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Guaranteed to make you feel like it looks.
Bereik de absolute verfijning vanaf € 70 850 (1) of € 699/maand (BTW EXCL.) (2)
Met zijn subtiele evenwicht tussen kracht, elegantie en comfort, belichaamt de Ghibli perfect de ziel van Maserati.
Het mythische geluid van zijn V6-motoren. De zuiverheid van zijn strakke design. De uitzonderlijke kwaliteit van zijn afwerking...
Alles aan deze berline zet u ertoe aan uw dromen te verwezenlijken.

ACG BRUSSELS
Leuvensesteenweg 860
1140 EVERE

F.M.A. ANTWERPEN
Ertbruggestraat 108C
2110 Wijnegem

ACG GENT
Ijzerweglaan 101
9050 Gent

3 jaar garantie
Onbeperkt aantal
kilometers.

(1) Tariefprijs van een Ghibli Diesel op 01/01/2018. Afgebeeld model: Ghibli GranSport aan € 80.850 incl. btw. Beperkte beschikbaarheid. (2) Financiële Renting met aankoopoptie van 20% op een duurtijd van 60 maanden
op Maserati Ghibli. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Alpha Crédit N.V., leasingmaatschappij, Ravensteinstraat 60/15 – 1000 Brussel. RPM Brussel.
BCE : 0445.781.316. IBAN: BE72 0017 2508 8416. Voorbeeld gebaseerd op voorwaarden geldig op 01/01/2018, catalogusprijs van de wagen € 58.553,72 (BTW Excl.), voorschot van € 7.171,82 (BTW Excl.). Deze condities
kunnen aangepast worden in functie van de marktrente. Adverteerder : Maserati Financial Services n.v., Jules Cockxstraat 12 a – 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO BTW: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150.
Gelieve met u Maserati dealer contact te nemen om meer te weten. Bovenstaande foto komt niet overeen met de afgebeelde maandelijkse aflossing. Gecombineerd brandstofverbruik (l/100 km): 5,9. CO2-uitstoot (g/
km): 158. Foto’s en kleuren zijn niet bindend en kunnen variëren. Meer informatie vindt u op: WWW.MASERATI.COM - V.U.: Bram Vanhengel. Maserati Benelux - Automotive Media Centre, Z.1.Researchpark 20, 1731 Zellik.
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5,6 - 7,8 L/100 KM •151 -184 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Stijlvol is zijn stijl.
De nieuwe CLS.
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DS 2.0
UITSTRALING EN KRACHT

De lancering van de DS 7 CROSSBACK leidt de tweede generatie
modellen in van DS Automobiles. Deze luxe-SUV - die zich beroept
op de Franse savoir-faire door edele materialen te combineren met
ambachtelijk kunnen en technologische innovatie - onderstreept
de grote expertise van de enige Franse autobouwer die in het
premiumsegment actief is.
ZES NIEUWE MODELLEN OP
DE MARKT IN ZES JAAR TIJD
De modellen van de eerste generatie konden
reeds rekenen op de prestigieuze nalatenschap
van de DS uit 1955. Door vandaag een uitgesproken verﬁjnde SUV aan te bieden, omhelst DS
Automobiles een nieuwe dynamiek die streeft
naar uitmuntendheid op het vlak van technologie, comfort en design. DS dat nauwlettend de
markt in oog houdt, wil logischerwijze een eerste
SUV uitbrengen. DS7 CROSSBACK wordt hiermee de coryfee van het merk en legt de grondslagen van een stijl die in de volgende modellen
zal worden bestendigd: gulle afmetingen en een
puur en spectaculair design voor een cliëntèle
dat vastberaden naar de toekomst kijkt.

CUSTOMISERING EN COMFORT
ALS LEIDMOTIEF
DS7 CROSSBACK is verkrijgbaar in 9 koetswerkkleuren voor de buitenzijde en 4 inspiraties voor de
binnenafwerking met elk een volledig ander gevoel.
Zijn cabine die met aandacht voor geavanceerde
en precieze details is ontworpen als was het een
echt salon, biedt een reeks buitengewone mogelijkheden en keuzes. Of het nu gaat om de DS-Inspiratie Rivoli voorzien van verchroomde sierstrips
aan de buitenkant, bediening via een centraal
scherm met ingewerkt kristal, elektrische zetels
bekleed met gegreineerd leer en geguillocheerd
aluminium of de DS-Inspiratie Opera met nappaleerbekleding, zijn gepatineerde portierpanelen
en dashboard of zijn sierstiksel in ‘parelsteek’.

Inspiration beschikbaar in de 2e helft van 2018
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

De verﬁjning, te danken aan de creativiteit en het
gebruik van voortreffelijke materialen, weerspiegelt
in alle opzichten de kunst van Franse luxe. Van de
kwaliteit van de zetels tot het aantal opbergruimtes,
van de geluidsisolatie tot de twee 12-inchschermen,
van het hiﬁsysteem uit het topgamma tot de heel geavanceerde connectiviteit: DS 7 CROSSBACK staat
al vanaf het basismodel voor de combinatie van verﬁjning, comfort en de allernieuwste technologie!
EEN SEREEN EN DYNAMISCH RIJGEDRAG
Met gebruiksgemak in zijn DNA, levert DS Automobiles sleutelvrij starten op het volledige gamma. Ook
DS Connected Pilot is aanwezig, een stap vooruit

naar het autonoom rijden; de technologie werkt van
0 tot 180 km/u. Als een van de meest opmerkelijke
innovaties (15 in totaal), garandeert DS Night Vision,
een geoptimaliseerd nachtzicht. Met de DS Active
Scan-ophanging herkent het voertuig op voorhand
de aard van de weg waaraan het zich aanpast dankzij een camera die elektronisch met de ophanging
is verbonden. Hiermee worden reactiviteit en soepelheid aan het rijcomfort toegevoegd. We wijzen
nog op de vier voorgestelde motoren die volledig
in lijn liggen met de huidige milieunormen (Euro
6.2). Zij onderscheiden zich door een opmerkelijk
koppel waarvoor 8 automatische versnellingen het
verbruik steeds in toom houden.

EEN GROEIENDE AANWEZIGHEID
OP DE WERELDMARKT
Het merk dat op 1 juni 2014 het levenslicht zag, wordt
via een innovatief en DS-speciﬁek multichannelnetwerk verdeeld. Sindsdien nemen de verkooppunten wereldwijd toe. In 2018 zullen we hierdoor in
de hele wereld niet minder dan 400 DS Stores tellen, waarvan er 17 in de Belux zijn gevestigd. Helemaal anders dan bij de klassieke concessiehouders,
betekent het betreden van een DS Store, zich het
comfort en de aandacht van een luxeboetiek veroorloven!
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Bij Fever-Tree draait alles om smaak. Je kan zelfs stellen dat de oprichters Charles en Tim er
een beetje geobsedeerd door zijn. Tijdens hun zoektocht naar de perfecte tonic brachten
ze eerst meerdere dagen door in de British Library, waar ze onderzoek deden naar de
oorsprong van kinine. Vervolgens reisden ze naar enkele van de meest afgelegen plaatsen
op onze aardbol om de beste natuurlijke ingrediënten op te sporen. Ze gingen zelfs zo
ver als de Democratische Republiek Congo om ‘s werelds puurste kinine te bemachtigen.
Dit unieke ingrediënt geeft onze tonic zijn onmisbare bittere smaak. Wanneer je de kinine
combineert met plantaardige ingrediënten zoals natuurlijke sinaasappelolie, krijg je een
verfrissende, zuivere en unieke tonic.
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is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.
www.fever-tree.comElke ongeoorloofde kopie
instagram.com/fevertree_bnl
facebook.com/fevertreebenelux

MELTING POT
Een beetje cultuur, een beetje eten, een beetje mode,
maar alleen het beste!
Elsa Fralon

WAAROM HEBBEN WE DE NIEUWE NIKE EPIC REACT FLYKNIT NODIG?
€ 150
nike.com
HIJ WEEGT 5% LICHT ER, IS 11%
SOEPELER EN 10% REACT IEVER
DAN HET VORIGE GELIJKAARDIGE
MODEL, DE LUNAREPIC LOW
FLYKNIT

ZIJN SCHOEN ZONDER NAAD
BLIJFT LICHT EN GEEFT DE VOET
ST EUN.

DE RUBBEREN BOORD OP DE
BUIT ENZOOL GEEFT GRIP EN
VERBET ERT DE LEVENSDUUR VAN
DE SCHOEN.

DE UIT ÉÉN ST UK SCHUIM VERVAARDIGDE
T USSENZOOL, ZONDER ST EUN NOCH LIJM VOOR
EEN MINIMAAL GEWICHT.

ZIJN ZOOL IS VERBREED TOT VOORBIJ HET
BOVENLEER T ER HOOGT E VAN DE HIEL
VOOR MEER SCHOKDEMPING EN STABILIT EIT.

ALS IK RIJK WAS...

EEN COLLECTOR T-SHIRT

zou ik dan mezelf een plezier gunnen met manchetknopen, bezet
met diamanten en edelstenen? O ja! En het zouden deze zijn...

De tifosi van A.C. Milan kunnen zich
verheugen. Diesel brengt
een capsulecollectie uit in
samenwerking met het
legendarische voetbalteam.
We gaan voor het ‘CamoFire’-T-shirt dat de zeven
overwinningen van de
Rossoneri in de Champion’s
League viert.

rƃǵƟǍƭȻǧǵȀȣƭǵǒǵѽ҄ǧƃȦƃƃȻɛǒȻǆȀɃƦӹƦǒƃǳƃǵȻƭǵƭǵȮƃǅ˴ƭȦƭǵӹ
€ 6400
ɛɛɛӾȀǍǳɡǆȀȻƟɃǅ˵ǒǵǧȮӾƟȀǳ

€ 49
www.diesel.be
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JUTTU SCHRIJFT ZIJN VERHAAL
VERDER IN BRUSSEL
Deze Vlaamse conceptstore opent zijn
deuren op de Gulden-Vlieslaan, waarmee ze
de lintjes doorknippen van hun eerste zaak
in Brussel. Bij Juttu (verhaal of anekdote
in het Fins) vind je van alles, van mode tot
interieur over beauty en voeding, maar er
wordt bijzonder belang gehecht aan de
geschiedenis achter en de kwaliteit van de
producten. Het tweede goede nieuws? Juttu
Brussel zal onderdak bieden aan restaurant
Chyl, het Chyl Café, waar we de lekkere
gerechten en heerlijk gezonde biosapjes
vinden van een van onze favoriete adresjes
van de hoofdstad.

Juttu, Gulden-Vlieslaan 26-28, 1050 Brussel.
juttu.be

J.LO VS J.LEW
Twee iconen uit onze tienerjaren (of kinderjaren voor sommigen) pronken
op de lente-zomercampagne 2018 van twee merken die even sterk
verschillen als deze twee vrouwen. Jennifer Lopez, 48 jaar, belichaamt
de Guess-vrouw, met gulle, sexy vormen. Juliette Lewis, 44 jaar, meer
rock-’n-roll, poseert voor het minimalistische Scandinavische
merk Acne. Hangen we de posters aan de muur van onze
slaapkamer? Back to the future…
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Melting pot

Samen zorgen
21 luidsprekers
voor het 3D-geluid.

GETEST

3D IMMERSIVE SOUND IN DE NIEUWE PANAMERA

We hebben afspraak om 7u30 in de hall van
het Sheraton-Zaventem. De 60 Belgische en
internationale journalisten van de automobiel-,
audio- en lifestyle-pers krijgen de gelegenheid
om met een Porsche naar de Galaxy Studios te
rijden om ‘een nieuwe rijervaring’ uit te proberen waarbij ze een akoestiek beleven die het
niveau haalt van ‘de beste concertzalen van de
wereld’.
Licht opgewonden zet ik me aan het stuur van
de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.
De gps vertelt me dat ik 110 kilometer voor de
boeg heb om tot in de gemeente Mol in het
noordoosten van de provincie Antwerpen geraken. Wilfried van Baelen - uitvinder van de technologie, voorzitter van Auro Technologies en
CEO van Galaxy Studios - is onze gids. Op deze
plek is het Auro 3D-format tot stand gekomen.
Auro 3D zet het stereosignaal om in driedimensionaal geluid. Samengevat krijgt het geluid dat
gewoonlijk op een horizontaal vlak wordt weer-

gegeven er een verticale dimensie bij. We staan
hier bij de talloze studio’s, het Aurotorium en de
Galaxy Hall die met zijn 330 m2 de titel van ‘stilste opnamezaal ter wereld’ wordt toegekend.
De demonstraties volgen elkaar op, het tempo
is interessant en verrassend.
De 100% Belgische Auro 3D-technologie is bekend in de muziekwereld (Lady Gaga, Rammstein, Ozark Henry…) en werd al gebruikt voor
heel wat soundtracks van internationale films
(Blade Runner 2049, Fast & Furious 8, Spiderman 2…). Toch staat Wilfried Van Baelen erop
om zijn format in de volledige audiomarkt te
integreren. Dankzij de Duitse specialisten van
Burmester en complexe logaritmen die Galaxy
Studios ontwikkeld heeft, komen de Porsche
Panamera en Cayenne sinds vorige november
met het Burmester 3D High-End Surround System - 21 individueel bestuurde speakers waarvan 2 in de deurposten speciaal zijn uitgerust
met de Auro 3D-technologie, een subwoofer

12

van 400 watt en 1.455 watt vermogen - om een
3D immersive-geluidservaring te beleven die
tot nu toe alleen mogelijk was in de 650 Auro
11.1-bioscopen wereldwijd .
Met het enorme potentieel van deze installatie in gedachten, brand ik van ongeduld om in
‘mijn’ Panamera te zitten. Terwijl mijn smartphone connectie maakt, kies ik het album ‘Milestones’ van Miles Davis. Ze hebben ons niets wijsgemaakt, het resultaat is een ‘indrukwekkende
onderdompeling’, een uiterst ‘realistisch en
emotioneel’ geluid. Werken aan het stuur van
de sportiefste luxeberline met Miles... Op de weg
terug valt me te binnen dat er ergere beroepen
zijn. We vertellen de Porscheliefhebbende muziekfanaten er voor de volledigheid nog bij dat
een concertzaalbelevenis op de baan 6.747 euro
kost in een Panamera 4S en Panamera 4S Diesel,
en 5.221 euro in een Panamera Turbo.
Boris Rodesch
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Edward is verliefd.
En dat zal een invloed hebben
op uw vermogen.

San José, Californië, VS. Edward, een gentleman van 83, heeft een oogje op Susan. Om te
bewijzen dat hij nog ‘hip’ is, zoekt hij haar op in een zelfrijdende auto. Een teken dat de vraag
voor voertuigen met Artiﬁciële Intelligentie (AI) in de lift zit. De onderneming die deze wagen
bedacht, nam ondertussen 15 mensen in dienst. Van ingenieurs en roboticaspecialisten tot
databeheerders. Dit stimuleert andere bedrijven op hun beurt om het potentieel van AI
verder te ontwikkelen, voor zelfrijdende voertuigen, maar ook voor smartphones, videogames
en domotica. En dat opent dan weer nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van steden,
regio’s en zelfs landen. Maar eerst en vooral voor Edward, ook al is hij 83.
Om die redenen adviseren onze Private Bankers om onder andere te beleggen in bedrijven
die focussen op Artiﬁciële Intelligentie.
Dankzij de informatie van onze specialisten in 70 ﬁnanciële centra wereldwijd,
kunnen ze rechtstreeks inspelen op marktevoluties en de beste beslissingen nemen.
En dat maakt een groot verschil voor uw vermogen.
Meer info op deutschebank.be/privatebanking

Investeer in uw leven
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel,
BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

Hightech

VOOR GEEKS EN IEDEREEN
DIE HET WIL WORDEN
Hoe krijg je tech-addicts in de frisse buitenlucht?
Nicolas Mauclet

JE DRO
DROID UITLATEN
De BB-9E is de nieuwe robot uit het Star Wars
Sphero-gamma.
hero-g
Zoals zijn grote broers R2D2
en BB-8,
BB kun je hem rechtstreeks vanaf
je te
telefoon besturen. Je kunt met hem
ga
gaan wandelen, hem laten leren en
sa
samen met hem films bekijken, want hij
re
reageert op bepaalde scènes.
BB-9E, € 170
BB

EEN BIJENDRONE IN HET
WATER LATEN DUIKEN
De RoboBee is een insectrobot die vliegt en onder water duikt.
Dit technologische vernuft laadt zich op met water dat hij in
brandstof omzet. De uitvinding van Harvard-wetenschappers
maakt het op termijn misschien mogelijk om bloesems
artificieel te bestuiven en zo de wereld te redden! Het beestje is
spijtig genoeg (nog) niet in de handel. Op een dag, wie weet...

MOOIE FOTO’S
NEMEN
Misschien heb je de ambitie
om in een galerie tentoon
te stellen of misschien wil
je gewoon onvergetelijke
vakantiefoto’s maken? Of je
nu een fototoestel of een
smartphone gebruikt, dit
boek geeft professioneel
advies prijs waarmee je
de sprong in het duister
kunt wagen. Pluspunten: je
wordt niet overspoeld met
jargon. Wel krijg je praktische
oefeningen voorgeschoteld
om alle technieken onder de knie te krijgen. Lees dit
als je fantastische foto’s wilt maken.

APPS
Kom uit je kot!
1. Eventer. op Eventer. Je hoeft tijdens of na
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Henry Caroll, uitg. Laurence King, € 18

MUZIEK BELUISTEREN ZONDER
OVERHOOP GEREDEN TE WORDEN

2

een avondje stappen niet meer achter de foto’s
aan, ze worden op Eventer gecentraliseerd. Een
persoon (host) maakt een evenement aan en de
deelnemers (guests) melden zich aan via een
uitnodiging of geolocatie.

2. Geocaching. Ga op virtuele schattenjacht
in de buitenlucht. Zoek naar verstopte doosjes
genaamd geocache en maak van elke
wandeling een spel. Zo krijg je ook de kids mee!
3. LikeThatGarden. Een app die de foto scant van

Samsung ontwikkelt de directionele speakers
S-Ray waarmee je muziek kunt beluisteren
zonder je volledig van de rest van de wereld
af te snijden. In plaats van het geluid rechtstreeks in de oren te pluggen, wordt het rond
de luisteraar verspreid die zo het omgevingsgeluid nog hoort. Een ervan is het luidsprekerhalssnoer dat er hip uitziet! De lanceringsdatum
is nog niet bekendgemaakt. Stay tuned!

3

een bloem die je onderweg tegenkomt om ze dan
via haar database te identificeren. Nu kun je lekker
pocherig de platgetreden paden verlaten (maar
treed de mooie plantjes niet plat, anders valt er
niks meer te fotograferen)..

4. 365.be. Met deze app ontdek je elke dag

4
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toeristische attracties en musea in België.
Genoeg om inspiratie op te doen voor je
uitstapjes!
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Start-up

DE START-UP OM
IN ’T OOG TE HOUDEN:
OAKSHED & SONS
Wat dacht je van onderhoudsproducten voor je wagen
die even kostbaar, prestigieus en milieuverantwoord zijn
als sommige van de chicste cosmeticaproducten?
Nicolas Mauclet

Wat is Oakshed & Sons?
Dat is cosmetica voor de wagen! Niet te verwarren met onderhoudsproducten voor wagens: het gaat hier niet om fluorescerende chemische
middelen, maar om verzorging. ‘Wij zijn het idee heel genegen om je passie voor auto’s over te dragen’, vertelt Arnaud Tabery, de oprichter van het
merk. Om een goede ‘erfgenaam’ voor onze passie te vinden, moeten we
allereerst onze machines goed onderhouden. Het merk biedt daarom milieuverantwoorde producten aan tegen redelijke prijzen.
Hoe is het project ontstaan?
‘Vier jaar geleden zocht ik naar een overname. Ik heb toen in Waals Brabant een bedrijfje ontdekt dat reinigingsproducten maakt. Dat heeft me
op het idee gebracht om bepaalde producten aan te passen voor gebruik
in de autowereld. Op dat moment bestonden er op de markt alleen maar
chemische producten die je met handschoenen moest gebruiken of anderzijds milieuvriendelijkere producten, waaraan je een half salaris uitgaf.
Ik heb besloten om dit gat op te vullen. Uiteindelijk heb ik het bedrijf niet
gekocht, maar wel het idee behouden.’
Wat is de identiteit van het merk?
Arnaud is geen chemicus, hij heeft zijn producten met een leverancier in
de VS ontwikkeld.
‘Ik heb een charter opgesteld dat aan de grondslag ligt van de formule: biologisch afbreekbaar en niet-allergeen. Het zijn producten op
basis van natuurlijke polymeren die op 28 dagen tijd naar
hun oorspronkelijke moleculaire toestand terugkeren.’
Het merk sluit aan bij de wereld van de oude apotheek.
De packaging doet denken aan de amberkleurige flessen. De producten worden in een houten gereedschapskist geleverd. Bij het woord ‘Oakshed’ denk je aan de eiken
hutten die je tegenkomt op Alpenroutes, langs Bretoense kliffen of op een roadtrip door Schotland. De geur
bepaalt ook heel sterk de identiteit. De ceder verschaft
een geur van vers gehakt hout, warm en met toetsen
van menthol die je wagen parfumeren.

Watervrije reiniger, € 20.

En verder?
‘Ik zou mijn merk graag verder uitbouwen. Tot nu toe
bestaat het assortiment uit zes producten voor de buitenkant van de wagen. Tijdens de komende maanden
breiden we het uit met vijf onderhoudsproducten voor
het interieur.’ Oakshed & Sons is beschikbaar in vijftien
verkooppunten in België (en niet alleen bij autospecialisten). Zij zijn zinnens de wereld te overtuigen van hun
filosofie. So far, so good.

Luxepakket: houten
gereedschapskist met
alle producten, € 150.

oakshed.net
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Een exclusief geschenk bij aankoop
van uw nieuwe Sony smartphone

Alles wordt WOW!
BLUETOOTH
HEADSET
t.w.v. € 379
Geldig op de
XZ1, XZ1 COMPACT,
XZ PREMIUM
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MILES

© Sotheby’s

MUSCLE

I CAN’T STAND
THE RAIN
Voor het tweede seizoen op rij gaat Stutterheim, het Zweedse merk dat de coolste
oliejassen ter wereld fabriceert, samen in zee met het Milanese merk Marni dat zoals
niemand anders overweg kan met lijnen en kleuren. Zo mooi dat we niet kunnen
wachten tot het begint te regenen!

vanaf € 600
stutterheim.com
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Inspiration

HET CULTKLEDINGSTUK:
BARBOUR WAXCOAT
Al 120 jaar lang, belichaamt het merk Barbour de Engelse levenskunst.
Hun waxcoat doet spontaan denken aan lange wandelingen onder de
motregen van Yorkshire. Waar komt hij vandaan?
Nicolas Mauclet

In 1894 besluit de Schot John Barbour om zich in de Noord-Engelse haven van South Shields
te vestigen. Hij levert wasdoek die vissers, schippers en dokwerkers beschermt. Zijn eerste
waterdichte stukken bezorgen hem een goede reputatie, maar zijn uitrustingen krijgen
helemaal naam wanneer Barbour tijdens de twee wereldoorlogen de soldaten van kledij
voorziet. Het is wachten tot 1983 alvorens we een van zijn iconische vesten zien verschijnen,
ǁǉ 9ǉƃʍǹɁɨɽӝ ÝɁɨɰɥɨɁȶȟǉȢȈȚȟ Ǽƃƃɽ ȃǉɽ Ɂȴ ǉǉȶ ȚƃǼǉɨɰȚƃɰ ƹǉǁƃƺȃɽ ǁɁɁɨ ǁǉ Ԇˎɨɰɽ Ȣƃǁʰԇ ʤƃȶ ȃǉɽ
merk. Franse jagersjassen hadden in die tijd de reputatie eleganter te zijn dan de Britse. Ze
ǁɨɁǉǼǉȶǁǉȶƃƃȴԆʥǉȈɽƃɰԇӗʥƃɨǉȶȟɁɨɽǉɨǉȶȃƃǁǁǉȶǉǉȶǼɨɁɽǉƃƺȃɽǉɨ˃ƃȟӝAǉʥƃʯƺɁƃɽȈɰȃȈǉɨɁɥ
ǼǉȏȶɰɥȈɨǉǉɨǁӝԆ9ǉƃʍǹɁɨɽԇʤǉɨʥȈȚɰɽȶƃƃɨǁǉƺɁȶɽȈȶǉȶɽƃȢǉƃǹȟɁȴɰɽӝKɨ˃ȈȚȶјћɥƃƃɨȃƃȶǁǉȶȶɁǁȈǼ
Ɂȴ ǁǉ˃ǉ Ǽǉʥƃʯɽǉ ȟƃɽɁǉȶǉȶ Țƃɰ ɽǉ ȴƃȟǉȶӝ Aǉ ʤɁǉɨȈȶǼ Ȉɰ ʍȈɽǼǉʤɁǉɨǁ Ȉȶ ǉǉȶ іѕѕՐ ȟƃɽɁǉȶǉȶ
ɽƃɨɽƃȶӝȈȚȈɰʤɁɁɨ˃ȈǉȶʤƃȶǉǉȶȟɨƃƃǼȈȶɨȈƹːʍʥǉǉȢӗƃȶɽȈӸɰɽɁɨȴȴƃȶƺȃǉɽɽǉȶǉȶǉǉȶȴǉɰɰȈȶǼɨȈɽɰӝ
Hij wordt vandaag nog altijd in South Shields vervaardigd waar al vijf Barbour-generaties met
eenzelfde passie elkaar hebben opgevolgd. Ze zijn erin geslaagd om de kwaliteit te bewaren
en toch het bourgeois imago in te ruilen voor een coolere stijl dankzij samenwerkingen met
¸ȈƹǉɨɽʰǉȶČƃȴǉʍǼȃƃȶӝǉɽɥǉɨǹǉƺɽǉȃʍʥǉȢȈȚȟɽʍɰɰǉȶɽɨƃǁȈɽȈǉǉȶȴɁǁǉɨȶȈɽǉȈɽӝ
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MUSCLE

GESTYLED DOOR DE WIND

GAAN SHOPPEN
Het gaat erom deze jas op een andere plek dan in het
bos te kunnen dragen. In de stad bijvoorbeeld. We
combineren hem met een jeanshemd, een tof T-shirt,
een chino en slip-ons.

