (1)
Altijd en overal in zijn element, ademt de Levante sportieve passie. Zelfs in extreme
omstandigheden is zijn intelligente Q4 vierwielaandrijfsysteem geoptimaliseerd voor uw
veiligheid. U blijft meester over de weg. Een opwindende rit… als in een droom.
3 jaar garantie. Onbeperkt aantal kilometers.

ACG BRUSSELS
LEUVENSESTEENWEG 860
1140 EVERE

ACG GENT
IJZERWEGLAAN 101
9050 GENT

F.M.A. ANTWERPEN
(1) Levante Diesel aan € 81.060 incl. btw. Beperkte beschikbaarheid. Prijs op 01/06/2016.
Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km): 7,2. CO2-uitstoot (g/km): 189. Foto’s en kleuren zijn niet bindend en kunnen variëren.
Meer informatie vindt u op: WWW.MASERATI.BE V.U.: Bram Vanhengel. Maserati West-Europa. Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen.
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2110 WIJNEGEM

Coaching Sport

TRAILRUNNEN

IS MEER DAN LOPEN
Lopen is ﬁjn, maar in volle natuur en op lange afstand krijg
je pas echt een kick!
Juliette Debruxelles

Training

Kleding

Het is belangrijk om vol te houden, ga daarom bij
trailrunning niet boven de 75% van je maximale
hartritme. Overhaast je niet, dit zijn langeafstandstrajecten en het is de bedoeling dat je
ze kunt uitlopen: een korte trail is tussen 21 en 42
km, een trail 42 tot 80 km en een ultratrail ruim
80 km. Onder 21 kilometer spreekt men meestal
van natuurloop. Verandering van spijs doet
eten, en dat geldt ook voor trails. Kies daarom
regelmatig een andere ondergrond, met nu eens
modder, gravel, blote aarde of nat gras.

Geen short. Dat is immers de beste manier om
na een uurtje last te hebben van insectenbeten
en de doornen van bepaalde planten. Kies een
legging of een jogging. En een T-shirt van technische stof dat geschikt is voor een urenlange
training. Heb je dat niet, neem dan een luchtig
katoenen T-shirt van goede kwaliteit. Zorg voor
een windstopper, zoals een K-Way, of een vestje
met rits dat je kunt aantrekken om bij een rustpauze niet af te koelen. Denk aan een rugzakje,
met daarin een drinkzak, hoofdlamp, telefoon
en een powerbank zodat je zeker voldoende
batterijcapaciteit hebt. Maar ook een ﬂuitje en
isolatiedeken, voor het geval dat...

Schoenen
De keuze van je loopschoenen vraagt uiteraard
altijd de nodige aandacht, maar voor trails is dat
nog meer het geval. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan een stabiele zool met een goede grip die ook
voldoende stevig is om je voeten te beschermen
bij obstakels. Professionals raden aan om een
maat groter dan je gewone maat te kiezen, zo
vermijd je problemen aan de tenen bij de dalende
stukken. Bekijk de zool van je oude schoenen om
je loopproﬁel te kennen, het bepaalt mee de keuze van je nieuwe paar. Is je schoen vooral vooraan
en in het midden afgesleten, zoals bij 50% van de
lopers? Dan heb je een universeel looppatroon. Is
je schoen vooraan aan de binnenkant van de voet
afgesleten, zoals bij 45% van de lopers? Dan ben
je een proneerder. Bij de resterende 5% is de
buitenzijde vooraan afgesleten. In dat geval ben
je een supinerende loper, dit wordt ook onderpronatie genoemd. Houd bij de keuze van je
nieuwe schoenen rekening met deze informatie
en vraag advies aan de verkoper!
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2

1

3

De basisuitrusting
voor de beginnende loper
Omdat je toch ergens moet beginnen,
waarom niet met klasse dankzij een stijlvolle outﬁt?
4

5

6

8
7

1. Loopschoenen Adidas Sports Performance, € 179,95
2. Legging X-Bionic Twice Run, € 225 (i-run.be)
3. De ‘Orange Monk’ Air Presto, loopschoenen, € 140
4. T-shirt Bench, € 19,95
5. Joggingvest Fred Perry Sport Authentic, € 100
6. App Nike+ Run Club, gratis
7. Zonnebril Oakley, € 150
8. Loopschoenen Reebok Men Running, € 109,95
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Inspiratie

BIJNA CULT

T2: TRAINSPOTTING
Twintig jaar later zijn Mark, Spud, Sick Boy en Begbie
helemaal terug. Alleen zijn ze nu door de veertig.
In 1996 vertelde Danny Boyle het leven van jonge heroïnegebruikers in Edinburgh. De ﬁlm, gebaseerd op een boek
van Irvine Welsh, bracht een schets van de Schotse jeugd die slecht in zijn vel zat en door werkloosheid gedoemd
was een kleurloos en armoedig bestaan te leiden. De ﬁlm wist een hele generatie te bewegen en bracht ook de
carrière van Ewan McGregor in een stroomversnelling. In dit tweede opus zien we opnieuw de hoofdpersonages
van weleer, het zocht ook inspiratie in ‘Porno’, een boek door Welsh uit 2002. Mark (Ewan McGregor) komt terug
uit Amsterdam en kruist opnieuw het pad van zijn oude maten. En dat van hun oude demonen.
Nicolas Mauclet

Trainspotting in vijf antwoorden
(uit te spreken met een Schots accent)
We would have injected vitamin C
if only they had made it illegal.
Als ze het illegaal gemaakt hadden, zouden we zelfs vitamine C
hebben gespoten.
Take your best orgasm, multiply the feeling by twenty,
and you’re still fuckin miles off the pace.
Denk aan je beste orgasme ooit, vermenigvuldig dat met twintig en
dan ben je nog ver van de waarheid verwijderd.
1,000 years from now there will be no guys and no girls,
just wankers. Sounds great to me.
Binnen 1.000 jaar zijn er geen mannen en geen vrouwen meer.
Enkel nog rukkers. Klinkt goed.
It’s easy tae be philosophical when some other cunt’s got shite fir blood.
Het is gemakkelijk filosoof te zijn
wanneer je bloed niet aan het wegrotten is.
I haven’t felt this good since Archie Gimmel
scored against Holland in 1978!
Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld sinds de goal
van Archie Gemmil tegen Nederland in 1978!

FILM
VAN DANNY BOYLE

2

GET THE LOOK
4

1

1. Katoenen vest, Denham, € 259
2. Rechte jeans, H&M, € 19,99
3. T-shirt in biokatoen, Zara, € 5,95
4. Lederen bottines, Dr. Martens, € 115

3

26

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

Miles #24

NIEUWE
DS 3 PERFORMANCE LINE

Ontdek de DS PERFORMANCE Line. Deze nieuwe lijn, ontwikkeld door onze designers,
onze ingenieurs en de autosportdivisie van DS Automobiles, combineert de spirit van een
“Grand Tourisme” met verfijning en dynamiek. Ieder silhouet* draagt vol trots de kleuren
van de DS PERFORMANCE Line: Carmin Rood voor passie, Wit voor puurheid en Goud
voor overwinning. Be part of the Circle, achter het stuur van een DS PERFORMANCE.

DSautomobiles.be

3,4 – 5,6 L / 100 KM

87 – 129 G CO2 / KM

* Niet beschikbaar op DS 4 Crossback. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be
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Geuren

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Welk parfum kiezen wanneer je je vrij wilt voelen
en over de Californische wegen (of de E40) wilt scheuren?
Elsa Fralon

Dior Homme Sport

Vetiver Extrême van Guerlain

François Demachy, de ‘neus’ van Dior, beschrijft deze nieuwe versie
van Dior Homme Sport als ‘een verhaal dat sterk en snel start en dan
blijft voortduren. Een bolide die ervandoor gaat en zijn ritme blijft
volhouden, tot ieders plezier’. Dat alleen al volstaat om ons zin te geven
om deze energieke en kruidige geur met citrustoetsen te ontdekken.

Een klassieker van het Franse huis die doet denken aan de aarde, de
natuur, de dageraad, maar dan op een originele en intense manier. Met
toetsen bergamot, citroen, peper, muskaatnoot en natuurlijk vetiver.
‘Voor een man die verlangt naar vrijheid en avontuur’. Horen we daar
onze naam?

€ 107,76 voor 100 ml

€ 99,50 voor 100 ml
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La Nuit de L’homme Eau Electrique van CK All van Calvin Klein
Yves Saint Laurent

Het is precies 20 jaar geleden dat Calvin Klein het legendarische CK
One uitbracht. Iedereen herinnert zich nog de zwart-witcampagne met
Kate Moss en een bende mooie, jonge en androgyne modellen. En nu
is er de CK All. De CK All is een voortzetting op het eerdere thema: een
uniseksgeur, een rebelse geest en een minimalistische ﬂes. Het parfum
is opnieuw van de hand van Alberto Morillas en Harry Fremont, het duo
parfumeurs achter CK One, maar is complexer en bevat meer houtnoten.

Een ode aan de nacht en zijn elektrische en mysterieuze sfeer. Een wild,
dierlijk parfum voor wie ervan houdt om door de nacht te rijden, in het
neonlicht van de tunnels. Een doordachte combinatie van appel, geranium
en prikkelende vanille, nog beklemtoond door houttoetsen en Oosterse
accenten. Opdat de nacht nooit zou eindigen.
€ 99,60 voor 100 ml

€ 49,45 voor 100 ml
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Barbiers

DE BARBIER
EEN VAK VOOR HET LEVEN
Ontdekkingstocht langs vier barbershops op Belgische bodem.
Boris Rodesch

B

arbiers hebben altijd bestaan, maar anno 2017 worden ze vooral
bezocht door trendy mensen die ervan genieten om zich te laten
verwennen. Het lijkt erop dat mannen ineens niet meer graag naar
gemengde kapsalons gaan.

De tijd van Miami Vice, toen iedereen op Don Johnson wilde lijken, ligt
deﬁnitief achter ons. De lange nekharen, highlights en volumebehandelingen zorgden ervoor dat de herenkapper in de jaren 80 met uitsterven
bedreigd leek. Maar het genre vocht terug en sinds de eeuwwisseling
zijn de barbershops hipper dan ooit.
Een barbershop is een herenkapsalon waar je in het bijzonder terecht
kan voor de klassieke scheerbeurt van weleer. Maar het laten trimmen
van een baard, het laten vormen van een snor of het laten knippen van
een klassieke of moderne snit zijn ook aanleidingen om te genieten van
een echt moment voor jezelf. We kennen de vintage-omgeving van de
barbiers van Brooklyn of Haarlem. Denk maar aan de cultscène bij een
barbier, alias Eddie Murphy, in Coming To America… Maar ken je ook je
lokale barbershop?
Ontdek in deze Miles vier Belgische barbiers, in Antwerpen, Brussel
en Waver. Ze delen niet alleen de typische stijlkenmerken van de barbershop, zoals de oude lederen stoelen of de typische belettering, maar
ook de enorme passie voor een beroep waar ze al zeer jong zijn ingerold.
Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, het is immers steeds
moeilijker om personeel te vinden en te houden. Misschien een gouden
tip voor wie een carrièreswitch overweegt...
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BAYER & BAYER
Joseph Stevensstraat 35
1000 Brussel
02 502 04 99
bayerbayer.be

« Een bezoek aan de barbier moet
een belevenis zijn»
Nicolas Bayer
Het verhaal
Voor zijn nieuwe vestiging ging Nicolas Bayer op zoek naar een oud
herenhuis aan de Zavel, in hartje Brussel. ‘Een winkelcentrum was
volstrekt ondenkbaar.’ Bayer & Bayer opende twee jaar geleden. ‘We
wilden een plek waar verschillende sociale lagen zouden samenkomen,
waar banden gesmeed kunnen worden.’ Bayer & Bayer beschikt over
zes stoelen, eentje voor elke herenkapper die er aan de slag is.
Het concept
Volgens Nicolas Bayer gaan mannen liever niet meer naar de klassieke
kapsalons. De meeste salons zijn gemengd en zonder bijzondere
service. ‘Een bezoek aan de barbier moet een belevenis zijn. Het is
niet zomaar je haar laten knippen, maar het moet aangenaam zijn, het
onthaal warm en de mensen die er werken hartelijk…’
Het interieur
De klant waant zich in de jaren 50, erg Brits en verzorgd. Dat geldt niet
alleen voor de outﬁt van het personeel, maar ook voor de bar bij de
ingang en de muzikale omlijsting met croonermuziek, vaak jazz. Een
warm en gezellig salon dus. Bijzonder zijn ook de grote zwart-witfoto’s
met portretten van Belgische sterren allerhande.
Het extraatje
Een bar die het jaar rond open is. ‘Kom gewoon een beetje vroeger
voor een glaasje.’ De whiskyselectie is trouwens niet alleen de moeite,
ze wordt ook tegen democratische prijzen aangeboden.
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Barbiers

