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Cut! Het zit erop voor mij!
In dit nummer hebben we
aandacht geschonken aan de meest
uiteenlopende tweewielertrends, aan
de klassiekers, de meest ‘doortrapte’,
de custom mades, en aan hen die hun
kledingstijl verzorgen zoals de deliverooleveranciers.
Weldra oogt de wereldburger als de trendy
hipster van Brooklyn, als de stagiaires bij
Prada of als de volmaakte Emma Watson.
Ik verduidelijk even dat mode, net als
reclame, een bedwelmende macht is die
ons tot tekortgedane lustmachines maakt.
Je kunt dit snobistische systeem veroordelen of je er volledig aan overgeven:

voor mezelf wisselt dat van dag tot
dag.
In een moment van reflectie - ik bekijk
me in de spiegel terwijl ik dit schrijf - zie ik
me in een Ralph Lauren-shirt, een jeans van
J Brand en sneakers van Y3.
Ik ben de hemel dankbaar dat ik zo’n
onbeduidende tijden mag beleven.
Zo, jullie kennen me nu iets beter na
4 nummers van Miles.
Het is tijd om de fakkel over te dragen aan
een team dat je zal blijven verrassen!
Lang leve Miles & dan nu ‘BIKE ATTACK’
John Jeanquart
Hoofdredacteur

Commercieel directeur
Michel Mabille - MMAB
Advertentiedienst
Frank Debrauwer
fdebrauwer@produpress.be
Myriam Merckx
mm@produpress.be
Boekhouding
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Melting pot

Een beetje cultuur, een beetje eten, een beetje
mode, maar van alles alleen het beste.
Elsa Fralon

Het nieuwe hoofd van Odette
Het erg chique restaurant-bar-hotel ‘Odette en ville’ onderging een verjongingskuur en opent tot onze grote vreugde
eindelijk opnieuw de deuren. Er is niks veranderd, maar alles
is anders! De familie Litvine (la Villa Lorraine, la Villa Emily,
Villa in the sky) heeft nu de touwtjes in handen en dat maakt
op zich al een enorm verschil. Dus allen naar Odette om een
heerlijke cocktail te drinken, te proeven van de kookkunsten
van Vladimir Litvine of één van
de acht exclusieve kamers te
ontdekken.
Odette en ville, Kasteleinstraat
25, 1050 Brussel
odetteenville.be

Slimme koﬀer

De dochter van Belgisch wielrenner José de Cauwer lanceert een
collectie als eerbetoon aan haar vader en zijn lievelingssport.
Hup! In het zadel!

Lancel lanceert Aviona, gebaseerd op de emblematische koﬀer der koﬀers van hetzelfde merk.
Een superchique reiskoﬀer uit polycarbonaat in
een elegante, minimalistische stijl. En als extratje beschikt de koﬀer over ‘e-lostbag’-geolocatie.
Onbreekbaar én onmogelijk te verliezen!

Katoenen T-shirt ‘Le Tour’, Nanouk, € 55

Trolley met vier wielen, € 415

Met de ﬁets!
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Yummmmmm
Gatsu Gatsu is de nieuwe Brusselse ‘wok alley’. Je stapt
binnen, je stelt je maaltijd samen, je eet en je gaat weer op
pad. Eenvoudig, lekker en eﬃciënt.
Gatsu Gatsu, Grasmarkt 99, 1000 Brussel

De betere onderbroek
Shapewear ondergoed uit duurzaam materiaal, speciaal ontworpen voor een optimaal comfort. Sizable heeft T-shirts, boxers en
sokken die zich helemaal aanpassen aan je lichaamsbouw. Om
daarin te slagen, vragen ze je om deel te nemen aan een ludieke
quiz op hun website. Te vinden op:
sizable.eu
Boxer, € 22,95

Druppelsgewijs
Dit is geen gewone sweater, dit is een kunstwerk. Druppel
voor druppel met de hand gemaakt door een man met
passie. De kledingstukken van Ma Goutte zijn uniek en
vertellen elk een eigen verhaal. Het verhaal dat jij wil
vertellen als je een model bestelt bij de ontwerper, of het
verhaal dat de ontwerper bedenkt terwijl hij zijn verbeelding en zijn penseel de vrije loop laat.
etsy.com/shop/mynameisgoutte
Instagram: @mynameisgoutte
Prijs: € 40-150

Pssssssst
Inschrijvingen voor de 6e Red Bull
Zeepkistenrace zijn geopend (tot 31 mei).
redbullcaissesasavon.be.
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VOOR GEEKS

EN WIE ERVAN DROOMT
Je kunt nooit genoeg verbonden zijn, dus hebben wij voor jullie de onmisbare technosnufjes van deze zomer opgeduikeld.
Nicolas Mauclet

De Pac-man
mini-arcade

Speeltje: de Globe
Speaker Board

Dit retro en trendy item, met een
knipoog naar het iconische spel
ontwikkeld door Tōru Iwatani,
valt vooral in de smaak door zijn
opzichtige kleuren. En voor wie geen
fan is: het is geweldige decoratie,
toch? Let op voor de spoken!

Op dit skateboard met
ingebouwde luidsprekers kun je in
het midden van een kickﬂip muziek
beluisteren via bluetooth. Het is
water- en schokbestendig en laat
in volle afdaling de bassen onder je
voeten dreunen.

€ 15 op Amazon

Shop op www.globebrand.com
voor € 170

De vakantie-apps: er zit beweging in!
2. Aroundme

1. TripIt
Deze applicatie is een handig geheugensteuntje waarmee je niets vergeet: verbanddoos, teenslippers, scheerschuim,
administratieve formaliteiten… Je kunt
de app ook gebruiken als valutaomzetter,
weerstation, woordenboek… En vanuit
een gekoppeld mailaccount creëert
de app een reisschema op basis van je
bevestigingsmails. Hoe konden we ooit
zonder op reis vertrekken?

Je bent op je bestemming aangekomen en hoeft enkel nog op zoek te
gaan naar de beste cafés, restaurants,
concerten of clubs. De app bepaalt
waar je op dat moment bent en geeft
een overzicht van alle hotspots in de
buurt. Je krijgt ook heel wat praktische informatie (ziekenhuizen, geldautomaten, taxi’s). Netjes aangeduid op
een kaart en zelfs met de route erbij!

1

2

3. Krank Club
Je hebt het perfecte veld gevonden voor
een geïmproviseerd partijtje voetbal,
maar niemand in de buurt om een elftal
te vormen? Met de Krank Club app kun je
een evenement creëren en aan anderen
doorgeven, maar je kunt je ook inschrijven voor wedstrijden. Afgelopen met
zoeken!

3

4

4. RunGo
RunGo is een gps voor sportievelingen
die op vakantie gaan hardlopen en
zonder angst om te verdwalen nieuwe
gebieden willen ontdekken. Naast
duizenden feiten en weetjes over die
plek, laat de app je uit verschillende
routes en niveaus kiezen. Dankzij de
ingebouwde stemnavigatie weet je
altijd waar je loopt.

Teqball, wat is dat?
Grofweg gezegd is het tafeltennis met een voetbal. In plaats van bats gebruiken de
spelers hun lichaam. Ze moeten de bal naar elkaar terugspelen die daarbij op de tafel - het
Teqboard - moet stuiten. Je mag de bal niet twee keer na elkaar met hetzelfde lichaamsdeel
raken, maar de spelers mogen wel hun hoofd, schouder, knie en voet gebruiken. De Teqbox
meet naast de bewegingen van de bal ook de vaardigheden van de spelers waarmee het
een score en een klassement berekent. Zo krijg je een spannend wedstrijdelement. Topding!
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Het E-bikershoekje:
De jas voor pendelaars
Levi’s brengt in de herfst een slimme jas op
de markt waarmee de ﬁetsende pendelaar
zijn smartphone op ieder moment kan
bedienen. Het project heet “Levi’s Commuter
x Jacquard by Google” en laat ﬁetsers
door de verschillende functies van
hun telefoon navigeren (muziek
beluisteren, telefoneren of naar
navigatieaanwijzingen luisteren…)
via aanraakbewegingen op de
geleidende vezels die in het jasje
verweven zijn.
Verkrijgbaar in oktober voor $ 350

Automatisch
anti-diefstalslot
I Lock It wordt via bluetooth met
je smartphone verbonden en zet
je ﬁets automatisch op slot als je
wegloopt. Batterij leeg? Probleem opgelost
met het optionele accessoire voor je sleutelhanger.
Sleutels kwijt? Foute boel, maar dan kun je het slot
alsnog openen met een speciale anti-diefstalcode. Je
ﬁets veilig parkeren was nog nooit zo eenvoudig.
Prijs: € 119

De ultraslimme helm
Het merk Livall introduceert de BH60 Bling,
een helm die via bluetooth connecteert met je
smartphone met een op je stuur gemonteerde
afstandsbediening. Dankzij de ingebouwde
microfoon kan je bellen, naar muziek luisteren
en er is zelfs een walkietalkie-functie. De ledlampjes achteraan en opzij zorgen ervoor dat
je steeds goed zichtbaar bent. En kom je ten
val, dan gaat er een rood lampje branden en
wordt er een sms naar je dierbaren gestuurd!
De helm is versterkt om je schedel nog beter te
beschermen.
Prijs: € 120

De smart bike
De Chinese constructeur van elektrische voertuigen Faraday Future heeft
aangekondigd dat hun ultraslimme ﬁets eind 2017 op de markt wordt
gebracht. Met een 4 inch- scherm, 1,3 GHz-processor en 4 GB RAM aan
hardware, biedt de ﬁets een ingebouwde snelheidsmeter, hartslagmeter,
gps en meer. En het allergeinigst: met de knoppen in de handgrepen kun
je bellen, richting aangeven, muziek beluisteren via bluetooth, het volume
regelen, de wielen automatisch vergrendelen én via laserstralen aan de
zijkant de afstand meten tot automobilisten die willen inhalen. En om op
te laden? Tja… daarvoor moet je ﬁetsen!
Prijs: $ 800
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EEN START-UP DIE HARD GAAT: KRING
Het eerste Brusselse ﬁetscafé heeft zijn deuren geopend. Wij spraken met de oprichter, Boris
Terlet, over ﬁetsen en het café.
Nicolas Mauclet
©Crapaud MAdemoiselle

Wat is Kring?
‘Een plaats die mensen verenigt rond de fiets: stadsfietsers, sportievelingen en natuurliefhebbers. We verkopen
er fietsen, repareren ze en bieden, als enige in België, een
leasingformule aan voor particulieren. Je vindt er ook een
selectie van hoogwaardige fietskleding! Fietsers komen
hier samen om hun fiets in onderhoud te geven (reken op
zo’n 35 euro) en iets te drinken. Verder organiseren we allerlei activiteiten zoals een zondagse rit met ontbijt. Elke
drie maanden rijdt er een bekende wielrenner met ons
mee. Op vrijdagavond is het bij ons tijd voor het aperitief!
In samenwerking met de culinaire fietskoerier Deliveroo
kun je dan genieten van een hapje en een lekker glas wijn
bij goede muziek. Een evenement om niet te missen!”
Wat kun je er kopen?
We proberen ons fietsenaanbod zo veelzijdig mogelijk te
houden: vouwfietsen, bakfietsen, elektrische fietsen en
superhightechfietsen voor de kenners (Ritchey, Jaegher,
Ridley, Pinarello…) Bij ons vind je fietsen in een prijsklasse van 800 tot 15.000 euro.
En de kleding?
Alle kleding is volledig gericht op de fiets, van uitstekende kwaliteit en gemaakt van technische stoffen die in een
stadslook zijn uitgevoerd. Het Russische merk Katusha
dat we verdelen heeft kleding voor pendelaars die bestand is tegen regen en zweet, met reflecterende banden
en een zakje voor sleutels. Gewoonweg top! We hebben ook
exclusiviteit voor de bikercollecties van het merk Le Coq
Sportif. Onze schoenen komen van Giro, het merk dat als
eerste fietsschoenen met veters lanceerde.
Wat houdt jullie fietsleasing eigenlijk in?
De achterliggende idee is om een fiets zoals de E-bike, die
al gauw zo’n 3.000 euro kost, voor iedereen toegankelijk
te maken door onze leasing op lange termijn met maandelijkse afbetalingen van 70 euro, verzekering en onderhoud inbegrepen.

Kring
Bloemenhofplein 2A
1000 Brussel
Facebook/kringbike

Wat doen jullie nog?
We geven een webmagazine voor fietsers uit, met de eenvoudige titel Kring. We zijn ook druk bezig met het horecaconcept van het eerste fietssalon dat in september bij Tour
& Taxis plaatsvindt. In het kader van onze stadsinitiatieven organiseren we regelmatig aperitieven in aanwezigheid van minister Pascal Smet met als doel de mobiliteit
van fietsers in Brussel te bevorderen. Momenteel werken
we aan een app die fietsroutes voorstelt door verschillende culturele wijken. En, last but not least, hebben we samen met het Belgische merk Ecce het concept van de fiets
als kunstwerk uitgewerkt. De eerste fiets bedacht door de
Belgische architect Pierre Lallemand blikt daarbij terug
op het werk van de internationale fotograaf Gérard Rancinan en wordt tijdens een evenement in de winkel onthuld.
Stay tuned!

DE PLAYLIST VAN BORIS
1.

The Doppelgangaz - ‘Holla x2’

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bishop Nehru - ‘The Alert’
Joey Bada$$ - ‘Paper Trail$’
Chester Watson - ‘Creed’
Showbiz & AG - ‘Next Level’ (DJ Premier remix)
EPMD - ‘The Big Payback’
A Tribe Called Quest - ‘Jazz (We’ve Got) Buggin’
Out’
8. Quakers - ‘Fitta Happier’
9. Jaylib - ‘Mcnasty Filth’
10. Jay-Z - ‘Where I’m From’
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PHARRELL WILLIAMS:

MET DE HANDEN IN DE ZAKKEN

Geniale zet van het modehuis Chanel die rapper Pharrell Williams als
gezicht neemt om hun nieuwe tas op de markt te brengen: de Gabrielle.
Omdat je gewoon geen coolere kerel met een open mind tegenkomt dan
Pharrell en omdat niemand heeft gezegd dat alleen vrouwen
een It Bag mogen dragen. Allerminst Gabrielle Chanel zelve.
Elsa Fralon
13
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HET CULTKLEDINGSTUK: DE K-WAY
Dit is het verhaal van een jaren 90-regenjas voor mannen die niet alleen van hun natje maar ook
van hun droogje hielden.
Nicolas Mauclet

O

p een dag in 1965 bedenkt Leon Claude Duhamel, doorweekt tot
op het bot, een kledingstuk dat hem zal beschermen tegen het
slechte weer van zijn geboortestad Mouvaux in het noorden van
Frankrijk. Deze windstopper uit nylon moet licht en praktisch zijn om
gemakkelijk mee te nemen. Daarom stopt Leon hem in een tasje dat je rond
je middel draagt. Vanaf die dag mist de K-Way niet één voet- of ﬁetstocht,
hardloopwedstrijd of zaterdags uitje naar de markt. Midden jaren 2000
raakt de banaan uit de mode. Het regenjack is voortaan een aanslag op je
street credibility: een accessoire voor toeristen die sandalen met sokken
dragen. Door de steeds hardere concurrentie op de markt keldert de
verkoop. Het merk wordt in 2004 overgenomen door de Italiaanse ﬁrma
Basic Net, eveneens eigenaar van het merk Kappa, en in 2013 maakt
K-Way zijn grote comeback door de opening van een ﬂagshipstore in Parijs.
Het merk surft op de nostalgie naar de jaren 90 en is weer in opmars: de
iconische regenjas Claude hangt in de rekken van de vintagewinkels. Het
is nog geen mainstream, maar de K-Way verlaat de platgetreden paden en
is voortaan het exclusieve bezit van de trendsetters op straat!
14
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De hippe regenjas

OP DE FIETS

NAAR HET WERK

Warm opgeborgen in het tasje en stevig
vastgemaakt aan de lus van een jeans, is dit
het onmisbare accessoire van hippe kerels
met de haren in de wind. We zetten onze
creativiteit in op de kakikleur die een tof
contrast vormt met het gestreepte T-shirt
van jersey katoen.