OM DE STOERE BINK UIT TE HANGEN
Ons uitsloven op een terrasje, dat kunnen we
opperbest. Om er de max uit te zien, kiezen we
een mooi hemd.

1

1

2

2

Aǉ9ǉƃʍǹɁɨɽӸʥƃʯƺɁƃɽӗ9ƃɨƹɁʍɨӗԦјќў

3
3

4

4

5

1. Katoenen T-shirt, Uniqlo, € 14,90
2. Jeanshemd, Polo Ralph Lauren, € 130
3. Katoenen chino, NN07, € 130
4. Zonnebril in acetaat, Cubitts, € 150
5. Katoenen slip-ons, Vans, € 75

1. Katoenen hemd, Abbie & Rose, € 130
2. Rechte broek, Altea, € 215
3. Zonnebril in acetaat, Cubitts, € 150
4. Leren sneakers, Golden Goose, € 340
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Coaching

WAT TREKKEN WE
DEZE LENTE AAN?
Tussen Hawaïhemden met drakenprints en ‘lelijke’ sneakers, wordt onze goede smaak
dit voorjaar hard op de proef gesteld. Maar zoals de allerbeste Barney Stinson het zou
verwoorden: uitdaging aanvaard!
Nicolas Mauclet

DE TOERISTENTREND: HET HAWAÏHEMD
Toch is er geen sprake van dolce far niente.
Je moet het chic dragen, met een chino, een
riem, zelfs met een kostuum.

1. Hawaïhemd, Aloashirt, € 39
2. Katoenen chino, H&M, € 39,99
3. Katoenen T-shirt, J.Crew, € 35
4. Leren riem, Prada, € 290
5. Leren derby’s, Ami, € 350

AMI

DE ‘IK? NOOIT!’-TREND: DE DRAKENPRINT
De draak is voor het hemd wat de buffalo voor
de schoen is: een opmerkelijke revival die je liever
beheerst dan onmachtig bent. In een total black
look.

1. Oversized hemd, Balenciaga, € 1.350
2. Gilet met zakken, Weekday, € 50
3. Fluwelen bermuda, Weekday, € 80

Balenciage
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MUSCLE

IS DE HOGE TAILLE IN?
NIET ECHT
Terwijl ze helemaal uit den boze is voor een jeans, is
ze in sommige gevallen aanvaardbaar voor een rechte
broek: gedragen met een blazer, een door de riem
ǼǉɰɽɁɥɽȃǉȴǁӝÃƃƃɨɁɥǼǉɥƃɰɽӗȃǉɽȈɰȶȈǉɽːƃɽɽǉɨǉȶǁӗ
noch comfortabel. Als je liever op zeker speelt, ga dan
voor de ‘natuurlijke taille’, met andere woorden een
broek die net boven het heupbeen wordt gedragen.

Fendi

DE KLEUR WAAR JE NIET
ONDERUIT KOMT: NEUTRAAL
Beige, taupe, gebroken wit, eierschaal: je zult ze
deze lente overal tegenkomen. Maar vergis je niet,
ƃȢȢȈȚȟǉȶ˃ǉɁɥȃǉɽǉǉɨɰɽǉǼǉ˃Ȉƺȃɽːǉɽɰӗǁǉ˃ǉȟȢǉʍɨǉȶ
hebben de kracht om een gebruinde huid mooi
te laten uitkomen. Is de boodschap aangekomen?
Vertrek met vakantie!

1. Kostuum, Canali, € 875 en € 260
2. Katoenen hemd, Oliver Spencer, € 120
3. Loafers in daim, Edward Green, € 515

Prada

DE FRISSE TREND: HET SHORTKOSTUUM
Zo hou je de benen koel bij heet weer. We houden
vooral van de mix aan prints. Goed gedaan.

1. Geruite blazer, Suit Supply, € 299
2. Bloemenhemd, Zara, € 19,99
3. Geruite short, Zara, € 39,95
4. Leren chelseaboots, Common Project, € 395

Dries Van Noten
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Coaching

TREKKEN WE DIE LELIJKE
SNEAKERS AAN?
WE HEBBEN GEEN KEUS
In 2017 opgemerkt bij Balenciaga en vervolgens
overal. Doen we nog een voorraad voor een
seizoen erbij? Ja, en met de glimlach! We
hebben het gehad met de witte, klassieke,
effen tennissneakers. We gaan voor dikke
zolen, opzichtige veters en gewaagde
kleurencombinaties. Wat niet kon in de jaren 90
is vandaag de onontbeerlijke toets die de ‘jeans/
witte T-shirtlook’ miste. We vereren Raf Simons
voor zijn herinterpretatie van de Ozweego van
Adidas, het oerbeeld van de lelijke sneaker met
een design dat ons nog steeds van onze sokken
blaast!

Raf Simons Ozweego III, € 350

DE GEMAKKELIJKE TREND:
DE OVERSIZED BROEK
Niet te verwarren met de baggy trousers. Je kiest
de broek met de perfecte snit, enkele maten te
groot. Met een polo en een broeksriem, voor een
nonchalante stijl.

1. Jeans XXL, Marni, € 320
2. Fluwelen vest, Samsoe & Samsoe, € 179
3. Piqué katoenen polo, Gucci, € 495
4. Gevlochten riem, Anderson’s, € 95

Marni

DE SPORTTREND: DE WIELERBROEK
Een trend die we voorbehouden aan mooi
gevormde benen en gespierde kuiten. Heb je het
geluk hierover te beschikken, combineer dan de
wielerbroek met een oversized sweater. Voor de
anderen, kijk zonder te oordelen.

1. Jersey-hoody, Vans, € 80
2. Technische wielerbroek, 2XU, € 65
3. Katoenen kousen, Givenchy, € 90
4. ‘Air Zoom Spiridon’-sneakers, Nike, € 140

Martine Rose
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MUSCLE

ZOU JE JUWELEN DRAGEN?
JA, MAAR NIET TE VEEL
De kleine oorringetjes zijn deze lente op alle
modeshows te zien: Lemaire, Emporio Armani,
Dries Van Noten, Dolce & Gabbana, het is een
lange lijst. Ideaal voor een net niet supercorrecte
look, het kleine ringetje wordt jouw coole troef van
het seizoen. We dragen eveneens de leren ‘link’halsketting met zijn talismanhanger: discreet en
luchtig. Koste wat het kost te vermijden: de leren
armband, het strak aan de hals gedragen metalen
kettinkje en de enkele XXL grote oorring... toch niet
overdrijven.

Lemaire

HET CULTACCESSOIRE: HET HEUPZAKJE
Dit is het modeobject dat elk seizoen terugkomt en we krijgen
er niet genoeg van. We zijn praktisch en dragen het schuin
over de schouder, zoals de echten.

1. In leer, Gucci, € 800
2. In nylon, Nike, € 40

Prada

DE ‘DUDE’-TREND: HET BOWLINGHEMD
Vergis je ook hier niet. Achter zijn dat-is-niets-voormij-allures schuilt het ware it-stuk van de zomer.
We dragen het heel uitgesproken met crêpezolen
schoenen of met tweekleurige mocassins!

1. Hemd met korte mouwen, Joe’s America, € 60
2. Leren schoenen met crêpezool, Jefferson x Underground, € 200

Louis Vuitton

23

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

WELKE DESIGNERS HOUDEN
WE IN HET OOG IN 2018?

Charles Jeffrey

Kostadinov

KIKO KOSTADINOV
Eerst laat deze jonge Bulgaar van zich horen
tijdens zijn opleiding aan Central Saint Martins
in Londen door in 2015 een capsulecollectie
te bedenken voor het streetwearmerk Stüssy.
Daarna start hij een samenwerking met het
Britse merk Mackintosh. Vandaag op zijn 26
wordt hij beschouwd als een van de meest
belovende ontwerpers van zijn generatie. Zijn
stijl? Een nieuwe kijk op workwear.

Ochiai

HIROMICHI OCHIAI (FACETASM)
Na tien jaar werken in Tokyo als assistent
voor het merk NGAP, besluit deze Japanse
ontwerper in 2007 om zijn eigen label
Facetasm op te richten. Dit merk met vele
gezichten mixt stijlen gaande van streetwear
tot Japanse snits en brengt op die manier een
eerbetoon aan zijn geboortestad en aan de
mannelijke elegantie.

24

Jeffrey

CHARLES JEFFREY
Deze jonge Britse ontwerper heeft tijdens
de modeweek van Londen voor de nodige
sensatie gezorgd met zijn label ‘LOVERBOY’.
De designer en dj haalt de inspiratie voor zijn
collecties uit het nachtleven, aangevuld met
kleuren en een stevige toets dichterlijkheid.
Hij toont bezielende mode die de dandystijl in
een undergroundversie doet herleven.
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“+LaLLPZQL[\PU”

www.zilt.be

Zilt Residences
Nieuwpoortlaan 151-161
8660 De Panne

KOM NAAR ONZE SMAAKVOLLE KIJKDAG!
Ontdek uw droomplek aan zee tijdens onze kijkdag op 21 april 2018, tussen 10 en 17 uur, waar ook gebouw
Duinen bezocht kan worden. Wij voorzien alvast de perfecte projectuitleg én het mooiste zicht van de Belgische kust.
De kijkdag is meteen ook het ideale moment om de streek gastronomisch
te ontdekken. Geniet van de beste culinaire proevertjes die Sint-Idesbald
u te bieden heeft i.s.m. de topgastronomen Hendrik Dierendonck en
Stephan Destrooper.

Residentie Ribella, Le Roulis
en Terlinck
Zeedijk 122-124 - De Panne
Agence Mulier: T. 058 42 12 39
Agence Mulier: T. 058 41 35 61

Info & verkoop

Zeelaan 202, 8660 De Panne
T. 058 42 12 39
Dynastielaan 2, 8660 De Panne
T. 058 41 35 61
www.agencemulier.be
info@agencemulier.be

KIJKDAG OP
4 LOCATIES
Wie droomt van heerlijk zeezicht kan op onze kijkdag op
21 april vier prachtlocaties bezichtigen.
In De Panne ontdekt u Zilt Residences en Residentie Ribella
met een weergaloos zicht op zee. Ook kunnen we u op deze
adressen alle projectuitleg meegeven over Residentie Terlinck
en onze gloednieuwe Residentie Le Roulis.

Residentie Soleilla
Zeedijk 327-328 - Westende
Agence La Plage: T. 059 30 15 13
Danny Pauwels: T. 0478 20 15 81

In Westende openen we dan weer de deuren van Residenties
Soleilla en De Surfers.
Tussen 10 en 17 uur ontvangen we u met woord en daad.
Van harte welkom!

Louise Mariekaai 8

Residentie De Surfers
Kon. Ridderdijk 73-74 - Westende
Agence La Plage: T. 059 30 15 13
Danny Pauwels: T. 0478 20 15 81
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9700 Oudenaarde
T. 055 23 24 05
info@realhouses.be
www.realhouses.be

BIJNA-CULT:
GOD’S OWN COUNTRY

Johnny Saxby, een jonge boer uit Yorkshire verdrijft de verveling door zich elke avond in de alcohol te verliezen.
Hij heeft vluchtige avontuurtjes om te proberen de dagelijkse allesbehalve spannende routine op te smukken. Hij
leeft met zijn vader en grootmoeder... Tot op de dag dat Gheorghe Ionescu, een Roemeense seizoenarbeider op
zijn boerderij een handje komt toesteken. Tussen de twee mannen ontstaat een aangrijpende idylle.
Nicolas Mauclet

Nu in de bioscoop.

GET THE LOOK
5 FILMS DIE JE ZIN GEVEN OM DE ZEE OVER TE
STEKEN OF OP HET VLIEGTUIG TE STAPPEN

3

1. ‘Days of Heaven’, Terrence Malick (1979). Het verhaal
speelt zich af in 1916, Bill (Richard Gere) gaat met zijn
zus Linda en zijn liefje Abby naar Texas om er tijdens
het oogstseizoen te werken. Als uitweg voor de armoede, duwt Bill Abby in de armen van een rijke boer
die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

1. T-shirt uit katoenen jersey,
Velva Seen, € 90
2. Wellington-laarzen,
Hunter, € 130
3. Jeans, Hugo Boss, € 160
4. KƺɁɥƃɨȟƃӗČƃȈȢĄƃƺȈȶǼӗԦљљњ

4

1

2. ‘Into the Wild’, Sean Penn (2007). Deze roadmovie volgt de avonturen van Christopher McCandless,
22 jaar, die besluit een veelbelovende carrière op te
geven om rond te reizen door de Verenigde Staten.
In Dakota, Colorado, Californië ontmoet hij kleurrijke
personages die hem voorthelpen op zijn zoektocht
naar zingeving.
3. ‘Mud’, Jeff Nichols (2013). Mud is een innemend personage gespeeld door Matthew McConaughey die
teruggetrokken en met het wapen in de hand op een
eiland in de Mississippi leeft. Hij ontmoet twee tieners
die hem helpen een boot te bouwen.
4. ‘My Sweet Pepper Land’, Hiner Saleem (2014). Baɨƃȶӗǉǉȶ¶ɁǉɨǁȈɰƺȃǉɥɁȢȈɽȈǉɁǹˎƺȈǉɨȴɁǉɽȃǉɽɁɥȶǉȴǉȶ
tegen bendeleider Aziz Aga. Ze leven in een dorp
verloren tussen Iran, Irak en Turkije. Baran beleeft een
onverwachte ontmoeting: Govend, de lerares van het
dorp, is mooi, jong en autonoom.
5. ‘Wild’, Jean-Marc Vallée (2015). Chery Strayed (Reese Whiterspoon) besluit een nieuw leven op te bouwen door een trektocht te ondernemen waarbij ze
1700 km langs de westkust van de Verenigde Staten
ƃːǉǼɽӝKǉȶȢƃȶǼǉɽɁƺȃɽʤɁȢƹƃɨɨȈƺƃǁǉɰӝ

2
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MUSCLE

Geuren

WE STRIJKEN DE ZEILEN
Even verstuiven en we zijn vertrokken voor een geurige lange reis of citytrip.

NAAR DE EGYPTISCHE WOESTIJN
NAAR INDIA
ARMANI PRIVÉ: BLEU LAZULI
In India is blauw een
symbolische kleur. Zij staat
voor macht en kracht, maar
het is ook de kleur van het
water en de onmetelijkheid
van de horizon. Ze geeft zin
om te reizen, onmiddellijk.
Dit is ook het effect van dit
kostbare parfum wanneer
luchtige toetsen zich
vermengen met de duisterheid
van tabak, matébladeren,
roze peper, bergamot en
Middellandse Zeezout.
€ 235 (100 ml)

YVES SAINT LAURENT:
SAHARIENNE
Saharienne maakt
deel uit van vijf geuren
die elk een hoofdstuk
interpreteren uit de
erg tot de verbeelding
sprekende garderobe
van Yves Saint
Laurents wereld.
Dit kledingstuk,
gecreëerd om
de huid van
ontdekkingsreizigers
te beschermen, roept
avontuur voor de
geest, en zand, zomer
en zon.
We vertrekken in
een denkbeeldig
vliegend tuig en
laten ons meevoeren
langs een bouquet
van oranjebloesem,
neroli, rozemarijn en
salie, op weg naar
een opwindende
bestemming.
€ 250 (125 ml)

NAAR MADAGASKAR
TOM FORD PRIVATE BLEND:
VANILLE FATALE
Sluit de ogen en verplaats je naar om
het even welke warme, héél warme
plek op de planeet. Saffraan, koriander,
ʥȈǉɨɁɁȟӗɽƃƹƃȟǉȶȟɁǹˎǉӗʤƃȶȈȢȢǉǉȶ
hout vermengen zich tot het krachtige
sap van Tom Ford dat ons omhult en
naar de andere kant van de wereld
transporteert. Ver van stress en zorgen.
De magie van parfum.
€ 510 (250 ml)
€ 199 (50 ml)

NAAR BERLIJN
PRADA: BLACK
ĀɨƃǁƃƹȈǉǁɽɁȶɰǉǉȶȶȈǉʍʥƹȈȚ˃ɁȶǁǉɨƺȃƃɨȈɰȴƃɽȈɰƺȃɥƃɨǹʍȴӗɥʍʍɨǉȶǼǉɨƃǹˎȶǉǉɨǁӗ
˃ɁƃȢɰ˃ȈȚȶːƃƺɁȶӝĀɨƃǁƃ9ȢƃƺȟȶǉǉȴɽɁȶɰɁɥurban exploring, een duik in de
stad, intensief het asfalt platwalsend. We slaan onbekende straten in, lopen
verloren en gaan op ontdekking in het spoor deze nieuwe geur met houtachtige
ambertoetsen van bergamot en patchoeli.
€ 110 (100 ml)
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MAREK REICHMAN
CHIEF DESIGNER ASTON MARTIN
Xavier Daffe
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Presse

Hij wordt beschouwd als een van de architecten achter de vernieuwing van een sterk tot de verbeelding sprekend merk: Aston Martin draaide in ‘overlevingsmodus’ toen hij bij het begin van de
eeuwwisseling hun zaak ter harte nam. Marek Reichman is de ontwerper die helemaal begrepen
heeft wat een van de laatste Britse prestigemerken speciaal maakt. Het merk had 100 keer ten
gronde kunnen gaan; vandaag staat het weer op de rails. Richting: de toekomst.

MUSCLE

H

et is weinig bekend, maar Aston
Martin heeft een 105 jaar lange
geschiedenis. Toch is hun weg tijdens die eeuw niet altijd over rozen gegaan. Het merk heeft meer
dan eens de onverstoorbaarheid van zijn opeenvolgende bestuurders zwaar op de proef gesteld. Maar vandaag is de basis voor vernieuwing
gelegd en, ze lijkt stevig. Tijdens de komende
drie jaar gaan immers nieuwe modellen elkaar
in razende vaart opvolgen en de diversifiëring
zal verder reiken dan de automobielsector, een
duidelijke blijk van een herwonnen vertrouwen
in de toekomst. Een ontmoeting met de man
die de machine weer succesvol op de rails heeft
gekregen.

Mijnheer Reichman, waar plaatst u Aston
Martin in het luxesegment?
Laat ons naar het voorbeeld kijken van LVMH. De
groep is een verzameling van luxemerken die één
voor één grote erkenning genieten. Aston Martin
zal binnenkort gelijkaardig zijn, namelijk een globaal merk met een portfolio waarin tal van uitgesproken specifieke modellen zijn opgenomen: de
luxueuze Lagonda-berlines , de GT DB11 coupés,
de Vantage sportcoupés en Valkyrie hypersportcoupés, de SUV’s, en verder ook appartementen,
boten, onderzeeërs... Dit is de lijn waarop Aston
Martin zich ontwikkelt. Deze ontwikkelingslijn
moet ons van het imago verlossen van leverancier van James Bondauto’s. James Bond maakt
natuurlijk deel uit van ons verhaal. Komt er een
film waarin James en Aston samen verschijnen?

ASTON MARTIN, EEN BEWOGEN
VERLEDEN
Het merk Aston Martin ontstaat officieel
op 13 januari 1913 uit de samenwerking
tussen de oprichters Lionel Martin en
Robert Bamford, maar heette toen logischerwijze Bamford & Martin Limited. We
moeten wachten tot 1914 en een succes
tijdens de race aan de kust van Aston
vooraleer het merk zijn huidige naam
krijgt. Het is pas in 1950 dat we de befaamde benaming DB zien verschijnen,
de initialen van David Brown die in dat
zelfde jaar Aston Martin Motors Limited
overkoopt. In zijn 105-jarig bestaan heeft
Aston Martin maar 85.000 auto’s geproduceerd, wat overeenstemt met de wereldwijde productie van Toyota op drie
dagen tijd! Dit cijfer illustreert treffend
het ambachtelijke karakter waarover
Marek Reichman spreekt. Het ontwikkelingsplan dat de in 2014 benoemde CEO
Andy Palmer heeft uitgebroed nadat hij
Ulrich Bez heeft opgevolgd, voorziet op
korte termijn een productieverhoging
van 7.000 naar 15.000 auto’s per jaar. Is
dat veel? 7.000 stemt binnen het prestigesegment in grote lijnen overeen met
wat Ferrari assembleert en wat Lamborghini zal maken zodra zijn SUV Urus wordt
gelanceerd. Porsche zit vandaag op meer
dan 200.000!

Met deze concept
Vision blaast Aston
Martin het merk
Lagonda nieuw leven in.

Aston Martin denkt alsmaar breder en heeft zich
ook toegelegd op speedboten.

Ik weet het absoluut niet, al zou ik het maar al te
graag. Maar vandaag willen wij voorbij dit imago,
voorwaarts, in het bijzonder met ambassadeurs
als Tom Brady, Serena Williams, Max Verstappen,
Daniel Ricciardo en onze nieuwste kracht, Chris
Goodwin, die van bij McLaren komt.
Hoe zou u luxe dan omschrijven?
Luxe is een voorwerp dat ik niet echt nodig heb,
maar wel mijn zinnen op heb gezet. Ik investeer
een beetje, maar daarvoor krijg ik veel voldoening terug. En het merk dat erin slaagt erkenning te verwerven, krijgt een grote return on investment. Neem nu de Birkin-tas van Hermès, in
krokodillenleer, voor 30.000 dollar. Aan leer heb
je zowat de oppervlakte van een halve keukentafel. Een handwerker heeft misschien drie uur
nodig om ze met de hand te maken. De investering voor Hermès is minimaal, maar de marge
in indrukwekkend. En nochtans is het luxe: het is
zeldzaam, exclusief, individueel, het merk heeft
een verleden, een betekenis. Aston Martin sluit
aan op deze trend, wat natuurlijk een diversifiering van onze bedrijvigheid vereist.
Hoe definieert u het imago van Aston
Martin?
Iedereen houdt van Aston Martin. Wie met een
Aston rijdt, wordt door iedereen in de straat
begroet, krijgt een appreciërende duim opgestoken, terwijl voor een ander merk misschien
wel eens een andere vinger wordt getoond. Het
is moeilijk om deze magie uit te leggen. Weet
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u, als je iets maakt en iedereen zegt ‘wow, dat
is mooi!’, dan heb je zin om verder te doen. Je
voelt trots en je wordt gedreven om nog beter
te presteren. Het is vooral een ‘menselijke’ kwestie, hightech-handwerk. Het gaat om mannen
en vrouwen die formule 1-wagens bouwen, het
gaat om mannen en vrouwen die ruimteveren
bouwen, halfgeleiders of kwantumcomputers.
Geen machines. Het zijn gepassioneerde mensen die onze industrie maken.
Hoe omschrijft u uw rol als ontwerper?
Ik krijg een begin- en eindpunt aangereikt, met
daartussenin de technische, budgettaire en reglementaire parameters waarmee ik rekening
moet houden. Vervolgens moet het resultaat
mooi zijn, welke piste ik ook bewandel. Wat je
ook tekent, hoe je het ontwikkelt, hoe dan ook.
Wat telt is een harmonieuze oplossing als eindresultaat. Daarom werk ik graag samen met
Londense architecten, kleermakers van Savile
Row, meubelontwerpers, een sportswearfabrikant, Hogan-sneakers, onderzoekers van de
Oxford-universiteit met wie ik over nanotechnologie praat, enzovoort. Ik zoek contacten en
inspiratie binnen alle domeinen, of ze nu artistiek, technologisch, of wat dan ook zijn.