DANDY’S BARBER SHOP
Rue des Brasseries, 12
1300 Waver
010 84 46 60
dandysbarber.shop

« Ik zou me niet supervrouwelijk noemen.
Ik heb borsten, en dat is het zowat»
Camille Drouet
Het verhaal
Dandy’s Barber Shop opende zijn deuren in september 2016. En de naam beschrijft
meteen het doelpubliek: ‘de klassevolle en elegante man op zoek naar stijl’. Dandy’s,
verscholen in een straatje in het centrum van Waver, is de enige ‘barber shop’ in de stad.
Camille Drouet, 22, werkt alleen. Haar salon heeft twee stoelen. Hoe het is om als vrouw
de hele tijd tussen mannen te werken? ‘Ik zou me niet supervrouwelijk noemen. Ik heb
borsten, en dat is het zowat. Maar het is best comfortabel, want veel mannen worden
liever geschoren door een vrouw.’
Het concept
Op de benedenverdieping vinden we de Barber Shop, op de eerste verdieping een
Tattoo Shop. ‘Samen met mijn twee vennoten denk ik eraan om op de tweede verdieping
een intieme bar met champagne en whisky te openen.’ Muziek en alcohol zijn ook twee
vaste ingrediënten van het concept van haar salon. Camille biedt haar klanten immers
graag een Belgisch biertje of een Belgische whisky van het huis aan.
Het interieur
De inrichting, een combinatie van barok en hedendaags, past perfect bij de rockstijl van
Camille. Daarnaast werden ook de klassieke codes niet vergeten, bijvoorbeeld de ﬂes
Jack Daniels die wordt gerecycleerd als spray, de oude houten radio of het logo waarin
het rood uiteraard werd vervangen door roze. Maar let op, je bent hier wel degelijk in een
Barber Shop.
Het extraatje
De spontaneïteit van Camille en haar aandacht voor detail, zoals bij haar whiskyglazen die
helemaal in lijn liggen met de stijl van haar herensalon: trash en erg apart.
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« De klant moet zich voelen zoals bij
een oude maat»
Rinni Schrauwen
Het verhaal
Chaplins opende drie jaar geleden zijn deuren in de schaduw van het MAS
in Antwerpen en werd al snel een vaste plek voor hippe mannen. Rinni
Schrauwen, 26, leerde het vak bij Tony & Guy in Londen en oefende daarna nog
wat in zijn garage om zich een vaste kappershand eigen te maken. Het concept
sloeg aan en al binnen het eerste jaar wierf hij acht barbiers aan voor zijn
barbershop met evenveel stoelen.
Het concept
De klant geniet van een gezellige vintage-omgeving. Je neemt plaats in de
lederen canapés van het salon, met op de achtergrond aangename muziek
en het genot van een biertje of whisky van het huis. ‘Voor ons zijn de beleving
van de klant, de sfeer en de kwaliteit van de service absolute prioriteiten.’ Bij
Chaplins moet de klant zich voelen zoals bij een oude maat.
Het interieur
Rinni snuﬀelt graag tussen brocante. En wie zoekt die vindt: ‘Ik heb in mijn
garage al alles om een tweede barbershop te openen.’ De inrichting is rijk en
gevarieerd en volgt helemaal de codes van de barbier: een Britse invloed met
een straatbordje van Carnaby Street, de zwarte metrotegeltjes, de bewerkte
ﬂessen Jack Daniels en Hennessy, maar ook originele ideeën zoals de kunstige
riooldeksels die werden verwerkt tot tafeltjes, of de gereedschapskistjes
waarin het materiaal wordt opgeborgen. Een reeks details die Chaplins een
volledig eigen sfeer geven.
Het extraatje
Rinni houdt van pop en rock en alles wat daarmee samenhangt, en dat zul
je geweten hebben via zijn samenwerking met Jack Daniels op heel wat
evenementen en vooral Werchter. Zoek hem er deze zomer zeker eens op!
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CHAPLINS
Londenstraat, 12
2000 Antwerpen
03 344 79 78
chaplinsantwerp.be
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Barbiers

LE COIFFEUR MARC
Schildknaapstraat, 51
1000 Brussel
02 512 48 71

« Met een schaar kun je reizen
en toch goed je brood verdienen»
Alfredo Furnari

Het verhaal
Het is moeilijk om een barbier te vinden die nog authentieker is
dan Alfredo bij Le Coiﬀeur Marc. Dit herensalon werd in de jaren 70
geopend door Salvatore Martello in de smalle Beenhouwersstraat,
maar verhuisde in 1987 naar de Schildknaapstraat. Verwacht geen
trendy kapperszaak, want uitgezonderd de naam van de eigenaar is
er al die tijd niet veel veranderd. Alfredo Furnari kwam in 1982 naar
België en startte in 1983 in dit salon, om er in 1996 ‘patron’ te worden.
Maar vóór de Italiaan naar België kwam, had hij al kapperservaring
opgedaan in Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk en
Nederland. Alfredo is er ondertussen 62, maar wil graag nog een
vijftiental jaar doorgaan.
Het concept
Voor Alfredo is het belangrijk om tijd te nemen en de intimiteit van
de klant te respecteren. ‘Wij willen goede zorg en kwaliteit bieden.
De klant installeren, zijn haar wassen en knippen, ik kan het niet in 20
minuten...’
Het interieur
De rood-groene lichtreclame op de gevel, het rauwe neonlicht in
het salon, op de radio Bel-RTL… Verwacht bij Le Coiﬀeur Marc geen
trendy liﬂafjes of opzichtelijke luxe, maar wel het comfort van drie
stoelen die de tand des tijds hebben doorstaan, en de kwalitatieve
service door Alfredo en zijn twee medewerkers.
Het extraatje
De authenticiteit en tijdloosheid van deze plek in combinatie met de
hartelijkheid van Alfredo. En proef zeker ook zijn heerlijke espresso!
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DE ONMISBARE

BAARDACCESSOIRES
VOLGENS NICOLAS BAYER
Het i
s he m
!

Hydraterende baardolie

Een borstel om de baard te ontwarren

Een veiligheidsscheermes

Tip: gebruik de olie ’s avonds.

Tip: neem steeds een borstel van
everzwijnenhaar.

Tip: voor een perfecte aﬂijning van de baard
en om ingegroeide haartjes in de nek
te voorkomen.

Beard Brew Wilderness van Mr Bear Family
30 ml, € 19,50

De borstel van Mr Bear Family, € 19,95

Verchroomd veiligheidsscheermes
Edwin Jagger met Gillette-mesjes, € 76

Een scheerolie

Een haarpommade

Een parfum

Tip: de olie is transparant, ideaal voor
het creëren van de perfecte lijn voor je baard.

Tip: om het volume van de haren
te behouden breng je de pommade
aan op droog haar.

Omdat alles begint
met een persoonlijk parfum...

Acqua di parma Shaving Oil 30 ml, €42

Clay Pomade 60 ml
van Baxter of California, € 24
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At the Barber’s 100 ml
van Maison Margiela, € 115

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

Miles #24

Story - Mode

1. Vest, Filippa K 2. Hemd, Uniqlo 3. T-shirt, Howlin 4. Broek, Zadig & Voltaire
5. Sokken, Uniqlo 6. Sportschoenen, Jean Paul Knott 7. Zonnebril, Komono
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THE CLASSY RIDE
Zwarte zonnebril, witte neonverlichting en
een verlaten parking voor een date.
Elsa Fralon

Fotograaf
Nagib Chtaïb
Styling
Marine Gabaut
Productie
Elsa Fralon
Assistent-fotograaf
Xavier Bourgeois
Auto
Peugeot 3008
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Story - Mode

1. Tweedelig pak met vest en broek,
Café Costume
2. Trui, Howlin
3. Veterboots, Dr. Martens

38

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

Miles #24

1. Vest, Le Mont saint Michel
2. Top, Fred Perry
3. Broek, Edwin
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Story - Mode

1. Jeans, Marc O’Polo
2. Hoge schoenen, Dr. Martens
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Boven: 1. Parka, Stutterheim 2. Bomber, Essentiel 3. Hemd, Hackett 4. Broek en sokken, Uniqlo 5. Schoenen, Dr. Martens
Onder: 1. Jashemd, Stutterheim 2. Gestreept hemd, American Vintage 3. Broek, Weekday
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Story - Mode

1. Trui, Gant
2. Broek, Cos
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1. Vest, Gant
2. Hemd, Gant
3. Broek, Weekday
4. Horloge, Swatch
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Story - Mode

1. Vest, APC
2. Hemd, APC
3. Borek, APC
4. Zonnebril, Ace & Tate
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© Francq - Van Hamme 2017.

Depuis 20 ans, Vander Haeghen & C° vous
offre les solutions qui vous correspondent
pour protéger votre patrimoine.
Parce que chacun a son histoire…
Contactez-nous par l’intermédiaire de votre courtier d’assurance pour recevoir une offre sur mesure.

Prestige Home Protection
Fine Art Insurance
Prestige Car Protection
Classic Car Protection
Donation Cover,...

Sinds 20 jaar biedt Vander Haeghen & C° de
ideale oplossing voor het beschermen van
uw vermogen.
Omdat ieder zijn eigen verhaal heeft…
Ontdek onze ongelooflijke voorwaarden en contacteer ons
via uw verzekeringsmakelaar voor een offerte op maat.

Avenue des Nerviens 85, Bte 2 - Nerviërslaan 85, Bus 2
Bruxelles 1040 Brussel
Tel : +32 (0)2 526 00 10
info@vdhco.be  www.vdhco.be
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VERS VAN DE HAAK
De trend mag dan wel veggie zijn,
de liefhebbers van het betere
stukje vlees komen anno 2017 ook
steeds beter aan hun trekken. We
gaan op bezoek bij de nieuwe lichting slagers die een ommetje meer
dan waard zijn, van New York tot
Parijs, en van Londen tot Brussel.
Céline Pécheux

1. Magnus Reid, chef van het restaurant Legs.
2. Reid tatoeëert het vlees alvorens het te grillen.

1

2

Eerst kwamen de chefs uit hun keukens, nu is het de beurt aan de slagers om weerstand te
bieden tegen de industrialisering van het vlees. Hun doel: een revolutie teweegbrengen in de
manier waarop we vlees eten, vlees opnieuw smaak geven, weten waar ons voedsel vandaan
komt, respect leren opbrengen voor mens en dier. Vergeet het kleurige beeld van de slager met
een vlijmscherp mes en bebloede schort, deze neo-butchers bewijzen dat minder maar lekkerder vlees de betere keuze is.

New York, epicentrum
van de rock-’n-rollslagerij
Ze noemen zich Pat LaFrieda, Marlow &
Daughters of Tom Mylan. Ze komen uit New
York, zijn viriel, met soms een tatoeage en
vaak een snor. De Amerikaanse pers noemt
ze celebrity butchers… Jonge en trendy chefs
die ijveren om koeien weer in de wei te laten
leven en die onze consumptiegewoonten willen heruitvinden: bewust, ecologisch, evenwichtig, maar nooit saai. Hun slagerijen zijn
een aantrekkingspool voor jonge en vlotte
dertigers. Zij lagen aan de basis van de trend
van het ethische vlees wereldwijd.

Londen, het nieuwe mekka voor de carnivoor
De Britse hoofdstad viel als een blok voor Tom
Wilson en zijn slagerij The Ginger Pig die zijn
eigen runderen kweekt in het graafschap
Yorkshire. Hij is gevestigd in Marylebone, een
wijk in de Londense City of Westminster, maar
werkt ook op Borough Market en is de favoriete
leverancier van de beste restaurants van Londen. Onder zijn klanten een resem rockchefs,
zoals Magnus Reid, in een vorig leven tattookunstenaar. In zijn restaurant Legs in de hippe wijk
Hackney blijft nooit een tafeltje vrij. En er wordt
zelfs geﬂuisterd dat deze bevrijde chef zijn
vlees tatoeëert voor hij het op de grill legt.