De K-Way wordt gewoon over het kostuum
gedragen. Een marineblauw pak in een
perfecte snit zorgt voor een sober maar
stijlvol geheel.

1. Maatpak, A/MG, € 395
2. Derby’s in nubuckleer,
Hugo Boss, € 295
3. Leren attachécase, Gucci, € 1.980
4. Bril in roestvrij staal, Mykita, € 385

1. Jeans van biologisch katoen, Nudie, € 100
2. T-shirt van jersey katoen, Nanamica, € 85
bij Centreville (Brussel)
3. Baskets in linnen, Armistice, € 79
4. Horloge, Swatch, € 105
5. Messenger-tas in leer en linnen,
Maison Margiela, € 990
6. Zonnebril, Komono, € 99,95
K-Way
model Claude 3.0,
€ 160

1

2

1

4

3
2

5

6

4
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Coaching

WAT TREK JE AAN

OP DE FIETS?
Mode op twee wielen, dat verzin je niet ter
plaatse. Je bereidt je voor. Hier zijn onze onfeilbare
shoppingtips om in stijl op je stalen ros te springen.
Nicolas Mauclet
1
1. Wollen kostuum,
Paul Smith, € 1.035
2. T-shirt van katoen
en polyester,
Magliamo, € 39
3. Chuck Taylor sneakers,
Converse, € 70

2

Rijwiel voor gentlemen

3

Electra Loft 3i
Deze stijlvolle stadsﬁets uit Californië is precies wat je nodig hebt.
Zonder te overdrijven. € 650

Kreukloos gaan werken

3

A Suit To Travel In, zo heten de kreukvrije pakken
van Paul Smith gemaakt van een gemakkelijk te
onderhouden, nagenoeg kreukvrije wollen stof. En
omdat je nu eenmaal cool bent, draag je daaronder
een T-shirt van Magliamo, het Belgische merk dat de
wielrennerscarrière van papa alle eer aandoet.

2

1

4

De bink uithangen op een terrasje
Als je met je maten afspreekt op het terras van Bar du Matin,
trek dan een Active Shirt-overhemd van het merk Gant aan. Het
is hypoallergeen, droogt snel en regelt de lichaamstemperatuur.
Gecombineerd met een stijlvolle short met omgeslagen rand en een
bomberjack voor als het wat frisser wordt.

16

1. Geperforeerde sneakers, Hub by Torfs, € 110
2. Overhemd, Gant, € 119
3. Jeansshort, Samsøe & Samsøe, € 79
4. Bomberjack, CP Company, € 385
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Even de stad inlopen
Soms heb je gewoon zin om te gaan wandelen. Dat doe je met
een paar boat shoes zoals op de Riviera en een mintgroene
chinobroek. Daarop draag je een linnen T-shirt dat je huid
laat ademen.

1

2

1. Gestreept linnen T-shirt, Massimo Alba, € 220
2. Leren schoenen, Timberland, €129,95
3. Groene chinobroek, Edwin, € 110

3

1

3

2

Kuieren op de markt
Je bent galant en draagt de handtas van je miss in een total
jeans look. Je valt voor het model ‘Bike to Work Britches’ van
Betabrand, een denim broek met reﬂecterende stroken als je
de boord omslaat. Een must.

4

1. Jeans van katoen, Betabrand, € 100
2. T-shirt ‘De Muur’, Cyclo Club Marcel, € 34,99
3. Jasje van gerecycleerd katoen, H&M Conscious, € 39,99
4. Stoﬀen sneakers, Lanvin, € 345

1
2

Fietsen aan de
kust
Wil je beschut blijven tegen
een buitje, draag dan een goede
regenjas over je linnen short. Je
voeten verwen je met het comfort
van een paar Vans.
3
4

17

1. Driekleurige regenjas, Stutterheim, € 280
2. Linnen short, Hartford, € 120
3. T-shirt van katoen, Howlin, € 75
4. Stoﬀen sneakers, Vans, € 80
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2

1

Ontbijten met een klant
Voor een bijdehandse look kies je een
overhemd van piqué katoen - zo ga je niet
transpireren - met daarbij een linnen jasje,
een short met goede, rechte snit, en een
paar luxe espadrilles.
1. Linnen jasje, Oﬃcine Generale, € 365
2. Overhemd van katoen, Isaia, € 270
3. Short van stretchkatoen, Incotex, € 205
4. Espadrilles in ﬁjne canvas, Burberry, € 325

4

3

Veldﬂes voor
winnaars
Café du Cycliste, € 14

1

Hou je hoofd koel
Je moet je nu eenmaal beschermen tegen de zon, de
regen en andere krachten der natuur, dus maak je een
keuze uit de volgende hoofddeksels.
ke

2

1. Stoﬀ
S
en pet, Café du Cycliste, € 26
2. Katoenen pet, Castelli, € 19
3. Tennisklep, Vieux Jeu, € 35
4. Zwarte klep, Weekday, € 12
5. Bob in denim, Edwin, € 35

3

5

4

4
1

3
2

1. Leren tas ‘Airliner’, Adidas, € 54,95
2. Tas van leer en stof, Gucci, € 1.490
3. Zwarte gewatteerde tas, Prada, € 950
4. Bruine stoﬀen tas, Eastpak, € 115
5. Tas van gevlochten leer, Massimo Dutti, € 249

En waar stop ik mijn spullen?

5

De messenger bag met schouderriem blijft de favoriet van de bikers.
18
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FORD MOTOR COMPANY PRESENTEERT

ONS PREMIUM GAMMA: FORD S-MAX VIGNALE EN FORD MONDEO VIGNALE
NU BESCHIKBAAR. ONTDEK MEER OP VIGNALE.NL.FORD.BE

FORD S-MAX VIGNALE

SEARCH

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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FIETSMODE IN KLEUR

VAN PAUL SMITH
Groot-Brittanniës grootste ontwerper is verslingerd aan de tweewieler en
deelt zijn passie in een boek met de eenvoudige titel ‘Cycling Scrapbook’.
Nicolas Mauclet
In het zadel!
Dit boek gaat over een grote frustratie. Op zijn 17e
raakte Paul Smith gekwetst en daarmee werd zijn
droom om een groot wielrenner te worden de kop ingedrukt. Wat voor de sportwereld een verlies is, is een
meevaller voor de mode, die hij opvrolijkt met kleurige ongedwongenheid en een vleugje Britse humor.
In zijn boek verzamelt de ontwerper de brochures
en publicaties die hij in de jaren 50 en 60 bij elkaar
sprokkelde en die zijn liefde voor de wielersport koppelen aan kledingontwerp. Die
passie bereikt een hoogtepunt in 2013,
als Paul Smith wordt gevraagd om de
maglia rosa te ontwerpen, de roze trui
die wordt gedragen door de leider van de
Giro d’Italia, Vincenzo Nibali.
De mode heeft een streepje
voor
Paul Smith creëerde ook
een kledinglijn die speciaal is ontworpen voor
fietsers. De collectie Cycle
Stripe haalt zijn inspiratie
uit de kleuren van de fietsen die de ontwerper in
de loop der jaren bezat.
Een betere naam kan
je niet bedenken voor
deze bontgestreepte
collectie. ‘Mijn allereerste fiets, toen
ik 12 was, had een
lichtblauwe kleur, de
volgende was geel, enz. De collectie Cycle Stripe is ontworpen op
basis van de verschillende fietsen
waarvan ik tijdens mijn leven heb
genoten, met als laatste een zwarte
Mercian, waarmee ik nu rijd.’ De
collectie bestaat uit broeken, shorts
en jasjes, die technisch textiel combineren met tricot van hoogstaande kwaliteit om ook tijdens het fietsen chic voor de dag te komen.

‘Cycling Scrapbook’ door Paul Smith
en Richard Williams,
Thames & Hudson. € 39

De collectie PS by Paul Smith Cycle
Stripe is beschikbaar op
paulsmith.com
20
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Zwembroeken anno 2017
Alain Delon had het helemaal begrepen in 'La
Piscine': alleen een zwemshort staat goed.

VERLEIDEN IN EEN ZWEMBROEK?
Jazeker, door de juiste keuze: de zwemshort! Het
is geen geheim, maar getuigt gewoon van goede
smaak. Hier zijn onze tips.
Nicolas Mauclet

D

e modus operandi is duidelijk: je moet jezelf kunnen verkopen,
om niet al je kansen te verspelen. Nicolas Volckrick, manager van
de herenkledingzaak Centreville Store legt uit: 'Het beste model
zwembroek is de short. Met een snit tot halverwege de dij, uitgevoerd in
soepel en sneldrogend techtextiel. Niemand wil graag dat zijn handdoek
doorweekt raakt. Je zwembroek moet dus ook functioneel zijn.' En waarom geen klein zakje voor je hotelkaart als je in de ligstoel rondhangt?
Over de snit is hij categoriek: de surfbermuda tot onder de knie is absoluut not done. Net zoals prints. De kleuren gaan nu meer richting pastel.
'En voor een elegante toets deze zomer kies je lichtroze, zalm of hemelsblauw. Wie per se een motiefje wil, neemt een zwemshort met fotoprint',
voegt Nico eraan toe. Maar wat als we dan niet bruin worden boven de
knie? Dat kan ons eerlijk gezegd niks schelen. Die gedachte laten we
achter bij de Belgische grens. We focussen ons op de merken die in zijn:
Saturdays NYC en Aspesi, en die vind je (uiteraard) bij Centreville Store.
centrevillestore.com
16
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1

4
3

2

1. Zwemshort hemelsblauw, Cuisse de Grenouille, € 85
2. Zwemshort gestreept, Polo Ralph Lauren, € 85
3. Zwemshort groen, Faherty, € 38,72
4. Zwemshort roze, H&M, € 12,99

5
6

En wat vinden we van de zwemslip?
Niet veel goeds, zoals onze expert bevestigt:
'Lijkt te veel op ondergoed en te weinig op kleding. We zitten nooit in de zon en hebben witte,
behaarde bovenbenen… eerlijk gezegd is het
een kwestie van respect voor anderen. We willen niet alles laten zien. Een zwemboxer is een
compromis, maar ook niet echt ideaal. Hippe
kerels kiezen voor een oplossing tussen een
short en een zwembroek om aan de bar te gaan
zitten.' Bedankt, Nico, je had het niet duidelijker kunnen zeggen. .

7

8

Zwemshort
Speedo, € 26
9

10

5.Zwemshort strandprint, Orlebar Brown, € 285
6. Zwemshort strandprint, Villebrequin x Massimo Vitali, € 210
7. Zwemshort oceaanblauw, Loro Piana, € 350
8. Zwemshort blauw-rood-wit, Vans, € 65
9. Zwemshort oudroze, Saturdays NYC, € 85
10. Zwemshort zalmroze, Weekday, € 20

17
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Inspiration

BIJNA CULT

BAYWATCH
Mitch Buchannon is terug! Dwayne Johnson (‘The Rock’) kruipt in de huid van de strandmeester die
samen met aanmodderfakker Matt Brody (Zac Efron) de bewakingspost moet bemannen.
Nicolas Mauclet

1

GET
ET THE LOOK
De cultserie Baywatch werd eind jaren 80
gecreëerd door Michael Bark met als meest
iconische personages David Hasselhoff
(Mitch), David Charvet (Matt) en natuurlijk
Pamela Anderson (Casey). Al werd er meer
naar de beelden gekeken dan geluisterd
(waarover ging het ook alweer?), feit is dat de
serie onlosmakelijk deel uitmaakte van de
popcultuur van deze generatie.

2

De fans van het eerste uur zullen alvast
dolblij zijn (of misschien ook niet), want de
serie keert terug naar het grote scherm
en de hoofdrolspelers zijn gespierder dan
ooit. Onder regie van Seth Gordon gaat de
reddingsbrigade van Los Angeles County
met Mitch Buchannon aan het hoofd de strijd
aan tegen een dreigende milieuramp. Meer
kunnen we niet vertellen, want we willen dit
mooie weerzien niet bederven!

11. Jasje met rits in polyester,
polyester
Sail Racing, € 180
2. Strandshort in polyamide,
Orlebar Brown, € 175
3. Navyriem, Vilebrequin, € 45
4. Teenslippers in kurk, H&M, € 14,99
5. Pilotenbril, Ray-Ban, € 139

3
5

4
24
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Geuren

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Zowel op de ﬁets als met de motor laat je in je spoor een onweerstaanbaar,
intrigerend, mysterieus parfum achter...
Elsa Fralon

Azzaro Wanted Freeride

Prada Luna Rossa Carbon

De nieuwe klassieker van Azzaro zit in een glanzend verchroomd
metalen ﬂesje met hoog testosterongehalte. Het parfum is hetzelfde
gebleven: zonnige, kruidige houtgeuren voor een man met karakter,
vrijgevochten en vol zelfvertrouwen.

Dit parfum heeft koolstof als basismateriaal voor zijn geurextract
- de basis van alle organische stoﬀen, van het donkerste graﬁet tot
de schitterendste diamant. Prada geeft een nieuwe interpretatie
aan fougère - een fantasiegeur - voor de nieuwste creatie in het Luna
Rossa-gamma en stelt een parfum voor met een bijzonder prettige
minerale frisheid.

€ 94 voor 100 ml

€ 97,50 voor 100 ml

26

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

Miles #25

Le Mâle Eau Fraîche van
Jean Paul Gaultier

Polo Red Extreme van Ralph Lauren
Dit is het parfum voor snelheidsduivels en adrenalinejunkies. Het wordt
trouwens voorgesteld door Luke Bracey, de ster van de remake van
Point Break. De mengeling van zwarte koﬃe en gember is explosief en
we houden van de moderne en erg mannelijke ‘all black’ ﬂes.

De iconische Mâle ﬂes trekt een superheldpak aan! De geur is fris, dankzij
de harmonie van munt en nerolibloem, maar ook zacht met salie en
tonkaboon, en eindigt in de onweerstaanbare toets van sandelhout en
vanille.

€ 82,70 voor 75 ml

€ 86,13 voor 125 ml

27
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Beauty

THALASSO QUIBERON
Tijd met jezelf, tijd voor introspectie!
John Jeanquart

Een plek die boven alle verwachtingen uitstijgt
Een schiereiland met een idyllische charme, dat geniet van een
microklimaat en een vredige rust. Zicht op zee, je krijgt al meteen zin in
lange wandelingen of ﬂaneren op de zonnige terrassen met een detoxsapje geperst met je eigen benen. Jawel, in de bar pers je met een ﬁxie
je eigen verse detox-smoothie op milieuverantwoorde wijze. Een hoog
comfortbohemiengehalte, inderdaad!
Een ongewone gewone dag
De wekker rinkelt vroeg na een heerlijke nacht in een bed waar je
nooit meer uit wil, maar het moet, want dat is goed voor je! Het ontbijt
wordt wel op bed geserveerd, dus dat is echt vakantie! Maar lang
duurt het niet… Als pseudosportieveling koos ik voor het sportief
programma ‘by polar’. Dat blijkt een uitstekende keuze, het ernstige
werk begint met een afspraak bij de diëtiste die mijn levensritme en
voeding weer een beetje in de goede richting stuurt. Daarna gaan
de sportcoaches aan de slag met een twee uur durende training.