EEN DESIGNER MET DIVERSE
INVLOEDEN
Marek Reichman is geboren in 1966 en
behaalt diploma’s aan de Teesside University van Middlesbrough en het Royal
College of Arts in Londen. Hij begint zijn
loopbaan in 1991 als designer bij Rover.
Vervolgens gaat hij naar het Californische bureau van BMW vooraleer hij bij
de Ford-groep aan de slag gaat waar
hij zich ontfermt over de luxemerken
van de Amerikaanse reus. Daar komt
hij in contact met Aston Martin (met
Ford als meerderheidsaandeelhouder),
waarvan hij in 2005 de hoofddesigner
wordt, een positie die hij vandaag nog
altijd bekleedt.
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GENTLEMAN DRIVER
Het kan voor een autosportkampioen van een honderdste seconde afhangen om zich te klasseren. Deze
liefhebbers van mooie mechanica die je kunt vertederen met het geluid van een motor of de schoonheid
van een carrosserie, zijn ook liefhebbers van mooie horloges. Horlogemaker Raidillon - ontstaan uit
de liefde voor de autorace - zet zijn beperkte reeksen in positie. Chronografen van Belgisch ontwerp,
uitgerust met Zwitserse kalibers, overal ter wereld verkocht.

e ‘Raidillon’ is de naam van de beroemdste bocht op Spa-Francorchamps. Een aaneenschakeling van
uitdagende bochten die de piloten
tegen een snelheid van 300 km/u
nemen. Beslist een favoriet onder de piloten omwille van zijn techniciteit. De eerste horloges van
Raidillon werden trouwens in 2001 op Francorchamps voorgesteld. Horloges die hun oorsprong
vinden in de passie voor het racen, de rally’s en het
pakken van de pole. Het concept: een horlogemerk
met een Belgische identiteit creëren dat zijn ziel
volledig aan de autowereld wijdt. Een innovatief
design made in Brussels, Swiss Made-kalibers met
een (heel) goede reputatie en internationale ambities. Met hun chique sportallure, een eerder viriele
look, een heel goed leesbare wijzerplaat van groot
ǹɁɨȴƃƃɽӯʤƃȶјѝɽɁɽљѝȴȴӰȴǉɽɰƃǹˎǉɨǼȢƃɰǉȶǉǉȶ
voordelige prijs-kwaliteitsverhouding, vallen de
eerste Raidillon-horloges goed in de smaak. Op
het mouvement wordt niet bezuinigd: een Valjoux
7750-kaliber voor de mechanische stopwatches
met automatische opwinding en een ETA 2824-kaliber voor de eenvoudige driewijzerhorloges. We
vestigen de aandacht op de bijzondere zorg die

sinds altijd aan de armbanden is besteed. Raidillon
kiest armbanden met vouwsluiting in edele leersoorten, met brede banden en zwarte snijranden.
Armbanden die per stuk worden uitgevoerd, bijna op maat, in een (Belgisch) atelier dat voor de
grootste namen uit de haute horlogerie werkt: de
ˎɨȴƃ ¸Ȉƺ ʍȈɽ ÝɁɰɽǉȶǁǉӝ KȢȟǉ ƃɨȴƹƃȶǁ ʥɁɨǁɽ ȴǉɽ
de hand genaaid en in elkaar gezet, in een grote
verscheidenheid aan leer- en stikselkleuren aangepast aan de wijzerplaat. Raidillon heeft eveneens
een (kleine) lijn met lederwaren, sober en perfect
in de tijdsgeest, op één lijn met het dna van het
merk: exclusief, innovatief, elegant. Horloges en
accessoires voor ‘gentlemen drivers’, alhoewel...
vandaag staat dit herenhorloge heel goed op menig elegante damespols. We vermelden nog dat
het merk onlangs een automatisch damesmodel
heeft uitgebracht met een wijzerplaat van 32 mm.

THE CURVE DOOR AXEL ENTHOVEN
Eens te meer bevindt Raidillon zich op het kruispunt tussen de passie voor design, de autowereld
en de uurwerktechnologie. Het merk dankt zijn
nieuwe model aan de (Belgische) ontwerper Axel
Enthoven: The Curve, een chronograaf met een
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asymmetrische wijzerplaat (41 mm) in rvs, tegelijkertijd rond en rechthoekig, stilistisch heel sober,
zonder overbodige materiaaltoevoegingen en vol-

SLECHTS 55 STUKS
Andere bijzonderheid van Raidillon: elk horlogetype wordt op 55
exemplaren uitgegeven, en niet één
meer. Dit is, vanzelfsprekend, helemaal niet toevallig. 55 staat voor het
maximale aantal ‘bolides’ die op het
circuit van Francorchamps door de
FIA wordt toegelaten. En, 1955 is het
jaar waarin de Belgische nationale
ploeg voor de autosport is ontstaan.
Raidillon is gedurende 5 jaar de ofąHNQJ UFWYSJW [FS IJ  ZZW [FS
Francorchamps geweest. Onthoud
ook nog dat er geen nummer 13 is
(van de autosport verbannen)! maar
dat er wel een nummer 0 is om aan
 YJ LJWFPJS 7FNINQQTS HWJJWY _NOS
beperkte oplagen voor elk van zijn
horloges in naleving van deze regel
en graveert het unieke nummer in
elk model.
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Raidillon

D

Raoul Buyle

MUSCLE

Er is uiteraard
een Racing in
de collectie.
Uit de‘Racing’
spirit

De shop van Raidillon in de Koninginnegalerij in Brussel.

De Curve door
Axel Enthoven

‘Flying Saucer’

gens de waarden van het huis. De drukknoppen
˃ȈȚȶɰƺȃʍȈȶʤǉɨˎȚȶǁӯȴǉɽƃȶɽȈɰȢȈɥɨǉȢȈǡǹӰǉȶǁǉȟɨɁɁȶ
waarin ‘55’ gegraveerd staat, is met een clou de
Paris-structuur afgewerkt. Axel Enthoven toont
hier zijn hele kunnen: een tijdloos horloge ontwerpen, ontsproten aan een authentieke en elegante
geest. Het merk is ook in zee gegaan met andere
grote (Belgische) namen uit het autodesign, om
een ‘sculptuur’ te verwezenlijken die een ongedwongen weergave van hun droomwagen verteǼǉȶʥɁɁɨǁȈǼɽӝ ¸ɁʍȈɰ ǁǉ yƃƹɨȈƹǉƺȟǉɨɰӗ ǉƃǁ Ɂǹ AǉӸ

Sinds 2017 heeft Raidillon een partnerschap met Scabal, wereldleider in de productie van luxestoffen.

sign bij Carrozzeria Touring Superleggera, heeft de
serie op gang getrokken met zijn werk ‘The Flying
Saucer’. Deze maquette (1/8 schaal) uitgevoerd
in gepatineerd brons, rvs en kristal (van Val Saint
¸ƃȴƹǉɨɽӰȈɰʤɨȈȚǼǉȏȶɰɥȈɨǉǉɨǁɁɥǁǉȢǉǼǉȶǁƃɨȈɰƺȃǉ
Alfa Romeo Disco Volante uit 1952 en zijn hertekende versie uit 2012. Je kunt hem gaan bewonderen in de vitrines van de Raidillon-boetiek in de
Koninginnegalerij.
Om af te sluiten, afspraak op 7, 8 en 9 september
2018 voor de zesde editie van de Raidillon-rally. Het
roadbook voert je mee door het Zwarte Woud,
Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. We herinneren
er nog aan dat de rally beperkt is tot 55 bemanningen en voorbehouden aan (mooie) auto’s van
voor 1970. Op het programma: het (heel exclusieve) bezoek aan een atelier voor micromechanische
uurwerkmakelij in de Zwitserse Jura en het Mercedes-Benzmuseum in Stuttgart. Goeie reis!
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IN ENKELE CIJFERS
2001: Oprichting van het merk.
55: Elk model wordt op 55 exemplaren
uitgebracht, niet één meer.
7750: De chronografen zijn voorzien van
een automatisch Valjoux 7750 Swiss
Made-uurwerk.
220: Aantal op de markt gebrachte series.
1.450: De beste prijs (in euro). Het betreft
de analoge chronograaf Young Timer
Quartz.
12.990: Prijs (in euro) voor het duurste
horloge, de Écurie Francorchamps-chronograaf in 18-karaatsgoud.
6.000-7.000: Aantal verkochte horloges
sinds de oprichting van Raidillon.
15: Aantal landen waar het merk wordt
verkocht.
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EEN TANK
STOPT NOOIT
100 jaar. Het verhaal van het Tank-horloge van Cartier wordt verteld, blijft
voortduren en eindigt nooit. Een iconisch model van de traditionele
uurwerkindustrie. Klassiek, ja, maar in een heel nieuwe,
hedendaagse interpretatie
Raoul Buyle

Andy Warhol. Tank Must
van Cartier, 1973
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James Jagger (en de
andere leden van zijn
band Turbogeist) draagt
een Tank Anglaise, 2015

M

© David Bailey

et stille trom. Geen groot
mondain gebeuren in Parijs,
noch een gala-soirée in
Genève tijdens het Salon
van de Haute Horlogerie. Het
dubbele jubileum van het Tank-horloge is vorig
jaar nochtans niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Om het eeuwfeest van dit legendarisch
horloge te vieren, koos de Parijse
juwelier-horlogemaker
liever
voor
actie in plaats van vieringen: Cartier
lanceerde zes nieuwe interpretaties
van zijn iconische model, waaronder
een tijdloze Tank Louis Cartier in
roze goud, een robuust ogende
Amerikaanse Tank in staal en
een heel geslaagde Tank Cintrée
Squelette uitgevoerd op 100
exemplaren.

KLAAR VOOR VANDAAG
Het Tank-project ziet het daglicht in
1917. Het vindt zijn originaliteit in de duidelijke breuk met een voorliefde voor al
te veel krullen en kronkelingen en door
een echte vormelijke rechtlijnigheid naar voren
te schuiven, met name de vierkante, of juister
rechthoekige vorm die in contrast staat met de
traditionele ronde horloges. Louis Cartier, de
kleinzoon van de oprichter van het huis, begrijpt
onmiddellijk dat deze creatie het gegeven gaat
veranderen. Het armbandhorloge zoals Cartier
die interpreteert, zal een onontbeerlijk accessoire worden, tegelijkertijd functioneel en elegant. Het verhaal doet de ronde dat Louis zelf de
vormgeving van de Tank heeft vergeleken met
het ontwerp van een (Renault)pantserwagen van
bovenaf gezien: de boord voor de rupsbanden,
de kast voor de cabine. Deze bijzondere vormgeving betekent een stilistische en technische
vooruitgang en bekroont de sterk opkomende
moderniteit in de wereld van de heel traditionele uurwerkindustrie.

mannen en vrouwen... met smaak.
Clark Gable, Cary Grant, Gary Cooper,
Warren Beatty, maar ook Mohammed
Ali, Yves Saint-Laurent, Catherine Deneuve, Madonna of Andy Warhol, die toegaf “niet
een Tank te dragen om te weten hoe laat het is,
maar (ik wind het trouwens nooit op, zei hij nog)
omdat het hét horloge is dat je moet dragen.’
Zonder natuurlijk Alain Delon te vergeten die tijdens het draaien van Un Flic in 1972 - vaststelde dat zijn favoriete horloge, een Tank Arrondie,

ook dat van Jean-Pierre Melville, zijn favoriete
regisseur was. In 2015 breidt de collectie uit met
een Tank Anglaise te herkennen aan zijn nieuwe
afmetingen, aan zijn geconcentreerde en gemoderniseerde vorm. Een stalen horloge (al dan niet
met ingezette diamanten) dat heel snel door de
nieuwe generatie britpop-artiesten de hunne
wordt gemaakt. We denken aan de geweldige
Poppy Delvigne, de it-girls Edie Campbell en Alice Dellal of James Jagger (zoon van). Eigentijds.
Je zei net... eigentijds!

Archives Cartier Paris

TANK-WEETJES
De Tank doorkruist de eeuw via drie cultmodellen: de Tank Louis Cartier, de Tank Américaine
en de Tank Française. Er komt ook nog een Tank
Chinoise, Tank Cintrée, Tank Basculante, Tank
Asymétrique, en zelfs een Tank Folle… maar deze
‘gekke’ Tank is gewoon de ‘normale’, hij blijft immers de onfeilbare lieveling aan de polsen van

Alain Delon en Jean-Pierre Melville. Tank Arrondie, 1972
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Zonnebril, Ace & Tate
Vest, Vans
Sweater, Howlin
Broek, Vans
Schoenen, Adidas x Raf Simons bij Avenue
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CAR OF
THE YEAR

We meren aan in Antwerpen aan boord van de Auto van het Jaar: de Volvo XC40.
Elsa Fralon
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Zonnebril, Ace & Tate
Vest, Vans
Sweater, Howlin
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Zonnebril, Ace & Tate
Trenchcoat, American Vintage
Pull, IKKS
Broek, Strellson
Kousen, Bellerose
Schoenen, Converse x Jack Purcell
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Vest, Cos
Pull-over, Diesel
Broek, Essentiel
Kousen, Bellerose
Schoenen, G.H Bass & Co. bij Bellerose
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Pull COS
Pantalon BOSS
Manteau Lanieri
Chaussures Marc
O’Polo
Montre: Raidillon
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Horloge, Bell & Ross
Waterafstotende trenchcoat, Stutterheim
T-shirt met lange mouwen, Wood Wood bij Zalando
Broek, Uniqlo
Schoenen, G.H Bass & Co. bij Bellerose
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Pull-over, Lacoste
T-shirt, Lacoste
Broek, Weekday
Horloge, Komono
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Parkajas,
Nike ACG bij Avenue

Zonnebril, Komono
Jeansvest, American Vintage
Polo, Bielo
Short, COS
Kousen, Uniqlo
Schoenen, Converse x Jack Purcell

Vest, Levi’s Commuter
Sweater, American Vintage
Jeans, Weekday
Schoenen, Nike Vapormax bij Avenue
Tas, Arte
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Fotograaf
Dirk Alexander
Styling
Marine Gabaut
Productie
Elsa Fralon en Marine Gabaut
Model
Merlin Meuris
Met dank aan Avenue (IJzerenwaag 1, 2000 Anvers)
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HIER ZIJN 5 TRUCJES DIE JE NOG
NIET KENDE VAN DE VOLVO XC40
1
PLAATS VOOR EEN LAPTOP
Waar de meeste constructeurs nog volɁɥȢȈɽǉɨːǉɰɰǉȶǉȶǼɨɁɽǉɨȈȶǁǉǁǉʍɨʤƃȟȟǉȶɥɨɁƹǉɨǉȶɁȶǁǉɨɽǉƹɨǉȶǼǉȶӗȃǉǉǹɽ
řɁȢʤɁȃǉɽȃǉȢǉƺɁȶƺǉɥɽʤƃȶȃǉɽǁǉʍɨʤƃȟ
ȃǉɨƹǉȟǉȟǉȶӝAɁɁɨǁǉɰɥǉƃȟǉɨɰʤƃȶȃǉɽ
ƃʍǁȈɁɰʰɰɽǉǉȴȶƃƃɨƹɁʤǉȶɽǉʤǉɨȃʍȈ˃ǉȶӗ
Ȉɰ ȃǉɽ ʤƃȟ ʤƃȶ ǁǉ Ť:љѕ ˃Ɂ ɁȶɽʥɁɨɥǉȶ
ǁƃɽǉɨʤȢɁɽǉǉȶіњӸǁʍȈȴɰȢƃɥɽɁɥȈȶɥƃɰɽӝ

4
VUILBAK… ECHT, VUILBAK?
ČȶǉȢȢǉɨǁƃȶȚǉȃǉɽʥǉǉɽӗȈɰȚǉƃʍɽɁʤǉɨƃȶǁǉɨǁ
ȈȶǉǉȶɨȈȚǁǉȶǁǉʤʍȈȢƹƃȟӝ9ȢȈȚȟƹƃƃɨɁɁȟƹȈȚřɁȢʤɁӗǁƃɽǉǉȶɁɥȢɁɰɰȈȶǼƃƃȶƹɨǉȶǼɽȈȶǁǉʤɁɨȴ
ʤƃȶ ǉǉȶ ɰɥǉƺȈƃƃȢӗ ʥƃɽǉɨǁȈƺȃɽ ǉȶ ȴƃȟȟǉȢȈȚȟ
ʍȈɽȶǉǉȴƹƃƃɨʤʍȈȢƹƃȟȚǉȈȶǁǉȴȈǁǁǉȶƺɁȶɰɁȢǉӝ řɁɁɨ ƃȢȢǉ ɰȶɁǉɥɥƃɥȈǉɨɽȚǉɰӗ ǉǉȶ ȟȢɁȟȃʍȈɰӗ
ɥƃɨȟǉǉɨɽȈƺȟǉɽɰȈɰǉɨʤɁɁɨɽƃƃȶȶɁǼɰȢǉƺȃɽɰǋǋȶ
ɥȢƃƃɽɰӝ

2
3

LADEN ZONDER DRAAD
Aǉ ɰȴƃɨɽɥȃɁȶǉ ɰɽƃƃɽ ƺǉȶɽɨƃƃȢ Ȉȶ ǁǉ
Ť:љѕӝ ȈȚ ȟɨȈȚǼɽ ǉǉȶ ɽɁǉǼǉȴǉɽǉȶ ɥȢƃƃɽɰ
ȈȶȃǉɽȈȶɽǉɨȈǉʍɨӗȈȶǉǉȶʤƃȟȚǉʤɁɁɨǁǉʤǉɨɰȶǉȢȢȈȶǼɰɥɁɁȟӗ ʥƃƃɨǁɁɁɨ ȃȈȚ ȶȈǉɽ ȢƃȶǼǉɨ
ȢɁɰ ɰȢȈȶǼǉɨɽӝ 9ɁʤǉȶǁȈǉȶ ȟʍȶȶǉȶ ɽɁǉɰɽǉȢȢǉȶǁȈǉƺɁȴɥƃɽȈƹǉȢ˃ȈȚȶȴǉɽǁȈǉɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉɁɁȟǁɨƃƃǁȢɁɁɰʤȈƃȈȶǁʍƺɽȈǉʥɁɨǁǉȶ
ƹȈȚǼǉȢƃǁǉȶӝ

JIJ MAG MIJN VOLVO
RIJDEN
9ȈȚɁȶɰȈɰȃǉɽȶɁǼʥƃƺȃɽǉȶɁɥ
ǁǉ ƃƹɁȶȶǉȴǉȶɽɰǁȈǉȶɰɽ ʤƃȶ
řɁȢʤɁӝÃƃƃɨǉǉȶɰǁȈǉԆ:ƃɨǉƹʰ
řɁȢʤɁԇǉǉȶǹǉȈɽȈɰӗȟɨȈȚǼȚǉȈȶɨʍȈȢ
ʤɁɁɨ ǉǉȶ ʤƃɰɽ ȴƃƃȶǁǉȢȈȚȟɰ
ƃƹɁȶȶǉȴǉȶɽɰǼǉȢǁǉǉȶŤ:љѕ
ǉȶȶƃɽʥǉǉȚƃƃɨǉǉȶȶȈǉʍʥǉӝ
řǉɨ˃ǉȟǉɨȈȶǼǉȶ ǉȶ ɁȶǁǉɨȃɁʍǁ ˃ȈȚȶ ȶȈǉɽ ȢƃȶǼǉɨ ȚɁʍʥ
ɥɨɁƹȢǉǉȴӗ ƹɁʤǉȶǁȈǉȶ ȴƃǼ
Țǉ ʤȈƃ ǉǉȶ ƃɥɥ ǁǉ ƃʍɽɁ ʍȈɽȢǉȶǉȶƃƃȶʥȈǉȚǉʥȈȢӝAǉƃɥɥ
ȴƃƃȟɽ ǉǉȶ ǁȈǼȈɽƃȢǉ ɰȢǉʍɽǉȢ
ƃƃȶӗ ʥƃƃɨǁɁɁɨ ǁǉ ɁȶɽʤƃȶǼǉɨ
ǁǉƃʍɽɁȟƃȶɰɽƃɨɽǉȶӝ

5
HAAKJE VOOR DE TAKE-AWAY
°ǉ ȴɁǉɽ ǉɨ ȴƃƃɨ ƃƃȶ Ǽǉǁƃƺȃɽ ȃǉƹƹǉȶӝ ƃȶ ȃǉɽ ȃƃȶǁɰƺȃɁǉȶʤƃȟȚǉʤȈȶǁȚǉǉǉȶȃƃƃȟȚǉǁƃɽɽɁɽїȟȈȢɁǼɨƃȴȟƃȶǁɨƃǼǉȶӝǁǉƃƃȢɁȴȃǉɽ˃ƃȟȚǉʤƃȶǁǉɽƃȟǉӸƃʥƃʰƃƃȶɽǉȃƃȶǼǉȶӝ
ÇʍƃȢȢǉȶȶɁǼǉǉȶɁɥȢɁɰɰȈȶǼɁȴɥȈ˃˃ƃǁɁ˃ǉȶȶȈǉɽȢƃȶǼǉɨɁɥ
ǁǉɰɽɁǉȢɽǉȴɁǉɽǉȶȢǉǼǼǉȶӝ
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EEN ACTEUR, EEN AUTO
Steve McQueen, Bullitt en zijn Mustang GT 390.
We brengen hulde aan de legendarische auto waarmee de legendarische Amerikaanse
acteur in het legendarische ‘Bullit’ rijdt. Een verhaal dat knalt van de spanning!
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ɽɁƺȃȃǉɽɰɽʍʍɨɁʤǉɨǼǉǁɨƃǼǉȶƃƃȶɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶǉȢǉ
ɰɽʍȶɽȴƃȶȶǉȶʤɁɁɨǉȶȟǉȢǉʍȈɽǼǉɰɥɨɁȟǉȶǼǉʤƃƃɨӸ
ȢȈȚȟǉ ɥƃɰɰƃǼǉɰӝ AȈǉ ƹǉɰȢȈɰɰȈȶǼ ȟʥƃȴ ǉɨ Ɂȶǁǉɨ
ǁɨʍȟʤƃȶǁǉʤǉɨ˃ǉȟǉɨȈȶǼɰˎɨȴƃԇɰӝ¸ƃɽǉɨ˃ʍȢȢǉȶ˃ȈȚ
ǁǉ ƃƺɽǉʍɨ ɁɁȟ ʤǉɨƹȈǉǁǉȶ Ɂȴ ǁǉ їљ ĩʍɨ ʤƃȶ Ȣǉ
ÃƃȶɰԆʤɁɁɨȃǉɽǉƺȃɽԇɽǉɨȈȚǁǉȶɁȴǉǉȶˎȢȴɁʤǉɨ
ǁǉ˃ǉɨƃƺǉɽǉǁɨƃƃȈǉȶӝ
Aǉ ÃʍɰɽƃȶǼ ˃ƃȢ ȶɁǼ Ȉȶ ǁǉ ƃǹɽȈɽǉȢȈȶǼ ʤƃȶ ǁǉ ƃȢӸ
ȢǉɨǼɨɁɁɽɰɽǉ ˎȢȴɰ ʤǉɨɰƺȃȈȚȶǉȶӝ ȈȚ ǁʍȈȟɽ ɁɥȶȈǉʍʥ
Ɂɥ Ȉȶ ǉǉȶ °ƃȴǉɰ 9Ɂȶǁӗ ԆAȈƃȴɁȶǁɰ ƃɨǉ yɁɨǉʤǉɨԇӗ
ȈȶіўќіӝŚǉ˃ȈǉȶȃǉȴʥǉǉɨȈȶїѕѕѕȴǉɽÇȈƺɁȢƃɰ
:ƃǼǉƃƺȃɽǉɨȃǉɽɰɽʍʍɨȈȶԆ{ɁȶǉȈȶČȈʯɽʰČǉƺɁȶǁɰԇ
ǉȶʤǉɨʤɁȢǼǉȶɰȈȶǁǉȃƃȶǁǉȶʤƃȶěɁȴ:ɨʍȈɰǉȈȶǁǉ
їѕѕњӸʤǉɨɰȈǉʤƃȶԆěȃǉŚƃɨɁǹɽȃǉŚɁɨȢǁɰԇӝȶїѕѕѝ
ƹǉɰɽʍʍɨɽŚȈȢȢČȴȈɽȃǉɨǉǉȶȈȶԆƃȴ¸ǉǼǉȶǁԇǉȶȈȶ
їѕіі ʥȈȢ Ąʰƃȶ {ɁɰȢȈȶǼ Ȉȶ ԆAɨȈʤǉԇ Čɽǉʤǉ ÃƺĂʍǉǉȶ
ǁɁǉȶ ʤǉɨǼǉɽǉȶӝ Aǉ ƹǉȟɨɁȶȈȶǼ ȟɁȴɽ ǉɨ Ȉȶ їѕіљ
ʥƃȶȶǉǉɨ ǁǉ ÃʍɰɽƃȶǼ ǁǉ ȃɁɁǹǁɨɁȢɰɥǉȢǉɨ ʥɁɨǁɽ
ʤƃȶԆÇǉǉǁǹɁɨČɥǉǉǁԇӗǁǉƃǁƃɥɽƃɽȈǉʤƃȶĀƃʍȢƃɨӸ
ɁȶʤƃȶǉǉȶʤȈǁǉɁǼƃȴǉӝKȶɁȴǁƃɽʥǉǁǉǁɁɁǁ
ʤƃȶ°ɁȃȶȶʰƃȢȢʰǁƃʰȶɁǼȶȈǉɽȃǉȢǉȴƃƃȢȃǉƹƹǉȶ
ʤǉɨʥǉɨȟɽӗǁǉȶȟǉȶʥǉǉɨƃƃȶɽǉɨʍǼǁƃɽǁǉ˃ƃȶǼǉɨ
ȈȶіўћќǉǉȶÃʍɰɽƃȶǼƹǉɰɽʍʍɨǁǉɽɁǉȶȃȈȚӗ˃Ɂȶǁǉɨ
ǼɨɁɁɽɰʍƺƺǉɰӗƃƃȶǁǉĄƃȢȢʰʤƃȶÃɁȶɽǉ:ƃɨȢɁǁǉǉȢӸ
nam.
°ɁɰǋӸȢƃȈȶyɨƃȢɁȶӝ