Parijs, hoofdstad der haute-coutureslagers
Ook Parijs wordt stormenderhand veroverd
door de sterslagers. Boegbeelden van de
trend zijn Hugo Desnoyer en Yves-Marie Le
Bourdonnec. Zij staan voor een nieuwe generatie slagers, rebelser dan hun voorgangers, maar ook elitairder. Vlees is voor hen
iets chic én couture, hun prijslijst ﬂirt dan ook
meer met de tarieven voor maatwerk dan met
prêt-à-porter. Hun slagerijen bedienen de
restaurants met naam (L’Astrance, L’Arpège,
Le Chateaubriand, Pierre Gagnaire …), Alain
Ducasse, het Elysée en iedereen met de beter
gevulde portemonnee.

shopnbc.com
marlowanddaughters.com
the-meathook.com

thegingerpig.co.uk
legsrestaurant.com

le-bourdonnec.com
hugodesnoyer.com
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Brussel blijft niet achter
Slagerij Dierendonck uit Sint-Idesbald was
van bij het begin een pleitbezorger voor een
rationeel gebruik van vlees en groeide uit tot
het uithangbord van het groeiende groepje
voorstanders van het ambachtelijke, van terroir, van goed vlees. En alles wat daarmee samenhangt: een zeker art-de-vivre dat staat
voor het traditionele, tijdloze en hartelijke.
Naast zijn slagerijen en zijn restaurant Carcasse aan zee opende Dierendonck recent
een derde verkooppunt, in Brussel deze keer.
Hendrik Dierendonck leerde het vak al bij zijn
vader Raymond. De gedreven sterslager is
overigens niet alleen een harde werker, maar
ook een geniale communicator die zijn vak en
de waarden ervan op de voorgrond wist te
brengen en zo de grootste ﬁjnproevers weet
te verleiden voor zijn bijzondere stukjes vlees.

3. Portret van Hendrik
Dierendonck
4. Een familiegeschiedenis.
‘De Dierendoncks zijn mensen van
het land. Zowel vader Raymond
als zoon Hendrick staan met de
beide voeten op de grond en
zullen niet om het even wat tegen
om het even welke prijs verkopen.’
zegt René Sépul, mede-auteur van
The butcher’s book.
5. The butcher’s book brengt
het verhaal van de bekende
slagersfamilie van Sint-Idesbald.
Met zijn prachtige foto’s en de
teksten van René Sépul is dit
mooie boek één groot pleidooi
voor kwaliteitsvlees.
The Butcher’s Book, Kannibaal,
225 pages, 35 euro.
Beschikbaar in de boekhandel
en op uitgeverijkannibaal.be

dierendonck.be

©Thomas Sweertvaegher

3

De top van de vleesrestaurants
in Brussel
Met een ster. La Paix voor zijn
traditionele gerechten op topniveau
en voor het kwaliteitsvlees.
lapaix1892.com
Vintage. Friture René voor zijn
geruite plastic tafelkleden en de
heerlijke paardensteak.
Verzetsplein 14, 1070 Anderlecht
Eersteklas. Meet Meat voor zijn
Argentijnse vlees dat smelt in de
mond.

4

meetmeat.be
5

Copieus. Chumadia voor zijn
reusachtige côte à l’os tegen een
vriendenprijs.
Schotlandstraat 32, 1060 Sint-Gillis
Traditioneel. La Braise voor zijn in de
zaal bereide grillgerechten van 100%
lokaal vlees.
restolabraise.net
Trendy. Colonel voor zijn gerijpt vlees,
goddelijke frieten en verrukkelijke
sauzen.
colonelbrussels.com
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DE TIJD
VAN TOEN
Antoine Rauis, de goeroe van de verzamelhorloges en
een geïnspireerd zakenman, vertelt ons meer over zijn
grote passie.
Céline Pécheux

Als tiener begreep
ik al dat ik meer geld
zou verdienen met het
verkopen van een horloge
met rekenfunctie dan
door in de Quick te gaan
werken

Hoe ziet jouw succesverhaal eruit?
In 2002 stopte ik als advocaat en verkocht alles wat ik bezat om
een van de eerste e-shops voor tweedehandshorloges te beginnen en aan de Louizalaan een kleine boetiek te openen met mijn eigen
collectie in de vitrine. Een grote gok, want in België bestond dit beroep
nog niet. Tien jaar later had ik voldoende geloofwaardigheid en reputatie vergaard om te verhuizen naar een vijf keer groter pand. Na Brussel
opende ik Le Collection’Heure in Luxemburg en vervolgens trok ik naar
Parijs met een appartement-showroom waar ik klanten privé en op afspraak kan ontvangen. Mijn jongste project was de opening van een
winkel in Ibiza. Net als in Brussel en Luxemburg probeer ik er de markt
te veroveren nog voor het beroep er echt bestaat en dan een dominante
positie in te palmen. Weet je, als tiener begreep ik al dat ik meer geld
zou verdienen met het verkopen van een horloge met rekenfunctie dan
door in de Quick te gaan werken.
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Iconic Watches

Wat is voor jou een verzamelhorloge?
Het is een horloge waaraan je gehecht bent en
dat je graag wilt houden. Vanuit de markt bekeken is het een horloge dat zich onderscheidt
van de andere, door zijn zeldzaamheid, ouderdom of schoonheid.
Welke zijn de meeste gezochte merken?
Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Breguet.
En de meest gegeerde modellen?
De horloges die een verhaal vertellen. De mythische modellen die werden gedragen door
sterren, zoals de Rolex Paul Newman, de James Bond, de Steve McQueen... Of horloges
die zich onderscheiden door hun complicaties
of zeldzaamheid, zoals de Patek Philippe die
in 1939 werd gekocht door William Boeing. Er
zijn ook horloges die werden gemaakt voor bijzondere gebeurtenissen, zoals de Rolex voor
de eerste beklimming van de Mount Everest.
En als je er zelf eentje zou moeten uitkiezen?
De Rolex Daytona Paul Newman. Een behoorlijk zeldzaam horloge, omdat het indertijd niet
in de smaak viel en vrij slecht verkocht. Tien
jaar geleden was het 20.000 euro waard. Op
dit moment is dat tussen de 150.000 en 1 miljoen euro.
Een goede investering?
Ofwel een vintage Rolex Daytona, ofwel een
Patek Philippe Nautilus. Ze verliezen nooit
hun waarde, omdat er maar weinig van gemaakt werden en de vraag groot is. Voor de
liefhebbers met een meer bescheiden budget: een Rolex Sport Youngtimer, een Omega
Speedmaster of een Universal Genève met
complicaties.
Zijn vintagehorloges een vluchtwaarde?
Ja, maar niet om het even welk horloge! Het
is daarom belangrijk om goed en eerlijk te

worden geïnformeerd over de modellen die je
wel of juist niet moet kopen. Expertise en een
kwaliteitsgarantie zijn daarbij primordiaal.

1

En welk horloge koop je voor je vrouw?
Een eenvoudige stalen Rolex of een mooie vintage Cartier.
Waarmee is het voor jou begonnen?
Met een Omega Speedmaster. Ik was zestien
en nam de nachttrein de avond voor 15 augustus om het in Italië te gaan halen. Tien minuten voor sluitingstijd was ik bij de verkoper.
Welke horloges zetten je aan het dromen?
De verzamelstukken in hun oorspronkelijke staat, nog intact in hun doosje. Vorig jaar
verkocht een dame op leeftijd me een nieuwe
Rolex Daytona die al sinds 1968 zat opgeborgen in een kluisje en die ze eigenlijk vergeten
was… Ik was zwaar ontroerd.

2

Ondertussen ben je vijftien jaar bezig, wat
kan je nog boeien?
De uitdaging om een goed horloge, in een goede toestand, tegen een goede prijs en met de
goede onderdelen te vinden. Je moet eerst het
horloge vinden, dan de eigenaar overtuigen
om het te verkopen en dan een koper vinden.
Elke deal is een avontuur.

3

Was het vroeger beter?
Vroeger had elk huis een eigen identiteit, ziel
en vakmanschap. Vandaag zijn alle merken,
uitgezonderd enkele zeldzame zelfstandigen
zoals François Paul Journe, eigendom van
grote financiële groepen en doen ze allemaal
hetzelfde. Daarom is er tegenwoordig zoveel
interesse voor vintage.
Le Collection’Heure
Louizalaan 96, 1050 Brussel
collection-heure.be

4

RAUIS’ WOORDENBOEK IN 5 TERMEN
Luxe: Het meest misbruikte begrip van de voorbije vijftien jaar! Luxe staat voor exclusiviteit, zeldzaamheid en maatwerk. Tegenwoordig lijkt luxe echter bijna synoniem geworden voor een massa-industrie.
Tijd: Iets dat je verwaarloost vóór je veertigste, en waar het na je veertigste aan ontbreekt.
Verzamelaar: Iemand die eeuwig ontevreden is, rusteloos op zoek naar een bepaald
voorwerp, en niet meer geïnteresseerd zodra hij het gevonden en gekocht heeft, omdat
hij al denkt aan het volgende.
Motto: Verkoop iets en heb er spijt van.
Donald Trump: Een zakenman aan de macht... Een goede zaak voor de Amerikaanse
economie, maar misschien niet voor de Europese.
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1. Rolex Daytona
2. Patek Philippe
Nautilus
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3. Cartier LC Tank
4. Antoine Rauis

SIHH17

RONKENDE NAMEN
Het zijn moeilijke tijden en dus sleutelen de horlogemerken aan hun klassiekers om ze nog verder te verﬁjnen.
Net als de toppers onder de automotoren doen deze unieke uurwerken de harten van alle liefhebbers van
mechanische horloges sneller slaan.
Raoul Buyle

W

ie in dit digitale tijdperk verzot is op
mechanische uurwerken, wordt al
snel als een buitenbeentje gezien. De
complexe maar o zo mooie functies van een
mechanisch horloge kunnen in het land van
lasergestuurd genot wat uit de tijd lijken, vooral nu die op zowat alle elektronische toestellen
af te lezen valt. En toch… Meester-horlogemakers zijn eerst en vooral eigentijdse vaklui die
streven naar innovatie. Een horloge met zo-

genaamde complicaties vergt van de bouwer
groot vakmanschap bij zowel de vervaardiging
van het binnenwerk als de afwerking van het
model. Zo is er bijvoorbeeld de ‘minutenrepetitie’, voor velen de meest vervolmaakte uiting
van de horlogebouwkunst, waarbij een uiterst
complex mechanisme van hamertjes die op
een gong slaan, ervoor zorgt dat je de tijd niet
alleen op de wijzerplaat van je horloge kunt aflezen, maar ook kunt horen. Véél subtieler dan

1

een of ander elektronisch piepgeluid! De nieuwe generatie (Zwitserse) horlogemakers is vandaag te herkennen aan de hippe hoofdtelefoon,
een paar Nikes en het diamanten knopje in de
oorlel. Samen met gespecialiseerde informatici
ontwerpen zij gesofisticeerde raderwerken die
almaar betrouwbaarder en preciezer worden.
En ook vrouwen hebben intussen hun plaatsje
verworven in een beroep dat traditioneel een
machostempel droeg.