Als je eindelijk kan uitrusten, is het al 12 uur! Na de inspanning,
de ontspanning. Lunch op het terras! ‘Wilt u bruisend of plat water,
mijnheer?’ Tja, euh... Ik had een ijskoude frisdrank en een glas witte
wijn in gedachten, maar we spelen het spelletje mee! De fantasierijke
keuken van chef Patrick Barbin spreekt tot onze verbeelding en laat ons
vergeten dat we geen frisdrank krijgen, en ook geen zetmeelproducten.
Na een korte pauze en het genieten van een paar UVA-UVB-straaltjes
volgt de koude douche: de body age test!
Een hele reeks proeven die de leeftijd van je lichaam bepalen.
De uitdaging is 10 jaar minder bereiken dan je eigenlijke leeftijd, zoals
deze atletische hoofdredacteur! Maar in werkelijkheid is je lichaam
vaak 10 jaar ouder dan je leeftijd... Deze kuur is misschien wel goed
voor je lichaam, maar niet voor je humeur! Toch blijven we vast en zeker
gemotiveerd. Er volgt een gewichtloze race, in een pak dat sterk aan
‘Life On Mars’ doet denken. In je astronautenjogging krijgt je lichaam
geen schokken te verwerken, dus je gewrichten hebben er baat bij. Je
28
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familiejuwelen raken een beetje in de knel, maar afgezien daarvan is
het best interessant. Volgend punt op het programma is de cryotherapie,
een nieuwe ervaring. Daar zit je dan, in een futuristische buis in koude
stoom van -145°. De eerste keer 2 minuten, daarna 3 minuten. De beste
manier om te recupereren van de inspanning! Cryo is echt top!
En dan is het eindelijk tijd voor de massage, aangepast aan jouw
behoeften voor een optimale ontspanning! Zoooo... eindelijk genieten!
Nu je helemaal opgeknapt bent nog snel even douchen en dan naar
het dieetrestaurant voor nieuwe culinaire ontdekkingen. ‘Neemt u
bruisend of plat water, mijnheer?’ Daar gaan we weer, dus dan maar hele
slappe bubbels om de dag in schoonheid te eindigen!
Wie kun je tegen het lijf lopen in de vele gangen en zalen van dit wellnesscentrum?
Niet Sharon Stone, en ook niet Uma Thurman!
De beursvloer eist zijn tol, dus hier vind je veel zakenlui die een
gezondheidspauze inlassen na een marathon van zakendiners en hopen
dat ze echte sportlui worden... of niet.

Hier komt ook mevrouw, die nu eindelijk écht van die paar kilootjes
extra af wil. En nog een aantal vrijwillige zielen.
En als het er dan op aankomt en je hebt je volop in het programma gestort,
dan blijkt het erg moeilijk om je weer los te maken en te vertrekken, dus
mijn raad is:
Stel een programma op maat samen, afhankelijk van je toestand, en
kies voor een verblijf van minimaal 4 dagen...

Soﬁtel Quiberon: Boulevard Louison Bobet- 56170
Quiberon France - Tel: (+33)2/97502000
29
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Smartwatches

GARMIN FENIX 5 MULTISPORT
Garmin introduceert de nieuwe Fēnix 5-serie, drie premium gps-horloges met hartslagmeting op de pols,
geavanceerde sportfuncties en verwisselbare armbanden. Je eigen look, die stem je op je levensstijl af!
Raoul Buyle

D

landkaarten van Europa met alle fietsroutes. Het robuuste design heeft
een opslaggeheugen van 12 GB. De Fēnix 5S richt zich dan weer tot de
sportieve uitdagingen van vrouwelijke gebruikers. Het elegante horloge past zelfs om de smalste pols. De accucapaciteit varieert naargelang
het model en de gebruiksmodus. Zo gaat de accu van de Fēnix 5X bijvoorbeeld twee weken mee in smartwatchmodus, vier dagen in spaarstand, maar slechts 24 uur in gps-modus. Goed om te weten.

an Bartel, vicepresident van Garmin, is verheugd: ‘Door onze jarenlange ervaring met slimme objecten weet Garmin dat iedere sporter uniek is. Onze nieuwe Fēnix 5-modellen zijn daarom
ontworpen voor alle polsen en alle sporten.’ Deze nieuwe serie smartwatches schiet meteen naar de top van Garmins buitensporthorloges
door hun afwerking, schokbestendigheid en krasbestendige lens van
saffierglas. De gegevens kan je synchroniseren met een smartphone of
pc. Het horloge kan bovendien meldingen, oproepen, e-mails en sms’jes
van je smartphone ontvangen.
De Garmin Fēnix 5 is verkrijgbaar in drie modellen met alle functies
van een sporthorloge: hartslagmeter, gyroscoop, versnellingsmeter, barometrische hoogtemeter, kompas, en gps- en Glonass-positiebepaling.
Ze kunnen dienen tijdens diverse sportactiviteiten waaronder fietsen,
zwemmen, golfen en natuurlijk hardlopen. Deze lijst kan je bovendien
uitbreiden met downloads van nieuwe apps. De Fēnix 5 is compacter
dan de modellen van de vorige reeks. De Fēnix 5X is niet alleen waterdicht tot op een diepte van 100 m, maar bevat eveneens voorgeladen

garmin.be
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SUPERWATCHES!
Trendy! Smartwatches zijn de nieuwe sterren van de technologiemerken.
Sinds de introductie van Android Wear, de soft ware van Google voor slimme horloges, vormen ze het slimme verlengstuk van een smartphone. Dat
maakt ‘computergestuurde horloges’ tot de meest trendy en futuristische
digitale objecten van het moment.
Raoul Buyle

Klassiek anders bekeken

Legendarisch

Samsung Gear S3 Classic Smart Watch,
voortbouwend op de Gear S2 en beschouwd
als de beste smartwatch ter wereld. Met
Samsung dragen de gebruikers niet alleen
een minicomputer om hun pols, maar beschikken ze vooral over een gebruiksvriendelijk designobject. (samsung.com)

Apple Watch Series 2, met ingebouwde gps en waterbestendig. De derde generatie Apple Watch wordt naar verluidt in het derde kwartaal van 2017 uitgebracht. De nieuwe
modellen zouden cellulaire connectiviteit krijgen en er is ook
sprake van een FaceTime-camera. (apple.com)

Elegant
Apple Watch Hermès, met een doorstikte
(kalfs)lederen armband die tweemaal om
de pols gaat. De zomercollectie van 2017 is
uitgebreid met nieuwe kleuren, zoals Lime
en Colvert, en is verkrijgbaar met een
manchet met dubbele gesp in
Barenia-kalfsleder.
.(hermes.com)

Titanium en
saﬃer

Chic en niet duur
MyKronoz ZeRound, basisfuncties voor een zachte prijs.
De smartwatch geeft meldingen bij inkomende oproepen
en sms’jes, maakt conversatie
mogelijk (via de ingebouwde
microfoon en luidspreker), kan
gebruikt worden als afstandsbediening van je smartphone
om foto’s te nemen of muziek
af te spelen, en monitort je
lichaamsbeweging.
(mykronoz.com)

Tag Heuer Connected Modular 45, een luxehorloge
dat op Android Wear 2.0
loopt en de tweede smartwatch van Tag Heuer. De
prijs blijft die van een luxeproduct. De speciﬁcaties
gaan nu ook de sportieve
richting uit met de gps en
waterdichtheid tot 50 m.
(tagheuer.com)

Sportief
Casio Pro Trek WSD-F20, met
Android Wear en nu ook voorzien
van gps. Vervangt de Smart
Outdoor Watch WSD-F10 die
vorig jaar uitkwam. Voornaamste
nieuwigheid: de gps-functie. Maar
nog steeds zonder hartslagmeter.
(casio.com)
31

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

Miles #25

A cut Above, bij Fresh, Brussel
American Vintage: americanvintage-store.com
Bernard Gavilan, T 02 540 87 10, Blaesstraat 162/137,
1000 Brussel
Béton Ciré, bij Centreville, Kartuizersstraat 36, 1000 Brussel
Dr Martens: drmartens.com
Edwin: edwin-europe.com
Escuyer: escuyer.com
Fred Perry: fredperry.com
Gant Rugger: fr.gant.com
Komono: komono.com
Howlin: howlin.eu
Lacoste: lacoste.com
Magliamo: magliamo.be
Stussy: stussy.co.uk
Stutterheim: stutterheim.com
Think Twice: thinktwice-secondhand.be
Uniqlo: uniqlo.com
Veja: veja-store.com
Weekday: shop.weekday.com
Wrangler: wrangler.be
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BRUSSEL

LEEFT

Een ritje door de hoofdstad in een mix van vintage en
basics.
Elsa Fralon

Fotograaf
Nagib Chtaïb
Styling
Marine Gabaut
Productie
Elsa Fralon
Assistent-fotograaf
Xavier Bourgeois
Auto
Ford Edge Vignale

Muts: Stussy. Zonnebril en horloge: Komono.
Polo korte mouwen: Lacoste. T-shirt: American Vintage.
Jeans: Edwin. Sokken: Escuyer. Baskets: Veja.
33
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Muts: Stussy. Blazer: H&M. Debardeur: Bernard Gavilan. Camouﬂagebroek: Think Twice.
Sokken: Weekday. Schoenen: Dr Martens.
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1
1. T-shirt, Howlin, Overall, Bernard Gavilan, Kousen, Uniqlo, Schoenen, Dr Martens

2. Muts: Béton Ciré. Bomberjack: Think Twice. Blazer: Fred Perry.

2
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2

1
1. Muts: Béton Ciré. Jeansgilet: Think Twice. Trui met kap: A Cut Above. Jeans: Gant Rugger.
2. Mouwloos jeanshemd: Wrangler Vintage.

Muts: Stussy. Zonnebril: Komono.
Horloge: Komono.
Polo korte mouwen: Lacoste.
T-shirt: American Vintage. Jeans: Edwin.
Sokken: Escuyer. Baskets: Veja.
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Blazer: Stutterheim.
Vest met lange mouwen: Magliamo.
Jeans: Levi’s bij Bernard Gavilan.
Sokken: Escuyer.
Schoenen: Dr Martens.
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DE STRIJD OM DE POLO

RALPH LAUREN VS. LACOSTE VS. FRED PERRY
Een Amerikaan, een Engelsman en een Fransman, drie pologiganten
gaan de strijd aan in onze kleerkast: welk merk overklast het andere?
Nicolas Mauclet

Stichtingsjaar:
1933

Stichtingsjaar:
1952

Stichtingsjaar:
1967

Oprichters:
René Lacoste & André Gillier

Oprichter:
Fred Perry

Oprichter:
Ralph Lauren

Zakencijfer:
1,18 miljard euro (2015)

Zakencijfer:
n.b.

Zakencijfer:
6,9 miljard euro
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Fred Perry, de sportieve dissident

Fred Perry tijdens het
toernooi van Wimbledon
in 1934.

Stockport Engeland - jaren 40. Wereldkampioen tafeltennis en tennis Fred Perry, afkomstig uit een arbeidersgezin, maakt samen met
zijn compagnon, de Oostenrijkse voetballer Tibby Wegner, een nieuw
badstoffen polsbandje voor sporters. Het wordt een succes en tevens het begin van het merk met de laurierkrans.
Het logo van winnaars. In 1952 ontwerpt Fred Perry een eenvoudig
shirt met korte mouwen waarmee hij gemakkelijker kan tennissen.
In 1957 vraagt de Londense kleinhandelaar in sportkleding Lillywhites of het merk de kleuren van hun club aan het klassieke shirt kan
toevoegen. Fred Perry tekent twee gekleurde strepen op de kraag
en uiteinden van de mouwen, en creëert zo de duidelijk herkenbare
identiteit van het merk, de bekende twin tips. En om nog meer de aandacht te trekken, gebruiken Perry en Wegner de lauwerkrans die in de
gangen van Wimbledon prijkt als symbool van uitmuntendheid. Een
brutale zet die het begin inluidt van een eigenzinnig merk.

Rebelse stijl. Net als Lacoste kleedt Fred Perry zowel grote sportkampioenen (90% van de tennissers in de jaren 60) als politici (waaronder John Fitzgerald Kennedy). Maar het merk maakt niet de meeste
furore in de hogere klassen. In het Engeland van de jaren 60 eigenen
de jonge modernisten, ‘mods’ genaamd, zich de polo met de strepen toe en zetten die centraal in een nieuwe eigentijdse look. Deze
coole jongeren willen zich onderscheiden, ze rijden op een Vespa,
luisteren naar moderne jazz en geven de toon aan van de Britse subcultuur. Fred Perry wordt bekend als het merk
van trendsetters met een rebelse geest,
sigaret in de mond. Maar de droom
krijgt een duister kantje. Tien jaar
later valt de mod-beweging uit
elkaar in een aantal extreem
geradicaliseerde
subgroepen die hun haar afscheren
Pete Doherty en de
en zich ‘skinheads’ noemen.
tijdens
lauwerkrans
De hooligans zullen zich
een concert.
uiteindelijk laten verleiden
door de polo met zijn gekleurde strepen die ostentatief van de symbolen van
hun club wordt voorzien.
Het imago van het merk
krijgt een stevige deuk. De
lancering van een reeks polo’s
in fluokleuren overtuigt dan
weer de homogemeenschap en
steunt daarmee de minderheden.
Vandaag de dag - al komt het zijn woelige verleden nog wel ‘s tegen - staat het
merk Fred Perry (nog steeds made in England)
voor openheid en onafhankelijkheid, en trekt het zo nog immer de
rebelse karakters aan.
Topstukken: bomberjack en trui met V-hals
Tijdens de jaren 60 eigenen de
Britse ‘mods’ zich de polo
van Fred Perry toe.
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Lacoste, de uitvinder
Parijs, 1933. Als zoon van een rijke Franse ondernemer is René Lacoste op het hoogtepunt van zijn roem. In 1927 en 1932 wint hij met
het Franse tennisteam de Daviscup. Hij wil de weinig comfortabele
overhemden met lange mouwen van deze sport niet langer dragen en
bedenkt samen met André Gillier een shirt met een meer open structuur. Met het uniform van de Londense polospelers als inspiratiebron,
ontwerpen ze een wit shirt van piquékatoen met korte mouwen en een
geribde kraag die de nek tegen de zon beschermt. Codenaam: ‘L.12.12’:
de legendarische polo is geboren.
Het merk met de krokodil. Het logo van René Lacoste verschijnt lang
voordat hij zijn eerste polo draagt. Wanneer de tenniskampioen in 1925
een prachtige koffer van krokodillenleer in een etalage bewondert, sluit
hij een deal met de aanvoerder van het Franse tennisteam, Alan Muhr: als
hij zijn wedstrijd wint, krijgt hij de koffer. Hij zal hem nooit krijgen, maar
de anekdote blijft hangen bij een journalist die hem de bijnaam ‘alligator’
geeft omwille van zijn krachtige en felle spel. Zijn vriend Robert Georges
tekent voor hem een krokodil die hij op alle witte blazers laat borduren
die hij vanaf 1927 voor aanvang van elke wedstrijd draagt.
Krachtige marketing. Als echte zakenman begrijpt René Lacoste dat hij
zijn logo op de tennisbanen van de grootste toernooien moet laten zien.
Het merk krijgt eerst bij tennis en daarna bij golf bekendheid door grote
sporters zoals Jean Garaïalde (golf), Fabrice Santoro (tennis), Severiano
Ballesteros (golf), Henri Leconte (tennis) en onlangs ook Gustavo Kuerten (tennis) in 2012. Met deze strategie bereikt Lacoste een voornamelijk
mannelijk bcbg-publiek, tot het imago van het merk in de jaren 90 een
omslag maakt als jongeren in de voorsteden de Lacoste-stijl overnemen.
Het ‘bon chic, bon genre’ van het merk komt onder druk te staan. De krokodil neemt echter revanche en wint opnieuw aan geloofwaardigheid in
de modewereld: artistiek directeur Christophe Lemaire verschijnt ten tonele en herschikt de kaarten alvorens de fakkel in 2010 door te geven aan
Felipe Oliveira Baptista. Met een omzet van ruim 4,35 miljard euro in 2015
kan het merk Lacoste, dat nog steeds polo’s maakt in Frankrijk, terecht
trots zijn op zijn bijdrage aan het modebeeld van meerdere generaties, in
alle omstandigheden. En ze blijven nog steeds vernieuwen.
Topstukken: jack met rits, tennisschoen, Glenan-vest

Campagne
van Lacoste
uit 1973.
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Vanaf 1927 droeg René
Lacoste een geborduurde
krokodil op zijn blazer.
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Polo Ralph Lauren tekent in
1974 de garderobe van
‘The Great Gatsby’

Ralph Lauren, de echte strateeg
1967, New York. Ralph Lauren is een jonge ondernemer van Russische origine die in de
Bronx woont. Als buurman van een zekere Calvin Klein (ze zijn even oud), droomt hij van
mode en hij wordt eerst verkoper in enkele kledingzaken. In 1967 overhaalt hij de ondernemer Norman Hilton om hem 50.000 dollar te lenen - wat een lef voor die tijd! - en opent
hij een dassenwinkel waar hij de eerste stukken van zijn merk onder de naam ‘Polo’ verkoopt.
De polospeler, een elitesymbool. Zodra hij besluit om zijn merk te lanceren, gaat hij op zoek naar
een naam die doet dromen en garant staat voor elegantie en verfijning. Hij denkt daarbij aan de
Engelse sport die hijzelf niet beoefent, maar die het elite-imago uitstraalt waarnaar hij streeft.
In 1972 ontwerpt hij shirts voor vrouwen waarop de bekende speler verschijnt. In hetzelfde jaar
bedenkt hij een shirt met korte mouwen dat het symbool van zijn merk wordt, de polo.