© Belgaimage

D

e dag dat de juryleden van het Festival van Cannes naast de Gouden
ĀƃȢȴ ʤɁɁɨ ǁǉ ƹǉɰɽǉ ˎȢȴӗ ǁǉ ԆČɽƃӸ
len Carburator’ uitreiken voor de
auto die de mooiste rollen in de
ƺȈȶǉȴƃ ȃǉǉǹɽ ʤǉɨɽɁȢȟɽӗ ʥɁɨǁɽ ǁǉ yɁɨǁ ÃʍɰɽƃȶǼ
ʥƃƃɨɰƺȃȈȚȶȢȈȚȟ ǁǉ ɽɁɥǹƃʤɁɨȈǉɽ ʤƃȶ ǁǉ˃ǉ ƺɁȴɥǉɽȈӸ
ɽȈǉӝŚǉǼƃƃȶɽǉɨʍǼȈȶǁǉɽȈȚǁӝŚƃȶȶǉǉɨɁɥіќƃɥɨȈȢ
іўћљǁǉƺɁʍɥǋȴǉɽǁǉǼƃȢɁɥɥǉɨǉȶǁǉɥɁȶʰʍȈɽǁǉ
ǹƃƹɨȈǉȟǉȶ ʤƃȶ yɁɨǁ ɨɁȢɽӗ ʥɁɨǁɽ ǉɨ ǉǉȶ ɨʍɰȃ ȈȶǼǉӸ
˃ǉɽӝ Kɨ Ǽƃƃȶ їљӝѕѕѕ ǉʯǉȴɥȢƃɨǉȶ Ɂɥ ǉǉȶ ǉȶȟǉȢǉ
dag van de hand. De jonge Amerikaanse babyƹɁɁȴǉɨɰ ʥɁɨǁǉȶ ɽɁɽ Ɂʤǉɨ ȃʍȶ Ɂɨǉȶ ʤǉɨȢȈǉǹǁ Ɂɥ
ǁǉ˃ǉ ʥƃǼǉȶ ǁȈǉ ǁǉ ǉȶɁɨȴǉ ǉȶ ˃ʥƃɨǉ ƹǉɨȢȈȶǉɰ
ʤƃȶȃʍȶɽȈȚǁȃǉǉȢǉɨǼɁʍǁǁɁǉȶȢȈȚȟǉȶӝAǉˎȢȴȢȈȚǹɽ
het fenomeen heel snel in. Al enkele maanden
ȶƃ ˃ȈȚȶ ȢƃȶƺǉɨȈȶǼ Ɂɥ ǁǉ ȴƃɨȟɽӗ ǁɁǉɽ ǁǉ ʥƃǼǉȶ
˃ȈȚȶȈȶɽɨǉǁǉȈȶǁǉƹȈɁɰƺɁɁɥ˃ƃȢǉȶȴǉɽӗȶȈǉɽʤƃȶǁǉ
ȴȈȶɰɽǉȶӗԆ{ɁȢǁˎȶǼǉɨԇӝěʥǉǉȚƃƃɨȢƃɽǉɨ˃Ȉɽ°ǉƃȶӸ¸ɁʍӸ
ȈɰěɨȈȶɽȈǼȶƃȶɽƃƃȶȃǉɽɰɽʍʍɨɁɥʥǉǼȶƃƃɨȶɁʍƺȟ
ȈȴǋǉɁɥǁǉƃƺȃɽǉɨǼɨɁȶǁɽɁȶǉȶʤƃȶȃǉɽƹǉȟǉȶǁǉ
Ԇ:ȃƃƹƃǁƃƹƃǁƃԇȈȶԆĩȶȃɁȴȴǉǉɽʍȶǉǹǉȴȴǉԇʤƃȶ
:Ȣƃʍǁǉ ¸ǉȢɁʍƺȃ ǁȈǉ ʤɁɁɨ ǁǉ˃ǉ ˎȢȴ ȴǉɽ ǁǉ {ɁʍӸ
den Palm naar huis mocht rijden.
Aǉ ƹǉȟɨɁȶȈȶǼӸ ʥƃɽ ˃ǉǼ Ȉȟӗ ǁǉ ɁȶɰɽǉɨǹǉȢȈȚȟȃǉȈǁ Ӹ
ʤɁȢǼɽ Ȉȶ іўћѝ ʥƃȶȶǉǉɨ ɥɁȢȈɽȈǉӸȈȶɰɥǉƺɽǉʍɨ yɨƃȶȟ
9ʍȢȢȈɽɽӗ ǼǉɰɥǉǉȢǁ ǁɁɁɨ Čɽǉʤǉ ÃƺĂʍǉǉȶӗ ƃƃȶ ȃǉɽ
ɰɽʍʍɨ ʤƃȶ ˃ȈȚȶ ӯǁɁȶȟǉɨǼɨɁǉȶǉӰ ÃʍɰɽƃȶǼ yƃɰɽӸ
ƹƃƺȟ {ě јўѕӗ řѝӸȴɁɽɁɨ ʤƃȶ јїѕ ɥȟӗ ǉǉȶ ʤƃȶ
ǁǉ Ȉȶǁɨʍȟʥǉȟȟǉȶǁɰɽǉ ƃƺȃɽǉɨʤɁȢǼȈȶǼǉȶ ʤƃȶ ǁǉ
ˎȢȴǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰ Ȉȶ˃ǉɽӝ {ǉǁʍɨǉȶǁǉ ȴǉǉɨ ǁƃȶ
ɽȈǉȶȴȈȶʍɽǉȶӗɨȈɰȟǉǉɨɽ9ʍȢȢȈɽɽƃȢȢǉɰɁɥƃȢȢǉɰȈȶǁǉ
ɰɽǉȈȢǉ ɰɽɨƃɽǉȶ ʤƃȶ Čƃȶ yɨƃȶƺȈɰƺɁ Ɂȴ ǁǉ AɁǁǼǉ
:ȃƃɨǼǉɨ 9 ȴǉɽ ǁǉ ɽʥǉǉ ȴɁɁɨǁǉȶƃƃɨɰ ˃Ɂ ǁȈƺȃɽ
ȴɁǼǉȢȈȚȟɁɥǁǉȃȈǉȢǉȶɽǉ˃ȈɽɽǉȶӗȴǉɽǉǉȶȴȈȶǁǉɨ
ǼɁǉǁǉƃːɁɁɥʤɁɁɨǁǉƃʍɽɁʤƃȶȃǉɽɽʥǉǉɽƃȢǁȈǉ
ʤƃȶǁǉʥǉǼǼǉɨƃƃȟɽǉȶɁȶɽɥȢɁǹɽʥƃȶȶǉǉɨȃȈȚǉǉȶ
ɽƃȶȟɰɽƃɽȈɁȶ ǁɁɁɨƹɁɁɨɽӝ Aǉ ȟɨƃƺȃɽ ʤƃȶ ǁǉ˃ǉ ȃȈɰӸ
ɽɁɨȈɰƺȃǉƃƺȃɽǉɨʤɁȢǼȈȶǼʤȈȶǁǉȶʥǉȈȶȃǉɽɰƃȴǉȶӸ
ɰɥǉȢ ʤƃȶ ǉǉȶ ɰɽǉɨȟǉ ƺƃȴǉɨƃƹǉȃǉǉɨɰȈȶǼӗ ȴǉɽ
ɰȃɁɽɰ ʤƃȶ ƹȈȶȶǉȶʍȈɽ ǉȶ ƹʍȈɽǉȶƃǹӗ ɰƃȴǉȶ ȴǉɽ
ǉǉȶɰɁʍȶǁɽɨƃƺȟɁȴʤƃȶɽǉɰȶɁǉɥǉȶǉȶǉǉȶǉɨǉӸ
ɥȢƃƃɽɰ ʤɁɁɨ ǁǉ ƹȈȚ˃Ɂȶǁǉɨǉ ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨ ʤƃȶ ǁǉ
Californische stad. We vergeten daarbij natuurȢȈȚȟ ȶȈǉɽ ǁǉ ʤǉɨƹƃ˃ȈȶǼʥǉȟȟǉȶǁǉ ƃƺɽǉǉɨɥɨǉɰɽƃɽȈǉ
ʤƃȶǉǉȶČɽǉʤǉÃƺĂʍǉǉȶȈȶɽɁɥʤɁɨȴӝÇɁƺȃɽƃȶɰӗ
Ȉȶ ɽǉǼǉȶɰɽǉȢȢȈȶǼ ɽɁɽ ʥƃɽ ǼǉȶɁǉǼ˃ƃƃȴ ʥɁɨǁɽ
ǼǉȢɁɁǹǁӗ ȃǉǉǹɽ ǁǉ ƃƺɽǉʍɨ ǉȶ ǉɨʤƃɨǉȶ ƃʍɽɁɥȈȢɁɁɽ

ǉɽǉʯɥȢɁɰȈǉʤǉǉȈȶǁǉʤƃȶǁǉƹǉɨʍƺȃɽɰɽǉƃƺȃɽǉɨʤɁȢǼȈȶǼɰɰƺǧȶǉȈȶǁǉˎȢȴǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰӝӝ
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PLOTWENDING
Wat een coup de théâtre! Wanneer Ford
in 2018 de versie van de speciale Mustang
Bullit-serie op het Salon van Detroit onthult,
verschijnt ook de originele wagen waarin Steve McQueen in 1968 achter het stuur
zat weer

47

ten tonele. Het verhaal doet je glimlachen:
in 1974 koopt Mr Kienan de auto via een zoekertje als geschenk voor zijn vrouw die er alle
dagen mee rondrijdt. Drie jaar later krijgt hij
een telefoontje van Steve McQueen. Hij wil
de wagen terugkopen, maar Mr Kienan weigert. Steve McQueen zendt hem een brief
waarop hij nooit zal antwoorden. Wanneer
de eigenaar in 2014 overlijdt, ontfermt
zijn zoon zich over de auto. Hij
brengt hem weer in
goede staat en aanvaardt om hem
voor bepaalde gelegenheden uit te
lenen.
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ZIN OM EENS STOER TE DOEN TIJDENS EEN BUITENGEWOON
VERBLIJF VAN DRIE DAGEN IN ZUID-FRANKRIJK? DAN LONKT DE
10DE EDITIE VAN DE PRESTIGIEUZE RALLY MILLE VIRAGES, VOOR
JOU EN JE GT. EEN PRACHTIG PARCOURS TE VOLGEN IN VIER
SLEUTELETAPPES VAN 30 MEI TOT 1 JUNI 2018.

HET PROGRAMMA
VAN DE 10 DE EDITIE
Woensdag 30 mei
Vonnas Georges Blanc
Diner l’Ancienne Auberge
Overnachting in Village Blanc
Donderdag 31 mei
Vonnas - Gargas (La Provence)
Contreforts des Alpes
Vercors - La Drôme - Le Lubéron
Overnachting in Coquillade
Vrijdag 1 juni
La Provence Cannes Le Lubéron Les Alpes Maritimes - Cannes
Overnachting in Majestic
Zaterdag 2 juni
Ontbijt in Majestic
Einde van de rally
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EEN BUITENGEWONE RALLY
In één decennium is de rally Mille Virages tot
een echte referentie uitgegroeid. Dikwijls gekopieerd, maar nooit geëvenaard is dit evenement
vandaag zonder twijfel dé afspraak voor elke
echte liefhebber van snelle GT’S, alsook plezier
en prestige. Niet te missen, dus.
In de rally Mille Virages smelten ontdekking en
rijplezier samen via een doordachte route die je
van Vonnas tot aan de Côte d’Azur brengt, een
knap parcours door de prachtige streek van de
Provence.
Dit evenement wil aan de top staan door uitzonderlijke etappes aan te bieden in samenspel met
luxueuze ontspanning.
SPORTIEVE WAGENS,
OUD OF MODERN
De Rally Mille Virages richt zich tot alle eigenaars
van grandtourismewagens en cabrio’s, moderne
GT’s (Porsche, Audi R8, Lamborghini, Bugatti,
Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Ford GT, Maserati,
Mercedes, Bentley, Rolls Royce, Lotus en nog
veel meer ) én oudere sportwagens. Rijplezier
staat centraal.
EEN DOLLE RIT,
PARCOURS OP MAAT GEMAAKT
Zoals bij de vorige edities, stelt Philippe Martin,
de organisator van de rally, een op maat gemaakte roadbook voor met buitengewone etappes. Geen chronometers tijdens de Mille Virages,
enkel het ontdekkingsplezier van prachtige postkaartlandschappen.
DE RIJ- EN SMAAKERVARING
Bovenop een onovertroffen gevoel van rijplezier
in een majestueus decor, garandeert Mille Virages ook uitzonderlijke ontspanningsmomenten
tijdens de etappes, georganiseerd op enkele
prestigieuze domeinen van Frankrijk. Het programma van deze 10de editie is de gelegenheid
om de liefde voor mooie wagens te delen rond
een maaltijd samengesteld door een gerenommeerde chef met telkens een overnachting in
een vijfsterrenhotel.

Miles, Gentleman Driver’s Magazine.
Onze perspartner.

Alfa Romeo, ofﬁciële
partner van de rally
Mille Virages, zoals bij
de vorige editie.

ORGANISATIE EN CONTACT
WWW.1000VIRAGES.COM
SOPHIE@TABASCOEVENT.COM
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DUEL AAN DE TOP
AGASSI / SAMPRAS
KǉȶǼǉȏȢȢʍɰɽɨǉǉɨǁǉȟȈȚȟɁɥǁǉȴɁɁȈɰɽǉɨȈʤƃȢȈɽǉȈɽɰʤǉɨȃƃȢǉȶʤƃȶǁǉɰɥɁɨɽǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰӝ
Zij stonden aan de top van het tennis in de jaren 90: Pete Sampras, de speler met de meeste grandslamtitels
en Andre Agassi die de topprestatie heeft neergezet om de vier majors te winnen.
Boris Rodesch
Illustratie: A. Kool

A

ndre Kirk Agassi, alias de Kid van Las Vegas is in 1970 in Las Vegas geboren. Petros Sampras, Pete Sampras genoemd en aka
Pistol Pete is in 1971 in Washington geboren. Agassi, van Iraanse
origine, is de beste opslagreturner, terwijl Sampras, van Griekse
origine, de beste server is. De eerste is een achterveldspeler met
een verwoestende running forehand. Hij speelt modern, snel en krachtig
tennis. De tweede is fan van een speelstijl die je al langer hoe minder ziet.
Als groot liefhebber van het service-volleyspel en de eenhandige backhand,
is hij de laatste echte aanvaller. De twee spelers ontmoeten elkaar 34 keer
waarvan de winstverdeling 20 tegen 14 is voor Pete Sampras met 4 overʥȈȶȶȈȶǼǉȶɽǉǼǉȶіȈȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴˎȶƃȢǉӝKȶƃȢȃɁǉʥǉȢČƃȴɥɨƃɰǁǉƹǉɰɽǉ
prestaties levert dankzij zijn regelmaat en de vele succesvolle topduels, is de
rivaliteit tussen de twee een mijlpaal in de sportgeschiedenis. Daar hebben
niet alleen het heel uiteenlopende palmares en de twee verschillende speelstijlen veel mee te maken, maar ook de twee persoonlijkheden die lijnrecht
tegenover elkaar staan.

HEEL VERSCHILLEND OPLEIDINGSTRAJECT

Sampras begint met tennis op zijn zevende wanneer hij in Washington tegen zijn oudere zus speelt. Zijn familie verhuist naar Californië en Peter Fischer, een kinderarts met een grote liefde voor het tennis, wordt zijn trainer.
Het jonge wonder is een eersteklas perfectionist die volledig leeft voor de
sport en op dat moment zich al voorneemt de beste speler ter wereld te
worden. Helemaal het omgekeerde van Agassi die een hekel heeft aan tennis. Je moet weten dat zijn vader hem altijd zijn eigen keuzes zal ontzeggen. De professionele ex-bokser, met een autoritair en gewelddadig karakter,
ʥȈȢȟɁɰɽǉʥƃɽȃǉɽȟɁɰɽǁƃɽ˃ȈȚȶ˃ɁɁȶɰʍƺƺǉɰʤɁȢʥɁɨǁɽȈȶȃǉɽɽǉȶȶȈɰӝKȶƃȢɰȃȈȚ
verdwijnt... dan is het om plaats te maken voor een nieuwe trainer en zijn
opleidingskamp. De Nick Bollettieri Tennis Academy die elke toekomstige
kampioen moet doorstaan, is vooral onvoorstelbaar veeleisend. Agassi probeert verscheidene keren zich te laten uitsluiten, maar Nick Bollettieri houdt
hem ondanks alles.
Sampras zet zijn scholing voort in Californië, omringd door zijn familie en
Peter Fischer.

1986-1989: EERSTE JAREN OP DE TENNISBAAN
AǉȴǉɨȈȟƃȶǉȶʤǉɨʥƃƺȃɽǉȶǉǉȶʥƃƃɨǁȈǼǉɁɥʤɁȢǼǉɨʤɁɁɨ:ɁȶȶɁɨɰǉȶÃƺKȶroe wanneer zij drie grote beloftes zien ontluiken: Michael Chang, Andre
ǼƃɰɰȈǉȶĀǉɽǉČƃȴɥɨƃɰӝÃǉɽ˃ȈȚȶɽʥǉǉǉǉɨɰɽǉȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉɰȈȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴ
in 1988, werkt Agassi zich op naar de derde plaats in de wereldranglijst. Hij is
18.De kid uit Las Vegas mag dan wel opvallen door zijn sportprestaties, hij valt
tegelijk uit de toon door zijn houding, zijn kledingstijl of zijn kapsel. Agassi
als marketingproduct beschouwd, is een stoorzender. Na een nederlaag in
de eerste ronde van Wimbledon 1987, overweegt hij het tennis vaarwel te
zeggen en geeft hij al zijn rackets aan een dakloze. Hij heeft er na deze neǁǉɨȢƃƃǼǉƺȃɽǼǉǉȶ˃ȈȶȴǉǉɨȈȶǉȶɁɁɨǁǉǉȢɽǁƃɽǁǉKȶǼǉȢɰǉȶɽǉɰɽɨȈȟɽ˃ȈȚȶȴǉɽ
hun verplichting om in het wit te spelen. Hij weigert zich naar het reglement
te plooien. Drie jaar lang boycot de rebel Wimbledon waarmee hij de basis
legt van een atypisch en chaotisch traject.
Het debuut van Sampras is veel rechtlijniger en minder tumultueus. Hij
wordt prof op zijn 16 en bereikt al heel snel de top 100. De schuchtere tiener
bewijst over unieke kwaliteiten te beschikken, maar hij weegt nog wat licht.

1990-1993: EERSTE GRANDSLAMTITELS

In 1989 staan de twee spelers in Rome tegenover elkaar, voor het eerst sinds
de junioren. De Kid laat zich bars gelden en is van mening dat zijn tegenstander geen grootse carrière beschoren is. Het daaropvolgende jaar spelen
˃ǉȶɁƺȃɽƃȶɰǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶǁǉĩČÝɥǉȶӝČƃȴɥɨƃɰȃƃƃȢɽ˃ȈȚȶǉǉɨɰɽǉǼɨɁɽǉɽɨɁǹǉǉ
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binnen en wordt met 19 jaar de jongste winnaar van het toernooi. Agassi
˃Ȉǉɽ ȃǉɽ ȶȈǉɽ ˃Ȉɽɽǉȶӝ Çƃ ˃ȈȚȶ ʤǉɨɨƃɰɰǉȶǁǉ ȶǉǁǉɨȢƃƃǼ Ȉȶ ǁǉ ˎȶƃȢǉ ʤƃȶ ĄɁȢƃȶǁ
{ƃɨɨɁɰӗɰȴƃƃȟɽǁǉ˃ǉɽʥǉǉǁǉɽǉǼǉȶɰȢƃǼȈȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴˎȶƃȢǉǉɨǼƹȈɽɽǉɨӝȶ
іўўіӗʥƃȶȶǉǉɨȃȈȚʤɁɁɨǉǉȶɽʥǉǉǁǉȟǉǉɨȴɁǉɽƹʍȈǼǉȶɽȈȚǁǉȶɰǉǉȶˎȶƃȢǉƃƃȶ
de Porte d’Auteuil, lijkt er wel een vloek op hem te rusten. Sommigen twijfelen zelfs aan zijn vermogen om ooit de sterkste te zijn op een groot toernooi.
Maar Agassi bijt door en zorgt voor de verrassing wanneer hij in 1992, helemaal in het wit, zegeviert op Wimbledon.
Voor Pistol Pete volgen twee moeilijke seizoenen. De nummer 5 van de wereld is niet klaar om het hoofd te bieden aan de mediadruk en zijn nieuwe
sterrenstatus. De pers doet hem af als saai; men verwijt hem een gebrek aan
karakter en uitstraling. We moeten wachten tot 1993 voor nieuwe successen
ʥƃȶȶǉǉɨȃȈȚ˃ȈȚȶǉǉɨɰɽǉǁʍƹƹǉȢǉ˃ǉǼǉɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶǉȶǁǉĩČÝɥǉȶʤȈǉɨɽӝ
Aƃɽ Ȉɰ ȃǉɽ ƹǉǼȈȶ ʤƃȶ ȃǉɽ ČƃȴɥɨƃɰӸɽȈȚǁɥǉɨȟ ǁƃɽ Ȉȶ іўўў ƃːɁɁɥɽ ȶƃǁƃɽ ȃȈȚ ћ
ɰǉȈ˃ɁǉȶǉȶȢƃȶǼǁǉʥǉɨǉȢǁɨƃȶǼȢȈȚɰɽȃǉǉǹɽƃƃȶǼǉʤɁǉɨǁӝKǉȶɨǉƺɁɨǁә

1995-1998: AGASSI BALANCEERT TUSSEN
VOOR- EN TEGENSPOED
ǼƃɰɰȈʥȈȶɽǁǉĩČÝɥǉȶȈȶіўўљǉȶǁǉʍɰɽɨƃȢȈƃȶÝɥǉȶȈȶіўўњӝÇʍȃȈȚɁʤǉɨ
zijn kaalheid heen is, zet hij eindelijk zijn pruik af. In Melbourne zien we een
nieuwe man die Sampras van zich afschudt. De Kid is voor het eerst nummer
іȈȶǁǉʥǉɨǉȢǁʥƃȶȶǉǉɨǁǉɨȈʤƃȢǉȶɽȈȚǁǉȶɰǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶǁǉĩČÝɥǉȶɁɥȶȈǉʍʥ
tegenover elkaar staan. De Kid moet teleurgesteld afdruipen, want Pistol
Pete schrijft zijn derde titel in Flushing Meadows op zijn naam. De wankele
Agassi stapelt vervolgens de slechte resultaten op. Met uitzondering van zijn
ǼɁʍǁǉȶȴǉǁƃȈȢȢǉɁɥǁǉÝȢʰȴɥȈɰƺȃǉČɥǉȢǉȶȈȶɽȢƃȶɽƃȈȶіўўћӗȈɰȃǉɽʤǉɨʤɁȢǼ
een regelrechte afgang. Hij is neerslachtig en kampt regelmatig met blessures. Wanneer hij zijn geluk in de ‘recreatieve’ drugs gaat zoeken, valt hij in
1997 terug op plaats 141 in de wereldranglijst, terwijl Sampras zijn vierde en
laatste dubbele grand slam binnenhaalt.