2

3

1. Ook dit is een mechanisch horloge! Robot Clock ‘Balthazar’ uit de reeks Horlogical Machines van het jonge horlogemerk MB&F (Maximilian Büsser and Friends)
2.Diamond Outrage, Audemars Piguet 3.Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee, het nieuwe topstuk uit de reeks Hybris Mechanica, die garant staat
voor de meest geavanceerde complicaties van Jaeger-LeCoultre
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D

e 27ste editie van het Salon International
de la Haute Horlogerie (SIHH) is voor horlogebouwers nog steeds de eerste barometer van het jaar. Perspectieven voor export,
omzet, orderboeken… Hier wordt de grondslag
gelegd van het gros van 2017 voor merken als
Cartier, Piaget, IWC, Audemars Piguet, Vacheron Constantin en Jaeger-LeCoultre. Met de ‘Carré des Horlogers’, een ruimte voorbehouden voor
vertegenwoordigers van de ‘nouvelle horlogerie’,
zit het SIHH intussen aan dertig exposanten
met de blik resoluut op de hedendaagse horlogebouwkunst gericht.
Duurste horloge op het salon: de Diamond
Outrage van Audemars Piguet, een gesloten
horloge dat rondom bekleed is met duizenden diamanten, het resultaat van 1.440 werkuren en

voor een geschatte prijs van meer dan een miljoen Zwitserse frank. Ter info: de uitvinder van
de wereldberoemde Royal Oak boekt een jaarlijkse omzet van ongeveer 900 miljoen Zwitserse frank voor een productie die bewust beperkt
wordt tot 40.000 stuks.
Meest gecompliceerde horloge: de Celestia
Astronomical Grand Complication 3600 uit de
collectie Les Cabinotiers van Vacheron Constantin. Niet minder dan 23 complicaties, voornamelijk rond astronomie, grijpen voor- en achteraan
dit horloge in elkaar en bieden onder meer een
drievoudige, door individuele raderwerken
aangedreven tijdsaanduiding (burgerlijke tijd,
zonnetijd en sterrentijd). Het volledig ingepaste
uurwerk bestaat uit maar liefst 514 onderdelen en is toch niet dikker dan 8,7 mm, terwijl de

4

6 veertrommels een autonomie van drie weken
garanderen.
Meest stijlvolle mannenhorloge: de Piaget
Altiplano (die dit jaar overigens zijn 60ste verjaardag viert), een ultradun horloge waarin
voor het eerst een tourbillon is ingewerkt. Met
Ryan Reynolds als hoogst charmante ambassadeur.
Meest sportieve horloge: de Excalibur Spider
Pirelli van Roger Dubuis. De horlogebouwer verwerkte het rubber van de banden (Pirelli) van de
winnende F1-bolide op de laatste Grote Prijs van
Monaco in de horlogebandjes.
Minst dure luxehorloge (wat haast onmogelijk lijkt): de nieuwe My Classima van Baume & Mercier, te koop vanaf 990 euro (met een
kwartsuurwerk).

5

6

4. Celestia Astronomical Grand Complication 3600 uit de collectie Les Cabinotiers van Vacheron Constantin 5. RM 50-03, Tourbillon Split Seconds Chronograph
van Richard Mille, de lichtste ooit (7 gram) gemaakt uit Graph TPT (afgeleid van grafeen). Richard Mille is de komende tien jaar partner van McLaren (F1) 6. Excalibur
Spider Pirelli van Roger Dubuis
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Reportage Riva

Life

EEN ICOON
WORDT GEBOREN
Voor liefhebbers van luxejachten en van design is
Riva de heilige graal, het hoogste goed waar klasse
en stijl centraal staan. Over Riva wordt gesproken
als over een kunstwerk: met respect en met ook
veel… zin. Maar hoe is de mythe eigenlijk ontstaan?
Xavier Daﬀe
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Reportage Riva
1

2

E

en Riva is mooi. Mooi als een zonsondergang
aan de oevers van het Iseomeer, waar het merk
175 jaar geleden het levenslicht zag. Mooi als
de mythe waar geduldig en gestaag aan gebouwd
werd. Riva als in ‘riviera’, drie wulps klinkende lettergrepen, synoniem voor levenskunst met een tintje
dolce vita, net als Anita Ekberg en Marcello Mastroianni in die schitterende film van Federico Fellini.
Riva, het pure plezier wanneer je voelt hoe de romp
gemaakt uit het beste hout door de golven klieft met
het spreekwoordelijke gemak dat alleen de topklasse kan bieden. Riva zet de modebakens uit en laat
anderen in zijn kielzog volgen, recht door zijn eigen
geschiedenis. Geschreven met een gulden pen!
Vakkennis en de juiste aanpak
Want Riva is vooral het verhaal van één man. Of liever
van één familie, met Pietro als stamvader. In 1842, na
een zware storm die de vissersboten van een dorpje
aan de oever van het Iseomeer heeft vernield, werpt
hij zich – met zijn vakkennis, zijn intuïtie en ook zijn
neus voor zaken – al snel op als reddende engel voor de
heropbouw van de vissersvloot, zodat de plaatselijke
economie er weer bovenop kan komen. Er is dan nog
geen sprake van plezierboten. In die tijd telt enkel nuttig werk om aan de onmiddellijke behoeften te voldoen,
zoals vracht- en passagiersvervoer… Maar wat Pietro
Riva nog niet weet, is dat hij de eerste bladzijde van het
verhaal schrijft. Het begin van een ware legende. Want
kort na de Eerste Wereldoorlog heeft Italië, net als de
rest van Europa, behoefte aan wat luchtigheid, aan
zorgeloosheid, aan far niente. En de heroplevende economie richt zich naar recreatie, naar een alternatief
voor de zwaarwichtigheid. Kortom, naar de zin om te
leven. Dat voelt ook zoon Serafino heel goed aan, want
tijdens het interbellum gaat Riva ook aan wedstrijden
deelnemen en zo verlaat hij het pad van louter utilitaire vaartuigen. De bocht is ingezet.
Verzamelaarsobject
Na de Tweede Wereldoorlog komt Carlo Riva aan het
hoofd van het bedrijf te staan, waardoor het merk zijn
echte adelbrieven verwerft, ook omdat hij al snel de
voordelen van goede marketing en stevige communicatie inziet. In de jaren 50 lanceert hij een gamma van
plezierboten waarbij wordt gekozen voor de allerbeste
materialen zoals mahoniehout en voor een vooruitstrevend design. Uit die periode dateert het gamma
van de beroemde Ariston, de Tritone (de eerste met

1. Het wondermooie
verhaal van Riva begint
eigenlijk in 1842 aan de
oevers van het Iseomeer.

3

2. Vanaf de vroege jaren
50 valt de wereldwijde
jetset – op zoek naar
wat meer far niente –
massaal voor Riva, wat
de naamsbekendheid van
het merk alleen maar doet
ﬂoreren.
3.. In de jaren 30 begint
Riva ook aan wedstrijden
deel te nemen, en dat
levert het merk heel wat
titels en records op.
4. In de jaren 50 en 60
eﬀent het gamma Tritone
het pad voor een latere
ster: de Aquarama,
intussen een waar
cultobject (hier rechts).

4
twee binnenboordmotoren) waarvan Anita Ekberg een exemplaar koopt en zo de naamsbekendheid van het merk een duwtje in de rug geeft, en de Sebino. Maar zijn visionaire talent is ongetwijfeld nergens beter terug te vinden dan bij de knappe Aquarama, die voor de
luxejachten is wat Ferrari of Lamborghini voor de auto’s zijn: ware iconen. Tegenwoordig is de
Aquarama een echt verzamelaarsobject geworden waar welgestelde liefhebbers op de tweedehandsmarkt enorme bedragen voor veil hebben, en omwille van de zeldzaamheid zijn die
niet eens overdreven te noemen. Ze willen een Aquarama, alleen maar om te kunnen zeggen
dat ze er één hebben, niet eens om ermee te varen. Zoals een kostbaar, angstvallig bewaard
kunstwerk dat dient als bevestiging voor de eigen goede smaak… en financiële mogelijkheden. Sinds 2000 maakt Riva deel uit van de groep Ferretti, maar de familie bezit nog steeds de
concessie die Carlo in 1959, met de uitzonderlijke toestemming van prins Reinier, in de rotsen
van de haven van Monaco heeft laten uitgraven. Daar worden vandaag nog altijd een tiental Aquarama’s onderhouden en hebben ze hun winterstalling, aan de zijde van een recente
Aquariva, hun opvolger in composietmateriaal en met een erg gelijkaardig design. Maar sst,
ze zijn nu nog in winterslaap, in het volste besef van hun aantrekkingskracht zodra het mooie
weer op de beroemdste rots ter wereld weer aanbreekt…
54
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Reportage Riva

U

it de liefdevolle ontmoeting tussen twee
Italiaanse stijliconen ontstond de Fiat
500 Riva, een bekoorlijke mix van stijl
en plezier. Sinds de lancering in 1957, in dezelfde periode waarin ook de Riva een groeiend
succes kende, is de Fiat 500 één van de iconen
van het Italiaanse industriële design geworden. Intussen is de kleine stadswagen voor de
autowereld al even onmisbaar als de Riva in de
branche van de luxejachten.
60 jaar later flaneert de moderne versie van de
Fiat 500 speciaal voor Miles langs de kustboulevard van Monaco als ware diva in Riva-uitvoering. Eyecatchers zijn een mahoniehouten
dashboard en versnellingspookknop, specifieke lederen bekleding, stijlvolle sierstiksels
en tal van verwijzingen naar de wereld van de
luxejachten.

FIAT 500 RIVA
DOLCE VITA
Stijl zoekt stijl. Geen wonder dat de Fiat 500 zich
spiegelt aan de jachten van Riva.

John Jeanquart
Foto’s : Geoﬀroy Libert
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Het enfant terrible van de zeilwereld

Alex Thomson

The Player

Noem Alex Thomson gerust het enfant
terrible van de zeilwereld. Niks mis mee,
als je de grote gangmaker van de achtste editie van de Vendée Globe was.Op
20 januari voltooide de skipper uit Wales
aan boord van de monohull Hugo Boss
zijn non-stop solozeilwedstrijd om de
wereld zonder hulp van buitenaf na 74 dagen, 19 uur en 35 minuten. Dat was 16 uur
meer dan de Bretoense winnaar Armel
Le Cléac’h. Alex Thomson is zeiler, maar
daarnaast ook een markante persoonlijkheid. Er zijn niet alleen de YouTube-ﬁlmpjes die het verschil maken, maar ook zijn
grote droom: de eerste niet-Franse skipper worden die de Vendée Globe wint.
Boris Rodesch
Hoe voelt het na 74 dagen aan boord?
Ik ben ontzettend moe. De Vendée Globe is een echte beproeving, zowel mentaal als lichamelijk. Zo zijn
mijn beenspieren een stuk zwakker geworden. Aan
boord worden vooral de spieren van de romp en de armen aan het werk gezet.
Ga je nu een jaar lang slapen?
Toch niet, maar de recuperatietijd is lang. Het vergt
bijvoorbeeld meerdere weken om weer een normaal
slaapritme te vinden.
Wat heb je tijdens de zeilwedstrijd het meest
gemist?
Mijn gezin en familie.
Wat mis je het meest aan land?
Mijn deelname aan de Vendée Globe werd in de eerste plaats ingegeven door competitiedrang. Het is top
om deel te nemen aan een wedstrijd die de klok rond
en week na week blijft doorgaan. Ik mis doorgaans al
snel de competitie.
Met hoeveel mensen werkt Alex Thomson samen
voor een Vendée Globe?
Deze solozeilwedstrijd werd voorbereid door een team
van ongeveer twintig mensen bij Alex Thomson Racing.
Hoeveel tijd is er nodig om de Vendée Globe voor
te bereiden?
Reken op vier jaar. De voorbereiding is erg belangrijk.
Ik heb mijn personal trainer om me fysiek in vorm
58
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GEBOORTEDAT
UM: 18 april 1974
GEBOORTEPLA
ATS: Bangor, W
ales
PALMARES: 3 e
in de Vendée G
lobe 2012 / 2e
Vendée Globe 20
in de
16. Won in 1999
de
Clipper Round Th
World Race en
werd zo de jong
e
ste winnaar va
zeiltocht rond de
n een
wereld / houder
van het wereldr
24 uur solozeile
ecord
n
TEAM : Hugo Bo
ss
Hugo Boss | The
SkyWalk by Alex
Thomson
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Het enfant terrible van de zeilwereld
te krijgen en werk ook met een sportpsycholoog
om mentaal helemaal klaar te zijn.
Hoe ziet een typische dag in de Vendée Globe
eruit?
Er is niet zoiets als een typische dag! Er kan vanalles gebeuren, op elk moment mag je het onverwachte verwachten. Het is een inspanning die 24
uur lang blijft doorgaan.
Wat was het verschil tussen je eerste Vendée
Globe in 2004 en de meest recente?
De voorbereidingstijd. In 2004 hadden we zes
maanden. Bij de laatste editie ben ik er vier jaar
mee bezig geweest. De boten zijn ook veel sneller.
Ik had bovendien een volledig nieuwe boot, de
Hugo Boss.