Ralph Lauren
tijdens een
déﬁlé van de
fashion week
in New York

De Amerikaanse droom. De jaren 70 betekenen een ommekeer voor de ontwerper en zijn bekendheid neemt toe. Het witte doek doet een beroep op zijn diensten en in 1974 komt de film ‘The
Great Gatsby’ uit met de fantastische kleding van Robert Redford getekend Polo Ralph Lauren. Na
Annie Hall vliegt de verkoop de hoogte in. Hij begrijpt nu dat hij, meer nog dan kleding, een soort
fantasiewereld moet creëren. Met de Ivy League en de levensstijl van de WASP (White Anglo-Saxon
Protestant) als inspiratiebron, verwezenlijkt hij zijn visie van de Amerikaanse droom. In 1978 brengt
hij een reeks parfums uit en in 1983 een interieurcollectie. Deze nieuwe communicatiestrategie is tekenend voor zijn succes. Er komt een kleine smet op zijn blazoen als de Amerikanen ontdekken dat het
merk in China wordt gemaakt. In 2011 kondigt Greenpeace aan dat er sporen van hormoonverstorende
nonyfenolethoxylaten zijn gevonden in de kleren van Ralph Lauren. Hoewel ook andere merken onder
vuur komen te liggen (Puma, Adidas, Nike en Lacoste), zet deze onthulling een domper op het verhaal dat
hij wil vertellen. Maar dat brengt hem niet aan het wankelen. Met elf labels, waaronder Polo Golf en Polo
Sport, die een vaste waarde zijn geworden in de sportwereld en voor een omzet van ruim 6,9 miljard euro
zorgden (2014), laten Ralph Lauren en zijn gekleurde polo’s ons nog steeds dromen.
Topstukken: Oxford-overhemd, chinobroek en tweedjasjes
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De revolutionaire nieuwe Z650
Een supermoderne lichtgewicht Naked met baanbrekende looks
en de beste handling in zijn klasse. Met de pure performance van
een nieuwe parallel twin krachtbron, een subliem lichtgewicht
rijwielgedeelte en een ongekend hoogwaardige afwerking is de
Z650 de nieuwe referentie in zijn klasse!
Z650 vanaf € 6.899,www.kawasaki.be

NU IN DE SHOWROOM!
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DUEL AAN DE TOP BARTALI / COPPI
Een geïllustreerde kijk op de mooiste rivaliteitsverhalen van de sportgeschiedenis.
Voor dit ﬁetsduel koos Miles het verhaal van de strijd tussen de Italiaanse
wielrenners Gino Bartali en Fausto Coppi.
Boris Rodesch
Illustratie A. Kool

O

etappe krijgt Gino de Zwijgzame, zoals hij ook nog wordt genoemd, de roze
trui. Hij blijft die met veel allure dragen tijdens de twaalf daaropvolgende
dagen dankzij een sprintzege op de campionissimo op drie dagen van de
aankomst. De volgende etappe herinnert ons echter weer de wreedheid
van de grote wielerrondes. Bartali komt ten val en moet de roze trui afstaan aan Coppi, die zijn tweede Giro wint met 1 minuut en 43 seconden
voorsprong. De Toscaan Gino moet zich tevredenstellen met zijn zevende
trui als beste klimmer. In de Giro van 1948 volgt er geen duel. Bartali wint
zijn tweede Tour de France en dat is tevens zijn laatste zege tijdens een
grote wielerronde. De rivaliteit bereikt vervolgens een hoogtepunt tijdens
het wereldkampioenschap op de weg. De twee mannen houden elkaar zo
in de gaten dat ze een grote achterstand opbouwen en uiteindelijk besluiten om de wedstrijd te verlaten, tot grote spijt van de Italiaanse wielerbond
en de fans. De rivaliteit wordt zelfs een obsessie als Bartali de knieholte van Coppi scherp in de gaten laat houden door zijn ploegmaten en het
kronkelen van diens kabelspier ziet als het ideale moment om in de aanval
te gaan. Het verhaal gaat dat Bartali, steeds op de loer voor de zwakheden
van zijn jonge rivaal, in 1948 deze techniek gebruikt tijdens een etappe
van de Giro om een voorsprong van 4 minuten te pakken. Volgens een
anekdote weigert de paus dat jaar om zijn zegen over het peloton van de
Ronde van Italië uit te spreken, omdat hij Coppi, die gescheiden is van zijn
vrouw in een land waar echtscheiding nog verboden is, niet wil zegenen.

Op 5 mei heeft het peloton de 100e editie van de Ronde van Italië
in gang getrapt, de ideale gelegenheid om terug te blikken op een
duel dat kort na de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid op de
wegen van de Giro werd uitgevochten. De strijd tussen Bartali en Coppi
ging verder dan sportieve rivaliteit en verdeelde zelfs het naoorlogse
Italië. Aan de ene kant Gino Bartali - 2 overwinningen in de Tour de
France en 3 in de Ronde van Italië, winnaar van 9 klassiekers en 4 keer
Italiaans kampioen - geboren in Toscane, schitterende klimmer, Gino
de Vrome, de grote kampioen van Italië na de oorlog, gesteund door het
conservatieve Italië. Bartali staat in hoog aanzien. Aan de andere kant
Fausto Coppi - 2 zeges in de Tour de France en 5 in de Ronde van Italië,
wereldkampioen op de weg, winnaar van 10 klassiekers en 4 keer kampioen van Italië - geboren in Piëmont, uitzonderlijk klimmer en wielrenner, de campionissimo, bekend om zijn professionalisme, wat zich uit in
zijn interesse in technische ontwikkelingen, trainingsschema’s, diëten
en sportgeneeskunde. Coppi alias de steltloper belichaamt eerder het
noorden van Italië, een stedelijk en progressiever Italië dat wil moderniseren. Deze voormalige slagersknecht is een man van overtredingen,
een banneling van de kerk door zijn buitenechtelijke relatie met ‘de witte Dame’. Dit ‘duel aan de top’ - je hebt het al begrepen - is tevens het duel
tussen het Italië van het verleden en het Italië van de toekomst!

Voor de oorlog
We keren terug naar 1939, het jaar waarin Bartali de Ronde van Lombardije wint. Coppi, een onafhankelijke renner, gaat er in zijn eentje
vandoor op 60 km van de aankomst en eindigt derde in de wedstrijd.
Onder de indruk van deze 19-jarige lefgozer, vraagt Bartali aan zijn
ploegleider om de jonge renner in zijn team op te nemen. Het jaar daarop wordt Coppi prof. Beide renners rijden voor Legnano. Bartali - de topfavoriet die al drie grote Rondes heeft gewonnen - ziet de steltloper, die
is aangenomen als gregario - zijn knecht - voor de ogen van het grote
publiek exploderen en wordt dé verrassing van 1940 door bij zijn eerste deelname zijn eerste Giro te winnen! Het verschil komt er in de 11e
etappe na een solo-ontsnapping van 100 kilometer. Coppi, 20 jaar oud, is
tot op de dag van vandaag de jongste winnaar van die wedstrijd.

1949: het jaar van Fausto Coppi
Bij de start van de 32e editie van de Giro willen de twee kampioenen revanche nemen. Coppi schrijft geschiedenis in de 17e etappe en begint op
192 km van de aankomst aan een ontsnapping die hem naar de zege leidt!
Deze krachttoer levert hem zijn derde Giro op met een comfortabele voorsprong van 23 minuten en 47 seconden op Bartali. De steltloper neemt
daarna deel aan zijn eerste Tour de France. De twee Italianen hebben de
overhand in de Alpen, maar de eindzege gaat naar Coppi. Hij wordt de
eerste wielrenner die in hetzelfde jaar de Ronde van Italië en de Tour de
France wint! De haast metafysische dimensie van dit duel is vereeuwigd
door de grootste schrijvers. Niet zelden vallen tifosi op de knieën als Coppi voorbijkomt of raken anderen de trui van Bartali aan alsof het de
lijkwade was… Omdat ze niet dezelfde kampioen steunen, gaan koppels
uiteen, wil de ene broer de andere niet meer spreken, en keren vrienden
elkaar de rug toe. Bartali trekt zich in 1955 terug en wordt ploegleider
bij San Pellegrino. In 1959 neemt hij Coppi aan als kopman – die in de
jaren 50 nog 1 Tour de France en 2 Giro’s wint. Dat verhaal is echter van
korte duur, want op 2 januari 1960 sterft Fausto Coppi aan malaria.
Gino Bartali overlijdt in zijn geboortestreek Toscane op 5 mei 2000. Bij
de start van de 100e editie van de Giro… en ook buiten Italië, denkt de
hele wielerwereld nog terug aan dit duel aan de top!

Kabelspier
In 1946 stapt Coppi over naar het team van Bianchi, terwijl Bartali trouw
blijft aan Legnano. Na een onderbreking van vijf jaar komt de Giro terug. Het peloton maakt een vliegende start in Milaan en legt dwars door
een verwoest Italië de 17 etappes van deze 29e Ronde van Italië af. Coppi
wint drie etappes, maar Bartali heeft de luxe om zonder één enkele etappezege op 31-jarige leeftijd zijn derde Giro te winnen. Met 47 seconden
voorsprong op de steltloper geniet hij van zijn revanche. In 1947 is Coppi
vastbesloten om zijn tweede Ronde van Italië te winnen. Maar dat is buiten Bartali gerekend die op een vierde bekroning aast. Vanaf de vierde
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MTB RECORD

© Red Bull ContentPool

Markus Stöckl, een 42-jarige Oostenrijker, klopte in
februari zijn eigen wereldsnelheidsrecord met een
mountainbike op een grindbodem. Hij haalde een
snelheid van 167,6 km/u. De prestatie vond plaats in
Chili, in de Atacamawoestijn. Stöckl had 11 seconden
nodig voor een afdaling van 650 meter met een
gemiddelde hellingsgraad van 45°, vertrekkend
van een hoogte van 3.972 meter. Bijzonder is
dat zijn mountainbike op enkele stukken na een
standaardﬁets was. Zijn helm werd wel speciaal
voor de recordpoging ontworpen en kreeg, net
zoals bij een skihelm, een airbag.
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ALLES OVER DE FIETS
DE GROTE RONDES IN CIJFERS

DE RONDE VAN ITALIË OF GIRO
In mei werd de 100e editie van de Giro gereden.

DE RONDE VAN
FRANKRIJK

De cijfers van de Giro 2017:
1: Zwitserland was het enige land buiten Italië waar de
Giro langskwam.
5: Het aantal bergetappes.
131: Het aantal kilometer van de kortste etappe.
184,5: Het gemiddeld aantal kilometer van de 21 etappes.
220: Het aantal kilometer van de langste etappe.
2758: De hoogte in meter van de hoogste top van de
Giro, de Passo di Stelvio.
3572,2: De totale afstand die wordt afgelegd tussen
Alghero op Sardinië en Milaan.

Deze zomer trekt
de Rondekaravaan
naar Düsseldorf
voor de start van
de 104e editie van
de befaamde Tour.
De cijfers van de Ronde 2017:
3: Het aantal landen buiten Frankrijk dat de Ronde doorkruist

(Duitsland – België – Luxemburg.)
5: Voor het eerst sinds 1992 zal het peloton over de 5 Franse bergketens fietsen: de Vosges, de Jura, de Pyreneeën, het
Centraal Massief en de Alpen.
100: Het aantal kilometer van de kortste etappe.
183,2: Het gemiddeld aantal kilometer van de 19 etappes.
220: Het aantal kilometer van de langste etappe.
2642: De hoogte in meter van de hoogste top van de Tour, de
col du Galibier.
3516: De totale afstand die wordt afgelegd tussen Düsseldorf en Parijs.

De records van de Giro
5 overwinningen: Alfredo Binda, Fausto Coppi en Eddy
Merckx
9 podiumplaatsen: Felice Gimondi
7 keer winnaar van het bergklassement: Gino Bartali
78 dagen in de roze trui: Eddy Merckx
42 etappe-overwinningen: Mario Cipollini
Jongste winnaar: Fausto Coppi op 20 jaar 8 maanden en
25 dagen in 1940
Oudste winnaar: Fiorenzo Magni op 34 jaar en 5 maanden in 1955

De records van de Tour
5 overwinningen: Jacques Anquetil, Eddy Merckx,
Bernard Hinault en Miguel Indurain
8 podiumplaatsen: Raymond Poulidor
7 bolletjestruien (beste in het bergklassement):
Richard Virenque
6 groene truien (beste sprinter): Erik Zabel
96 dagen in de gele trui: Eddy Merckx
Aantal truitjes: Eddy Merckx is de enige die in eenzelfde
jaar de gele trui, de groene trui en de bolletjestrui won
34 etappe-overwinningen: Eddy Merckx
Jongste winnaar: Henri Cornet op 19 jaar 11 maanden en
20 dagen in 1904
Oudste winnaar: Firmin Lambot op 36 jaar 4 maanden
en 9 dagen in 1922
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DE GROTE RECORDS
HET UURRECORD
Deze wedstrijd wordt op een wielerbaan
gereden. De bedoeling is een zo groot
mogelijke afstand af te leggen in één uur
tijd. Sinds 7 juni 2015 is de Brit Bradley
Wiggins de recordhouder met 54,426
kilometer. Natuurlijk onvergetelijk is dat
Eddy Merckx recordhouder was - 49,431
kilometer – van 1972 tot 2000!

MTB RECORD
Het absolute snelheidsrecord op mountainbike
is nog steeds van de Fransman Eric Barone die op
18 maart jongstleden een nieuw wereldsnelheidsrecord vestigde in mountainbike op sneeuw. De Rode
Baron, 56 jaar oud, haalde 227,72 km/u op de baan
van Chabrières, in Vars.

BAANWIELRENNEN - DE ZESDAAGSE

© Geoﬀroy Libert

Deze wedstrijd ontstond in 1922 en vindt plaats in november op de beroemde wielerbaan Kuipke in Gent. In een
feestelijke, verhitte sfeer strijden de beste wielrenners,
experts in het pisterijden, gedurende 6 dagen tegen elkaar
in verschillende wedstrijden. De ploegafvalling is dé wedstrijd van de Zesdaagse. Twee ploegmaats lossen hierbij
elkaar af en proberen rondes te pakken op de tegenstand
en punten te scoren in de tussentijdse sprints. In november 2016 mochten de Britten Mark Cavendish en Bradley
Wiggins - geboren in Gent in 1980 - hun naam bijschrijven
op het palmares van de 76e editie van de Zesdaagse. Na
dit evenement zette Bradley Wiggins een punt achter zijn
carrière. Patrick Sercu - 11 overwinningen tussen 1965 en
1981, waarvan 4 samen met Eddy Merckx - is recordhouder
van het grootste aantal overwinningen.
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TE BEKIJKEN / TE LEZEN
TE BEKIJKEN:
- ‘Les fous du guidon’ / Reportage L’Equipe Explore

In de jaren 90 zijn in Toronto de alleycats ontstaan, clandestiene wedstrijden midden in de stad, vaak ‘s nachts, waarbij alle verkeersregels aan de laars worden gelapt. Het doel is te verzamelen op een vertrekpunt. Daar krijg je een lijst van checkpoints voorgelegd die je zo snel mogelijk moet afvinken. New York, Berlijn, Parijs…
De steden zijn hun omgeving, de straten hun speelterrein. De Monstertrack in New
York is de beroemdste, hier komen elk jaar honderden renners op af. L’Equipe Explore stelt een reportage voor over de rennerscultuur, hun geschiedenis en hun
wedstrijden.