1999-2003: ELKEEN WORDT EEN LEGENDE

In 1999 kan Agassi zich dan toch eindelijk laten gelden in Roland Garros in
ǉǉȶɁȶʤǉɨǼǉɽǉȢȈȚȟǉʤȈȚǹɰǉɽɰǁʍɨǉȶǁǉˎȶƃȢǉɽǉǼǉȶÃǉǁʤǉǁǉʤӝȈȚʥɁɨǁɽǁǉǉǉɨste speler die vier grandslamtoernooien op vier verschillende ondergronden
wint en is de enige die ooit de 6 meest prestigieuze titels heeft behaald, te
weten de vier majorsӗǁǉÃƃɰɽǉɨɰǉȶǁǉÝȢʰȴɥȈɰƺȃǉǼɁʍǁǉȶȴǉǁƃȈȢȢǉә
De twee rivalen staan enkele maanden later opnieuw tegenover elkaar in de
ˎȶƃȢǉʤƃȶŚȈȴƹȢǉǁɁȶӝĀȈɰɽɁȢĀǉɽǉɰɥǉǉȢɽǁǉƹǉɰɽǉʥǉǁɰɽɨȈȚǁʍȈɽ˃ȈȚȶƺƃɨɨȈǧɨǉ
en viert zijn zesde titel in Londen. Voor de Kid volgen nu zijn beste jaren. Hij
herleeft en wint nog vier grandslambekers. Sampras dooft langzaam uit ondanks een zevende Wimbledon-overwinning waarmee hij de speler is met
de meeste grandslamtitels.
AǉɽʥǉǉɽǉǼǉȶɰɽƃȶǁǉɨɰȟɨʍȈɰǉȶǉȢȟƃƃɨȶɁǼȈȶїѕѕіȈȶǁǉȟʥƃɨɽˎȶƃȢǉʤƃȶǁǉ
ĩČÝɥǉȶӝǼƃɰɰȈӗǁǉʥȈȶȶƃƃɨʤƃȶȃʍȶȢƃƃɽɰɽǉƺɁȶǹɨɁȶɽƃɽȈǉȈȶȶǁȈƃȶŚǉȢȢɰӗȈɰ
de favoriet. Zij bijten zich elk vast in de strijd en leveren een van hun mooiste
duels. Het is uiteindelijk Sampras die de zege haalt in vier sets: 6/7-7/6-7/6/-7/6.
In 2002 plaatst Pistol Pete, die twee jaar lang niet meer had gewonnen, zich
ʤɁɁɨǉǉȶǁǉɨǁǉˎȶƃȢǉɽǉǼǉȶɁʤǉɨ˃ȈȚȶǉǉʍʥȈǼǉɨȈʤƃƃȢɁɥyȢʍɰȃȈȶǼÃǉƃǁɁʥɰӝ
Iedereen ziet de Kid zich genoegdoening verschaffen, maar Pete Sampras
herrijst en schrijft, 32 jaar oud, zijn veertiende en laatste grandslamoverwinning op zijn naam. De cirkel is rond.
Hij die op dat moment als de grootste speler uit de geschiedenis wordt beschouwd, trekt zich terug in 2003, terwijl Andre Agassi zijn vierde Australian
ÝɥǉȶȈȶǁǉʥƃƺȃɽɰȢǉǉɥɽǉȶɁɥ˃ȈȚȶјјǁǉɁʍǁɰɽǉȶʍȴȴǉɨіʤƃȶǁǉʥǉɨǉȢǁ
wordt.
In 2006 zegt hij de baan vaarwel waarmee een einde komt aan een lange
Amerikaanse heerschappij in het tennis.
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LEZEN OF ZIEN
‘A CHAMPION’S MIND:
LESSONS FROM A LIFE IN TENNIS’
Het is de gelegenheid voor Pete Sampras
om zich eindelijk bloot te geven… Hij vertelt
over zichzelf via een reeks anekdotes. De verȢɁɨǉȶ ˎȶƃȢǉ ɽǉǼǉȶ Čɽǉǹƃȶ KǁƹǉɨǼ ɽȈȚǁǉȶɰ ǁǉ
US Open in 1992 waarmee hij de haat van de
nederlaag heeft leren kennen of zijn immense verdriet wanneer hij in 1996 zijn vriend en
trainer Tim Gullikson verliest door een hersentumor. Pete Sampras praat ook uitgebreid over zijn rivaliteit met André Agassi.
Vanaf zijn eerste grand-slamoverwinning in
1990 tot zijn laatste kroning tijdens de US
ÝɥǉȶʤƃȶїѕѕїӗƹȈǉǁɽǁǉƹȈɁǼɨƃˎǉɁȶɰǉǉȶ
intieme kijk op het parcours van de legende.

‘OPEN’
Wist je dat Andre Agassi altijd een hekel heeft
Ǽǉȃƃǁ ƃƃȶ ɽǉȶȶȈɰӞ ȶ ˃ȈȚȶ ƹȈɁǼɨƃˎǉ Ǽǉǉǹɽ ǁǉ
kid van Las Vegas zich volledig: van zijn debuut in Las Vegas met een tirannieke vader
tot aan de academie in Florida waar hij de
indruk had in de gevangenis te zitten. Zijn relatie met Barbara Streisand en zijn huwelijk
met Brooke Shields vooraleer de reddende
ʤǉɨƹȈȶɽǉȶȈɰ ȟʥƃȴ ȴǉɽ Čɽǉǹˎ {ɨƃǹǹӝ Aǉ ƃȶǉȟdote over de pruik die hij verscheidene jaren
heeft gedragen, zijn depressie en zijn schorsing voor het gebruik van methamfetamine.
We zien dat de speler zijn loopbaan als een
leugen heeft beleefd, tegenover zijn fans, zijn
naasten en vooral tegenover zichzelf.

‘THE FRENCH’
Net zoals in de documentaire over
het Franse nationale voetbalteam
‘Les yeux dans les bleus’, verdwijnen
we ook met deze cultdocumentaire
ʤƃȶǁǉȃƃȶǁʤƃȶŚȈȢȢȈƃȴ¶ȢǉȈȶƃƺȃɽǉɨ
de coulissen van de sport, maar dit
keer in jaargang 1981 van Roland-Garros. Björn Borg, John McEnroe of de
nog piepjonge Yannick Noah spelen
de hoofdrollen. De spelers tonen
zich toegankelijk en spontaan. De
titelhoudster Virginia Ruzici die haar
plooirok schoonmaakt in de damesvestiaire, Ilie Nastase die capriolen
ȴƃƃȟɽʤɁɁɨ:ȃɨȈɰKʤǉɨɽӝŚȈȢȢȈƃȴ¶ȢǉȈȶ
beschrijft hier een andere sport in
een ander tijdperk. De haarbanden,
de trainingspakken of de aanpassende shorts, het
ruikt allemaal erg lekker naar de jaren 80!

‘IN THE FRENCH’
De cineaste Géraldine Macquet (‘After’) wou absoluut een remake van
ǁǉˎȢȴʤƃȶŚȈȢȢȈƃȴ¶ȢǉȈȶӝKǉȶȴƃȶȈǉɨʤɁȢǼǉȶɰȃƃƃɨɁȴǁǉȴɁɁȈɰɽǉɥǉriode van het tennis sinds 1981 te vereeuwigen. Het decor: de coulissen
van Roland-Garros in 2015. De casting: Djokovic, Federer, Nadal, Serena
ŚȈȢȢȈƃȴɰӗ ÃƃɨȈƃ ČȃƃɨƃɥɁʤƃӘ ǉɽ ƺɁȶɽɨƃɰɽ ɽʍɰɰǉȶ ǁǉ ɽʥǉǉ ˎȢȴɰ Ȉɰ ɥƃȟkend. De regisseuse met een passie voor tennis toont een veel vlakkere,
professionelere en meer
afgeschermde
wereld
waar de spelers nog amper praten. Gelukkig zijn
Björn Borg, Yannick Noah
en Ilie Nastase ook van de
partij. Zij herinneren zich
ƃȢȢǉȶ ǁǉ ˎȢȴ Ԇěȃǉ yɨǉȶƺȃԇ
(zie hiernaast) en geven
hun visie op de evolutie
van hun sport.

ALS JE ZE NOG NIET GEZIEN HEBT...
‘Battle of the sexes’: (Emma Stone en Steve Carrell)
AǉˎȢȴʤǉɨɽǉȢɽǁǉɰɽɨȈȚǁʤƃȶǁǉɽǉȶȶȈɰɰɽǉɨ9ȈȢȢȈǉ°ǉƃȶ¶ȈȶǼʤɁɁɨǼǉȢȈȚȟȃǉȈǁ
tussen mannen en vrouwen.
‘Borg/McEnroe’: (Sverrir Gudnason en Shia Leboeuf)
Deze biopic schetst de ongewone rivaliteit tussen deze twee tennislegenden.

‘OVER THE NET’: DROOM OF ILLUSIE
Een schokkende documentaire over het tennis. Medhi Darlis vertelt ons wat er zich achter de schermen afspeelt. Hij beschrijft
de waarachtige kloof tussen de spelers uit de top 100 die op tv
verschijnen en alle anderen die ploeteren om hun verplaatsingen te betalen en aan de Challenger-toernooien te kunnen deelnemen. Deze ex-semiprofessional heeft het opleidingsparcours
ʤƃȶǁɨȈǉȚǉʍǼǁʤɨȈǉȶǁǉȶǼǉʤɁȢǼǁӖ°ɁǉӸŚȈȢǹɨȈǉǁěɰɁȶǼƃӗ{ƃǡȢÃɁȶˎȢɰ
en Paterne Mamata. De twee eersten zijn tot de hoogste rangen
doorgedrongen, de laatste echter is op de 879ste plaats in de wereldranglijst blijven hangen. Ver van de glitter van de grand-slamtoernooien en de weelde van het systeem ron sterrendom, buigt
‘Over The Net’ zich over de schaduwkant van het ATP-circuit.
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SEPPE SMITS
NATURE LOVER
We hebben de prof-snowboarder bij hem thuis in Gent ontmoet, zodra hij terug was
van de Olympische Spelen…
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De dubbele wereldkampioen Slopestyle heeft zich onlangs als tiende gerangschikt op de Olympische Spelen van
Pyeongchang. Seppe is een professionele snowboarder met een grote passie voor reizen en koken en bijzonder
geëngageerd als het over de opwarming van onze planeet gaat... Een 26 jaar jonge, stralende en rustige kerel
ontvangt ons bij hem thuis, in zijn loft.
Boris Rodesch

‘PROF WORDEN WAS NOOIT
MIJN STREVEN, IK WOU
GEWOON SNOW DOEN’

Hoeveel atleten waren er in de Belgische delegatie?
We waren met 22 sporters plus de officials van de federatie. Als ik vergelijk met
de Spelen van Sotsji waar we maar met zeven atleten waren, dan kwam ons
team hier fier op de proppen.
Naast je prestaties, wat is het verschil tussen Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018?
De sfeer in Sotsji sluit nauwer aan bij de wintersport, maar het eten was veel
lekkerder in Zuid-Korea. Pyeongchang heeft me wel erg ontgoocheld wat het
afvalbeleid betreft. De waterflessen, de borden en het bestek in de restaurants, alles was in plastic. We hadden geen andere keus dan alles in de vuilnisbak te gooien. Dat is heel frustrerend.

Hoe beoordeel je je prestaties op de Olympische Spelen?
Ik ben heel tevreden met mijn performance. De top 10 halen in Slopestyle
op de Spelen waar alle beste riders aanwezig zijn, is niet niks. En het is een
prachtige belevenis. Het was een voorrecht om Zuid-Korea te bezoeken, de
gelegenheid om een andere cultuur te ontdekken en heel open mensen te
ontmoeten. De Koreanen zijn uitgesproken respectvol en alles is superproper.
Spijtig genoeg was er niet genoeg sneeuw.

Recycling en respect voor het milieu zijn dus belangrijke waarden voor Seppe Smits...
Dat spreekt voor zich! Ik reis enorm veel per vliegtuig en ik geniet ten volle
van de skioorden die ver van milieuvriendelijk zijn. Als ik de gletsjers zie waar
ik al zo’n vijftien jaar kom, dan ben ik me heel bewust van onze invloed op de
planeet. Ik probeer daarom als tegengewicht zo milieuvriendelijk mogelijk te
leven. Dat is een uitdaging. Vorige zomer zijn we gaan kamperen in Zweden in
een dorp zonder internet, stromend water of elektriciteit.

Waren de omstandigheden niet ideaal?
Het was voor 100% kunstsneeuw. Dat is spijtig, zelfs al was dat in 2014 in Sotsji
niet anders.
Was dat je eerste keer snowboarden in Zuid-Korea?
Ik ben er in 2009 geweest voor de wereldkampioenschappen. Ik was verbaasd
hoe de pistes in dit skioord al om drie, vier uur ‘s morgens propvol zaten. Het
is speciaal, maar dat maakt deel uit van de Aziatische cultuur. De mensen
werken keihard overdag en amuseren zich ‘s nachts.

Op welke leeftijd heb je voor het eerst overwogen om professioneel snowboarder te worden?
Ik heb er nooit aan gedacht, Ωmdat er in België geen rolmodel is. Het belangrijkste was me te amuseren en vooruitgang te boeken, tot op de dag
dat ik professional ben geworden. Het was nooit mijn streven, ik wou gewoon ‘Snow doen’.

Hoelang was je ter plaatse?
Samen met mijn coach zijn we drie weken gebleven en dat volstond. De
weersomstandigheden waren hard en al was het Olympische dorp best tof,
het werd op een gegeven moment ook bedrukkend.

Welke raad geef je de allerjongsten graag mee?
Ze moeten nooit bang zijn om hun grenzen te verleggen. Het is door op je gezicht te gaan dat je leert, maar het belangrijkste is te gaan riden met je maten
en daar lol aan beleven.

Hoe was de sfeer tussen de sporters in het Olympische dorp?
Alle snowboarders zaten samen in hetzelfde dorp. Het was heel cool om onder kameraden te zijn. Ik ben ook andere Belgische atleten tegengekomen.
Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, want buiten de Olympische Spelen zie je elkaar nooit.

Iets over je studies?
Ik heb het geluk gehad dat ik naar een sportschool kon gaan in Antwerpen,
het Leonardo-lyceum. Dat heb je nodig om voort te gaan met topsport, want
op mijn vijftien bracht ik al drie maanden per jaar in de bergen door. Ik heb
dus mijn diploma secundair behaald.

Is er een specifieke competitie die je is bijgebleven?
Skeleton is een buitengewone discipline. Ik heb de wedstrijd van de Belgische Kim Meylemans bijgewoond. Als je sporters de piste tegen meer dan
іјѕԝȟȴӣʍ˃ȈǉɽƃǹǁƃȢǉȶӝӝӝÇɁǉȴȃǉɽȴƃƃɨƹǉɰɽȈȶǁɨʍȟʥǉȟȟǉȶǁӝ
(Skeleton is een individuele sport die net zoals bobslee en rodelen op een
smalle ijsbaan wordt beoefend, maar de skeletonner ligt plat op zijn buik
met zijn hoofd naar voren, nvdr.)

NATIONALITEIT: BELG
GEBOORTEPLAATS: WESTMALLE
GEBOORTEDATUM: 21 AUGUSTUS 1993
DISCIPLINE: SNOWBOARD SLOPESTYLE & BIG AIR
SPONSOR: SKODA/RED BULL

Vaandeldrager tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen, dat is grote klasse.
Ik had niet verwacht dat ik zo ontroerd zou zijn. Het was een onvoorstelbare
sensatie. Het Olympisch stadion binnenlopen met de Belgische vlag gevolgd
door de hele delegatie... Dat is een onvergetelijk moment.
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‘OP HET SNOWBOARD,
VOOR DE INRICHTING
VAN MIJN LOFT OF IN DE
KEUKEN, BEN IK EEN ECHTE
PERFECTIONIST’
Kan je vanaf nu dankzij je prijzengeld je passie beleven?
Ik leef goed, maar niet alleen dankzij het prijzengeld. Dat volstaat niet om al
mijn kosten voor een volledig seizoen te dekken. Met een derde plaats op de
wereldbeker in de VS, kan ik amper mijn verplaatsing betalen. Gelukkig heb ik
sponsors die me enorm helpen. Zij financieren mijn reizen en mijn trainingssessies en ik heb van Skoda een auto gekregen.
Wat is het hoogste dat je in een competitie hebt gewonnen?
Ik heb een cheque van 4.500 euro gekregen voor mijn titel als wereldkampioen, maar het hoogste prijzengeld lag rond de 15.000 euro. Dat was een uitzonderlijke minder officiële competitie die in China werd georganiseerd door
de World Snowboard Tour.
Wanneer ben je voor het eerst op het podium geklommen?
Ik was 13, tijdens een internationale competitie in Oostenrijk. Ik ben tweede
geëindigd, terwijl mijn broer de derde plaats heeft behaald. Twee weken later
heb ik mijn eerste wedstrijd in Duitsland gewonnen en is hij twee geëindigd.
Een bron van inspiratie?
Mijn grote broer die de sterkste was in Snow is altijd een voorbeeld geweest.
Hij is nu geen prof meer, maar het snowboarden heeft hij niet losgelaten. Hij
geeft les in skioorden over de hele wereld.
De persoon op de Olympische Winterspelen die je het meest is
bijgebleven?
Dat is Shaun White op het snowboarden die voor de derde keer goud haalt op
de Spelen, 12 jaar nadat hij zijn eerste titel in Turijn behaalde.
Was je op jongere leeftijd geboeid door een rivaliteit tussen
bepaalde sporters?
© Kaat De Malsche

Ik was een grote fan van Pete Sampras en mijn broer supporterde voor André
Agassi. We hadden elk hun volledige uitrusting.
Het mooiste geschenk dat je als kind hebt gekregen?
We hadden een hond gekregen die ik Simba heb genoemd. Ik was gek op
‘The Lion King’.
En wat is vandaag je favoriete film?
ȟɽʥȈȚǹǉȢɽʍɰɰǉȶǁǉƹȈɁɥȈƺɁʤǉɨÇɁɽɁɨȈɁʍɰ9{ǉȶԆČɽɨƃȈǼȃɽÝʍɽɽƃ:ɁȴɥɽɁȶԇӝ
Een bepaalde serie?

Je brengt zowat 265 dagen per jaar in het buitenland door. Mis je

‘Power’, de serie geproduceerd door 50 Cent en ‘Games Of Thrones’. Ik kijk ook

België niet te erg?

heel vaak naar documentaires op Planet Earth.

Reizen is ook een passie. Ik vind het fantastisch om andere landen en culturen

Jouw muzieksmaak is dus eerder hiphop?

te ontdekken. Hoe dolblij ik telkens ook ben om mijn lief terug te zien, de

Ja, alhoewel ik op mijn board nooit naar muziek luister, ben ik ben dol op een

drang om te snowboarden laat me niet los. Ik ben net twee dagen terug en ik

goeie sound in de auto of de sportzaal. Vooral hiphop van de oude school:

heb weeral zin om terug naar de bergen te vertrekken.

ÇɁɽɁɨȈɁʍɰ9{ӗǁǉŚʍӸěƃȶǼ:ȢƃȶɁǹ°ƃʰӸ˃ӝ

In hoeveel landen heb je al gesnowboard?

Met welke auto rijd je dagelijks rond?

Tussen de 25 en 30 landen. Het is een onvoorstelbaar geluk.

Een Skoda Octavia. Het is mijn eerste auto. Sinds ik hem heb, kan ik naar de
bergen trekken zodra de omstandigheden goed zijn, zonder van iemand te

Wat is je favoriete sport?

moeten afhangen. Dat is echt heel praktisch.

ČȶɁʥƹɁƃɨǁǉȶȈȶÇȈǉʍʥӸŹǉǉȢƃȶǁӗǁƃԇɰǼǉʥɁɁȶɽǉǼǉȟәȟȃǉƹǁǉǼǉʥɁɁȶɽǉǼǉnomen om er in de zomer zo’n vier tot vijf weken te gaan trainen.

Snowboarden als ‘levensstijl’... een realiteit of een cliché?
Dat is hard veranderd. Het feesten en de rock-’n-roll hebben plaatsgeruimd

En je bent net naar Gent verhuisd met je vriendin...

voor professionalisering en een zekere discipline die altijd bij topsport hoort.

Twee maanden geleden woonde ik nog bij mijn ouders in Westmalle. Dit is
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En tot slot, wat vind je het allerbeste aan snowboarden?
Elk seizoen is anders. Geen enkele dag is ooit dezelfde. De bergen, de omstandigheden en de jumps en competitie veranderen constant. Er zijn ook eindeloos veel figuren om uit te proberen en je kunt altijd beter.

dus een belangrijke stap. We wilden in de stad wonen en binnen de tien minuten hadden we voor Gent gekozen.
Zijn er plaatsen zoals restaurants of cafés in Gent waar je extra
graag komt?
De plek op zich is niet het belangrijkst. Het gaat er vooral om je te amuseren.
Dat is niet noodzakelijk in een restaurant. Ik ontvang liever maten om hun een

SEPPES CARRIÈRE IN VIJF DATUMS

lekker bord te bereiden. Ik kook dolgraag.

2009: Gouden medaille op de wereldkampioenschappen Big Air.

Een lijfgerecht?

2011: Wereldkampioen in Slopestyle en zilveren medaille op de
wereldkampioenschappen Big Air.

Ik ben uitgesproken goed in chili con carne en tartiflette.

2014: 13e in Slopestyle op de OS van Sotsji.

Wat is je programma voor de komende maanden?

2017: Wereldkampioen Slopestyle.