Op die manier kon ik de omstandigheden aan
boord wat toelichten. Het is niet eenvoudig om drie
maanden alleen te zijn. Ik hoop dat ik verduidelijking heb gegeven bij het leven aan boord tijdens
een solozeiltocht rond de wereld.
Is er veel opschepperij?
Helemaal niet. De antwoorden op mijn berichten
op de sociale media waren een belangrijke bron
van motivatie om tijdens de wedstrijd almaar te
blijven doorgaan. Het is een enorme steun om te
weten dat al die mensen ons volgen.
Luister je naar de interviews van de concurrentie?
Mijn team aan land beheert dit soort informatie en
bezorgt me wat ik moet weten.

Je zette het wereldrecord 24 uur solozeilen op
je naam. Zijn dergelijke records belangrijk?
Ze zijn niet echt belangrijk, maar het blijft een opsteker. Ik ben ervan overtuigd dat de Hugo Boss
nog sneller kan.
Hoe voelt het om omgeven te zijn door zoveel
Franse zeilers?
De Vendée Globe wordt gedomineerd door Franse
skippers. Het was een eer om te strijden tegen enkele van de beste zeilers ter wereld.
Blijf je vasthouden aan je doelstelling om als
eerste niet-Fransman de Vendée Globe te
winnen?
Inderdaad, ik droom nog steeds van een overwinning in de Vendée Globe. Ik veroverde al de derde en
de tweede plaats, enkel de mooiste mis ik dus nog.
Het contact met de media via interviews tijdens de
race was echt wel uniek...

60

Je grootste angst?
In een wedstrijd moeten opgeven omwille van een
technisch probleem.
Dankzij foils worden de boten almaar sneller.
Betekent dit dat we ons op een cruciaal moment in de evolutie van het zeilen bevinden?
Een foil is een draagvleugel. Wanneer de boot
sneller gaat varen, duwen de vleugels deze naar
boven waardoor je op het water ‘zweeft’. Zo verlaagt de weerstand waardoor je hogere snelheden
haalt. Indien het reglement van de IMOCA minder
streng was, zouden alle boten kunnen vliegen. Het
komt er nu opaan een evenwicht te vinden tussen
technische vernieuwing en kostprijs.
Wat is de topsnelheid van je boot?
Bij de jongste editie van de Vendée Globe haalde ik
snelheden tot 37,2 knopen (68,89 km/h).
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Ik mis doorgaans
al snel de
competitie

Luister je aan boord naar muziek?
Nooit. Ik wil op elk moment de boot kunnen horen,
om snel te kunnen reageren bij vreemde of gewijzigde geluiden.
Welke tip zou je aan een beginners geven?
Dat dit geen sinecure is. Alles is een kwestie van
minutieuze voorbereiding en planning, elke wedstrijd opnieuw.
Je grootste inspiratiebron?
Sir Robin Knox Johnson (Britse zeiler die als eerste een non-stop solotocht rond de wereld maakte, nvdr.) Die man blijft me verbazen en het is een
groot werker.

zeilschip geboekt. Ik kijk ernaar uit. Ze heeft me
beloofd dat er een dubbel bed, een douche en een
badkamer is. Heel verschillend dus van de Vendée
Globe.

De Skywalk en de Keelwalk na de Mastwalk,
wat wordt je volgende uitdaging?
We hebben net de Vendée Globe achter de rug. Ik
kan nu nadenken over nieuwe ideeën, nieuwe uitdagingen. Wacht maar gewoon even af…

Wie is je favoriete atleet?
Mo Farah. (Britse atleet, 4 keer wereldkampioen,
op de 5.000 en 10.000 meter tijdens de Olympische
Spelen van Londen in 2012 en Rio in 2016, nvdr.)

Wat is je belangrijkste motivatie voor het
maken van deze video’s, die uiteindelijk toch
vooral publiciteit voor Hugo Boss zijn?
Me amuseren: boeiende personen voorstellen om
onze sport bekend te maken bij een zo groot mogelijk publiek.

Ben je geïnteresseerd in de Formule 1?
Ja
Deel je de mening dat de F1 steeds minder
aantrekkelijk wordt?
De recente veranderingen – het vertrek van Bernie Ecclestone – kunnen voor een nieuwe wind
zorgen. Ik wacht vol spanning de evolutie af.

Als je één boot zou moeten kiezen voor de rest
van je leven?
Een comfortabel cruiseschip.

Nog een laatste: stel dat je opnieuw zou mogen
beginnen?
Zulke overpeinzingen zijn niet aan mij besteed.

Houd je ervan om voor je plezier te zeilen?
Mijn vrouw heeft net een verblijf op een droom61
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Stoﬀel Vandoorne

The coming man

Op 26 maart, de dag van zijn 25ste verjaardag,
staat onze landgenoot Stoﬀel Vandoorne aan
de start van het nieuwe F1-seizoen. Hij wordt
in de geschiedenis de 22ste Belg die zijn eer
verdedigt op het hoogste niveau van de autosport. Op en naast het circuit wordt de rijder
bij McLaren-Honda, waar hij Jenson Button
vervangt, gezien als een van de toekomstige
F1-sterren. Wij konden hem strikken tijdens
een mediamarathon...
Thierry Wilmotte
Foto’s: McLaren

Het is onmogelijk
om niet aan Formule 1
te denken
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Stoffel, nog een interview…
Ik zit natuurlijk liever achter het stuur, maar
dit maakt deel uit van de job, dus go ahead!
Als we dan toch mogen: wat staat er op je
loonbriefje?
Jullie durven… Maar helaas, ik mag contractueel niets zeggen. Maar laten we zeggen dat
ik niet mag klagen. Des te meer omdat geld me
in dit stadium van mijn carrière niet veel kan
schelen.
Echt? Betekent dit dat je bereid zou zijn om
gratis te rijden?
Ja, natuurlijk! Voor mij telt alleen dat ik het
team kan helpen om opnieuw de top te bereiken, en me dan ten volle in te zetten voor overwinningen en titels.
Is dat niet een beetje cliché?
Misschien wel, maar zo zie ik het wel: ik heb
gewonnen in alle disciplines waarin ik actief
was, en ik zie niet waarom ik hiermee zou
moeten stoppen nu ik actief ben in de F1!
Het leven van een beroemdheid…
Eerlijk waar, dat is niet waar ik naar op zoek
ben. Al klopt het wel dat men mij begint te herkennen. Ik sta perplex van het aantal mensen
dat een handtekening of een selfie komt vragen. Het is trouwens grappig dat ik als een
beroemdheid wordt beschouwd, terwijl ik zelf
niet veranderd ben. Ik hoop trouwens dat mijn
familie en mijn vrienden mij niet anders gaan
bekijken.
Kan je nog een winkel binnenstappen zonder
om de 10 seconden aangesproken te worden?
Ja, ja, toch wel (lacht).
Ben je trouwens een shopper?
Neen, niet echt. Maar als ik ga shoppen, dan is
dat meestal als ik in het buitenland zit.
Omdat het moet of omdat het aangenaam is?
Niet echt omdat ik graag ga shoppen. Wanneer
ik de kans heb, koop ik veel ineens, dan kan ik
even voort. Ik koop ook best veel op het internet.
En eerder kleding of videospelletjes?
Kleding! Ik koop bijna geen spelletjes meer.
Vroeger speelde ik best veel, maar nu heb ik

een groot spel, namelijk onze simulator. En
daar ontwikkel ik mijn vaardigheden voor de
echte wedstrijden, in een racewagen. Dat is
stukken boeiender.
Zijn er momenten dat je niet aan de F1 denkt?
Nee, dat is onmogelijk. Zelfs wanneer ik met
vakantie ben, kan ik maar moeilijk aan iets
anders denken.
Wat doe je als je eindelijk met vakantie bent?
Niets! Ik kan me rustig in een zetel laten zakken voor een film, of misschien eerder nog series. Maar dat gebeurt maar zelden. Eigenlijk
ga ik liever wat drinken met vrienden. Ik woon
in Richmond, een voorstad van Londen. Er zijn
daar heel wat leuke plekjes.
Jacky Ickx zegt van jou dat ‘je niet meer vrij
bent’…
Hij heeft gelijk, dat is tegenwoordig het lot van
alle beroepspiloten: ons leven draait rond de
planning. En die beheer ik niet meer zelf! Het
is trouwens een vriend, Alessandro, die mijn
agenda beheert.
Maar je hebt toch nog wel een beetje tijd om
wat te ontspannen? Wat is bijvoorbeeld de
laatste film die je in de cinema hebt gezien?
Oh la la, je doet me nadenken! Ik zou het me
moeten herinneren want het is nog niet zo
lang geleden, laten we zeggen ongeveer 3
maanden. Dat moet ‘The Girl on the Train’ geweest zijn.
En het laatste boek?
Dat was het boek door Aki
se dokter die veel voor
McLaren heeft gewerkt,
en die helaas is overleden aan kanker. Al
goed dat ik toch dat
boek heb gelezen, anders had ik hier niet
veel kunnen antwoorden, ik ben geen lezer.
Muziek dan?
Nog zo’n domein waar
je me niet veel over
moet vragen, ik ben
echt geen

63

Hintsa, een Fin-
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muziekkenner. Als ik iets hoor dat ik leuk vind,
zoek ik het op met Shazam en voeg ik het toe
aan mijn playlist, dat is alles…
Kortom, je leeft en droomt F1! Wat zou je
gedaan hebben als je geen racepiloot was
geworden?
Eerlijk waar, ik weet het niet. Ik heb dit altijd
gewild. Ik droom ervan sinds mijn 6de, toen ik
startte met indoorkarting. Al durfde ik in mijn
kindertijd nog niet te veel aan de F1 denken, ik
wist immers goed dat mijn ouders niet de middelen hadden om ernaartoe te gaan.
Het is toch je papa die…
Ja, inderdaad. Hij had een verrassing van formaat: hij had me in het geheim ingeschreven
voor de Stuurwiel-wedstrijd van het RACB National Team. Dat was in 2009, de start van het
avontuur. En acht jaar later sta ik nu in de F1…

De Formula E, is dat iets voor jou?
Ach, nu even liever niet, ik zit net in de F1. Des
te meer omdat ik denk dat het niet erg snel
gaat. Alhoewel, we moeten toegeven dat er
grote stappen voorwaarts worden gezet en dat
veel constructeurs ermee bezig zijn. Maar op
dit moment is het voor mij toch vooral de F1!
En vooral geen uithoudingsraces waarbij
verschillende racepiloten elkaar aflossen?
Ik geef toe dat ik een echte enige zoon ben, best
een tikje egoïstisch…
Je wilt met ons toch een glas delen?
Op voorwaarde dat het geen alcohol is...
Je drinkt nooit alcohol?
Nooit is wat overdreven. Ik drink wel af en toe
een glas, maar ik hou er niet van. Ik hou wel veel
van champagne, maar dan op het podium!
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Ik droom van Formule 1
sinds mijn 6de
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DUEL AAN DE TOP
Een geïllustreerde kijk op de meest beklijvende hanengevechten uit de sportgeschiedenis.
Om de kop van deze nieuwe rubriek af te bijten, heeft Miles gekozen voor het duel
tussen Alain Prost en Ayrton Senna.
Boris Rodesch
Illustratie: A. Kool

W

e blikken nog even terug op deze
unieke rivaliteit die vanaf eind jaren
80 tot aan het begin van de jaren 90
kleur gaf aan de wereld van de Formule 1,
zowel op het circuit als in de paddocks. Voor
journalisten, piloten, F1-fans en zelfs de leiding van de internationale automobielfederatie FIA was het haast onmogelijk om geen
kamp te kiezen: je was voor Senna of voor
Prost.
Alain Prost, ook wel ‘Le Professeur’ genoemd,
werd vier keer wereldkampioen en was bekend voor zijn wetenschappelijke aanpak
van de races. Aan de andere kant had je