- ‘One Year In Blue’ is een film gemaakt door Woestijnvis. Zij
volgden het Etixx-Quick Step-team van Tom Boonen in 2016 vanaf de voorbereidingen in Calpe in januari tot aan het WK in Qatar
in oktober.
- ‘Slaying the Badger’, is een documentaire

3 tijdschriften die het verschil maken:
Peloton
Amerikaans maandblad over
wielrennen op de weg. Peloton wijdt zich aan de schoonheid van het wielrennen, in
professionele wedstrijden of
het gewone plezier van het
rijden. Een eerbetoon aan de
glorie van de allergrootste renners en hun vermogen om zichzelf te overtreffen uit liefde
voor de sport.

Rouleur

van ESPN - een bewerking van het boek van
Richard Moore - die in detail een zeer onthullend beeld schetst van de rivaliteit tussen de Amerikaan Greg LeMond en de Fransman Bernard Hinault. De kern van de documentaire is de Ronde van Frankrijk van 1986, die door wielerhistorici
wordt beschouwd als de beste Tour ooit.

Rouleur is een Engels tijdschrift (8 nummers per jaar)
dat werd gecreëerd om zowel de schoonheid als het
drama van het wielrennen op
de weg te verheerlijken, met bijzonder beeldmateriaal en teksten die haarfijn de passie van
de grote namen in het wielrennen beschrijven.

TE LEZEN:
- ‘Seven Deadly Sins: My Pursuit of Lance Armstrong’ is een
boek geschreven door David Walsh, sport- en onderzoeksjournalist
bij de Sunday Times. Het verhaal gaat over de 13 jaar lange strijd om
de waarheid te achterhalen rond Lance Armstrong en zijn dopingpraktijken.
In 2015 werd een verfilming van het boek gemaakt: ‘The Program’
- ‘De Ronde Van Italië’ – Dino Buzatti / Uitgeverij: Atlas Contact
Dino Buzzati, die niks van wielrennen afwist, werd door de Corriere
della Sera naar de Giro 1949 gestuurd om verslag uit te brengen over
de wedstrijd en het langverwachte duel tussen Gino Bartali en Fausto
Coppi. Een buitengewoon verhaal over verwoeste wegen in het naoorlogse Italië.
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Pédale!
Elk jaar, een maand voor de
start van de Ronde van
Frankrijk, brengt de redactie van SO FOOT een speciale editie uit die helemaal gewijd is aan het wielrennen:
Pédale! De precieze en heel persoonlijke stijl
van de redactie maakt opnieuw het verschil.
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Thomas Genon

‘La Frite’

Thomas Genon verwierf bekendheid als MTB
slopestyle-amateur met de Freeride Mountain
Bike World Tour van 2012 en na zijn overwinning in de Red Bull Joyride die plaatsvond in het
Canadese Whistler. In 2015 bereikte de 21-jarige Luikenaar de top en werd hij wereldkampioen. Tijdens dit interview verbleef Thomas G bij
zijn ouders in het Luikse om te herstellen, maar
hij is onlangs teruggekeerd naar zijn oefenterrein in de Ardèche en zal binnenkort weer aan
wedstrijden deelnemen.
Boris Rodesch
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Was je eerste overwinning in 2012 in Whistler jouw grote doorbraak?
Ik was toen 18 jaar en kwam net van school. Mijn carrière stond nog in
de startblokken. Door al die vrije tijd maakte ik grote vorderingen. Maar
ondanks eerdere goede resultaten, was mijn overwinning in de belangrijkste en oudste mountainbikewedstrijd een absolute mijlpaal.

Hoeveel competitieweken telt een seizoen?
In tegenstelling tot het grote aantal proeven in motorcross, zijn er maar
zes belangrijke manches in MTB slopestyle. Daarnaast neem ik graag
aan 4 à 5 minder prestigieuze wedstrijden deel.
Even iets over je bijnaam: ’La Frite’?
Als enige Belg onder de Franstaligen kreeg ik al snel die bijnaam van de
Fransen. De Amerikanen noemen me Tommy G.

Jouw palmares bij de jeugd?
Als negenjarige nam ik al deel aan dual slalomwedstrijden (een oudere
sportdiscipline van de MTB World Cup nvdr.) Ik werd meermaals Belgisch kampioen en kreeg al snel de smaak van de competitie te pakken.

MTB slopestyle: een extreme sport?
Ja, absoluut! Tijdens de training heb ik mijn voet gebroken …

Slopestyle rij je alleen. Mis je de rechtstreekse rivaal niet?
Ik ben niet echt bezig met het competitieve op zich. In MTB slopestyle
focus ik me volledig op mijn eigen prestaties, zonder die van mijn tegenstanders in het oog te houden.

Ga je vaak op je snuiter?
Dit is mijn eerste blessure. Het is een berekend risico. Ik oefen de nieuwe
figuren stap voor stap op schuimrubberen bakken, pas daarna op een
harde ondergrond. Je kunt je dan uiteraard ieder ogenblik bezeren.
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Jouw favoriete trick?
Als er op dit moment één figuur hoog op mijn lijstje staat, dan is dat ongetwijfeld een ‘Decade’ (de rijder maakt een draai van 360° terwijl hij zijn stuur
vasthoudt en komt dan weer met zijn voeten op de pedalen terecht, nvdr.)

Jouw grootste inspiratiebron?
Vroeger keek ik heel veel naar X Games op tv met o.a. Dave Mirra,
Ryan Nyquist en BMX. Ik was ook een grote fan van de surfer Kelly
Slater.

Hoeveel mensen werken er voor Thomas Genon?
Mijn team bestaat uit de sponsors en mijn vader die steeds het onderhoud van mijn fiets voor zijn rekening heeft genomen. Meer is er niet.
Als jong ventje kon ik totaal niet aan mijn fiets sleutelen. Tegenwoordig
is dat anders, maar als mijn fiets kapot gaat tijdens een wedstrijd en
mijn vader is erbij, dan zorgt hij daarvoor.

Jouw favoriete film over de fiets?
Dan kies ik voor ‘Miracle Boy and Nyquist’, een film over het dagelijks
leven van die eerder vermelde Dave Mirra en Ryan Nyquist toen ze
zo oud waren als ik.
Om af te ronden, is een internationale wedstrijd MTB slopestyle in
België een droom?
Dat zou fantastisch zijn, maar dan moeten er eerst nog een heleboel andere dingen gebeuren. Zoals het aanleggen van oefenterreinen voor de
rijders, zodat ze van onze sport gaan houden.

Het grootste verschil met een meer traditionele fiets?
Er zit gewoon heel weinig aan mijn fiets. Ik heb slechts één rem en geen
versnellingen. Hij moet stevig en licht zijn.
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EEN STADSPELOTON

Fietskoeriers, sinds 2015 zijn
ze een groeiend vertrouwd gezicht in onze steden. Maar wie
zijn ze? Studenten die de eindjes aan elkaar moeten knopen?
Of liefhebbers die er gewoon
plezier in scheppen dagelijks in
het ﬁetszadel te zitten. Miles
stapte even af bij Sylvain Merlo,
voltijds bezorger bij Deliveroo
in Brussel.
Boris Rodesch
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‘Zolang mijn benen en hersenen meewerken, zie ik niet
in waarom ik iets anders zou doen.’
Sylvain Merlo fietst elke week zo’n 350 km door Brussel
en in totaal bijna 15.000 km per jaar. Voor een beter idee:
beroepsrenners leggen jaarlijks tussen de 15.000 en
30.000 km af, afhankelijk van hun trainings- en wedstrijdprogramma. Sylvain werkt 40 uur en maakt 13 ritten per
week bij Deliveroo. ‘Op 11 november heb ik 7,5 uur gereden
en een kleine 100 km afgelegd in 3 ritten!’ Als kleine jongen
was hij al helemaal in de ban van de fiets en droeg hij een
Banesto-shirt om te supporteren voor Miguel Indurain en
diens topprestaties in de Tour de France. Op 29-jarige leeftijd denkt hij nog lang niet aan stoppen: hij voelt zich in zijn
job helemaal openbloeien! ‘Feestjes organiseren, dj’en, dat
heb ik achter me… Ik beleef nu veel lol als fietskoerier en ik
ben veel beter in vorm.’
‘Bij de minste twijfel is het de fietser die incasseert.’
We kunnen echter niet om de risico’s van het vak heen.
Brussel met zijn beperkt aantal fietspaden, zijn tramsporen, zijn talrijke hellingen, het weer… Fietsers worden dagelijks met gevaren geconfronteerd. Als eeuwige optimist
relativeert Sylvain dit alles: ‘Fietskoeriers behoren voortaan tot het stadsbeeld. De mensen kijken er niet vreemd
meer van op. De zone Elsene bevalt me het best, de straten
zijn er rustig en je hoeft je niet zigzaggend een weg te banen
tussen de auto’s. De grote verkeersaders zijn nachtmerries.
Ik heb geleerd dat je moet volharden, al loop je het risico dat
ze je dan voor een gek nemen. En ook al ontsnap ik elke dag
ternauwernood aan 20 ongelukken, toch gaat het steeds
beter met de automobilisten. Een beetje hoffelijkheid, een
klein gebaar, een knikje, en dan komt het meestal wel goed.’
‘Sport en eten, dat is mijn leven!’
Fietskoerier zijn is voor sommigen meer dan gewoon werk,
het is een mentaliteit. Sylvain was vorige zomer in Parijs
voor de 24e editie van het wereldkampioenschap fietskoeriers. Een geweldige gelegenheid voor de bijna 600 deelnemers om hun passie met elkaar te delen onder het genot van
een heleboel biertjes. Een weekje tussen fietskoeriers uit
alle hoeken van de wereld smeedt nauwe banden! ‘Ik draag
het trainingspak van een Mexicaanse fietskoerier... Ik ken
nu ook de betekenis van het woord chistole. Dat is overmatig
drinken in een sportieve omgeving, zonder je plicht van de
volgende dag te verzaken. Het is een universeel begrip en
vat onze mentaliteit perfect samen.’ Tijdens het kampioenschap kwalificeerde Sylvain zich overigens niet voor de finale. ‘Deze zomer nemen 4 tot 5 jongens van Deliveroo deel
aan de volgende editie in Montreal. Daarna fietsen we in 6 à
7 dagen naar Manhattan.’

Deliveroo
Start-up in Londen in 2013
Start-up in Brussel in 2015
30.000 ﬁetskoeriers in 12 landen en 200
steden in 2017
2.500 ﬁetskoeriers in 4 Belgische steden
(Brussel, Antwerpen, Gent, Luik)
1.500 ﬁetskoeriers in Brussel
850 restaurants in België
450 restaurants in Brussel
8 Belgische steden eind 2017
Maandelijkse groei in België: 20%

me toen geholpen en samen hebben we de race uitgereden.
Die dag voelde ik de geest van solidariteit en welke waarden er écht toe doen.’
‘Je moet je vooral op je gemak voelen op de fiets’
De stijl van fietskoeriers lijkt erg op die van hipsters, eerder
nonchalante kleding, een baard, fiets met vaste pion – de
‘fixie’. Sylvain volgt die mode niet en rijdt al 10 jaar op een
koersfiets van het merk Specialized. ‘Iedereen doet natuurlijk wat hij wil, maar al toon je wel veel van je lichaam, zelf
verkies ik het comfort van een sportieve outfit.’
‘Ik verdien tussen de 1.600 en 1.800 euro bruto per
maand’
De meeste fietskoeriers zijn studenten, maar de flexibele
uren trekken ook zelfstandigen aan. Er bestaat geen sociaal statuut voor dit beroep waarvoor geen enkele kwalificatie vereist is. Ze zijn werknemer noch arbeider, werken
allemaal binnen het SMart-stelsel (smartbe.be) en krijgen
een vergoeding van € 9,31 bruto/uur voor studenten en
€ 11 bruto/uur plus € 2 per levering voor zelfstandigen. De
studenten krijgen een bonus naargelang het aantal ritten.
Drie ritten per uur voor € 1,5 en een premie van € 25 voor
50 ritten in twee weken. En toch verklaart Charles Van den
Bogaert, directeur marketing, in Brussel: ‘De fietskoerier
is de belangrijkste persoon bij Deliveroo, het enige menselijke contact, het imago van de firma!’ Gelukkig bieden de
SMart-contracten een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid… Deliveroo op zijn
beurt zorgt ervoor dat alle fietskoeriers zijn aangegeven en
stelt hun de basics aan materiaal ter beschikking: tas, jas,
lampen en gsm-houder.
Met zulke onzekere werkomstandigheden is het niet moeilijk om te begrijpen waarom fietskoeriers vaak studenten of
enthousiastelingen zijn…

‘Het outlawgehalte is best wel opwindend’
Sylvain neemt ook deel aan
undergroundwedstrijden - de
alleycat-fietsraces dwars door
De lievelingsapp van de ﬁetskoeriers?
de stad met een aantal checkpoints, vaak ‘s nachts en altijd
Met Strava, het sociale netwerk voor ﬁetsers, kun je de ontwikkeling
clandestien. ‘Het is echt invan je eigen prestaties volgen. Fietsers kunnen hun ritgegevens
drukwekkend. Een peloton
vergelijken met de personen die ze volgen, beroepsrenners of
ladderzatte fietskoeriers dat
vrijetijdsﬁetsers. Zo kan iedereen bepaalde segmenten maken waarop
door de stad racet. Na 2 km
alle ritten van de gebruikers geregistreerd worden. Veel ﬁetskoeriers
ben ik tegen een taxi gevlozetten uitdagingen op Strava, maar daar houdt Sylvain niet van:
gen… Mijn gezicht was flink
‘Virtuele medailles interesseren me niet!’
toegetakeld. Een vijftigjarige
fietskoerier uit Berlijn heeft
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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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PATRICK LEFEVERE :
THE BOSS
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Als voormalig beroepsrenner in de jaren 70 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne én een rit in de Ronde van Spanje, ondertussen heeft Patrick Lefevere
al ruim dertig jaar ervaring als ploegleider en manager. De 62-jarige man,
die geen blad voor de mond neemt, kan bogen op tien overwinningen in
Parijs-Roubaix, waarbij 3 van zijn renners 4 keer samen op het podium
stonden. Ook werkte hij als ploegleider met de grootste Belgische wielrenners van de afgelopen 20 jaar: Johan Museeuw, Frank Vandenbroucke, Tom Boonen en Philippe Gilbert.
Boris Rodesch

M

iles ontmoette de manager van QuickStep Floors twee dagen voor de overwinning van Philippe Gilbert in de
Ronde van Vlaanderen.
Dacht je als jonge wielrenner al aan een
carrière als directeur van een sportteam?
Ik droomde vooral van een overwinning in de
Ronde van Vlaanderen en van de gele trui in
de Tour de France.
Hoe heb je Tom Boonen ontmoet?
Dat kwam eigenlijk door de leeftijdscategorie
waarin hij zat. Mijn zoon van dezelfde leeftijd
(1980) reed samen met Tom bij de jeugd, maar
wij hadden elkaar nog nooit gesproken. De
eerste echte ontmoeting kwam er in 2002.
Is hij een soort tweede zoon voor jou?
Dat wordt vaak al lachend gezegd… Ons vertrouwen in elkaar is enorm en we hebben samen hele mooie momenten beleefd. Zo’n relatie heb ik met de meeste wielrenners niet. Met
Johan Museeuw had ik ook een sterke band.

Patrick Lefevere met Philippe Gilbert.

Wat is het grootste verschil tussen een
ploegleider en een manager?
De ploegleider regelt de koers vanuit de wagen en houdt zich bezig met tactische en operationele zaken. De manager zorgt voor de
financiën, beheert het budget en stelt de ploeg
samen. Hij is ook degene die de wielrenners
aanneemt en ontslaat.
Dus jullie relatie met de wielrenners is anders?
Ik weet graag wat er in de ploeg gebeurt, maar
vanop een afstand. Ik hou me vooral bezig met
de sponsors, mijn gasten of de pers. De ploegleider moet alles weten van zijn renners. Wie
hun ouders, vrouw en kinderen zijn, de naam
van hun hond...