Dat hangt allemaal af van mijn knie. Ik wacht op de resultaten van de scanner

2018: 10e in de finale Slopestyle op de OS van Pyeongchang.

om te weten of ik mijn seizoen kan voortzetten of moet rusten.
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FLAVOURS ROAD: OOSTENDE
Grote instituten, sterren, ontdekkingen of echte concepten, Miles onthult zijn beste adressen.
Boris Rodesch
Jo Giammorcaro

DE KRUIDENMOLEN
Op weg naar Oostende houdt Jo halt in Klemskerke bij de net gerestaureerde oude molen.
Hij wil je graag een van die grote instituten aan
onze kust voorstellen. Op de mooie route naar
De Haan, op acht kilometer van de Koningin der
Badsteden, kom je het witte stevig opgetrokken en met weiland omringde molenhuis tegen
waar Stijn Bauwens en zijn vrouw de Kruidenmolen hebben geopend.
Het restaurant baadt in een weelderig kader
waarvan het terras mee geniet. De inrichting
met houten tafels, kleurendetails en een open
haard zijn tegelijk authentiek en hedendaags.
Het daglicht dat rijkelijk binnenstroomt geeft het
interieur een gezonde en warme sfeer. De ontvangst is hartelijk en ontspannen, de kelner heel stijlvol. We
laten ons verleiden voor het
huisaperitief, een likeur op
basis van appel en kastanje,
in evenwicht gebracht met
een droge witte wijn en mooi
afgetopt met een espuma van
appel. Samen met de tartaar
van grijze garnalen, de zeeslakken of de huisgemaakte
chips als amuse beginnen we
met een treffende en smake-

lijke combinatie. De chef Stijn Bauwens is langs
grote huizen gepasseerd. Hij leert het vak bij de
Sanglier des Ardennes in Durbuy, daarna bij l’Ecailler du Palais Royal in Brussel, vooraleer zijn
opleiding te vervolmaken in het driesterrenrestaurant van Geert Van Hecke in Brugge, De Karmeliet. Met een dergelijk traject achter de kiezen
(pun intended), hebben we er veel vertrouwen
in en kijken we vol verlangen uit om zijn keuken
te ontdekken. Op de kaart staan klassiekers, zes
voorgerechten en zes hoofdgerechten, vindingrijke seizoensuggesties, Bib Gourmand-menu’s
(3 gangen voor 37 euro / 4 gangen voor 51 euro)
en het dessert van de dag.
We zijn heel redelijk en gaan voor de lunchformule: voorgerecht plus hoofdgerecht te kiezen uit de klassiekers en een espresso voor
29 euro.
Grijze
garnaalkroketten
met gefrituurde peterselie,
tongetjes met frieten en
mayonaise van het huis: ik
kies voor de must-eats uit
de Noordzee. De knapperig
gebakken, smeuïge en gul
geserveerde kroketten doen
hun reputatie eer aan. Ook
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de drie slibtongetjes zijn perfect goudbruin. Voor
mij is het op en top genieten, maar Jo’s ‘ruigere’
keuze interesseert me minder. Het beenmerg
met grof zout en rozemarijn op toast is een les in
afkruiden. Zijn hoofdgerecht, een ontbeend varkenshammetje en een kroket van varkenssnuit,
onderstrepen de passie, de verbeelding en de
vindingrijkheid van Stijn Bauwens.
AǉɥɨǉɰǉȶɽƃɽȈǉǉʤǉȶƃƃɨɽ˃ȈȚȶʍȈɽǼǉɰɥɨɁȟǉȶˎȚȶǉǉȶ
harmonieuze keuken. Een kleine kanttekening is
de ietwat eenvoudige wijnkaart. We hadden best
wel een paar natuurwijnen willen proeven, al
hebben we erg genoten van de originele bierselectie.
De Kruidenmolen is de typische plek waarnaar je
op zoek gaat tijdens een gastronomische uitstap
aan de Belgische kust. Ver van de opwinding bij
de Koningin der Badsteden blijft er ons maar één
verlangen... Vaker terugkeren naar deze fantastische overheerlijke bistro!
Gault & Millau: 14/20
Open zondag-maandag-dinsdag
12u00–13u45
18u00–21u00
vrijdag en zaterdag
18u00–21u00
Dorpstraat 1
8420 Klemskerke, De Haan
kruidenmolen.be, 059/23.51.78
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CHEZ PAULETTE
De zaak die vorige november zijn deuren opende is discreet en
elegant. Chef Isabelle Arpin is enthousiast over dit adres. Ze ligt
in een straatje op een boogscheut van de Langestraat, in een
wijk die ‘s avonds heel levendig wordt. De sfeer ‘Chez Paulette’
is tegelijkertijd rustig en gedistingeerd. Frederic Lamquet, die in
ǁǉȢǉǉɨǼȈȶǼƹȈȚɰɽǉɨɨǉȶƺȃǉǹAƃȶȶʰɁɨɰǉǉȢǉӗɥɨɁˎɽǉǉɨɽʤƃȶ˃ȈȚȶ
open keuken om zijn liefde voor goede producten en mooie
composities met ons te delen. Een klassieker waarvan je blijft
genieten!
Hij staat helemaal alleen aan het fornuis. Toch passeert hij vlot
de borden over de toonbank. Deze kleine gastronomische bisɽɨɁӯїѝƺɁʍʤǉɨɽɰӰȈɰɰɁƹǉɨǉȶǉǹˎƺȈǡȶɽȈȶǼǉɨȈƺȃɽȴǉɽɨʍʥǉǉȶȶƃtuurlijke materialen die afsteken tegen de mooi gedekte tafels.
De kaart en de originele aanpak krijgen onmiddellijk al onze
aandacht. De chef laat je een menu samenstellen uit 6 degustaties en 6 must-eats. Tapas, voorgerecht of hoofdgerecht, jij
kiest! Tegenover porties die naar onze smaak wat ruim uitvallen,
staat een productkwaliteit die op zich de verplaatsing helemaal
waard is. Klassiekers of specialiteiten van het zeetje: garnaalkroketten of tomaat-garnaal, kabeljauw op Vlaamse wijze en tong
à la meunière... Allemaal zo lekker in hun eenvoud!

Onze tip: Reserveer een tafel voor een avondje onder vrienǁǉȶ ǉȶ ɥɨɁˎɽǉǉɨ ʤƃȶ ǁǉ ȴɁǼǉȢȈȚȟȃǉȈǁ Ɂȴ ȴǉǉɨǁǉɨǉ ɽƃɥƃɰ ǉȶ
voorgerechten te delen. Ga daarna achter de hoek naar bar Lafayette voor een afsluiter.
Open van donderdag tot maandag
18u00-00u00
Madridstraat 6
8400 Oostende
resto.chezpaulette@gmail.com
0494/77.17.75

HET KOMBUIS
Het Kombuis is een instituut in Oostende en de oertypische
plek om mosselen te gaan eten!
Dit restaurantje dichtbij de zeeboulevard doet meer aan een frituur denken met zijn eenvoudig en bescheiden kader. Het is er
altijd volzet en de ontspannen en lawaaierige sfeer draagt volledig bij aan de charme van dit cultadres. De inrichting is kitsch.
Aan de muur hangen met mosselen versierde borden. De tafels
plakken aan elkaar. Het lawaai en de geuren uit de keuken verspreiden zich door de ruimte... Deze unieke sfeer maken het bijzondere karakter van het Kombuis. Wij zijn helemaal verkocht!
De absolute aanrader is de pot mosselen van 1,3 kg, in een grote
ʤƃɨȈƃɽȈǉʤƃȶƹǉɨǉȈǁȈȶǼǉȶӝĩȈɽɰɽǉȟǉȶǁ˃ȈȚȶɁɁȟǁǉɽɁȶǼˎȢǉɽɰǉȶǁǉ
gebakken vis van de dag.
Je kunt niet reserveren maar je zult merken dat het ruimschoots
de moeite is om even geduld te oefenen.

Onze tip: Ga naar het Kombuis met een mosselfestijn in
gedachten!
Kies het liefst voor een tafel op de benedenverdieping.
Open 7 dagen op 7
11u30-15u00 & 18u00-23u00
Van Iseghemlaan 24
8400 Oostende
059/80.16.49
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EN WAT ALS DE AVOND VALT?

:ÝĀAÝĄӳ10 LANGESTRAAT
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Dit is het ideale café - of moeten we bar zeggen - om je te trakteren op
een uitgebreid aperitief in een feestelijke omgeving. Weet je, we noemen
het dan maar muziekbar met cocktails als specialiteit en elk weekend
dj’s op het programma. Als je niet wilt uitgaan in een club, maar wel zin
hebt in een feestje, dan heb je de Copador en zijn eclectische soundtrack
waarvan je tot in de vroege uurtjes kunt genieten!

KÇěĄKĀÝěӳMADRIDSTRAAT
Paco Velghe, de baas van Café Lafayette, is een groot muziekliefhebber en een bezeten snuffelaar naar
curiosa. In de Entrepot verenigt hij zijn twee passies. Zijn concept: een vintagewinkel die café wordt. De
meubelen dateren uit de jaren 60 en 70 en je vindt er alle mogelijke vintage voorwerpen van een Tigra-reƺȢƃȴǉƹɁɨǁɁʤǉɨǉǉȶǹɁɽɁʤƃȶĀȈƺƃɰɰɁȈȶ˃ȈȚȶƃɽǉȢȈǉɨɁǹǁǉɁɨȈǼȈȶǉȢǉƃǹˎƺȃǉʤƃȶǁǉˎȢȴ¸ǉĀƃƺȃƃӝӝӝȢǁǉ˃ǉ
hebbedingetjes van Paco zijn te koop. ‘s Avonds hangt er een feestelijke muziekambiance als Miles Davis
of Gilbert Bécaud worden gedraaid en de nodige nostalgie toevoegen. Om te snuffelen tussen het brocante of een feestje te bouwen is de Entrepot op vrijdag open vanaf 17 uur en in het weekend vanaf 15 uur.

¸yťKěěKӳ12 LANGESTRAAT
In 1981 bracht Marvin Gaye 18 maanden in Oostende door. Hij schreef er het album ‘Midnight Love’ waarop een van zijn
grootste successen staat, ‘Sexual Healing’. Het legendarische Café Lafayette weet er nog alles van en beschouw dat als
een uitnodiging om een glas te komen drinken terwijl je goeie ouwe vinyl beluistert.
Dit muziekcafé is de soultempel van Oostende! Verschillende generaties ontmoeten elkaar hier op de ‘dansvloer’. Soul,
jazz, funk of blues… De muziekkeuze, onder het bedachtzame oog van Marvin Gaye, is altijd top. We vallen ook voor de
bierkaart, met de fameuze Westvleteren die meerdere keren tot het beste bier ter wereld is verkozen. Geniet ervan en
ʤǉɨǼǉǉɽǁǉɥɨȈȚɰʤɁɁɨǉǉȶːǉɰӯԦіїӰӝȶǁȈɽƃʍɽȃǉȶɽȈǉȟǉƺƃǹǋȴǉɽǉǉȶƹɁȶɽɥʍƹȢȈǉȟȟʍȶȚǉќǁƃǼǉȶɁɥќɽǉɨǉƺȃɽʤƃȶіљʍʍɨ
tot 2 in de ochtend en langer als het klikt. Beschouw het als een verplicht nummer in Oostende!

9ĄČČKĄK¸9KĄěӳKONINGIN ASTRIDLAAN 7
Dit moet een van de mooiste eetzalen langs het strand zijn! Bovenop de kaart en
de service in onberispelijk uniform, zijn we onder de indruk van haar majestueuze
karakter. De prachtige centrale bar in marmer, de glasramen in de muur of de
ɨǉʍɰƃƺȃɽȈǼǉƃǹˎƺȃǉɰʍȈɽǁǉȚƃɨǉȶјѕӝӝӝȢȢǉɰȈɰǼȈǼƃȶɽȈɰƺȃǉȶɁʤǉɨʥǉȢǁȈǼǉȶǁәǉɽȈɰ
gewoon al heel erg de moeite om er het aperitief te gaan nemen. We bevelen je
hun garnalenkroketjes aan tegen de prijs van 6 euro.
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ěKĄÃKĀ¸:KÝěK¸ӳKONINGIN ASTRIDLAAN 7
Oostende, ‘de Koningin der Badsteden’… Met het Casino-Kursaal, de Koninklijke Villa, de Venetiaanse gaanderijen of het
Badenpaleis. Haar hele verhaal wordt langs het zeestrand verteld!
Het majestueuze hotel Thermae Palace in Art Decostijl opende zijn deuren voor het eerst in 1933. De monumentale
façade, de grote hall, de eindeloze gangen en de grootse eetzaal van Brasserie Albert doen aan de Shining denken… Een
authentieker hotel is moeilijk te vinden. Een spijtig punt is het te gewone ontbijt dat het niveau niet haalt... Je krijgt wel
ƹȈȚǁǉȴǉǉɰɽǉʤƃȶǁǉіјѕȟƃȴǉɨɰӯԿԦіњѕӰǉǉȶɽǉɨɨƃɰȴǉɽ˃ȈƺȃɽɁɥ˃ǉǉӝ
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MILES BESTAAT OOK DIGITAAL!

VIND DIT NUMMER OF ONTDEK OUDE NUMMERS VAN MILES IN ONZE DIGITALE KIOSK!
ŚŚŚӝ¶ÝČ¶ӝÃ¸KČӳÃ{ŹÇKӝ9K

OF

ŚŚŚӝĩěÝ{AČӝ9K
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IN DE KEUKEN
VAN MONSIEUR MAISON
Emmanuel Demuynck, de Belgische ontwerper die stoffen recupereert van
Franse en Italiaanse luxemodehuizen om ze een nieuw leven te geven als
maatschappelijk verantwoorde en exclusieve creaties voor hem en voor haar,
verklapt ons zijn favoriete recept.
Louise Apple

D

eze Gentenaar die het merk Monsieur
Maison heeft bedacht en een oneindige
bewondering voor Yves Saint Laurent tentoonspreidt, ontwikkelt elk seizoen een exclusieve lijn interieurkleding die gemaakt
wordt uit vintage stoffen die hij opdiept uit de archieven
van stermodehuizen, in de eerste plaats Givenchy en
Léonard. Stijlvol en met een gevoel van verantwoording
voor onze samenleving, creëert Emmanuel Demuynck
elke kamerjas of indoorkledingstuk als een ode aan cocooning. Welkom in zijn keuken.
monsieurmaison.be

ZIJN ZONDAGOCHTENDRECEPT:
ZUIDERSE CALAMARES
De ingrediënten:
- Verse calamares
- Verse tomaten en tomatenpuree
- Ontpitte zwarte olijven
- Look, sjalot, peper en zout
- Kappertjes
- Platte peterselie
- Oregano, tijm en verse rozemarijn
- Olijfolie
- Basmatirijst (merk Tilda)
- Vermout Noilly Prat

BEREIDING:

©Pablo Cepeda

- Voor de saus: fruit een sjalot en look in olijfolie, voeg de
fijngehakte verse tomaten toe, de tomatenpuree, de zwarte olijven en de kappertjes. Breng op smaak met zout en
peper en een scheut Noilly Prat. Werk af met de gehakte
oregano, tijm en rozemarijn en laat zachtjes sudderen om
een gladde saus te verkrijgen.
- Snij de calamares in ringen en frituur ze in olijfolie.
- Breng vervolgens de basmatirijst aan de kook.
- Meng de calamares, de tomatensaus en de rijst en overstrooi het geheel met fijngehakte peterselie.
- Dien onmiddellijk op in een diep bord en schenk er een
frisse witte wijn naast.
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LIFE

Designicoon

JULES WABBES
MEER DAN OOIT
Het meest begeerde design dateert van de 20e
eeuw. Is er een grote toekomst weggelegd voor de
geroemde Belgische ontwerpers van gisteren? Zoals
Jules Wabbes?

H

Louise Apple

et veilinghuis Cornette de Saint Cyr te Brussel oogstte
een groot succes met zijn veiling ‘Arts Décoratifs du
XXème siècle’ (Decoratieve kunst van de 20e eeuw).
Op het programma stonden authentieke stukken van
(met name) Belgische ontwerpers met een waardering die pijlsnel de lucht in gaat. Een van de sterren van het evenement? Jules Wabbes (1919-1974) waarvan de creaties peperduur
van de hand gaan. De begeerte is zo sterk dat, om aan de vraag te
beantwoorden, tal van meubeluitgevers veel tijd in hun archieven
doorbrengen op zoek naar originele stukken om heruit te geven.
VROEGER

De man die de bankkluis heeft bedacht van de Brusselse zetel van de
Generale Bank - de huidige BNP Paribas Fortis, op een steenworp van
het Centraal Station - heeft een opmerkelijk traject doorlopen. Jules
Wabbes, autodidact, curiosahandelaar in hart en nieren, opent een
antiekzaak, werpt zich tegelijkertijd op de renovatie ervan en gaat
vervolgens zelf meubels ontwerpen. Hij richt tot slot een architectuuren designbureau op met Emile Jacqmain als vennoot. Zijn klanten zijn
zowel particulieren als overheden en ondernemingen, in België en het
buitenland. Sabena is zo’n klant. De liefhebber van mooie materialen
is de auteur van bureaus, tafels, bibliotheekkasten, lampen en uiterst
begerenswaardige sofa’s alsook meubilair dat hij op maat laat maken.
Hij past zijn ontwerpen aan voor zijn klanten die hem de inrichting van
hun interieur toevertrouwen. Vandaag is hij onbetwistbaar de vertegenwoordiger van het Belgische design van de jaren 60 en 70.

LATER
Om deze iconen van het design heruit te geven en de rechten erop te
verkrijgen, heeft Marie Wabbes, de weduwe van Jules Wabbes strijd
moeten leveren... Er zijn talrijke vervalsingen en weinig gewetensvolle
uitgevers om de nalatenschap van de Belgische ontwerper te vrijwaren.
Een waardige erfgenaam van de knowhow van Wabbes: Général Décoration (GeDe), het handwerkbedrijf en de verdeler van metalen verlichting
en accessoires dat in 1969 door Jules Wabbes zelf is opgestart, en dat
met grote bekwaamheid opnieuw gelanceerd is door de antiquair en
galerist Vincent Colet met de steun van en de nauwe samenwerking met
Marie Ferran-Wabbes, kunsthistorica en dochter van de ontwerper. In de
GeDe-catalogus: een collectie plafond- en muurverlichting, kapstokken
en accessoires in metaal, heruitgegeven volgens de regels van de kunst
op basis van de echte archieftekeningen en gemaakt volgens dezelfde
ambachtelijke technieken en met dezelfde zorg als de originele stukken.
Een must!
gede.be
Vincent Colet +32 475/53.19.14 of vincent@generaldecoration.com
Marie Ferran-Wabbes of marie@generaldecoration.com

Deze muurlamp die Jules Wabbes rond 1958 heeft ontworpen werd hoofdzakelijk
verkocht in goudkleurig messing en in zilver- en goudkleurig geanodiseerd
aluminium.
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Miles,

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

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

Down Town •

Ristorante Castellino • Cafe theatre • Pakhuis • Belga

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

Ontdek ons op meer dan 500 topadressen
Het eerste lifestylemagazine voor mannen gelezen door 500.000 levensgenieters.
Elke ongeoorloofde kopie is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Produpress NV.

MILES

ENGINE

PASSIE VOOR
GROOT & KLEIN
Miles trok grote ogen bij deze verzamelaar. Niet alleen om zijn expertise rond
al wat het Amerikaanse merk Arnolt betreft, maar ook door zijn vertederende
voorliefde voor trapauto’s.

Dirk de Jager

Johan Dillen

65

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

GARAGE BOX BY

LIEFDE IN HUIS GEBRACHT
Het ‘manneken pis’ in groen uniform is een grappige verwijzing naar zijn bestaan als
uroloog. Maar het is de Arnolt Bristol die naast zijn bureau staat, die met de aandacht
gaat lopen. Jawel, Lieven Goeman mag binnen parkeren.
Johan Dillen. Foto’s: Dirk de Jager

LIEVEN GOEMAN
Samen met veilinghuis Bonhams opent
Miles de meest bijzondere garagepoorten
van het land. De belangrijkste
verzamelaars laten ons hun schatten zien.

Lieven Goeman
verzamelt zowel
groot als klein.
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GARAGE BOX & BONHAMS

1 2
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‘IK ZOCHT IETS SPECIALER DAN
EEN PORSCHE. OP WEG NAAR
MIJN WERK IN BRUSSEL, ZAG IK
PLOTS DE ARNOLT BRISTOL
IN EEN ETALAGE STAAN’

H

ij beschikt over een garage aan zijn huis waar enkele van zijn troetels gestald
zijn, maar aan zijn bureau in huis is ook ruimte voor een auto. Een erg smaakvol vormgegeven situatie, waarbij de auto zelfs vanuit de keuken zichtbaar is,
zonder storend te zijn. Alsof het een Permeke zou zijn, maar dan met wat meer
lawaai… en af en toe een olievlek op de vloer.
Goeman is uroloog, maar de liefde voor mechaniek stroomt in de familie door de aderen.
{ɨɁɁɽʤƃǁǉɨ{ɁǉȴƃȶȃƃǁǉǉȶǉȈǼǉȶˎǉɽɰȃƃȶǁǉȢǉȶȴƃƃȟɽǉɰȶɁɨˎǉɽɰǉȶӗɽǉɨʥȈȚȢ¸Ȉǉʤǉȶɰʤƃǁǉɨ
en zijn broer ingenieur zijn. De passie voor auto’s kabbelde steeds aan de oppervlakte in het
gezin Goeman. ‘Mijn eerste auto was een Fiat 1500 cabrio, met de Osca-motor. De slechtste
auto die ik ooit had, hij viel altijd in panne’, lacht Goeman. ‘Ik moest dus dringend ‘iets deftig’
kopen. Dat werd een Porsche 356 B T5, die ik samen met mijn vader en enkele vrienden
ɨǉɰɽƃʍɨǉǉɨǁǉӝԇKǋȶĀɁɨɰƺȃǉјњћʥǉɨǁǉȶǉɨɽʥǉǉӝԆ¸ƃɽǉɨʤɁȢǼǁǉȶȶɁǼǉǉȶČɥǉǉǁɰɽǉɨǉȶǉǉȶ
:ƃɨɨǉɨƃČɥǉǉǁɰɽǉɨӝÃƃƃɨǉȈǼǉȶȢȈȚȟƹǉǼɁȶȈȟǼƃƃȶǁǉʥǉǼɽǉȴǉɨȟǉȶǁƃɽȈȟɁɥ˃Ɂǉȟʥƃɰȶƃƃɨ
iets specialer dan een Porsche.’
Het aha-moment kwam er op weg naar het werk. ‘Ik kwam in Brussel voorbij de toonzaal van
Vanderveken, en daar stond hij… de Arnolt Bristol.’

US NAVY
1. In het bureau is plaats voor
een auto, perfect om even van te
genieten tussen twee mails.
2.ÇƃƃɰɽǁǉɨȶɁȢɽɰȃǉǉǹɽ¸Ȉǉʤǉȶ
onder meer ook nog deze Jaguar
en een Porsche
3.AǉǁɁƺʍȴǉȶɽƃɽȈǉǁȈǉ¸Ȉǉʤǉȶ
Goeman verzamelde is zo
mogelijk nog indrukwekkender
dan zijn oldtimers

3

AǉɨȶɁȢɽ9ɨȈɰɽɁȢʥƃɰǉǉȶʤƃȶǁǉǼǉǉɰɽǉɰȟȈȶǁǉɨǉȶʤƃȶČɽƃȶȢǉʰɨȶɁȢɽʍȈɽ:ȃȈƺƃǼɁӗȈȶǼǉȶȈǉʍɨ
van opleiding en in de economische malaise in de jaren 30 wandelen gestuurd op zijn eerste
job met een patent in plaats van een loon. Een patent voor een buitenboordmotor… in 1939.
ěʥǉǉȚƃƃɨȢƃɽǉɨȃƃǁČɽƃȶȢǉʰɨȶɁȢɽɽʥǉǉǹƃƹɨȈǉȟǉȶȢɁɥǉȶǁȈǉǁƃǼǉȶȶƃƺȃɽɰƺȃǉǉɥɰȴɁɽɁɨǉȶ
ʤɁɁɨ ǁǉ ʤȢɁɁɽ ʤƃȶ ĩČ Çƃʤʰ ƹɁʍʥǁǉȶӝ ěǉǼǉȶ ȃǉɽ ǉȈȶǁǉ ʤƃȶ ǁǉ ěʥǉǉǁǉ ŚǉɨǉȢǁɁɁɨȢɁǼ ʥƃɰ
ČɽƃȶȢǉʰɨȶɁȢɽǉǉȶɨȈȚȟȴƃȶӝ
Arnolt toonde zich ook bezeten door auto’s, en voerde zelf Britse sportwagens in. Maar de
drang om zelf beter te doen was te groot. Arnolt toog aan de slag met Britse motoren van
onder andere MG en Bristol, en nam voor het koetswerk het Italiaanse huis Bertone en FranƺɁČƺƃǼȢȈɁȶǉɁȶǁǉɨǁǉƃɨȴӝŚƃɽɁȶɰɁɥȶȈǉʍʥȈȶǁǉǼƃɨƃǼǉʤƃȶ¸Ȉǉʤǉȶ{ɁǉȴƃȶƹɨǉȶǼɽӝAǉ
keukentafel heeft hij inmiddels vol documentatie gelegd. Goeman heeft verschillende Arnolt-modellen, maar hij heeft vooral ook een gigantisch archief opgebouwd rond het merk,
tot een asbak uit het bedrijf toe. De auto die aan Goemans bureau staat te pronken, is één
van vermoedelijk slechts goed honderd geproduceerde Arnolts. ‘Toen ik hem kocht, was hij
grijs. In goede staat, maar hij piepte achteraan toen ik er mee reed. Een heel vervelend geluid,
en ik kon de oorzaak maar niet vinden. Tot ik hem op de weegschaal zette, de wagen woog
1.150 kilogram waar hij slechts 910 kilogram hoort te wegen. Hij bleek vol mastiek te zitten en
was eigenlijk dringend aan restauratie toe. Het is pas toen dat ik er achter gekomen ben hoe
belangrijk deze auto eigenlijk wel was.’
ȶ іўњњ ɰƺȃɨȈȚǹɽ ɨȶɁȢɽ ǁɨȈǉ ʤƃȶ ˃ȈȚȶ ɨȶɁȢɽӸ9ɨȈɰɽɁȢ 9ɁȢȈǁǉɰ ӵ ǁǉ ɁǹˎƺȈǡȢǉ ȶƃƃȴ ӵ Ȉȶ ʤɁɁɨ ǁǉ
іїӸʍʍɨɰɨƃƺǉȈȶČǉƹɨȈȶǼӝŹǉɥƃȢȴǉȶȃǉɽʤɁȢȢǉǁȈǼǉɥɁǁȈʍȴȈȶǁǉїȢȈɽǉɨӸȟȢƃɰɰǉȈȶӝÝɥǁǉǉǉɨɰɽǉ
plaats… deze auto. ‘De hele historiek uitspitten heeft natuurlijk tijd gekost, maar toen duidelijk
ʥǉɨǁǁƃɽǁȈɽǁǉČǉƹɨȈȶǼӸʥȈȶȶƃƃɨʥƃɰӗȃǉƹȈȟȃǉȴɁɁȟȃǉȢǉȴƃƃȢȈȶǁȈǉɰɥǉƺȈˎƺƃɽȈǉɰȃǉɨɰɽǉȢǁӝԇ