Ayrton Senna, alias ‘Magic Senna’, die over
bovennatuurlijke rijkunsten leek te beschikken, als het wegdek er spekglad bij lag. Hij
veroverde drie wereldtitels. Tussen 1985 en
1993 verdeelden ze onder elkaar zeven van
de negen wereldtitels.
Voor drie edities werd de ultieme strijd geleverd op het asfalt van het circuit van Suzuka,
tijdens de Grote Prijs van Japan. Terugblik op
dit topduel!
Seizoen 1988: bevestiging
Aan het einde van het seizoen 87 stelt de
dan al tweevoudige wereldkampioen Alain
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Prost alles in het werk om het jonge supertalent Ayrton Senna naar McLaren te halen. En het lukt hem. Tot grote vreugde van
teambaas Ron Dennis, die met zijn twee
toprijders in 1988 vijftien van de zestien
races wint. Senna viert zijn eerste wereldtitel in Japan, na een historische race. Bij
de start, vanop de polepositie voor Prost,
raakt Senna niet goed weg, maar hij profiteert van een welgekomen stortbui om zijn
achterstand goed te maken en uiteindelijk
de race te winnen met 13 seconden voorsprong op ‘Le Professeur’. ‘Magic Senna’ is
geboren!
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Ayrton Senna en Jean-Marie Balestre

Seizoen 1989: confrontatie
In 1989 doken de eerste echte spanningen op
in San Marino, waar Senna het niet-aanvalspact
voor de eerste ronde schond. Maar dat was nog
niets in vergelijking met de nerveuze sfeer die
op het einde van het seizoen in de paddocks van
Suzuka heerst. Prost wordt wereldkampioen als
Senna de race niet uitrijdt. De Braziliaan moet
winnen om nog enige hoop te kunnen koesteren
op de titel. Na 46 ronden rijdt Prost aan de leiding,
maar in een chicane probeert de snellere Senna
hem in te halen. Prost gooit brutaal de deur dicht
en veroorzaakt zo een crash. De Fransman moet
opgeven, terwijl de Braziliaan met de hulp van
de baancommissarissen weer kan vertrekken.
Senna wint de race en het lijkt erop dat de titelstrijd weer helemaal openligt. Maar dat was buiten de waard gerekend, in de persoon van de omstreden Jean-Marie Balestre, FIA-president van
1985 tot 1993. Na de race besluit hij om Senna
te diskwalificeren omdat hij de chicane heeft afgesneden. We kennen allemaal het beeld van ‘Le
Professeur’ die zich naar de wedstrijdcommissarissen rept om het manoeuvre aan de kaak te
stellen. Triest… Prost viert zijn derde wereldtitel
met gebogen hoofd. Bij Senna staat de weerzin

op zijn gezicht te lezen. Zeggen dat Balestre het
verloop van het kampioenschap kon beïnvloeden, is een understatement…
Seizoen 1990: scheiding
Prost is overgestapt naar Ferrari. De twee rivalen zijn niet meer on speaking terms. Prost
is het gedrag van Senna beu en Suzuka wordt
andermaal het decor van een trieste finale.
Nu zijn de rollen omgekeerd. Senna is wereldkampioen als Prost de finish niet haalt. Net
zoals in de voorbije twee edities staan de twee
kemphanen op de eerste startrij. Voor de race
is er al heel wat gebeurd. Eerst is er een meeting waarin Jean-Marie Balestre blijk geeft
van een kort geheugen en de rijders unaniem
laat stemmen voor het recht om de chicane
af te snijden. Senna voelt zich verraden en
verlaat de zaal. De ‘koning van de polepositie’ vraagt vervolgens om aan de andere kant
van de baan te mogen starten, omdat de pole
op het vuile stuk ligt. Zijn verzoek wordt eerst
ingewilligd door de wedstrijdleiding, maar
uiteindelijk toch geweigerd na tussenkomst
van Jean-Marie Balestre. Vandaar de uitzonderlijk zware sfeer die heerst op de startgrid.
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Amper acht seconden na de start is het verdict
al gevallen. De Ferrari nam de beste start en
in de eerste bocht volgde de crash. Senna reed
bewust in op Prost. Wraak of overmoed door
een overdreven geloof in eigen kunnen? De
race, die wordt gevolgd door miljoenen tv-kijkers, is opnieuw een fiasco. Ayrton Senna is
voor de tweede keer wereldkampioen. Prost
is woedend.
De Formule 1 had drie seizoenen achter de
rug, die diep in de autosportgeschiedenis gegrift staan. Ayrton Senna zou in 1991 nog een
derde wereldtitel toevoegen aan zijn palmares, terwijl Alain Prost in 1993 zijn helm aan
de haak hing met een vierde titel op zak. Het
seizoen daarna volgde Senna de Fransman
op bij Williams-Renault. Toen hij in de zevende ronde van de Grote Prijs van San Marino
aan de leiding reed, maakte de Braziliaan een
enorme crash in de Tamburello-bocht op het
circuit van Imola. Die werd hem fataal…
Enkele minuten voor de race had TF1 nog de
volgende boodschap van Ayrton Senna uitgezonden, die was opgenomen tijdens de vrije
trainingen: Om te beginnen hallo aan onze
vriend Alain. Ik mis je, Alain…’
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Formula E

Alain Prost

De professor

Alain Prost, recent aangesteld als ‘speciaal adviseur’ voor het
F1-project van Renault, bundelde in 2014 zijn krachten met
Jean-Paul Driot voor de oprichting van de renstal e.dams in de
Formula E. De resultaten bleven niet uit, want de Franse renstal veroverde intussen alle wereldtitels sinds de lancering
van het Wereldkampioenschap FE! Deze nieuwe discipline, zijn
rivaliteit met Ayrton Senna en zijn mening als kenner over het
laatste nieuws uit de F1, het kwam allemaal aan bod tijdens ons
gesprek met deze viervoudige wereldkampioen F1 tijdens de Grote
Prijs Formula E in Buenos Aires.
Boris Rodesch - John Jeanquart

Wat is het belangrijkste verschil tussen de
F1 en de Formula E?
Het zijn twee heel verschillende disciplines,
zowel technologisch, als in aanpak én conceptueel. De Formula E wordt op stratencircuits
en op één dag gereden. Iedereen beschikt ook
over dezelfde technologie en alle budgetten
gaan eerder naar ontwikkeling dan naar enkel
prestaties. De belangrijkste doelstelling is om
deze nieuwe technologie geloofwaardigheid
te geven door ze te demonstreren in steden
en indien mogelijk een ander en vooral jonger
publiek aan te trekken. De F1 is het hoogste
niveau van de automobielsport, met spitstechnologie. Het zou voor de beide disciplines niet
correct zijn om ze te willen vergelijken.
Welke rol bekleedt u precies binnen de
renstal Renault e.dams?
Jean-Paul Driot, voorzitter en grondlegger van
het DAMS Team, dat al meerdere titels behaalde in de GP2 en de Formule Renault 3.5 Series,
boog zich natuurlijk over het technische gedeelte, terwijl ik me met mijn competenties als
ambassadeur van Renault meer bezighoud met
de marketing en de communicatie.
We vinden in de Formula E de zoon van
Nelson Piquet, de neef van Ayrton Senna,
jouw zoon Nicolas en (andere) voormalige
F1-rijders. Heeft de FE behoefte aan deze
grote namen?
Dat is geen behoefte, maar een logisch gevolg.
In de GP3 zien we bijvoorbeeld de zoon van

Jean Alesi en in de F1 de zoon van Jos Verstappen en de zoon van Carlos Sainz. Zie het als
een soort van natuurlijke evolutie.
De Formula E: een nooduitgang voor iets
minder getalenteerde coureurs?
Ik meen van niet. Het is een volledig nieuwe
discipline. Er groeit bij de rijders zelfs een
soort nieuwsgierigheid, vooral in de F1. Sommigen overwegen misschien wel om hun carrière in de Formule 1 vroeger dan voorzien te
beëindigen en over te stappen naar de Formula E. Deze technologie vertegenwoordigt de
toekomst. De negatieve connotatie die er misschien in het begin nog was, is ondertussen
helemaal weg.
Gaat er een dag voorbij zonder dat er ergens iets wordt gezegd over je rivaliteit met
Ayrton Senna?
Dat is het leven, al is ‘elke dag’ gelukkig een
beetje overdreven. Maar het verhaal van die
rivaliteit hoort er wel bij.
Een anekdote?
Er is niet één anekdote, er zijn massa’s verhalen en iedereen maakt ook zijn eigen geschiedenis, dat is de hele schoonheid van de
sport.
Het beste en ergste moment van uw
carrière?
Het beste is de totaliteit, het geheel. Er is
geen kampioenschap of race in het bijzonder, maar eerder het feit dat ik een
sport mocht beoefenen waarvoor ik
68
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Formula E

zeker niet voorbestemd was. In de familie zat
er niemand in de autosport en persoonlijk was
ik eerder geboeid door voetbal. Ik ben bijna per
toeval autoracer geworden…
Natuurlijk waren er ook veel mindere momenten. Het is een beroep dat wordt gekenmerkt door frustraties. De ongevallen van
vrienden, de ziekte van mijn broer op het
moment dat ik strijd leverde in mijn eerste
kampioenschap… Over een periode van dertig à veertig jaar kunnen er niet alleen goede
momenten zijn.

Ik was eerder
geboeid door
voetbal…
er altijd maar één winnen, maar dat volstaat
niet om automatisch te spreken van rivaliteit.
Het recente vertrek van Bernie Ecclestone:
een goede zaak?
Ik zou dat niet stellig durven te beweren. We
zullen het nooit weten. Ik ben de eerste om te
zeggen dat we hoe dan ook geen kritiek mogen
geven. Wat hij gedaan heeft voor de sport, is
immers uitzonderlijk. Het is normaal dat er ooit
een einde aan komt. Alles gaat in cycli en een
nieuw tijdperk is aangebroken. Ik hoop dat men
hem blijft betrekken bij bepaalde beslissingen.
De autosport is een bijzonder complexe wereld
en Bernie heeft die goed weten te leiden.

Welke is de mooiste rivaliteit uit de sportgeschiedenis?
Wanneer twee topatleten elkaar het vuur aan
de schenen leggen, winnen ze allebei aan populariteit. Er is niets mooier dan winnen van
je grootste rivaal. Het wordt helemaal fantastisch als die rivaliteit zich beperkt tot enkel het
sportieve, zoals recent tussen Roger Federer en
Rafael Nadal. Soms wordt die rivaliteit ruimer,
maar ook dat is niet erg. Destijds met Lendl en
Connors of McEnroe gebeurden er bizarre dingen, maar nooit echt té, en dat was mooi. Denk
bijvoorbeeld ook aan de rivaliteit tussen de
voetballers Ronaldo en Messi: dat is top!

Een woordje over onze landgenoot Stoffel
Vandoorne?
Hij maakt deel uit van de groep jonge rijders die
nu aantreden in de F1 en die het talent hebben om
er hun stempel op te drukken. Hij zal veel aandacht weten te trekken, omdat er terecht wordt
verwacht dat hij zal uitgroeien tot een van de
groten. Hij heeft een topimago, zowel op het circuit als daarbuiten. Hij zal zich moeten bewijzen,
maar hij vertrekt vanuit een zeer stevig basis.

Eerder Rosberg of Hamilton?
De media en het publiek zien graag rivaliteit,
maar we moeten daar toch mee oppassen.
Neem nu het geval Rosberg/Hamilton. Velen
probeerden die rivaliteit te stimuleren door ze
voortdurend tegen elkaar op te zetten, maar
zo werkt dat niet. Ze waren met twee en er kan
70
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Porsche Golf Cup 2017
Club

Porsche owners

Club members

Royal Sart-Tilman

19/5

20/5

Royal Zoute

23/6

24/6

Royal Antwerp

08/9

09/9

Royal Latem

15/9

16/9

29/9

30/9 + 1/10

Belgian Final
Royal Waterloo

World Final
Mallorca

05/2018

Information:
www.porschegolfcup.be

Organisation: Golfstar Europe - denis.heskin@golfstareurope.com
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Qualifying Competitions 2017

Exclusief

Deze nieuwe ‘GT Kia Stinger’ verdient zeker een plaats in Miles! We
kregen de kans om de Europese lancering van de auto in Milaan bij te
wonen en na enkele gins mochten we de hand schudden van Grégory
Guillaume, de ontwerper van deze bijzondere bolide. Die antwoordt als
volgt op onze vraagstaart van Proust.
John Jeanquart

Een kleur?
Normaal blauw, maar vanavond natuurlijk
rood!