En met Tom Boonen.
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Een leuke anekdote?
In de ploeg zeggen ze dat ik een zesde zintuig
heb. Ik weet nog dat ik tijdens een etappewedstrijd thuis was gebleven, maar ik hield
wel contact met een ploegmaat die in de hotellobby zat. Hij belde me op en zei dat een
taxichauffeur hem een jasje gebracht had dat
een meisje in het gezelschap van een renner
vergeten was. Ik belde daarop naar Wilfried
Peeters – de ploegleider – en zei dat hij een
loper moest vragen aan de receptie om de jongedame te gaan zoeken. Hij moest uiteindelijk
2 meisjes uit de kamer van de wielrenner zetten. De ploeg begrijpt nog steeds niet hoe ik
dat kon weten …

Meer was er niet nodig om mij over de streep
te trekken …
Is de teamspirit van Gilbert een voorbeeld?
Philippe is een leider. Dat laat hij elke dag weer
zien in alles wat hij zegt en doet. Hij zorgt voor
de kers op de taart... en de aardbei, de braambes en de bosbes erbovenop!
Museeuw, Virenque, Cipollini, Boonen…
Is het moeilijk om al die ego’s in de hand te
houden?
Met de echte kampioenen heb je de minste problemen. Hun visie en ideeën zijn vastomlijnd.
Bovendien nemen ze hun verantwoordelijkheid op. De pseudo-kampioenen, dat is andere
koek… Die denken dat ze kampioen zijn omdat ze zo opgevoed zijn, maar als de resultaten
dan uitblijven, wordt het heel wat moeilijker.

Wat is het belang van Gilbert en Boonen
tezamen in jouw ploeg?
Dat is meer symbolisch, maar het doet me
vooral plezier! De aanpak van Philippe heeft
me overtuigd toen hij me opbelde om te zeggen dat hij graag bij mij zou rijden. Mijn eerste
reactie was dat we zijn loon niet konden betalen. Zijn antwoord? ‘Geld komt voor mij niet op
de eerste plaats. Ik wil met jouw ploeg de gaten
in mijn palmares vullen, want ik denk dat jullie
de enigen zijn die dat mogelijk kunnen maken.’

Is een Belg in het wielrennen een garantie
voor kwaliteit?
Absoluut, dat is een groot voordeel! Kijk maar
naar het aantal Belgen in de verschillende
ploegen. Helaas is er geen geld in België.
Moet je ploeg na een mislukte voorjaarscampagne in 2016 opnieuw het vertrouwen van de
supporters langs de weg winnen in 2017?
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Philippe Gilbert
is een echte
leider

Hoewel we overal bij waren, blijven de grote overwinningen inderdaad in de herinnering van de mensen hangen en zijn zij de echte
bekroningen.
Jouw goede raad voor jonge wielrenners?
Luister niet naar je ouders… Nee grapje. Maar goed, toch niet helemaal. Vergeet niet te leren, want velen beginnen eraan, maar slechts
weinigen hebben succes. Wielrennen vormt je karakter en leert je wat
afzien is.
Zit er een nieuwe Tom Boonen onder de jonge wielrenners?
Moeilijk te zeggen… Dat was ook het geval na Johan Museeuw. Maar
toen kwam al snel Tom tevoorschijn. We hebben Greg Van Avermaet en
heel wat andere jonge renners, Oliver Naesen, Yves Lampaert…
Kijk je nog steeds naar wielrenners met stralende ogen en jeugdig
enthousiasme?
Nee, maar ik volg wel graag de ontwikkeling van de jongeren voordat
ze prof worden. Ik ben natuurlijk streng. Er is immers geen tijd te verliezen als een jonge renner potentieel heeft.
Doping en wielrennen worden steevast in één adem genoemd… Is
dat niet wat hypocriet?
Het is niet verwonderlijk dat die vraag zich opdringt als je bedenkt dat
de helft van de atleten in de atletiek en de sprint wordt geschorst, zonder dat daar met één woord over wordt gerept. Ik zoek al heel lang tevergeefs naar het antwoord.
Wat heb jij aan jouw sport te danken?
Dankzij het wielrennen ben ik gegroeid en iemand geworden. Ik had
het geluk om bijzonder intelligente mensen in dat wereldje te ontmoeten en ik heb ontzettend veel van hen geleerd. Ook heb ik twee
koningen van België en drie presidenten ontmoet. Na de ritzege
van Chavanel in de Tour de France werden we voor een gesprek van
20 minuten uitgenodigd op het Élysée. Ik heb toen een uur en twintig
minuten met Nicolas Sarkozy in zijn tuin over wielrennen gesproken.
Hij is daar een kei in.
De beste film over de fiets?
‘Le vélo’ de Guislain Lambert! Verder ‘One Year in Blue’ – 82 minuten met
de ploeg van Quick Step Floors – en binnenkort een fantastische reportage over de laatste rit van Tom Boonen in Parijs-Roubaix in samenwerking met Woestijnvis en de VRT.
Om af te ronden, wat mogen we je voor 2017 toewensen?
Een overwinning van Philippe Gilbert in de Ronde van Vlaanderen en
een vijfde overwinning van Tom Boonen in Parijs-Roubaix! (Uiteindelijk won Philippe Gilbert de Ronde van Vlaanderen en behaalde Greg Van
Avermaet de zege in Parijs-Roubaix, nvdr.)
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De Europcar
Group

onthulde een gloednieuw vestigingsconcept,
in lijn met zijn strategie voor nieuwe mobiliteitsoplossingen
De Europcar Group, Europees marktleider in de autoverhuursector en een belangrijke speler op het vlak
van mobiliteit, stelde vorige maand in Brussel een nieuw vestigingsconcept inzake mobiliteit voor.
Het nieuwe concept is een multimodale platform, uniek in zijn soort en weerspiegelt de ambitie van
de groep om wereldleider te worden op het vlak van mobiliteitsoplossingen.
Het geeft bovendien al een voorproefje van het vestigingsnetwerk dat binnenkort wordt uitgerold, waar
digitale technologieën een centrale plaats zullen krijgen in de customer experience, gekoppeld aan een
ﬂexibele, innovatieve dienstverlening op maat van de nieuwe mobiliteitsbehoeften in de grote steden.

(een Belgische start-up en partner van Europcar België die
elektrische scooters ter beschikking stelt).
De dynamische lijnen en de inrichting van de vestiging
werden ten slotte volledig uitgewerkt met het oog op een
gezellige, verzorgde omgeving in de kleuren van het merk.
Er ging ook bijzondere aandacht uit naar het comfort van
de klanten, door bijvoorbeeld kleine stoelen te voorzien voor
de kinderen.

Aangezien klanten steeds vaker hun smartphone
gebruiken om aankopen te doen, werd de vestiging
uitgerust met aanraakschermen die bepalend zijn voor
de klantbetrokkenheid. De schermen reiken de klanten
snel praktische informatie aan en verwijzen hen door naar
de geschikte contactpersoon op basis van hun vraag.
De klanten kunnen dus rekenen op een kwalitatieve
dienstverlening en winnen kostbare tijd.

“Met dit nieuwe vestigingsconcept in Brussel zet onze groep
nog maar eens zijn ambitie in de verf om de klanten een
kwalitatieve ervaring te bieden, zowel in het klantenparcours
als wat de voorgestelde mobiliteitsoplossingen betreft. We
willen dit vestigingsconcept op middellange termijn uitrollen
op strategische locaties, zoals luchthavens en stations,
of in andere grote Europese steden om nog beter op de
behoeftes van onze klanten in te spelen”, aldus Fabrizio
Ruggiero, Algemeen Directeur Sales, Marketing, Customers
& InterRent van de Europcar Group.

Voor deze gloednieuwe vestiging deed de Europcar Group
een beroep op de innovatieve
kracht van zijn Lab, om oplossingen te bedenken voor tal van dagelijkse en gelegenheidsbehoeften in verband met autoverhuur
en autodelen. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om een traditioneel
of elektrisch voertuig te reserveren, een autodeelvoertuig te
gebruiken met Ubeeqo (dochter
van Europcar), of zelfs een
Scooter te huren met Scooty
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

Rooftops

GENIETEN VANOP

GROTE HOOGTE
Drankjes smaken nu eenmaal beter als je wat hoger zit. Daarom hebben we vijf rooftops uitgeprobeerd met
een prachtig uitzicht over de meest waanzinnige steden van onze planeet.
Céline Pécheux

Topper op Instagram
De Sky Bar in Barcelona
Van april tot oktober opent de Sky Bar met zijn weidse uitzicht over Barcelona zijn deuren voor de
gasten van het Grand Hotel Central en andere nachtraven die de overgang naar het zomeruur willen
vieren. Op het programma van het meest gefotografeerde houten terras in de geschiedenis van de
rooftops: resident-dj’s, exquise gerechten, zonsondergangen zonder einde, een inﬁnitypool en een
panoramisch uitzicht over de stad van Gaudi. Enig minpuntje: je komt niet in het zwembad als je geen
hotelgast bent! Maar je kunt er wél met een sangria in de hand genieten van het spectaculaire uitzicht.
Sky Bar, Grand Hotel Central, Vía Laietana 30, Barcelona, grandhotelcentral.com

Om het goed te maken
La Terrazza in Florence
Er is geen betere plek dan La Terrazza, de
romantische rooftop van Hotel Continental
in Florence, om haar hart (opnieuw) te veroveren of gewoon te genieten van een Aperol
Spritz. Met uitzicht op de Arno (de rivier, niet
de zanger) en de beroemde Ponte Vecchio,
is dit terras een van ’s werelds meest klassevolle adressen om dronken te worden van de
buitenlucht.
Hotel Continental,Vicolo dell’Oro, Florence,
lungarnocollection.com
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Paleisallures
L’Oiseau Blanc in Parijs
Van alle nieuwe palaces die de afgelopen tien jaar in
Parijs zijn geopend, is het Peninsula het meest recente – feestelijk geopend in de zomer van 2014 – en zonder enige twijfel het meest grandioze. Om te genieten
van de schoonheid van deze plek, neem je de lift naar
de zesde verdieping. Hier ligt het gastronomische
restaurant L’Oiseau Blanc met een adembenemend
360-gradenuitzicht door het prachtige glazen dak. Als
het mooi weer is, gaat de bar van het restaurant open
naar een langgerekt terras dat over de Parijse daken
uitkijkt. Het elegante decor, het vrije uitzicht op de Eiffeltoren en een bediening van wereldklasse maken dit
terras tot een van de meest exclusieve van de Franse
hoofdstad.
Palace The Peninsula, 19 Avenue Kléber, Paris,
peninsula.com

Mission networking
La Piscine in New York
Het Americano heeft zijn hotelvriendjes van het
Meatpacking District aan hun lot overgelaten om
zich te vestigen langs het High Line Park. Achter
een gevel van geperforeerd metaal herbergt een
van de meest prominente hotels van de Big Apple
kamers die op Japanse kunst zijn geïnspireerd en
een hip publiek aanspreken dat genoeg heeft van
het Standard en het Gansevoort. Maar als je wilt
ontdekken waarom deze plek zo uitzonderlijk is,
moet je naar de rooftop op de tiende verdieping
gaan waar bar ‘La Piscine’ het hoofdkwartier van
de it-galeriehouders uit de buurt is geworden. Het
zwembad is weliswaar strikt voorbehouden aan
de hotelgasten, maar de belendende bar is voor
iedereen geopend, ook al schijn je daarvoor uit de
kunstenaars- of modewereld te moeten komen
– te oordelen naar de mensen die er rondhangen.
Hotel Americano, 518 West 27th Street, New York,
hotel-americano.com

Dit is Belgisch
Jam in Brussel
Rooftop, zwembad, cocktailbar, rustige leeszaal, gameroom, trendy kamers, de Jam is exact het concepthotel
dat Brussel nog miste... Een neo-hotel-restaurant dat zich niet alleen
richt op rondreizende toeristen, maar
ook (en dat is pas écht geniaal) op de
Brusselaars! Je gaat er voor het aperitief op het dakterras of om er met z’n
allen te overnachten in een slaapzaal
die doet denken aan een zomerkamp..
Jam Hotel, Charleroise Steenweg 132,
1060 Brussel, jamhotel.be
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Zwembaden

SWIMMING COOL
Vier zwembaden van fabelachtige hotels voor de coolste duik van je leven.
Céline Pécheux

Op het randje

Beresheet in Mitzpe Ramon, Israël
In den beginne was er de rechthoek. Vier randen,
blauw water, een rij ligstoelen, en… basta. Maar dat
was toen! Vandaag voert het overloopzwembad de
boventoon met daarbovenop een alles overstijgend
uitzicht. Helemaal over the top is het zwembad van
het vijfsterrenhotel Beresheet (wat ‘in den beginne’
betekent in het Hebreeuws), een van de wonderlijkste
plekken van het Nabije Oosten.
Supercool: op een luchtmatras genieten van het prachtige uitzicht op de Ramon-krater, 40 km lang en 8 km
breed, een uniek natuurfenomeen dat je meevoert
naar het begin der tijden.
isrotelexclusivecollection.com
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Hyper urban

Aman in Tokyo, Japan
Helemaal op de 38ste verdieping van een torengebouw en uitkijkend over de grootste metropool ter
wereld, ademt het 33 meter lange zwembad van het
Aman Tokyo de elegantie en atmosfeer uit van een
afgelegen toevluchtsoord.
Supercool: bij ondergaande zon de Fujiberg bewonderen vanuit het zwembad van het Aman Tokyo, het
eerste ‘verticale’ hotel van de keten, zo voel je je (één
lengte lang) koning van de wereld!
aman.com
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Zwembaden

Legendarisch
La Mamounia in Marrakech, Marokko
Het zwembad van het beroemde paleis La Mamounia, dat onlosmakelijk is verbonden met het legendarische Marrakech,
heeft al heel wat artiesten en staatshoofden zien baden: van
Winston Churchill tot Josephine Baker, via Marlene Dietrich
en Yves Saint Laurent. De schitterende spa, verscholen in een
oosters paleis, werd in 2009 gerenoveerd door toparchitect
Jacques Garcia en is een van de mooiste ter wereld.
Supercool: plonzen in het 28 graden warme water terwijl je de
zelliges - het traditionele mozaïekwerk - en de fresco’s gesigneerd door Jacques Majorelle bewondert, om je daarna in de
ervaren handen van masseurs over te geven aan de heilzame
werking van plaatselijke producten als rhassoul, arganolie,
zwarte zeep en saffraan.
mamounia.com
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Exclusief

Mandarin Oriental in Parijs, Frankrijk
Omringd door beroemde modehuizen en juweliers en gelegen aan de rue Saint-Honoré, word je in het zwembad van
het Mandarin Oriental ondergedompeld in de Parijse sfeer
met een vleugje Aziatische traditie. Op het programma: een
zwembad van 14 m lengte waarlangs zeven spasuites liggen met eigen stoomdouche en kleedruimte voor absolute
rust en dat alles in hartje Parijs.
Supercool: een siësta houden in een van de alkoofbedden
na een spabehandeling in een Guerlain-suite met sterrenhemel. Een twee uur durend meesterwerk, speciaal uitgevoerd om weer helemaal zen te worden!
mandarinoriental.fr
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FERRARI 70 YEARS

EXPO AUTOWORLD

15.07 > 03.09.17
Parc du Cinquantenaire 11 Jubelpark, 1000 Brussels . Tel +32 2 736 41 65 . Fax +32 2 736 51 36
Metro Merode . Open 7/7: 10h - 17h, week-end 10h - 18h . info@autoworld.be . www.autoworld.be
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SUCCES SUSHI
Terwijl iedereen de mond vol heeft over Deliveroo, Uber Eats en andere
diensten die maaltijden aan huis bezorgen, vergeten we dat Sushi Shop in
België hierin één van de voorlopers was. We blikken terug op het succesverhaal met een van de managers van het bedrijf, Grégory Marciano.
Elsa Fralon
jongeren, daarna in heel Parijs. Zes jaar lang
openen de twee ondernemers elk jaar een
nieuwe zaak en in 2004 volgt een echte explosie: iedereen gooit zich op de verkoop van sushi.
Sushi Shop kan profiteren van zijn lange staat
van dienst en betrouwbare reputatie en springt
mee op de kar. Er komt een derde vennoot bij,
die voorstelt de business buiten de hoofdstad
én naar het buitenland uit te breiden, terwijl
sommige winkels in franchise worden gestoken. Vandaag zijn er bijna 130 Sushi Shops. Er
werken 3.000 mensen en het merk ontwikkelt
zich in heel Europa, maar ook in de Golfstaten.