IN HET KLEIN
Goeman heeft naast zijn oldtimers nog een tweede bijzondere collectie: trapauto’s. ‘Dat is
eigenlijk heel onschuldig begonnen. Mijn eerste heb ik eens in een opwelling op een markt
gekocht. Daarna heb ik er van mijn ouders één gekregen voor mijn verjaardag, en dat zijn
ze elk jaar blijven doen.’ Het rek in de garage spreekt boekdelen. ‘Eigenlijk is hier plaats voor
meer auto’s, maar ja…’ Verzamelen, het is duidelijk iets wat in het bloed zit
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NORTON 500
DE REVOLUTIONAIR

Niet ver van het Revolutieplein in Havanna, huisvest de opslagplaats van het Centro de Estudios
Che Guevara een van de drie exemplaren van de Norton Inter 40 cc 1947 Model 18 die gemaakt
\JWIJS[TTWIJąQR[FS<FQYJW8FQQJX)NFWNTXIJ2TYTHNHQJYF )TTWYJWZLYJLFFSSFFWMJY
verleden van dit prestigieuze model, vertellen we zijn legendarische verhaal, op het snijpunt tussen
WJ[TQZYNTSFNWJWTRFSYNJPJSRJHMFSNXHMJUT_NJ
Nicolas Bogaerts Foto: Axe Ruhomaully/Meta-Morphosis

‘

I

k kan me moeilijk voorstellen dat sommigen zoveel belang hechten aan een motor die alleen maar werd gemaakt om enkele scèȶǉɰɽǉǁɨƃƃȈǉȶʤɁɁɨǉǉȶˎȢȴɁʤǉɨǁǉǉǉɨɰɽǉŹʍȈǁӸȴǉɨȈȟƃɨǉȈɰʤƃȶ
ǁǉ:ȃǉӝԇAȈɽɁȶǼǉȢɁɁǹȈɰǉƺȃɽǉȶɁɥɨǉƺȃɽʍȈɽǁǉȴɁȶǁʤƃȶ:ƃȴȈȢɁ
{ʍǉʤƃɨƃӗǁǉ˃ɁɁȶʤƃȶ:ȃǉ˃ǉȢǹӝȈȚǁȈǉǁǉƺʍȢɽʍɨǉȢǉǉɨǹǉȶȈɰʤƃȶǁǉ
ɨǉʤɁȢʍɽȈɁȶƃȈɨƹǉȃǉǉɨɽӸǉȶ˃ǉȢǹǁǉɰɽȈȚǁɰȴɁɽɁɨɨȈɽȚǉɰȈȶǁǉʤɁǉɽɰɥɁɨǉȶӗɁǹȢȈǉʤǉɨ
ʥȈǉȢɰɥɁɨǉȶӗʤƃȶ˃ȈȚȶʤƃǁǉɨȃǉǉǹɽǼǉɁɨǼƃȶȈɰǉǉɨǁӸʥȈȚɰɽɁɥǁǉ˃ǉɰʍƹɽȈǉȢǉǼɨǉȶɰ
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ɽʍɰɰǉȶ ǁǉ ȃʍȢǁǉ ƃƃȶ ǁǉ ȃɁɁǹǁɨɁȢɰɥǉȢǉɨ ʤƃȶ ǉǉȶ ȟƃȶɽǉȢȴɁȴǉȶɽ Ȉȶ ǁǉ ǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰǉȶǁǉʍȈɽƹʍȈɽȈȶǼʤƃȶǉǉȶǼǉɨɁȴƃȶɽȈɰǉǉɨǁȈƺɁɁȶǁƃɽƺɁȴȴǉɨƺȈǉǉȢ
ʤɁȢȢǉǁȈǼʥɁɨǁɽʍȈɽǼǉȴɁȢȟǉȶӝǉɽƹǉǉȢǁʤƃȶ:ȃǉɁʤǉɨɰɽȈȚǼɽɨʍȈȴȃǉɽɥɁȢȈɽȈǉȟǉ
en historische kader waarin het plaatsvindt en dat geldt evenzeer voor de
ÇɁɨɽɁȶȴɁǁǉȢіѝӗɰȈȶǁɰǁǉˎȢȴAȈƃɨȈɁɰǁǉÃɁɽɁƺȈƺȢǉɽƃ˃ȈȚȶɰʰȴƹɁȢȈɰƺȃǉǉȶ
ȴǉƺȃƃȶȈɰƺȃǉ ɨɁȢ ǁʍȈǁǉȢȈȚȟ ȃǉǉǹɽ Ǽǉȴƃƃȟɽ ɽȈȚǁǉȶɰ ǁǉ ȈȶȈɽȈƃɽȈǉɽɁƺȃɽ ʤƃȶ ǁǉ
ȚɁȶǼǉ{ʍǉʤƃɨƃӝ
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.3.9.&9.*7*.8
ÝɥљȚƃȶʍƃɨȈіўњїӗʤƃȶǼǉȶKɨȶǉɰɽɁ{ʍǉʤƃɨƃӯɽɁǉȶȶɁǼȶȈǉɽ:ȃǉӰǉȶȢƹǉɨɽɁ
{ɨƃȶƃǁɁ ȃʍȶ ƃʤɁȶɽʍɨǉȶ ƃƃȶ Ɂɥ ɁȶɽǁǉȟȟȈȶǼ ʤƃȶ ȃǉɽ ŹʍȈǁӸȴǉɨȈȟƃƃȶɰǉ
ƺɁȶɽȈȶǉȶɽӖɨǼǉȶɽȈȶȈǡӗ:ȃȈȢȈӗĀǉɨʍӗ:ɁȢɁȴƹȈƃӗřǉȶǉ˃ʍǉȢƃӝʍȶȴɁɽɁɨǁɨƃƃǼɽ
ǉǉȶȶƃƃȴӖ¸ƃĀɁǁǉɨɁɰƃӗAǉÃƃƺȃɽȈǼǉӝ{ʍǉʤƃɨƃʥǉɨȟɽȶɁǼƃƃȶ˃ȈȚȶǁɁƺɽɁɨƃƃɽȈȶǁǉǼǉȶǉǉɰȟʍȶǁǉɁɥȃǉɽȴɁȴǉȶɽǁƃɽȃȈȚ9ʍǉȶɁɰȈɨǉɰʤǉɨȢƃƃɽƃƺȃterop de Norton van Granado. Toch is dit niet de grootste blijk van zijn onʤǉɨɰƺȃɨɁȟȟǉȶȃǉȈǁӖʥƃƃɨȈȶǹǉȈɽǉȃǉɽȢƃǼǉ˃ʥƃƃɨɽǉɥʍȶɽʤƃȶǁǉÇɁɨɽɁȶȃǉȴ
ǉǉȶ˃ǉȟǉɨǉɰɽƃƹȈȢȈɽǉȈɽƹȈǉǁɽӗȴƃȟǉȶǁǉƃǹʥǉ˃ȈǼȃǉȈǁʤƃȶɰƺȃɁȟǁǉȴɥǉɨɰǉȶ
ʥǉȈȶȈǼƹǉɽɨɁʍʥƹƃɨǉɨǉȴȴǉȶǁǉ˃ǉɨǉȈɰɁɥ˃ȈȚȶȴȈȶɰɽɁȶ˃ǉȟǉɨӗǉȶʤǉɨǉȈɰǉȶ
˃ǉǉǉȶ˃ǉȟǉɨǉǁɁɰȈɰȴɁǉǁӸɁǹɁȶƹǉ˃ɁȶȶǉȶȃǉȈǁӝŚƃȶȶǉǉɨ˃ȈȚǉȈȶǁǹǉƹɨʍƃɨȈ
Ɂɥ љӝѕѕѕ ȴǉɽǉɨ ȃɁɁǼɽǉ ǁǉ ȶǁǉɰ ǁɁɁɨȟɨʍȈɰǉȶ ɨȈƺȃɽȈȶǼ :ȃȈȢȈӗ ʤǉɨȴɁǉǁǉȶ
zij in de verste verte niet dat zij als eersten deze krachttoer op een motor
ʥƃƃɨȴƃȟǉȶӝŹȈȚȴɁǉɽǉȶӗʍȈɽǼǉɥʍɽӗǁǉĀɁǁǉɨɁɰƃǉȶȟǉȢǉǁƃǼǉȶȢƃɽǉɨƃƺȃɽǉɨȢƃɽǉȶ Ȉȶ ǁǉ ƹʍȈɽǉȶʥȈȚȟǉȶ ʤƃȶ ǁǉ ȃɁɁǹǁɰɽƃǁ ČƃȶɽȈƃǼɁ ȶƃ ǉǉȶ ˃ɁʤǉǉȢɰɽǉ
ȴɁɽɁɨɥǉƺȃӝ{ʍǉʤƃɨƃǉȶ{ɨƃȶƃǁɁ˃ǉɽɽǉȶȃʍȶɨǉȈɰɽǉʤɁǉɽʤɁɁɨɽӗȴǉɽȃʍȶɽƃɰ
ɁɥǁǉɨʍǼӝěȈȚǁǉȶɰǁǉ˃ǉɽɁƺȃɽӗǁȈǉǁǉǉȢʍȈɽȴƃƃȟɽʤƃȶǁǉǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰɁǹǁǉ
ȢǉǼǉȶǁǉʤƃȶ:ȃǉӗʤɁɨȴɽȃȈȚ˃ȈȚȶȃʍȴƃȶȈɰɽȈɰƺȃǉǁǉȶȟǉȶǉȶ˃ȈȚȶȟȈȚȟɁɥǉǉȶ
ʥǉɨǉȢǁʥƃƃɨǁǉ˃ʥƃȟɰɽǉȶǁɁɁɨǁǉɰɽǉɨȟɰɽǉȶʥɁɨǁǉȶɁȶǁǉɨǁɨʍȟɽӝǉɽ˃ȈȚȶ
ǁǉǹʍȶǁƃȴǉȶɽǉȶʤƃȶ˃ȈȚȶȢƃɽǉɨǉɨǉʤɁȢʍɽȈɁȶƃȈɨǉƃƺɽȈǉȈȶȴǉɨȈȟƃǉȶǹɨȈȟƃӝ
ŹɁȶǁǉɨǁǉÇɁɨɽɁȶ˃Ɂʍǁǉ˃ǉɨǉȈɰȶɁɁȈɽǁǉƃƃȶʤƃȶȟǉȢȈȚȟǉǼǉǉɰɽǁɨȈǹɽӗȶɁƺȃǁǉ
ǹʍȶǁƃȴǉȶɽǉȢǉȟɨƃƺȃɽȃǉƹƹǉȶǼǉȟǉȶǁǁȈǉȃƃƃɨʥɁɨǁɽɽɁǉǼǉǁɨƃǼǉȶӝ
‘ŹɁȶǁǉɨǁǉȴɁɽɁɨȃƃǁǁǉ˃ǉ˃ʥǉɨǹɽɁƺȃɽʥƃƃɨɰƺȃȈȚȶȢȈȚȟȶɁɁȈɽɥȢƃƃɽɰǼǉʤɁȶǁǉȶԇӗʤǉɨɽǉȢɽŚƃȢɽǉɨČƃȢȢǉɰɁʤǉɨǁǉɨǉȈɰʤƃȶKɨȶǉɰɽɁ{ʍǉʤƃɨƃǉȶ˃ȈȚȶ˃ǉɰȚƃƃɨ
ɁʍǁǉɨǉƺɁȴɥƃǼȶɁȶȢƹǉɨɽɁ{ɨƃȶƃǁƃӝAǉÇɁɨɽɁȶӗǁȈǉȢƹǉɨɽɁɽɁǉƹǉȃɁɁɨɽӗ
is veel meer dan het gemotoriseerde strijdros dat zij berijden tijdens het
ǉǉɨɰɽǉǁǉǉȢʤƃȶȃʍȶɽɁƺȃɽǁɁɁɨ¸ƃɽȈȚȶɰӸȴǉɨȈȟƃȈȶȚƃȶʍƃɨȈǉȶǹǉƹɨʍƃɨȈіўњїӝ
Aǉ ȴɁɽɁɨ Ȉɰ ǉǉȶ ƺǉȶɽɨƃȢǉ ˎǼʍʍɨӗ ǉǉȶ ʥǉ˃ǉȶȢȈȚȟǉ ȃɁɁǹǁɨɁȢɰɥǉȢǉɨ ʤƃȶ ȃǉɽ
Che-epos.

**31*,*3)&7.8(-24)*1)*347943.39*7((
24)*1:.9
ǉɽ9ɨȈɽɰǉȴɁɽɁɨȴǉɨȟÇɁɨɽɁȶɁȶǁǉɨɰƺȃǉȈǁɽ˃ȈƺȃɁɥȴǉɨȟǉȢȈȚȟȴǉɽȃǉɽǉǉɨɰɽǉȶɽǉɨӸȴɁǁǉȢǁƃɽȃǉɽƹǉǁɨȈȚǹʤƃȶіўїјɽɁɽіўњљƹɁʍʥɽӝAǉȶɽǉɨǁȈǉɽɁɽǁǉ
ɰȶǉȢɰɽǉʤƃȶ˃ȈȚȶɽȈȚǁƹǉȃɁɁɨɽӗʥɁɨǁɽʤɁɁɨȃǉɽǉǉɨɰɽʤɁɁɨǼǉɰɽǉȢǁȈȶіўїїɁɥ
ȃǉɽČƃȢɁȶʤƃȶĀƃɨȈȚɰӗȈȶǁǉљўѕƺƺӸʍȈɽʤɁǉɨȈȶǼӝ°ƃȴǉɰ¸ƃȶɰǁɁʥȶǉÇɁɨɽɁȶӗǁǉ
ɁɥɨȈƺȃɽǉɨʤƃȶȃǉɽƹǉǁɨȈȚǹӗȈɰɁɁȟǁǉɁȶɽʥǉɨɥǉɨʤƃȶǁǉȴɁɽɁɨǁȈǉɽɁɽȈȶ
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іўїќɁɥǁǉɨƃƺǉƹƃȶǉȶɰƺȃȈɽɽǉɨɽӝKȢȟȚƃƃɨȟɨȈȚǼɽȃȈȚǼɨɁɽǉɨǉɁǹ
kleinere wijzigingen en verbeteringen.
řƃȶƃǹіўљќʥɁɨǁɽǁǉÇɁɨɽɁȶӗǁȈǉɁɥȃǉɽŹʍȈǁӸȴǉɨȈȟƃƃȶɰǉ
ƺɁȶɽȈȶǉȶɽ ʤǉɨɰƺȃȈȚȶɽӗ ʍȈɽǼǉɨʍɰɽ ȴǉɽ ɽǉȢǉɰƺɁɥȈɰƺȃǉ ʤɁɨȟǉȶ
van Roadholder die oorspronkelijk op het model van GraȶƃǁɁɰɽƃƃȶӝÃƃƃɨǁǉȚɁȶǼǉȟǉɨǉȢǼƃƃɽȈȶіўњіȴǉɽ˃ȈȚȶȴƃƺȃȈȶǉ ɁȶǁǉɨʍȈɽӝ ȈȚ ɰɽʍǁǉǉɨɽ ȶɁǼ ƃƃȶ ǁǉ ĩȶȈʤǉɨɰȈɽǉȈɽ ʤƃȶ
:ɂɨǁɁƹƃӝ9ȈȚǼǉƹɨǉȟƃƃȶȴȈǁǁǉȢǉȶɁȴ˃ȈƺȃǉǉȶɁɨȈǼȈȶǉȢǉ
vork te veroorloven - die bovendien moeilijk verkrijgbaar is
ƹȈȚǁǉɨǼǉȶɽȈȚȶɰǉȈȶʤɁǉɨǁǉɨӸɁɥɽǉǉɨɽȃȈȚʤɁɁɨǁȈǉʤƃȶȃǉɽ
ȴȈȢȈɽƃȈɨǉȴɁǁǉȢʍȈɽіўјўӗȈǉɽɰʥƃɽʤɁɁɨɽǁʍɨǉȶǁɽɁɽʤǉɨʥƃɨɨȈȶǼ˃ƃȢȢǉȈǁǉȶɁȴǉʯƃƺɽȃǉɽȴɁǁǉȢʤƃȶǁǉĀɁǁǉɨɁɰƃɽǉ
ȈǁǉȶɽȈˎƺǉɨǉȶӝ
AǉȴɁɽɁɨǁȈǉɽȈȚǁǉȶɰǁȈǉ˃ʍȈǁǉȢȈȚȟǉ˃ɁȴǉɨʤƃȶіўњїȈȶǉǉȶ
ǼƃɨƃǼǉ ƃƃȶ ǁǉ ɨƃȶǁ ʤƃȶ ČƃȶɽȈƃǼɁ ʥɁɨǁɽ ƃƺȃɽǉɨǼǉȢƃɽǉȶӗ
˃Ɂʍ ȶƃƃɨ ʥƃɽ ŚƃȢɽǉɨ ČƃȢȢǉɰ ˃Ȉƺȃ ȃǉɨȈȶȶǉɨɽӗ ԆǁɁɁɨ ěȃɁȴƃɰӗ
ǁǉ ƹɨɁǉɨ ʤƃȶ {ɨƃȶƃǁɁ ˃ȈȚȶ ɁɥǼǉȃƃƃȢǁӝ ȈȚ ȃǉǉǹɽ ȃǉȴ ƃȢɰ
ɁȶǁǉɨǁǉȢǉȶ ʤǉɨȟɁƺȃɽӝ ÇƃɽʍʍɨȢȈȚȟ ʥɁɨǁɽ ƹǉʥǉǉɨǁ ʤƃȶ ǉȢȟǉ
ÇɁɨɽɁȶ ʍȈɽ ԇјў Ɂǹ ԇљќ ǁȈǉ Țǉ Ȉȶ ɨǼǉȶɽȈȶȈǡ ɽǉǼǉȶȟɁȴɽӗ ǁƃɽ
ȃȈȚ ʍȈɽ ǁǉ ɁɁɨɰɥɨɁȶȟǉȢȈȚȟǉ ɁȶǁǉɨǁǉȢǉȶ Ȉɰ ǼǉƹɁʍʥǁәԇ Ãǉɽ
ƃȶǁǉɨǉʥɁɁɨǁǉȶӗȈɰǁǉÇɁɨɽɁȶіѝǁȈǉ˃ɁʤǉȢǉɽɁǉɨȈɰɽǉȶƹǉʥɁȶǁǉɨǉȶȈȶȃǉɽ:ȃǉ{ʍǉʤƃɨƃӸȴʍɰǉʍȴʤƃȶȢɽƃ{ɨƃƺȈƃȈȶ
ǁǉ ɥɨɁʤȈȶƺȈǉ :ɁɨǁɁƹƃӗ ǁƃȶ ʥǉȢ ǁǉ ƃʍɽȃǉȶɽȈǉȟǉӗ ɁɥȶȈǉʍʥ
© Marco Antonio Teixeira

ɰƃȴǉȶǼǉɰɽǉȢǁʍȈɽǁǉʤǉɨɰɥɨǉȈǁǉɁȶǁǉɨǁǉȢǉȶӞřɨȈȚɁȶ˃ǉȟǉɨӝ

,*01443)*.(443
ŚƃȢɽǉɨ ČƃȢȢǉɰ Ȉɰ ǉʤǉȶǉǉȶɰ ǉǉȶ ȴɁɽɁɨɨȈȚǁǉɨ ǁȈǉ ˃ȈȚȶ ɥƃɰɰȈǉ
ʤǉɨȟɁȶǁȈǼɽʤɁɁɨɨɁƃǁɽɨȈɥɰɁɥǉǉȶɁȶǁƃћњѕAɁȴȈȶƃɽɁɨӝ
ÝȴAȈƃɨȈɁɰǁǉÃɁɽɁƺȈƺȢǉɽƃɽǉȴƃȟǉȶӗɰɽƃƃɽȃȈȚǉɨɁɥǁǉǹƃȶɽƃɰɽȈɰƺȃǉȴǉƺȃƃȶȈƺƃʤƃȶǁǉÇɁɨɽɁȶ˃ɁǼǉɽɨɁʍʥȴɁǼǉȢȈȚȟ
ɁɥȶȈǉʍʥɰƃȴǉȶɽǉɰɽǉȢȢǉȶӝČƃȢȢǉɰʥȈȢǁƃɽ˃ȈȚȶˎȢȴƹȈȚǁǉǁɁƺʍȴǉȶɽƃȈɨǉƃƃȶȢǉʍȶɽӝȈȚɽɨǉȟɽ˃ǉȢǹɰɽʥǉǉȚƃƃɨʍȈɽɁȴȃǉɽ

{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃӗ
ɰɥǉƺȈƃȢȈɰɽȈȶɁʍǁǉ
motoren met atelier
Ȉȶ9ʍǉȶɁɰȈɨǉɰӝ
Op zes maanden
ɽȈȚǁƹɁʍʥɽȃȈȚ
ǁɨȈǉÇɁɨɽɁȶɰʍȈɽ
іўјўɁɥƹƃɰȈɰʤƃȶ
Ǽǉɨǉƺʍɥǉɨǉǉɨǁǉ
onderdelen.