Een man die je bewondert?
Hartmut Warkuss, de designer van
Volkswagen Group, hij was mijn mentor.

Een seizoen?
De zomer en het geluid van de krekels.

Een vrouw?
Mijn eigen vrouw, uiteraard!

Een song in loop in je auto?
Voor de lancering van de Stinger waren de
Stones wel een goed idee geweest! Neem
bijvoorbeeld ‘Emotional Rescue’ of ‘Sympathy
for the Devil’.

Een guilty pleasure?
Een verlaten landweg, op een vroege
zondagochtend.

KIA
STINGER

Een onmisbare optie?
Een sportuitlaat.

Een film?
Om in het thema te blijven: ‘The Swimming
Pool’ omdat er een Maserati Ghibli in voorkomt,
en dat was een inspiratiebron voor de Stinger.
Een website?
www.petrolicious.com

Je eerste auto?
Een Renault 5 TS van 1978.
Je droomauto?
Een Ferrari 288 GTO.
In je handschoenkastje?
Een blocnote en een potlood beroepsmisvorming.

Een Instagram-account?
Mijn zus, omdat ze ver weg woont...

En in je koffer?
Een reistas met het strikte minimum voor
het geval ik problemen heb met een van mijn
oldtimers.

Een kunstenaar?
Gerhard Richter, een getalenteerde Duitse
schilder.

Strikt turbo
Omdat een turbo helemaal ‘in’ is
en ﬂink wat vermogen levert, pakt
de Stinger enkel uit met motoren
met drukvulling: 255 pk of 370 pk.

EXCLUSIEF
IN MILES:

*

Noblesse oblige
De Stinger is uitgerust met achterwielaandrijving.
Maar geen zorgen, ook een integrale transmissie
(4x4) is verkrijgbaar.

Coupéproﬁel
Het vloeiende design
en de aﬂopende lijnen
maken van de Stinger
zonder twijfel
de meest rasechte
Kia ooit!

*

Languit
Omdat ruimte en comfort vooropstaan, kreeg de Stinger een 2,90 m lange wielbasis aangemeten voor puur GT-genot.
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Expo

Subculture

Robot Daft Peunk - First Step On Earth, een expo met
de foto’s van Nicolas Charlet & Bruno Lavaine.
Van 16 maart tot 15 april. Atelier Relief, Vilain XIIII-straat,
1050 Brussel. atelier-relief.com

DE EERSTE KEER

OP AARDE
Enkele maanden geleden brachten de notoire grappenmakers Nicolas
Charlet en Bruno Lavaine (bedenkers van ‘Messages à caractère informatif’ op Canal+ in de jaren 90) ‘A la recherche de l’ultra-sex’ uit, een boek met
dvd. Geïnspireerd door een ruimtepornoﬁlm uit de jaren 70 volgen ze de
vaak absurde ontdekkingen van robot Daft Peunk (neen, niet ‘Punk’). Deze
robot met lampenkaphoofd komt terecht op Aarde en vindt een wereld
vol aliens met een grotesk leven. Atelier Relief neemt ons mee naar de
doldwaze wereld van deze held, in samenwerking met de bedenkers zelf.
Juliette Debruxelles
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Films - Series
1

2

6
5

JOEPIE, HET REGENT!
Omdat het beste alternatief voor een grote rit met de koersﬁets enkele uurtjes binge-watching is…
Juliette Debruxelles

Uit de wachtzaal:
1. ‘The Deuce’

3. ‘Sense8’

David Simon (bedenker van ‘The Wire’) duikt in de New Yorkse pornoindustrie van de jaren 70. James Franco en Maggie Gyllenhaal zijn de
ronkende namen bij de cast voor deze televisiereeks waar iedereen naar
uitkijkt. We hopen dat de serie dit voorjaar uitkomt en dat wordt tijd, de
pilot werd immers al gedraaid in oktober 2015!.

De reeks van de zussen Wachowski (‘The Matrix’) voor Netﬂix heeft op zich laten
wachten. De reden? De opnames voor het tweede seizoen van dit vreemde
verhaal van zintuiglijk verbonden mensen liepen niet van een leien dakje.
Door het vertrek van acteur Aml Ameen (Capheus ‘Van Damme’ Onyango) en
van Lilly Wachowski, een van de beide regisseuses, kwam het project in zwaar
weer. Maar ze zijn er geraakt, en vanaf mei is het opnieuw genieten!!

In het voorjaar op HBO

In mei op Netﬂix

2. ‘The Leftovers’

4. ‘Engrenages’

Het derde en laatste seizoen van een van de mooiste televisiereeksen
ooit is gepland voor april. De perfecte oplossing om tranen met tuiten
te huilen zonder te begrijpen waarom. Misschien wel omdat Damon
Lindelof en Tom Perrotta er in de verschillende aﬂeveringen wonderlijk
in geslaagd zijn om ons te laten proeven van poëzie en bevreemding.

We hebben drie jaar moeten wachten voor een nieuw seizoen van de
topserie van Canal+. We krijgen dit zesde seizoen twaalf uitzendingen
die worden bevolkt door advocaten, rechters en politieagenten, en
waarbij een menselijk lichaam wordt gevonden tussen het afval.

In april op HBO

In het voorjaar op Canal+
74
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3

7

4

8
9

10

Nog in te halen:

Liever snel dan laat:

5. ‘Sneaky Pete’

8. ‘Game of Thrones’

Dit pareltje, dat in januari is uitgekomen, vertelt het verhaal van een
bajesklant die zich bij het verlaten van de gevangenis uitgeeft voor
zijn celgenoot. Er is de terugkeer naar de familie, een gijzeling en veel
leugens, maar één constante: het bewaren van het geheim.

We wachten ondertussen al maanden op het voorlaatste seizoen
waarvan de slechts zeven aﬂeveringen helaas ook nog naar de zomer
werden verschoven…
Binnenkort op HBO

Op Amazon Video

9. ‘Stranger Things’

6. ‘Imposters’

Het grootste succes van vorig jaar komt natuurlijk met een tweede
seizoen, dat door de protagonisten als nog ‘donkerder en mysterieuzer’
wordt omschreven. Laat dat maar snel komen!

Maddie is de koningin der oplichterij. Haar slachtoﬀers, zowel
mannen als vrouwen, worden stapelverliefd op haar, trouwen en
worden vervolgens vakkundig ﬁnancieel uitgekleed. Tot een oud en
nieuw doelwit elkaar ontmoeten. Het programma werd in februari
uitgezonden en is dus nog vers van de pers.

Binnenkort op Netﬂix

10. ’Twin Peaks’

In het voorjaar op Bravo

De ﬁjnste verrassing op Netﬂix van de voorbije weken. Een
doorsneemoeder, een rol van Drew Barrymore, verandert plots en al
kotsend in een zombie. Maar wel een klassevolle zombie. En zelfs haar
dochter en man zijn van de partij om haar te helpen bij het stillen van
haar niet te stillen trek in vers mensenvlees. Amerikaanse comedy!

We hebben 26 jaar moeten wachten op de terugkeer van dit meesterwerk,
het stak dus niet op een maand. Maar ondertussen zijn we er helemaal
klaar voor! David Lynch test de zenuwen van zijn fans immers door met
mondjesmaat informatie vrij te geven. Op dit moment is er sprake van
31 mei als releasedatum, maar alles kan nog veranderen. We weten dat
de originele cast zijn comeback maakt en dat gastacteurs als Monica
Bellucci, Naomi Watts en Jennifer Jason Leigh alles door elkaar zullen
schudden.

Op Netﬂix

Weldra op Showtime

7. ‘Santa Clarita Diet’
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Cultuur-conﬁtuur

KIJKEN, BEKIJKEN

EN HERBEKIJKEN….
Neem je agenda erbij want volgende evenementen zijn een verrijking voor lichaam en geest!

© Carl De Keyzer - Moments before the flood - Dublin Ireland – 2012

Juliette Debruxelles

Foto Carl De Keyzer: ‘Higher Ground’
Eén van de grootste Belgische fotografen en meermaals
nationaal en internationaal bekroond. Carl De Keyzer, al sinds
1994 lid van het agentschap Magnum, verheft fotoreportages
tot kunstvorm. De Botanique pakt nu groots uit met een
expo met twee fotoreeksen geïnspireerd door de dreiging
van de klimaatopwarming en de stijging van het zeeniveau.
Met ‘Moments before the ﬂood’ en ‘Higher Ground’, afgerond
in 2012 en 2016, wordt al snel duidelijk dat beelden soms
meer zeggen dan woorden. Voor ‘Moments before the ﬂood’

legde Carl De Keyzer bijna 120.000 km af langs Europese
kusten, gespreid over vier jaar. Tijdens deze immense
onderneming legde hij op fotopapier een kust vast die dreigt
te verdwijnen, wat we zien is dus maar een ogenschijnlijke
rust. De reeks ‘Higher Ground’ dompelt de kijker onder in een
post-apocalyptisch scenario. De golven hebben de aarde
overspoeld en de mens heeft zijn toevlucht gezocht op de
toppen. De schipbreukelingen zijn vluchtelingen geworden.
Subliem, angstaanjagend en bevreemdend…

Expo van 2 maart tot 30 april 2017. Botanique.
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BD
Walking Dead 27:
The Whisperer War
Robert Kirkman en Charlie Adlard blijven ons mee
op sleeptouw nemen. En om ons te troosten voor het
einde van het 7e seizoen op de televisie, is er nu de
nieuwe strip. De pitch? Rick en zijn maten hebben
controlepunten uitgezet. Negan verschijnt opnieuw
nadat hij Alpha, een leider van de Fluisteraars, heeft
vermoord. Spannend dus. En de Zombies in dit alles?
Och, dat is maar een detail...
Vanaf maart beschikbaar in de boekhandel (Image Comics).

Design
Bauhaus #itsalldesign
Een niet te missen expo. Een culturele uitstap
op hoog niveau. Een volledig overzicht van
het design binnen de Bauhausbeweging via
uitzonderlijke en in sommige gevallen nooit
eerder vertoonde stukken op het gebied
van design, architectuur, kunst, ﬁlm en
fotograﬁe. Ideaal dus voor een opfrissing
over deze belangrijke stroming uit de vorige
eeuw, waarbij er ook parallellen met onze tijd
worden gemaakt.
Bauhaus #itsalldesign Vitra Design Museum,
van 11 maart tot 11 juni in het Art & Design
Atomium Museum (ADAM). adamuseum.be

Concert
Warhaus
Dit is het nieuwe project van
Maarten Devoldere, zanger
en componist van Balthazar.
Met de plaat ‘We fucked a
ﬂame into being’ uit 2016,
ontdekten we de intensiteit
van de meeslepende muziek
(ondersteund door de stem van
Sylvie Kreusch, zangeres van
Soldier’s Heart) die we gerust
zouden kunnen vergelijken met
die van Nick Cave..
Op 31 maart in de AB, abconcerts.
be en op 20 mei bij Les Nuits,
botanique.be
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Bonnes adresses

TRENDY LONDEN
Op enkele metrohaltes van de Big Ben en andere toeristische trekpleisters is East London vandaag the place to be. In
enkele jaren tijd groeide de wijk met zijn levendige markten uit tot het mekka van kunstenaars en hipsters. Waar naartoe?
Céline Pécheux

1. BRICK LANE, VOOR HIPSTERS
De Bengaalse wijk met de rode bakstenen huisjes en de beste curry’s van Londen is de nieuwste hotspot van East End.
In het straatbeeld duikt steeds meer hip en artistiek volk op. Dit zijn enkele van de nieuwste trekpleisters.