In 1995, wanneer Grégory student Rechten
is, besluit hij een jaar te gaan studeren in de
Verenigde Staten. Hij ontdekt er sushi en als
hij terug in Frankrijk komt, stelt hij vast dat de
Japanse restaurants in Parijs heel duur zijn en
geen afhaalservice aanbieden. Hij beslist om
samen met zijn jarenlange vriend, Hervé Louis,
de sprong te wagen.
‘We hadden zin om iets te ondernemen, we
investeerden alles wat we hadden, niet eens
10.000 euro elk, en we gingen ervoor!’
En het werkt, Sushi Shop wordt een groot succes. Eerst in Parijs-West, bij de gefortuneerde

We hadden zin om iets te
ondernemen, we investeerden
alles wat we hadden!
DIT ZIJN DE GEHEIMEN ACHTER HET
GROTE SUCCES:
1. Alles begint met de moed om de sprong te wagen. Daarbij moet je dat
vleugje lichtzinnigheid hebben dat ervoor zorgt dat je het gewoon doet.
Ik heb zo vaak gezien dat projecten niet van de grond kwamen omdat
mensen treuzelden, tien keer een businessplan opstelden, alle vooren tegenargumenten bleven afwegen... Als wij hadden geluisterd naar
wat mensen ons zeiden, waren we er nooit aan begonnen.

2. Houden van wat je doet. Affiniteit koesteren met je product of je activiteit.

3. Het werk. Ik was allesbehalve een goede student, ik deed niet echt veel
en van de ene op de andere dag smeet ik me met hart en ziel in Sushi
Shop en werkte ik als bezeten, elke avond, elk weekend… In het begin
deden we alles zelf: de telefoon beantwoorden, bestellingen noteren, bediening... Dat hielp ons het bedrijfsmodel goed te begrijpen en tegenover
onze medewerkers geloofwaardigheid op te bouwen.

4. Goede timing en een beetje geluk. We waren op het juiste moment
op de juiste plaats.

5. Je goed weten te omringen. Rekrutering is uitermate belangrijk. Je
moet kunnen delegeren en de juiste persoon op de juiste plaats zetten.
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Ontmoeting Harley-Davidson made in Bergen

Engine

DOUDOU VIBES
Harley-Davidson blijft verreweg het meest legendarische, zuivere en dus een
van de meest gewaardeerde motormerken ter wereld. Een merk met miljoenen fanatieke volgelingen. In de stad van Doudou ontmoeten we Angelo
Doré, een fan die ons vol passie vertelt waarom deze motoren hem, en velen,
aansteken met hun beroemde good vibrations…
Laurent Blairon
Foto’s: Michael Dautremont

(*) Doudou, of Ducasse van Bergen, is een groot
plaatselijk feest gebaseerd op voorouderlijke tradities
dat elk jaar plaatsvindt in Bergen in het weekend van de
Drievuldigheid. Hoogtepunt van het evenement: de ‘Lumeçon’,
oftewel het gevecht tussen de beroemde draak en Sint-Joris.
Dit jaar speelt alles zich af tussen 7 en 14 juni!
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(*)

W

illiam Harley en Arthur Davidson zijn
amper 20 jaar oud als ze in 1903 met
jeugdige bravoure in een oude schuur
hun eerste motoren ontwikkelen. Dit luidt het
begin in van een nieuw tijdperk waarin alles
mogelijk is. Hun motoren worden al vlug steeds
robuuster en sneller, vooral na de overstap op
een tweecilinder die hun handelsmerk wordt.
Het is eigenlijk aan de wedstrijden te danken
dat Harley-Davidson succes krijgt in Amerika.
Vanaf 1912 komen er meer dan 200 verdelers
in de Verenigde Staten. Er volgt daarna een
hobbelige weg naar de top via twee oorlogen,
de beurskrach van 1929 en, heel wat later, de
opkomst van de Japanse constructeurs, maar
het merk doorstaat elke crisis en de motoren krijgen hun typische stijl en mythische
uitstraling. Het gaat tegenwoordig goed met
H-D en zelfs de anti-motorrijders kennen en
waarderen het merk. Geen wonder dus dat dit
verhaal en deze boeiende motoren talloze enthousiastelingen over de hele wereld hebben
aangestoken die er vol emotie over praten. Wij
ontmoeten een van hen uit Bergen.
Archi-gepassioneerd
Het dagelijkse leven van de succesvolle architect Angelo Doré bestaat uit vormen, bestekken, technische beperkingen… en uit motoren.
Als hartstochtelijke fan doen motoren zijn hart
sneller kloppen: ‘Ik heb lange tijd sportmotoren
gehad, bij voorkeur Italiaanse. Ik zie mezelf als

69

een gepassioneerde gek, maar niet in de zin dat
ik me aan het stuur als een idioot gedraag…’
Rijden is echt zijn ding, zo vaak en zo ver mogelijk, en hij maakt daarbij het ene tochtje na het
andere door Europa, bijvoorbeeld op een Ducati
1098S, met ritten van zo’n 500 à 1.000 km per
dag. Een echte kilometervreter die zijn hart
kan ophalen op twee wielen. Een paar jaar geleden wordt het vuur dat in hem brandt echter
getemperd door een tragisch voorval in zijn
familie. Zijn overtuiging komt op losse schroeven te staan en hij begint zich vragen te stellen
over de zin van het leven… Een zelfbeschouwing die hij in 2014 achter zich laat als hij de
deur binnenstapt van de Harley-Davidson-concessiehouder in Bergen. Alex Bevilacqua, zijn
vriend en baas van de garage, zet hem ertoe
aan om op een Harley te rijden. Stilaan gaat er
een nieuwe wereld voor hem open. Hij koopt
een Sportster Nightster zonder een proefrit te
maken, ‘want anders had ik de bestelbon niet
ondertekend!’
Angelo geeft zich helemaal over aan zijn passie en de lokroep van het asfalt. Bergen-Rome-Bergen, Bergen-Barcelona-Bergen in
enkele dagen tijd, 18.000 kilometer in zes
maanden, meestal alleen. Een spoedcursus
die zijn gevoel bevestigt: ‘De Harley is sympathiek, maar niet echt sensationeel, zijn ontwerp houdt hem tegen. Dat is jammer, maar ik
zie ook het potentieel van de V-twin. Ik wil de
Harley sportiever maken, want dit merk
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In het atelier van de
Bergense concessiehouder versmelten
talent en passie tot
fantastische machines.

Ontmoeting Harley-Davidson made in Bergen

heeft altijd een grote invloed op de sport gehad,
al is dit aspect minder bekend in Europa.’ Hoe
ik dat heb gedaan? Door de aandrijving lichter
te maken en de motor met wat onderdelen op
te peppen, allemaal in de geest van de Engelse sportwagens, je doet alles wat overbodig is
weg en houdt enkel de essentie over.’
Battle of the Kings
Tijdens de Battle of the Kings, een wedstrijd
georganiseerd door de H-D-importeur voor de
Benelux, geven Alex en Angelo concreet vorm
aan hun project om Harleys te transformeren
met het toenmalige nieuwe model, de Sport
750. Een schitterende oefening. Alex zorgt
voor het materiaal, de technici en de logistiek,
Angelo zet zijn creativiteit in. Zo ontstaat de
STS 750, een zuivere motor die tweede van
de Benelux wordt! Het publiek is geestdriftig
en krijgt interesse in de motor, waarvan de
Bergense concessiehouder er meer dan tien
verkoopt. Gesterkt door deze ervaring herhalen de twee mannen deze formule met andere
modellen die ze nog meer individualiseren.
Hun tweede creatie is de SPS 883, een kunstig
gestroomlijnde Sportster die doet denken aan
de Europese sportmotoren van de jaren 70.
Dat merk je aan de sportieve zithouding (verlaagd, naar achteren lopend zadel, clip-ons) en
de eerder stoere wegligging. De SPS is een juweeltje, uniek in zijn soort.
Angelo op de SPS 883,
een gestroomlijnde
en bijzonder mooi tot
de essentie herleide
Sportster.

Plezier beleven
Al zijn deze Harley-Davidsons sportiever dan
ooit, ze kunnen niet wedijveren met de moderne supersportmotoren. Eén ding mogen
we volgens Angelo echter niet vergeten: ‘Onze
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creaties zijn absoluut dynamischer, maar je
beleeft er vooral meer plezier aan. Wij hoeven niet de snelste te zijn op de weg. Daar zijn
andere ‘producten’ voor die overigens steeds
minder gewild zijn, omdat ze door hun hoge
prijs ontoegankelijk worden. Wij willen bovenal dat de mensen graag naar een machine als
de deze kijken en daarbij de echte kracht van
de motor en het rijden voelen. Dat is het voornaamste, want de moderne sportmotor hoeft
niet langer een steriel en onbruikbaar object
te zijn.’
Road King
Hun derde creatie is de GTS 1700, en die is pas
echt een geval apart. Als basis nemen ze de
Road King, hét symbool van de reeks en een
pure kilometervreter met alle comfort van
dien. Geen toevallige keuze: ‘Ik heb alle Touring-modellen uitgeprobeerd, ze hebben allemaal dezelfde motor, maar verschillen qua
details en vorm. De Road King is al opvallend
wendbaar, maar de motor met hoog koppel
maakt het rijden logger door het gewicht.’ Eerst
slanken we de Road King af door de kilo’s drastisch terug te schroeven. Maar de uitwerking
van het project gaat nog veel verder, de ophanging wordt vervangen door een lichter en efficiënter functionerend onderdeel. Het chassis
blijft hetzelfde. Er wordt heel wat gesleuteld
aan de versnellingsbak die een nieuw schakelmechanisme in de handgreep krijgt, om zo
beter en sneller te kunnen schakelen. Angelo
wou de GTS 1700 soberder en pittiger maken,
maar nog steeds comfortabel houden.
‘Ik wou trouw blijven aan de essentie van de
Road King, je kunt dus zonder enig probleem
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De GTS 1700, een
monster! En dan te
bedenken dat deze
indrukwekkende dragster voor op de baan
ooit een rustige Road
King was.

met deze motor op reis vertrekken. Door te
veel te gaan sleutelen maken sommigen
de motoren stilaan onbruikbaar buiten de
showroom…’
De GTS 1700 heeft een groot, goed opgevuld
en zacht zadel. Achterin het zadel zit zelfs een
opbergruimte voor regenkledij of een paar
schoenen. Een groot windscherm beschermt
de rijder tegen te hoge druk op zijn borst, want
de machine schiet vooruit: logisch, door het
lagere gewicht, de sportievere uitlaat en een
kleine motorkit. Maar daar stopt het ook, want
anders verbruikt de motor te veel en is hij niet
meer interessant voor lange motorritten. Het
resultaat is deze ongelooflijke dragster die
vermogen uitstraalt.

aties aangeboden en dat is tegenwoordig erg
in trek, legt Alex Bevilacqua uit: ‘Harley-Davidson heeft een indrukwekkende catalogus
van onderdelen en accessoires waarmee je
ieder model kunt personaliseren. Maar sommige klanten vinden dat niet genoeg, ze gaan
nog een stapje verder en willen hun motor een
eigen, unieke touch geven. Wij luisteren naar
hun wensen en gebruiken onze kennis en
vaardigheden om samen met hen, ons team
en Angelo bepaalde onderdelen te ontwerpen,
zodat ze de Harley-Davidson van hun dromen
krijgen, enig en zeldzaam in zijn soort. Angelo Doré besluit: ‘We moeten echter realistisch
blijven, want we zitten nu eenmaal niet in Silicon Valley! Ik ontwerp de machines en geef de
schetsen dan direct door aan de technici die
kijken of het realiseerbaar is, want de motoren moeten perfect rijden en elke dag opnieuw
hun diensten bewijzen. Een motor die niet op
de baan gaat, is immers geen motor meer!’

En dezelfde voor jullie?
De drie Harley-Davidson-motoren in dit artikel
kun je bezichtigen bij de Bergense concessiehouder en zelfs kopen, of tenminste eenzelfde
exemplaar. Klanten krijgen hier speciale cre-

‘t Is niet waar!
Milwaukee is de bakermat van Harley-Davidson en daar worden ze ook
geproduceerd. Terwijl je er rondwandelt, kom je een indrukwekkend aantal
ter plaatse gemaakte motoren tegen! Maar Milwaukee staat ook bekend
om zijn grote concentratie andere tweewielers: de ﬁetsen! De stad aan het
Michiganmeer heeft zowat de langste ﬁetsroutes van de Verenigde Staten
(ruim 100 kilometer), die voor het merendeel rond het meer lopen en garant
staan voor ﬁjne uitstapjes in de buitenlucht. Kortom, wie van motorﬁetsen en
ﬁetsen houdt, vereert Milwaukee eens met een bezoekje.
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Nieuwigheden moto’s 2017

HET DRAAIT ALLEMAAL OM DE MOTOR …
De zomer kondigt ook weer de tijd van de lange motorritten aan! De motor blijft
immers het beste middel om volop van je reis te genieten. Helm op het hoofd,
neus in de wind, meer heb je niet nodig om alles te vergeten en te rijden tot je
lichaam stijf wordt of de zon begint te zakken. Waarheen? Dat maakt niet echt
uit, want zoals de zigeuners zeggen: ‘Wat je bestemming ook is, het draait allemaal om de motor.’ We laten jullie alvast dromen met vijf suggesties voor roadtrips aan het stuur van enkele opvallende nieuwkomers voor 2017.
Laurent Blairon

Milaan-Londen op de…
Ducati Scrambler Café Racer
‘s Morgens een lekkere ristretto in Milaan en dan richting Londen op de Ducati Scrambler Café Racer om op een terrasje leuke chicks te monsteren. Deze
nieuwe Ducati valt zowel bij de pronkers als de vintagefans in de smaak: een
vleugje Italië, een scrambler en ‘garage look’ op zijn Engels! Laat je peper-enzout-baardje staan en vertroetel hem met wax. Prijs: € 11.290

Knokke-Dakar langs het strand op de…
KTM 1290 Super Adventure R
Een bijzonder stoere machine, deze nieuwe KTM 1290 Super Adventure
R. Het LC8-motorblok, meervoudig winnaar van de KTM-piloten in Dakar,
levert 160 pk en 140 Nm, zodat je moeiteloos over de weg en het zand
vliegt. Intimiderend van stijl en knap uitgerust. Prijs: € 17.350

Lekker Brusselen op een…
Triumph Street Triple 765 RS
Hij vertoont wat bipolaire straatvechtertrekjes, deze Street Triple 765 RS, de
ultieme versie van de Engelse roadster met gemiddelde cilinderinhoud. Een
driftig driecilinderblok, een scherp sturend chassis, remmen die het wegdek
doen rimpelen en toch goedgemanierd als je sereen door de stad rijdt. Vurig
temperament met Britse klasse: onweerstaanbaar. Prijs: € 11.880€

Spa-Francorchamps-Nürburgring met een…
Suzuki GSX-R 1000 R
Door de verbijsterende stijging van de prijzen hebben de supersportmotoren het ﬂink te verduren gekregen. De hardnekkige puristen worden
echter verwend, want de GSX-R 1000 R - het Japanse icoon - is terug om
de scepter weer over te nemen. Gelukkig hebben we in België een circuit
dat zijn prestaties waardig is: Spa-Francorchamps. En als je dan nog niet
genoeg gekickt hebt, rij je gewoon richting Nürburgring om de Porsches en
Ferrari’s te plagen op de legendarische Nordschleife. Prijs: €16.999
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Nieuwigheden maxiscooters 2017

WIE IS HIER DE BAAS?
Na een ietwat lankmoedige periode hebben de spelers in het segment
van de maxiscooters met grote cilinderinhoud de strijdbijl in 2017 weer
opgegraven. Want in dit domein en deze prijsklasse is er maar één
manier om te overleven en het verkoopmonopolie te veroveren: je moet
gewoon de beste, mooiste én snelste zijn. Het wordt deze zomer warm
aan het groene licht …
Laurent Blairon