Brit sound

Vintage shop
Rokit is een boetiek met sport- en
uitgaanskledij. Het zusterwinkeltje
enkele meters verderop
biedt meer vintagekleding
en hebbedingen, zoals
verzamelstukken, designvaatwerk en retrohorloges. .
101 et 107 Bricklane Street
rokit.co.uk

Clubbing

De beste bagels ter wereld

De Beigel Shop en Beigel Bake
Het beste wat Groot-Brittannië te
93 Feet East is een populaire
zijn doorlopend open en vormen
bieden heeft op muzikaal vlak (en
club met de vetste beats, hoge
vandaag de favoriete plek van de
niet alleen Britpop) is te vinden bij
plafonds, imposante lusters en
lokale bewoners. Een absolute
Rough Trade East. Het label heeft designzetels. Zowel overdag als
meerdere winkels in de hoofdstad ’s avonds verzamelt het hippe volk aanrader is de warme bagel met
en die in East London organiseert
zich op het terras om te kletsen corned beef, augurken en mosterd.
Hij ziet er niet uit, maar smaakt
ook concerten. Alle verkopers zijn
en deals te sluiten.
overheerlijk! .
rasechte muziekliefhebbers, muzi150 Bricklane Street
kanten of dj’s, die altijd klaarstaan
155 et 159 Bricklane Street
93feeteast.co.uk
om de laatste ontdekkingen met u
te delen.
91 Dray Walk
roughtrade.com
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2. HACKNEY WICK, VOOR CREATIVO’S
In de wijk aan het Olympisch Park woont een bont allegaartje van trendsetters en minderbedeelden. Deze buurt kent het grootste toevloed van
kunstenaars uit heel Europa. In de verlaten fabrieksgebouwen hebben intussen tientallen start-up hun intrek genomen.

De beste weg

De beste drinks

De markt (*)

Trek vanaf het station van Hackney op
verkenning uit rond Wilton Way. Doorkruis
London Fields en ga verder naar Broadway
Market (*), waarna je terugkeert via
Mentmore Terrace en Mare Street. Kijk goed
rond, want dit is de meest creatieve buurt
van Londen.

Londen en New York zijn zonder twijfel de
steden waar de cocktailcultuur de grootste
heropleving kent. Aan de oevers van de
Thames liggen dan ook een aantal uitmuntende cocktailzaken, zoals Artesian, Nightjar
en Happiness Forgets. In de hotelbar Blakes
zijn de cocktails even sexy en viriel als de
classy klandizie (blakeshotels.com). Een
groot contrast met Ruby’s: deze kelderbar
in een klein straatje in Dalston ziet er aan
de buitenkant onooglijk uit, maar is een van
Londens best bewaarde geheimen.

Terwijl je een keuze maakt uit de rijen roze
en paarse cupcakes, waait de kruidige geur
van Caribische curry en Vietnamese koﬃe
je tegemoet. Op een van de trendy terrassen
is het op zaterdag gezellig mensen kijken.
Mannen met baard en skinny jeans, meisjes
in doorschijnende jurken: Broadway Market
is de plek waar het hippe volkje rondhangt.
broadwaymarket.co.uk

76, Stoke Newington Road
rubysdalston.com
blakeshotels.com

Een spelletje tussendoor

Concept store

Origineel souvenir

Wie graag een partijtje snooker of biljart
speelt, kan eveneens in Dalston terecht in de
Efes Snooker Club. Verwacht geen donkere
snookerhal: de bar met kitscherige muurschilderingen, lokale bieren en verweerde
snookertafels is erg in trek bij een jong en
gevarieerd publiek.

The Bike Shed is meer dan een trendy winkel
met vintagemotorﬁetsen en -accessoires
voor stijlvolle motards. In het gebouw huizen
ook een café en een barbier, die dezelfde
rock-’n-rollsfeer ademen.

Hoxton Mini Press is een kleine uitgeverij van
fotograﬁeboeken met gevoelige, poëtische
en ongewone portretten van de OostLondense bevolking.
hoxtonminipress.com

384 Old Street
thebikeshed.cc

17B Stoke Newington Road
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Bonnes adresses

3. SHOREDITCH, VOOR ART LOVERS
Sinds de opwaardering van de verarmde buurt midden jaren 90 staat Shoreditch bekend om zijn onafhankelijke boetieks,
diverse cafés en restaurants en kleurrijke straatkunst.

Straatkunst

Privéclub

Kledingwinkel

Shoreditch is intussen een wereldwijde
referentie op het vlak van straatkunst. Grote
straatkunstenaars zoals Banksy, Obey, Roa
of de Franse Invader hebben hier allemaal
hun werk nagelaten en de wijk veranderd in
een waar openluchtmuseum.

Verscholen in een steegje ligt Bethnal Green,
dat in 1953 de deuren opende als social
club voor arbeiders. Vandaag biedt de club
een gevarieerd programma van livemuziek,
stand-upcomedy, cabaret, variété en
dansavonden met een soms gedurfd,
decadent en gewoonlijk knotsgek kantje.

In Present London vind je zowel kleding van
gerenommeerde merken als van beloftevolle
designers: Vetra, William Fox, Gloverall,
Creep… De crème de la crème (brulée)!
140 Shoreditch High St
present-london.com

Bethnal Green Working Men’s Club
42-44 Pollard Row
workersplaytime.net

Shoppen

Het culturele centrum

Een snelle hap

Tophotels

In Redchurch Street tref je
van kleine designerboetieks,
kunstgalerijen, biologische
cafés en gezellige bars. Enkele
topadresjes zijn APC, MHL,
Modern Society, Aesop
en Tracy Neuls.

Rich Mix betrekt met een
brede waaier aan multiculturele
artistieke activiteiten een oude
lederfabriek tussen Shoreditch en
Bethnal Green. Film, kunst, dans
en tentoonstellingen, een beetje
cultuurliefhebber komt hier moeiteloos aan zijn of haar trekken.

Heb je honger en weinig (of veel)
tijd, spring dan even binnen bij
Homeslice Pizza.

In deze wijk liggen ook de hipste
hotels, zoals het bekende
Ace Hotel, Shoreditch House of
Boundary met het bijbehorende
restaurant Albion. Een knap
interieur, biologische keuken en
ﬁetsverhuur: aan werkelijk alles is
gedacht.

374-378 Old Street
homeslicepizza.co.uk

acehotel.com/london
boundary.london

35-47 Bethnal Green Road
richmix.org.uk
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Een nacht uit de duizend: Het Dome Penthouse van Café Royal
Ben je na een dagje rondkuieren in East Londen klaar voor de drukte rond
Piccadilly Circus? Café Royal in Regent Street is zonder twijfel een van
de meest exclusieve hotels in Londen. Beroemdheden als Oscar Wilde en
Elizabeth Taylor kwamen hier geregeld over de vloer. Op 3 juli 1973 vierde
David Bowie het overlijden van Ziggy Stardust er zelfs met een memorabel banket. Op de gastenlijst stond het kruim van de muziekwereld: Paul
en Linda McCartney, Keith Moon, Ringo Starr, Mick en Bianca Jagger, Lou
Reed, Barbara Streisand, Sonny Bono, Elliot Gould enz. Vandaag kan je er
terecht voor een afternoon tea in het theesalon of een aperitiefje in de legendarische Oscar Wilde-bar. Of beleef de nacht van je leven in het Dome
Penthouse, met een groot panoramisch terras dat uitkijkt over Piccadily
Circus, een imposante marmeren badkamer en lichtprojectie op het koepelplafond voor een heuse afterparty. Magisch!

Met de trein
In slechts twee uur tijd rij je met de Eurostar van
Brussel-Zuid naar Saint-Pancras International
via de kanaaltunnel. Voor nog meer comfort kan
je voor business class kiezen. Daarmee heb je
voor het instappen toegang tot de comfortabele
lounge met zelfbedieningsbuﬀet en gratis
kranten en tijdschriften. Aan boord van de trein
geniet je van een gratis ontbijt, afternoon tea
of diner, gecreëerd door sterrenchef Raymond
Blanc. Jammer dat de rit zo kort is...
Reserveren op eurostar.com

Café Royal
68, Regent St, London W1B 5EL
+ 44 (0) 20 7406 3333
hotelcaferoyal.com
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Happy ending - De playlist in de auto van…

…Jon Tyler
Jon Tyler, artistiek directeur van Bloody
Louis (in enkele seizoenen uitgegroeid
tot de belangrijkste nachtclub van
Brussel) start met een nieuw project:
een urban muziekfestival in Park Drie
Fonteinen in Vilvoorde. Het event
Fire Is Gold wordt een combinatie van
muziek, sport en mode. Eén van de
andere partners is het WECANDANCEfestival uit Zeebrugge, en samen met
de intentie om de festivalgangers een
echte experience te bieden, belooft dit
vuurwerk. De aﬃche blinkt van Belgisch
talent, zoals de rappers Damso, Hamza
en Woodie Smalls, en internationale
artiesten als de Parijse DJ en producer
Brodinski en de Londense grime rapper
Wiley. Maar naar welke muziek luistert
Jon zelf wanneer hij over het asfalt glijdt?
Elsa Fralon
Foto: Dirk Alexander voor Belmodo

In de file?
De Brusselaar Krisy en zijn vibes van jonge
Julio (Iglesias nvdr). Zijn EP is net uit en ik
vind die fantastisch. Ik hou van die man.
Mijn favoriet is ‘Ils Pensent’. Als er nog een
tweede mag volgen dan is dat de laatste Big
Sean, ‘I Decided’. Nu ik er aan denk, ik moet
absoluut proberen om die man te boeken voor
de Bloody!
’s Ochtends, op weg naar het werk?
Bij het ontwaken hou ik het graag rustig, om
niets te vergeten uit mijn dagprogramma.
Maar als ik echt een ochtendstukje moet
kiezen, dan wordt het ‘Paradise’ van LL Cool J,
het tovert meteen een glimlach op je gezicht.

’s Avonds wanneer je naar de club rijdt?
In mijn geval betekent dat dus naar het werk
gaan… Uit de boxen klinkt dan muziek van de
artiesten die binnenkort in de Bloody komen
optreden. Recent waren dat dus Post Malone,
Drake, Sango, Shay… Geef toe, een leuke
playlist.
Met je vriendin in de auto?
Eén van mijn favoriete platen: ‘Continuum’
van John Mayer. Daarnaast luisterden we ook
vaak naar ‘Slow Dancing in a Burning Room’.
Noem me gerust een grote fan!
Op weg naar de fitness?
Doe me dan maar ‘Can’t Go Wrong’ van Wiley!
Ik ben erg blij dat ik hem heb kunnen boeken
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voor Fire Is Gold, zijn set gaat vonken geven!
Daarnaast draai ik in loop de laatste van
Damso. Nog zo’n bom.
Met je moeder in de auto?
De laatste keer luisterde ik naar iets van PNL
en voor mijn moeder mocht het meteen een
heel pak rustiger! En wanneer ik mijn zusje ga
ophalen, is het per definitie Bieber. Met haar
in de auto is het perfect normaal om luidkeels
‘is it too late now to say sorryyyyyy?’mee te
zingen.
Afspraak op 14 mei in Vilvoorde
ﬁre-is-gold.com
Instagram : @jontylerworld
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Miles,

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

Bayer & Bayer • Hechi World Kitchen • Vertigo
• Bocadero Waagnatie • Volta • Fou d’o • Dolly’s •
MOMADE CUPCAKES • Finjan • La réserve
Resort • Brasserie Dock’s • Ghent Marriot • Meet
district • La villa Lorraine Brasserie • Tartoer
Vespa Bar • Kapitein Zeppos •

Down Town •

Ristorante Castellino • Cafe theatre • Pakhuis • Belga

queen • Pepette et ronron • N°7 • Manhattan
Burger • Vrijmoed • Oak • Faits Divers • Koperhuis
• Brasserie Latem • Revue • Novotel • Alix • Vos •
Horseele • Neuf Mille • Ouwe hoeve • Coffee &
Vinyl • Comocomo • The Jane Antwerp •
Het Pomphuis • Paul’s Boutique • Le Pain Quotidien
• N°7 • Think Twice • De Serre • De Foyer •
Lombardia • Coffee Lab • The Bistro • Het Moment •
Knokke Out Zoute • Royal Zoute Golf Club • Hotel
Palace Memlinc • Grappe de Raisins • Blé d’or • River
Woods Beach Club • La Terrasse du Zoute
• Brasserie Rubens • Nata Lisboa • Marie Siska • IndiBeach Club Knokke • De Maré • Must Have • Hortense • …

Ontdek ons op meer dan 500 topadressen
Het eerste lifestylemagazine voor mannen gelezen door 500.000 levensgenieters.
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