Geboren opschepper
Yamaha TMAX
Eer aan de koning! De eerste TMAX vond de maxiscooter voor
vrijetijdsgebruik uit. Voor 2017 zorgt de soepele 530 cc-tweecilinder (46 pk) samen met een nieuw chassis voor een nog apartere
rijervaring. En er zijn twee nieuwe versies: de sportievere SX en de
meer geraﬃneerde DX. Se Yamaha TMAX is en blijft koploper in de
categorie ‘trendy business’ en behoudt zo een ﬂinke voorsprong
voor wie in stijl wil opscheppen. Prijs: € 11.499

Anti-TMAX
Kymco AK550
Kymco is het meest Europese van alle Taiwanese merken. Al meer dan
tien jaar worden hun producten steeds beter, met als meest recente
resultaat de AK 550, een robuuste, sportieve maxiscooter met het gestroomlijnde ontwerp van de Yamaha TMAX, niet meer en niet minder!
Net als de Japanner is hij voorzien van een tweecilinder (hier 550 cc
en 48 pk), prima veringen en een uitstekend remsysteem. Moeilijk te
weerstaan. Ga hem minstens al eens van dichtbij bewonderen…Prijs : € 9.890

SUV-stijl
Honda X-ADV
Honda houdt van uitvinden en kijk, hier is de eerste SUV onder
de scooters! Ontworpen op een bekende basis (de Integra), lijkt
de X-ADV klaar om Afrika te veroveren met zijn op ‘Parijs-Dakar’
geïnspireerde look en uitrusting. Half motor, half scooter heeft hij
een 749 cc grote tweecilinder (55 pk) en een automatische versnellingsbak met dubbele koppeling De nieuwe urban star. Prijs: € 11.499

Franse verhevenheid
Peugeot Metropolis 400 RX-R
In de schaduw van de bekendste driewieler, de Piaggio MP3, heeft de nieuwe Peugeot Metropolis heel wat troeven in handen, vooral sinds de introductie in 2017 van de donkere 400 RX-R (matzwart met chroom accenten).
Een gewoon rijbewijs B volstaat aan het stuur van deze verbluﬀend stabiele 400 cc met 37 pk. Uitgerust als een autootje staat hij garant voor
echt comfort en hoge bescherming. Prijs: € 9.399
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ROYAL
WATERLOO
GOLF CLUB
Friday 1st September
Teams of 2 players
4 ball better-ball
stableford

Information and registration : Golfstar Europe : Tel. +32 2 640 28 11 - + 32 475 33 05 44
E-mail : denis.heskin@golfstareurope.com - On-line registration > www.golfstareurope.com
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Expo

Subculture
Bozar slaat de handen in elkaar met
Uitgeverij Plaizier, die sinds 1977
met haar postkaarten en boeken
unieke, vertederende, ultramoderne of
nostalgische beelden prachtig tot leven
brengt. ‘Brussel is een plaizier’ is een
tentoonstelling over de hoofdstad, met
foto’s die tonen hoe de stad er pakweg
vijftig jaar geleden uit zag. Inderdaad, het
is weer helemaal in om terug te keren naar
ons erfgoed en verrukt te zijn over de
bouw van het Atomium!
Juliette Debruxelles
Van 16/6 tot 10/9 in BOZAR/Paleis voor Schone
Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
bozar.be
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Films - Séries
1

4

2

3

BINGEWATCHER, ZELFS IN DE ZOMER
Waar kijk je naar, tussen twee Mai Tai-cocktails en een portie zonnevitamientjes
opdoen in een polo van het juiste merk? Alleen naar het beste, recht op je doel af.
Juliette Debruxelles

1 De uppercut op het witte doek
‘Chuck’

3 Onrust in girlworld
‘Orange is the New Black’
Seizoen 5

Het ware verhaal van Chuck Wepner, bijgenaamd Bayonne Bleeder, vormde
de inspiratie voor het personage van Rocky Balboa en blijft ruim 40 jaar
na zijn grote stunt een voorbeeld voor amateurboksers. Zijn moment
van glorie? Hij houdt het 15 rondes vol tegen Mohammed Ali tijdens het
wereldkampioenschap zwaargewicht in 1975, voordat hij uiteindelijk
technisch knock-out wordt geslagen. Een schitterende verliezer met
talloze hechtingen (313 in zijn 10-jarige carrière) en een gebroken neus.
Een legende vertolkt door Liev Schreiber (‘Ray Donovan’, ‘Salt’, ‘Goon:
Last of the Enforcers’…) met Naomi Watts aan zijn zijde (toevallig ook zijn
levensgezellin). Een duik in de jaren 70, klassevol opnieuw opgevoerd.

De serie die ons al 4 seizoenen meeneemt naar de vrouwengevangenis
van Litchﬁeld, gaat de ’24 hours chrono’-toer op. Maar dan grootser. Het
statement: we sluiten ons drie dagen lang op met de meiden die we in
de laatste aﬂevering middenin de chaos van een opstand achterlieten...
Vanaf 9/6 op Netﬂix

4 Flippen in de mist
‘The Mist’

In de bioscoop vanaf 7/6

De ﬁlm, die in 2007 werd uitgebracht, liet zelfs de moedigsten onder
ons huiveren en huilen (alleen al de laatste paar minuten – voor hen
die het zich nog herinneren – rechtvaardigen een terugkeer). Het
horrorverhaal van Stephen King dat op een huiveringwekkende
manier inzicht in de samenleving geeft, ziet nu het levenslicht als
serie. Mensen van heel verschillende pluimage komen vast te zitten in
een supermarkt, omringd door een dichte mist waarin zich monsters
schuilhouden. De edelste en laagste instincten van de mens komen
naar boven...

2 Oorlogsparodie
‘War Machine’
Brad Pitt zet een geniale vertolking neer van een volledig uit de toon
vallende Amerikaanse generaal. Het thema van ‘War Machine’: een
satirisch oorlogsverhaal over de voormalige Amerikaanse regering en
de NATO in Afghanistan. De ﬁlm speelt zich af tegen een achtergrond
van voortdurende ups en downs, een overvloed aan absurditeiten en
onverschrokken gedrag. Met een geweldige cast met Ben Kingsley in de
rol van president Karzai en Tilda Swinton als volhardende journaliste.

Vanaf 22/6 te streamen op Spike TV

Op Netﬂix vanaf 26/5
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MARS VALT AAN!
De ruimte en haar planeten prikkelen
de creatievelingen. Dat bewijzen deze
drie programma’s over dit thema.

1 ’The Mars Generation’
De kleine groene mannetjes die tot de
verbeelding van hele generaties spraken zijn van
het toneel verdwenen. De inwoners van Mars zijn
nu de mensen die ervan dromen om een kolonie
te stichten op de rode planeet en dat met
geavanceerde technologieën willen realiseren.
In een goed opgezette documentaire maken we
kennis met deze groep die tot alles bereid is om
van de grond te gaan...
Vanaf 5/5 op Netﬂix

2 ‘Missions’
Na 10 maanden reizen door de ruimte nadert
de bemanning van de eerste bemande vlucht,

geﬁnancierd door een miljardair, de planeet
Mars. Vreugde en uitgelatenheid aan boord,
tot het ruimteveer wordt ingehaald door
een veel krachtiger en sneller ruimteschip,
geﬁnancierd
uit
andere
fondsen.
Mechanische defecten transformeren de
roemrijke missie in een reddingsoperatie.
In de bioscoop vanaf 10/5

3 ‘Alien: Covenant’
De bemanning van het ruimteschip
Convenant is op weg naar een onbewoonde,
gastvrije planeet aan de andere kant van de
Melkweg, maar komt terecht in een duistere,
gevaarlijke wereld. Kwetsbaar en bedreigd
is hun enige oplossing: ontsnappen. Ridley
Scott gaat nog een stap verder met zijn
obsessie voor de ruimte (‘Alien: The Eight
Passenger’ en ‘The Martian’ zijn ook van zijn
hand).
In de bioscoop vanaf 10/5

Titel van het jaar
‘I love Dick’
Zedig vertaald als ‘Ik hou van het
mannelijke geslacht’, is de titel van
een nieuwe serie met Kevin Bacon. En
het thema is niet wat je denkt! Dick is
geen penis, maar een charismatische
en onweerstaanbare professor die
ten prooi valt aan de obsessie van een
echtpaar…
Vanaf 12/5 op Amazon
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Cultuur-conﬁtuur

ZIEN, LUISTEREN,

KIJKEN EN VIBREREN
Het programma voor onze ogen, oren en hersenen in de aanloop
naar de zomer is pittig, prettig en precies goed.
Juliette Debruxelles

MUZIEK
De heerschappij van
Prince
Het mythische geluid van dit
genie van de popmuziek blijft
al zijn trouwe fans bekoren. De
remastered versie van het album
‘Purple Rain’ uit 1984 bevat
twee onuitgegeven nummers en
twee complete concerten. Het
geheel zit mooi verpakt in een
luxekoﬀertje dat vanaf 23 juni
beschikbaar is. Terzelfdertijd
kondigt de platenﬁrma Warner
Bros. Records aan dat de albums
van Prince die tussen 1978 en
2014 zijn opgenomen, zo goed als
integraal beschikbaar zullen zijn
via streamingmedia. We krijgen
een stevige bui paarse regen!

FOTO’S
De jaren 50 door Kodak
Colorama, de nieuwe tentoonstelling van YellowKorner zet de ‘American way of life’ in de schijnwerper. Een uitgelezen
kans om de reclamefoto’s - genummerd en in beperkte oplage - te bemachtigen van het merk dat fotograﬁe toegankelijk maakte.
yellowkorner.com
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Strips
Toekomstbeeld

CONCERT
Snel reserveren is de
boodschap

Van technologie valt je mond
soms open. In een strip
van meer dan 200 pagina’s
opent Robin Cousin een
deur naar een wereld waarin
industriële spionage in onze
privégegevens doordringt,
en waarin echte mensen nog
vasthangen aan voorbijgestreefde emoties zoals
vriendschap. Tussen thriller
en waarheidsgetrouw verhaal. Hopelijk wil binnenkort
een Nederlandstalige uitgever ook voor een vertaling
zorgen.

Bij het ter perse gaan zijn er nog tickets
voor U2: The Joshua Tree Tour, 1 augustus
in het Koning Boudewijnstadion. Niet veel.
Niet goedkoop. En de zwarte markt wrijft
zich al in de handen bij de gedachte dat
wanhopige laatkomers de felbegeerde
plaatsen zullen overkopen (ook al is dat
verboden en wordt alles in het werk gesteld om het te vermijden). Het Belgische
optreden is het laatste van de Europese
tour, die in het teken staat van de 30e
verjaardag van deze grote klassieker. Wat
je zeker krijgt: de complete uitvoering
van The Joshua Tree met als speciale gast
Noel Gallagher’s High Flying Birds!

‘Le proﬁl de Jean Melville’
(Uitgeverij Flblb)

1

ticketmaster.be

2

3

4

5

TENTOONSTELLING
Nouveaux Westerns in een modern jasje
Het nummer van Mc Solaar galmt door je hoofd zodra je de titel van deze
tentoonstelling hoort. Maar het een heeft niks met het ander te maken.
Nouveaux Westerns zijn de werken van zes artiesten die zich op het realisme storten: Sébastien Lacomblez, Lesmie Leoni, Karine Marenne en de
collectieven DSCTHK, Hell’O en VOID. Foto, video, performance, teken- en
schilderkunst, graveerkunst, beeldhouwwerk, borduurwerk, voorgesteld in
een unieke, schitterende, inspirerende omgeving. En een uitdaging die het
museum aangaat: uit de collecties van de stad moet voor iedere zaal een werk
gekozen worden uit de 19e of 20e eeuw.
Van 13 mei tot 27 augustus 2017, in het Musée des beaux-arts de Mons (BAM), 8
rue Neuve, 7000 Mons.
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1. DSCTHK ‘Vidange’ 2016, Vinyl op Dibond, foto, reuzenmossel,
afgewerkte olie.
2. Sébastien Lacomblez ‘Sangs mêlés’ 2009-2017 (werk in uitvoering)
dieren uit opeenvolgende kruisingen, in samenwerking met Christos
Skliris
3. Hell’O ‘Zonder titel’ 2016, acrylverf op doek, 100×120 cm
4. Lesmie Leoni ‘Estampes’ 2007-2017 (reeks in uitvoering) hars 4×6 cm
5. VOID ‘Osteophony’ 2014, bot, koperdraad, magneet, 30x20x15 cm
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AUTOFOTO

DE AUTO IN BEELD
Deze aan de auto gewijde expo van de Fondation Cartier brengt
500 werken van 100 fotografen samen, van 1900 tot vandaag.
Virginie de Borchgrave

Ronni Campana,
serie Badly Repaired Cars, 2016
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Art

Dit is de relatie tussen fotografie en auto’s
vanaf de 20e eeuw. Twee uitvindingen die via
parallelle wegen ons besef van ruimte en tijd
radicaal hebben veranderd. Twee woorden: immobiliteit, mobiliteit. Ten dienste van elkaar, in
een voortdurende evolutie. Want is de auto eigenlijk geen rondrijdende ‘camera’?
Wat laat een landschap beter tot zijn recht komen dan een foto? En wat onthult ons een panorama, omlijst door de rechthoek van de voorruit,
of een lange strook asfalt die aan de horizon
vervaagt?
De jaren 60. Opkomst van de consumptiemaatschappij. De auto is een symbool van
autonomie, van vrijheid, van maatschappelijk
succes. Aan weerskanten van de Atlantische
oceaan wordt dit onderwerp door fotografen
vastgelegd.
De auto, waarover je praat alsof het om een
vrouw gaat… De foto die sterkere emoties oproept dan de werkelijkheid! Altijd een coververhaal.
Dit boeiende verhaal willen curatoren Xavier
Barral en Philippe Séclier van de Fondation
Cartier vertellen. De omvang van de expo
brengt je hoofd zowat aan het tollen: 500 werken van 100 fotografen van 1900 tot vandaag.
Wat een verleidelijk avontuur. Wat een prestatie. Wat een gevoel!
De expo voert je mee om te kijken, bewonderen, ontdekken, herinneren, dromen, maar
wil je ook doen nadenken over het nieuwe
tijdperk dat voor ons ligt, van oververzadigde
wegen, hybride technologieën en carpooling
dankzij de sociale netwerken enerzijds, en
van smartphones met camera anderzijds…
Je kunt er niet omheen: auto’s en foto’s bieden
nog steeds veel gespreksstof met een grote invloed op ons doen en laten.

Andrew Bush, Woman Waiting
to Proceed South at Sunset and
Highland Boulevards, Los Angeles,
at Approximately 11:59 a.m. One Day
in February 1997, 1997

Seydou Keïta, Zonder titel, 1952-1955

Bernard Plossu,
Langs de Acapulco-route, Mexico, 1966

Alejandro Cartagena, serie The Carpoolers, 2011-2012

Tot 24 september 2017
Fondation Cartier voor hedendaagse kunst
Boulevard Raspail 261,
Parijs, 14e arrondissement
fondation.cartier.com

William Eggleston,
serie Los Alamos, 1974
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Happy ending - Playlist Bike Attack by…

…MICKEY
Deze Brusselse dj bezorgt ons maﬀe
melodieuze nachten en houdt ons de
hele zomer op de dansvloer met zijn
hit ‘It’s my man’. We vroegen hem 5
nummers te kiezen voor luisterplezier
op de ﬁets…
Elsa Fralon

‘The chase’ - Giorgio Moroder
Giorgio zou de bolletjestrui van de elektronische muziek moeten krijgen: niemand
gaat steiler omhoog dan hij!
‘Tour de France’ - KRAFTWERK
Maar natuurlijk... Een niet te missen klassieker die elk jaar langskomt en toch steeds
weer raak is.
‘Bicycle Race’ - Queen
Recht op de trappers over de Louizalaan suizen: een must!
‘Dreams’ - Fleetwood Mac
Mijn lijflied bij zondagse uitstapjes, aan een
rustig tempo!
‘Aht Uh Mi Hed’ - Shuggie Otis
Absolute klasse... zonder handen, met de
ogen dicht, ideaal voor een lange rit!
‘Transmission’ - Joy Division
Transmission geeft je de nodige energie voor
de eindsprint. Het begint langzaamaan en
is goed opgebouwd: het echte kampioenenwerk.

https://soundcloud.com/mickey
Instagram: @mickeypictures
Facebook: facebook.com/Mickeyfanpage/
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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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