ɽɨƃȚǉƺɽȴȈȶʍɽȈǉʍɰȈȶȟƃƃɨɽɽǉƹɨǉȶǼǉȶӝǉɽƹɁʍʥǉȶʤƃȶǁǉ
ȴɁɽɁɨʤǉɨɽɨɁʍʥɽȃȈȚɽɁǉƃƃȶ{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃӗǉǉȶɰɥǉƺȈƃȢȈɰɽȈȶ
ɁʍǁǉȴɁɽɁɨǉȶȴǉɽƃɽǉȢȈǉɨȈȶ9ʍǉȶɁɰȈɨǉɰӝǉɽȟɁɰɽȃǉȴ
˃ǉɰȴƃƃȶǁǉȶɁȴǁɨȈǉÇɁɨɽɁȶɰʍȈɽіўјўɽǉƹɁʍʥǉȶɁɥƹƃɰȈɰ
ʤƃȶǁǉɽǉɨʍǼǼǉʤɁȶǁǉȶɁȶǁǉɨǁǉȢǉȶӝ
řɁɁɨǁǉɰƺǧȶǉɰȴǉɽɰɽʍȶɽʥǉɨȟӯʥƃƃɨɁȶǁǉɨǉǉȶɰɥǉƺɽƃƺʍȢƃȈɨǉǁʍȈȟȈȶǉǉȶƹǉǉȟƃƃȶǁǉɨƃȶǁʤƃȶǁǉʥǉǼӰӗʤǉɨȴɁȴɽ
ȃȈȚɽʥǉǉČʍ˃ʍȟȈԇɰћњѕӗǁȈǉǁǉˎȢȴƺɨǉʥƃȢɰȶǉȢɽɁɽԆÇɁɨɽʍȟȈԇ
ɁȴǁɁɁɥɽӝ ĀȈɽɽȈǼ ǁǉɽƃȈȢӖ ƃƃȶǼǉ˃Ȉǉȶ ȃǉɽ ȃǉȴ ȶȈǉɽ Ȣʍȟɽ ǉǉȶ
ʤǉɨɰȶǉȢȢȈȶǼɰƹƃȟǉȶǉǉȶƃƺȃɽǉɨɁɥȃƃȶǼȈȶǼʍȈɽіўјўɁǹіўљќ
ɽǉ ʤȈȶǁǉȶӗ ȟȈǉɰɽ Ǽɨƃ ʤɁɁɨ ʤǉɨɰȈǉɰ ʍȈɽ іўљўӗ ǁȈǉ ȃȈȚ ƃƃȶ ǁǉ
˃ȈȚȟƃȶɽɁȶǁǉɨɨʍȈȴʍȈɽǼǉȴǉɽǉȶȴɁɽɁɨɽƃɰɰǉȶʤǉɨƹǉɨǼɽӝřƃȶ
ǁǉǁɨȈǉɁɥȶȈǉʍʥɰƃȴǉȶǼǉɰɽǉȢǁǉÇɁɨɽɁȶɰӗƹȢȈȚǹɽǁǉǉǉɨɰɽǉ
ȈȶȃǉɽƃɽǉȢȈǉɨʤƃȶǼɨƃӗǉȶǁǉɽʥǉǉƃȶǁǉɨǉȈȶɨǉɰɥǉƺɽȈǉʤǉȢȈȚȟȃǉɽ{ʍǉʤƃɨƃӸȴʍɰǉʍȴʤƃȶȢɽƃ{ɨƃƺȈƃǉȶȈȶȃǉɽƃʤƃȶƃ
:ǉȶɽɨɁǁǉKɰɽʍǁȈɁɰ:ȃǉ{ʍǉʤƃɨƃӝ
Aǉ ÇɁɨɽɁȶ ȶɽǉɨӗ ɨǉǉǁɰ Ȉȶ ȃǉɽ ƹǉ˃Ȉɽ ʤƃȶ ǉǉȶ ƃƃȶ˃ȈǉȶȢȈȚȟ
ȴǉƺȃƃȶȈɰƺȃ ǉȶ ɰɥɁɨɽȈǉǹ ƃʍɨƃӗ Ǽǉǉǹɽ ǁǉ ʤȈɰȈǉ ʤƃȶ KɨȶǉɰɽɁ
© Marco Antonio Teixeira

{ʍǉʤƃɨƃɁɥ˃ȈȚȶƺɁȶɽȈȶǉȶɽȴǉǉʤɁɨȴӖǉǉȶɰƃȴǉȶȃƃȶǼǉȶǁ
ǉȶ ȢǉʤǉȶǁȈǼ ǼǉȃǉǉȢӗ ǁɁɁɨǁɨɁȶǼǉȶ ʤƃȶ ȴǉȶɰǉȢȈȚȟȃǉȈǁ ǉȶ
ȟɨƃƺȃɽɰʤǉɨȃɁʍǁȈȶǼǉȶӝ Aǉ ĀɁǁǉɨɁɰƃ  Ȉɰ ǉǉȶ ʤƃȶ ǁǉ Ԇʤǉhikels’ van zijn politieke visie die het traject van zijn toeȟɁȴɰɽȈǼǉ ɰɽɨȈȚǁ ʍȈɽɽǉȟǉȶǉȶӝ Çǉɽ ˃ɁƃȢɰ ǁǉ ʤȢǉʍǼǉȢɰȢƃǼ ʤƃȶ
ǉǉȶʤȢȈȶǁǉɨӗɰɽʍʥǉȶǁǉɁȴʥǉȶɽǉȢȈȶǼǉȶʤƃȶǁǉȴɁɽɁɨǁǉ
ȢɁɁɥʤƃȶїѕɰɽǉӸǉǉʍʥɰǉɥɁȢȈɽȈǉȟǉǉȶƺʍȢɽʍɨǉȢǉǼǉɰƺȃȈǉǁǉnis voort over paden die nooit tevoren zijn verkend.
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Detail van de
ÇɁɨɽɁȶњѕѕʍȈɽ
іўјўӗǉȈǼǉȶǁɁȴ
ʤƃȶ{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃӗ
ǉǉȶȃʰƹɨȈǁǉȴɁǁǉȢ
waarin moderne
onderdelen zitten
ʤǉɨʥǉɨȟɽʍȈɽǼǉƹɨǉȟ
ƃƃȶɁɨȈǼȈȶǉȢǉɰɽʍȟȟǉȶӝ
{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃȈɰǉǉȶ
renovatiespecialist
van historische
ȴɁɽɁɨǉȶӝĩȈɽ˃ȈȚȶ
atelier komen onder
ƃȶǁǉɨǉǁǉĄɁʰƃȢ
KȶˎǉȢǁŚ:Ýʤƃȶіўљіӗ
ǁǉƃɨȢǉʰӸAƃʤȈǁɰɁȶ
іїѕѕʤƃȶіўљќɁǹǁǉ
ěɨȈʍȴɥȃÃɁǁǉȢɁěȈǼǉɨ
ііѕʤƃȶіўњњӝ

CITROËN 2CV - 2PK
70TH ANNIVERSARY

02.04.18
2CV PARADE
WWW.CITROEN-EVENTS.BE/
2CV-PARADE

31.03.18
29.04.18
PARC DU CINQUANTENAIRE 11, 1000 BRUSSELS
WWW.AUTOWORLD.BE
IN THE SPOTLIGHT
AT AUTOWORLD
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{KÇKěÇÝ{ÃKKĄřÇAKÃ¸KČӳKĄřĄÇ{ә
@THEMILESMAGAZINE

@ MILES_MAGAZINE

#GASTRONOMIE

#REIZEN

#AUTO

#FASHION

ŚÝĄAřÇyÇĩ¸AřÇÝÇŹK{KÇě¸KÃKÇAĄřKĄČӳ:ÝÃÃĩÇěť
OP FACEBOOK EN INTAGRAM!
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MILES

© Sotheby’s

SUBCULTURE

BASQUIAT
ǉɽǉʯɥɁӸǉʤǉȶɽ
Het is een best ongewoon event om uitgebreid aan te kondigen, maar dit moet je
weten: de ‘Fondation Louis Vuitton’ verwelkomt het oeuvre van Jean-Michel Basquiat
vanaf volgende oktober en dat slechts voor enkele maanden. Te zien: een honderdtal
doeken van de verafgode kunstenaar (die er niet lang van heeft kunnen genieten, want
eind jaren 80 is hij aan een overdosis overleden, waarmee hij tot de club van artiesten
is toegetreden die op de leeftijd van 27 jaar zijn overleden. Sommige werken zijn nooit
eerder vertoond en de kunstgeschiedenis zet dat hier recht. Hou je niet van gekrabbel?
Niets aan de hand. Wij gaan minstens uit pure nieuwsgierigheid, want vergeet niet dat
een Basquiat duur verkocht wordt, duurder dan zijn vriend Warhol. Het record: 110,5
ȴȈȢȚɁǉȶǁɁȢȢƃɨӝŚǉɥȢƃȶȶǉȶƃȢǉǉȶʥǉǉȟǉȶǁĀƃɨȈȚɰǉȶ˃ʍȢȢǉȶǁǉǼɁǉǁǉɨǉːǉʯȃǉƹƹǉȶɁȶɰ
bezoek op de sociale netwerken te delen. Als je Basquiat niet ten minste één keer hebt
gezien (en daarover op Instagram hebt gepost), dan heb je het (artiesten)leven aan je
laten voorbijgaan.
°ʍȢȈǉɽɽǉAǉƹɨʍʯǉȢȢǉɰ
Van 3/10/2018 tot 19/1/2019,
fondationlouisvuitton.fr
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l/TSFYMFS,WNKąYM

BINNENSTEBUITEN
Om te bewegen zonder te bewegen, hebben we de truc al lang gevonden:
gewoon een scherm aanzetten, een cinemaatje of een stream.
Juliette Debruxelles

l/TSFYMFS,WNKąYM

DE ZEE OF DE BERGEN?
MOUNTAIN
Cineaste Jennifer Peedom voert de stem van Willem Dafoe
naar de hoogste toppen van de wereld. Om hoog te gaan,
heel hoog richting het heel mooie.
In de bioscoop vanaf 4/4

OCEAN’S 8
Wanneer Gary Ross Sandra Bullock, Rihanna, Katie
Holmes, Cate Blanchett, Dakota Fanning, Anne
Hathaway, Kim Kardashian aan het stuur zet van
de ‘Ocean’s’-exploitatie, dan draagt hij een tiental
vrouwen de macht over om Hollywood (opnieuw)
aan hun voeten te krijgen. Missie van deze inbraak?
Een halssnoer. Quod erat demonstrandum.
In de bioscoop vanaf 13/6
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SUBCULTURE

WILD OF GETEMD?
CHIEN
Samuel Benchetrit brengt Vincent Macaigne, Bouli Lanners en
Vanessa Paradis samen om het
verhaal te vertellen van een man
die alles heeft verloren en wordt
opgevangen door de baas van
een dierenwinkel. Woef!
In de bioscoop vanaf 2/5

ISLE OF DOGS
De nieuwe en erg verwachte Wes Anderson - in een ouderwetse animatieˎȢȴӸȃǉǉǹɽǁǉǉǉȶʤɁʍǁȈǼɰɽǉǉȶȴǉǉɰɽ
vanzelfsprekende en dus allergekste
synopsis: de stemmen van Scarlett
Johansson, Bill Murray, Tilda Swinton,
Jeff Goldblum en ook nog Harvey Keitel
casten om de woelige tocht te volgen
van een kereltje dat op zoek is naar zijn
hond. Alles gebeurt in Japan (een nauwelijks vermomde knipoog naar ‘Lost in
Translation’).
In de bioscoop vanaf 20/6

KOPPIJN OF COKELIJN?
COBAIN
Een zoon en zijn
moeder. Zij heeft
zich nooit echt om
hem bekommerd.
Hij houdt zielsveel
van haar. Wanneer
hij verneemt dat ze
opnieuw moeder
wordt, staat hij verward
voor een verontrustend
dilemma.
Van Nanouk Leopold,
met Bas Keijzer, Naomi
Velissariou, Wim
Opbrouck…

NICO, 1988
Christa Päffgen, 48
jaar, bundelt al haar
krachten om solo
door Europa te toeren.
Christa Päffgen, dat is
Nico. De onvoorstelbaar
hemelse vrouw van The
Velvet Underground.
Dat jaar betekent een nieuwe start: die
van haar carrière en haar rol als moeder...
Van Susanna Nucchiarelli, met Trine
Dyrholm, John Gordon Sinclair…

In de bioscoop vanaf 18/4

In de bioscoop vanaf
2/5

77

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

:ʍȢɽʍʍɨƺɁȶˎɽʍʍɨ

VIJF KERELS EN EEN MEISJE
Enerzijds de makers van de kunst en het design van vandaag. Anderzijds de frisheid
van een jonge veelvoudig briljante kunstenares.
Juliette Debruxelles

ZIJ MET Z’N VIJVEN
Vijf afgestudeerde jongens van de
Academie Beeldende Kunsten Maastricht, vrienden in het leven, ontwerpers voor het echt. Damien Gernay,
Fabian von Spreckelsen, Kaspar Hamacher, Valentin Loellmann, Jonas
Loellmann. ‘Wij zijn een gezellige
groep mensen die binnen hetzelfde
domein werken, zonder evenwel een
collectief of gemeenschap te vormen.’ Hout, metaal, ideeën, talent.
(Absoluut) gaan zien.
‘Season VII – Die Werkstatt, Sculptural
Furniture Design & Photography’, tot
6 mei in Spazio Nobile, Franz Merjaystraat 142, Brussel.

© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann
© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann

© Bruno Timmermans

spazionobile.com
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SUBCULTURE

ZIJ OP D’R EENTJE
Claire Laffut. Schilderes, maakster van
vergankelijke schoonheid, mannequin.
Kunstenares. Vooral. En zangeres vanuit
de bezieling. Liedjes van vandaag met
klanken van altijd. Mengelingen, helder,
fris. Als de postpuberteit niet zou bestaan,
dan had zij ze bedacht en vervolgens getemd in enkele geliefkoosde songtracks.
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© 2018 Sarah Schlumberger

© Jonas_Loellmann

Ontdek de clip van haar single ‘Vérité’
op YouTube.

HET WHATSAPP-INTERVIEW:

CHRISTOPHE LEEMANS, EEN HIGHBROW-ARCHITECT, VERTELT ONS OVER HET
LOUVRE ABU DHABI, EEN VAN DE ALLERNIEUWSTE TOPMUSEA IN DE WERELD.
De Franse architect Jean Nouvel heeft op het eiland Saadiyat (‘Geluk’ in het Nederlands) een wonder verricht door het
¸AʤɁɁɨɽǉɰɽǉȢȢǉȶƃȢɰǉǉȶȴʍɰǉʍȴɰɽƃǁɁʤǉɨǁǉȟɽȴǉɽǉǉȶȈȴȴǉȶɰǉ˃ʥǉʤǉȶǁǉȟɁǉɥǉȢǁȈǉȃǉɽȢȈƺȃɽˎȢɽǉɨɽӗȶǉɽ˃ɁƃȢɰǉǉȶ
ԆȴɁʍƺȃƃɨƃƹȈǉȃԇӸƃɨƃƹǉɰȟɽɨƃȢȈǉʥǉɨȟӸʥƃƃɨƺʍȢɽʍɨǉȶȈȶǁȈƃȢɁɁǼɽɨǉǁǉȶӗɁǹɰɥɨǉȟǉȶʥǉȢȈǉʤǉɨɁʤǉɨǁǋʍȶȈʤǉɨɰǉȢǉƺʍȢɽʍʍɨӗԆȃǉɽ
beste wapen tegen de barbarij’. Zowel de verpakking als de inhoud - de opstelling is ook van hem - zijn verbazingwekkend.
Virginie de Borchgrave

Dag Christophe Alvast bedankt dat je het spel
meespeelt Beginnen we eraan?

ÝȟǋӗřȈɨǼȈȶȈǉӝȟƹǉȶȃǉȢǉȴƃƃȢȟȢƃƃɨʤɁɁɨȚǉȈȶɽǉɨʤȈǉʥӝ
Ik veronderstel dat we in de montage kunnen
knippen…

We komen dan terug bij mijn eerste vraag... complexiteit
Laat ons het over het gebouw zelf hebben: ‘toverachtig
ȴʍɰǉʍȴӗȃǉǁǉȶǁƃƃǼɰǉȴǉǁȈȶƃӗƺɨʍȈɰǉɰƺȃȈɥǁǉɨȟʍȶɰɽǉȶӗ
ȃǉɽřǉȶǉɽȈǡʤƃȶǁǉʥɁǉɰɽȈȚȶӗǉȶ˃ӝŚǉȟʍȶȶǉȶǁǉȢɁʤǉȶǁǉ
beeldspraak niet meer volgen die we in de pers en elders
tegenkomen. Wat denk je ervan? Een architecturale
krachttoer of niet?
14:29

14:01

14:02

14:02

Op dit vlak is het een uitstekende keuze geweest om de
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨɽɁǉɽǉʤǉɨɽɨɁʍʥǉȶƃƃȶǉǉȶɽɁɥˎǼʍʍɨƃȢɰ°ǉƃȶ
Nouvel. Zijn bureau is in staat om een indrukwekkend aantal
ǉɰɽȃǉɽȈɰƺȃǉӗƺʍȢɽʍɨǉȢǉǉȶɽǉƺȃȶȈɰƺȃǉɥƃɨƃȴǉɽǉɨɰɰƃȴǉȶɽǉ
brengen en te integreren in een architecturaal werk dat de
ȴǉȶɰǉȶʤƃȶȃʍȶɰɁȟȟǉȶƹȢƃƃɰɽӗ˃ɁƃȢɰȃǉɽ{ʍǼǼǉȶȃǉȈȴȈȶ
Bilbao er ook een ‘monument’ van heeft gemaakt.
14:37

ÇǉǉӗʥǉȟȶȈɥɥǉȶȶȈǉɽӖʥǉ˃ȈȚȶȟɁɨɽǉȶƹɁȶǁȈǼӝAƃɽȈɰȃǉɽ
principe.
14:04

ÝȟǋӗǼɁә

14:04

De verpakking op zich alleen is het bezoek evenveel
waard als de inhoud.

Cultuur gebruiken als strategie voor economische
ǁȈʤǉɨɰȈˎǡɨȈȶǼӖƹǉȶȚǉǉǉȶʤɁɁɨӸɁǹǉǉȶɽǉǼǉȶɰɽƃȶǁǉɨӞ 14:08
Voor. Op voorwaarde dat ze tot een reële ontwikkeling
ȢǉȈǁɽӗǉȶʤǉɨǁǉɨɁɁȟǁǉȟʍȶɰɽɥɨɁȴɁɁɽɽǉȶʤɁɁɨǁǉȢǉ
ʤƃȶǁǉԆɁɨȈǼȈȶǉȢǉƺɨǉƃɽȈǉԇӗǁǉʤǉɨɰƺȃǉȈǁǉȶȃǉȈǁǉȶǁǉ
kunstenaars.

Ik gebruikte het adjectief ‘verbazingwekkend’ in mijn
inleiding en in mijn ogen vat dit de algemene indruk
bijzonder goed samen
14:40
AɁɁɨǉǉȶȢʍƺȃɽȈǼӗȢȈƺȃɽӗɰɥȈɨȈɽʍǉǉȢӗǹɁȶȟǉȢǉȶǁǉȶǁɁɁȢȃɁǹƃƺȃɽȈǼ
ǼǉƹɁʍʥɽǉƺɨǉǡɨǉȶӗȃǉǉǹɽ°ǉƃȶÇɁʍʤǉȢǉǉȶɰƺȃǉɨɥ˃ȈȶȶȈǼǉ
nieuwe lezing gehouden van de plaatselijke traditionele
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨӝ{ǉǉȶɥƃɰɽȈƺȃǉӗȴƃƃɨǉǉȶȃǉǁǉȶǁƃƃǼɰɥɨɁȚǉƺɽ
met autochtone wortels. De vraag brandt me op de lippen:
ȃɁǉ˃ɁʍȚȈȚӗȈȶ˃ȈȚȶɥȢƃƃɽɰӗƃƃȶǁǉɰȢƃǼ˃ȈȚȶǼǉǼƃƃȶӞ

14:11

100% akkoord! Als eerste in zijn genre om buiten
yɨƃȶȟɨȈȚȟǁǉɥɨǉɰɽȈǼȈǉʍ˃ǉƹǉȶƃȴȈȶǼ¸ɁʍʤɨǉɽǉǁɨƃǼǉȶӗ
met een overeenkomst tussen Parijs en Abu Dhabi van
bijna een miljard euro; met een beperking in de tijd (30
ȚƃƃɨӰӗћѕѕʥǉɨȟǉȶӯјѕѕǼǉȟɁ˃ǉȶʍȈɽǁǉƺɁȢȢǉƺɽȈǉʤƃȶȃǉɽ
nieuwe museum en 300 in bruikleen gegeven door het
¸ɁʍʤɨǉӰʤƃȶƃȢȢǉɁɨȈǼȈȶǉǉȶɽȈȚǁɥǉɨȟǉȶӗǉȶ˃ӝӗǁǉȶȟȚǉǁƃɽ
het LAD het symbool bij uitstek kan worden van het
‘universele museum’ wereldwijd?
14:18

Nee.

14:40

Hahaha

Waarom?

14:41

Waarom niet?

14:42

De plattegrond die onder de koepel van het LAD verscholen
˃ȈɽӗȢǉʍȶɽǁȈƺȃɽƃƃȶƹȈȚǁǉȟȢƃɰɰȈǉȟǉʥǉɰɽǉɨɰǉǉȶ˃ǉȢǹɰyɨƃȶɰǉ
ȴʍɰǉɁǼɨƃˎǉӝÃƃƃɨÇɁʍʤǉȢȃǉǉǹɽǁǉɰƺȃȈɽɽǉɨǉȶǁǉɥɨǉɰɽƃɽȈǉ
neergezet om het op een manier te doen dat de oosterse
cultuur ze de facto de hare kan maken.

14:19

Je bent best stellig

14:39

14:20

14:46

Zelfs al moeten we erkennen dat het LAD een
ʍȈɽ˃ɁȶǁǉɨȢȈȚȟǉɁȶǁǉɨȶǉȴȈȶǼȈɰӗʥǉȴɁǼǉȶɁȶɰȢǉǼȈɽȈǉȴ
vragen stellen over alle redenen die aan de grondslag van
dit project liggen.

°ǉɥɨƃƃɽȶʍɁʤǉɨÇɁʍʤǉȢӗȶȈǉɽɁʤǉɨ¸ǉǉȴƃȶɰӘ

14:23
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SUBCULTURE

Ik zou me ondergedompeld hebben in alle boeken over
ȴʍɰǉʍȴƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨӗȈȟ˃ɁʍƃȢȢǉǼɨɁɽǉȴʍɰǉƃɁɥǁǉ
ƃƃɨǁǉƹǉ˃ɁƺȃɽȃǉƹƹǉȶӗɁȴȴǉǉɨʤƃȶɽǉǁɁɁɨɽɨǉȟȟǉȶӗɁȴ
ɽǉƹǉǼɨȈȚɥǉȶȃɁǉ˃ǉʥǉɨȟǉȶǉȶɁȴʍȈɽɽǉʤȈȶǁǉȶȃɁǉ˃ǉӗ
ʤȈƃǁǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨӗǁǉʍȶȈʤǉɨɰǉȢǉƃɨɽȈɰɽȈǉȟǉɥɨɁǁʍƺɽȈǉɽɁɽ
haar recht kan laten komen.
14:51

ȶǁǉɨǁƃƃǁӝÃƃƃɨȃǉɽɁɁɨɰɥɨɁȶȟǉȢȈȚȟǉǁɁǉȢʤƃȶǁǉ˃ǉȴʍɰǉƃȈɰ
om elke sterveling de kans te geven de artistieke rijkdommen
uit de hele wereld te ontdekken en ervan te genieten. En we
weten maar al te goed dat het veel gemakkelijker is voor een
museum om een erkend kunstenaar tentoon te stellen in
plaats van een potentiële ster.
15:09
ÃƃƃɨʤǉɨǼȈɰȚǉȶȈǉɽӖȃǉɽ¸AȈɰǉǉȶʍȈɽ˃ɁȶǁǉɨȢȈȚȟʥǉɨȟӝ

KǉȶȴɁɁȈǉǉȶȴɁǉǁȈǼǉƃƃȶɥƃȟәȟʥǉǉɽȶȈǉɽɁǹȚǉȴǉɽǋǋȶ
leven genoeg had gehad om dit te verwezenlijken. 14:54

Waarschijnlijk niet.

ÃɁɁȈǉƺɁȶƺȢʍɰȈǉӝǉǉȢǉɨǼƹǉǁƃȶȟɽ:ȃɨȈɰɽɁɥȃǉʤɁɁɨȚǉ
medewerking aan dit interviewformat.
15:15

14:54

Ik hoop dat je wat aan ons gesprek hebt. We hadden
natuurlijk nog uren kunnen doorpraten! Zoals over de
ʤɨƃƃǼʥƃƃɨɁȴȈȶȃǉɽ¸AȶȈǉɽǋǋȶȟʥȈȚȶǉȶǁȶƃƃȟɽʤƃȶ
ÃɁǁȈǼȢȈƃȶȈӗȶɁƺȃǁǉřǉȶʍɰʤƃȶ9ɁɽɽȈƺǉȢȢȈɽǉƹǉɰɥǉʍɨǉȶ
is. We zien wat men ons wil tonen... De culturele
universaliteit is een met zorg aangepast verlangen.
15:17

Een laatste vraag We weten dat Jean Nouvel het voorrecht
heeft genoten om het eerste stuk van The Cultural District te
ɥȢƃƃɽɰǉȶӗǉǉȶȴʍɰǉƃȢǉɥʍ˃˃ǉȢǁȈǉɁɥǁȈɽʤɁɁɨȃǉǉȶʤǉɨȢƃɽǉȶ
eiland wordt aangelegd. Er zijn nog verscheidene andere
musea voorzien van de hand van de meest prestigieuze
ȶƃȴǉȶʍȈɽǁǉ˃ǉʥǉɨǉȢǁӗƃȢȢǉȶĀɨȈɽ˃ȟǉɨĀɨȈ˃ǉӸʥȈȶȶƃƃɨɰӯȚǉȟʍȶɽ
ǁȈɽǁǉÇɁƹǉȢɥɨȈȚɰʤƃȶǁǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨȶɁǉȴǉȶӰӗʥƃƃɨɁȶǁǉɨ
ěƃǁƃɁȶǁɁӗÇɁɨȴƃȶyɁɰɽǉɨӗyɨƃȶȟ{ǉȃɨʰǉȶʥȈȚȢǉȶŹƃȃƃ
Hadid. Hoe sta jij tegenover deze sterrenarchitectuur? 14:55
‘Het maffe project van de Verenigde Arabische
Emiraten met het 5 musea-eiland.’

15:09

Nu wagen we ons op glad ijs met een invalshoek
die waarschijnlijk niet veel te zoeken heeft in een
lifestylemagazine ;-)

14:57

Je krijgt onmiddellijk zin om er naartoe te gaan en
ervoor te zorgen dat een verre bestemming op de route
ligt met vanzelfsprekend een tussenstop van enkele
dagen!
15:01
Het is eigen aan de sterrenarchitectuur om een beperkt
ƃƃȶɽƃȢǼɨɁɽǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽǉȶɁɥǁǉʤɁɁɨǼɨɁȶǁɽǉɥȢƃƃɽɰǉȶӗ
net zoals op kunstbeurzen steeds dezelfde kunstenaars
te zien zijn die veel publiek aantrekken. Behalve dat ze
ǉɨȟǉȶǁ˃ȈȚȶʤɁɁɨȃʍȶȟʍȶȶǉȶӗȴƃȟǉȶǁǉ˃ǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽǉȶ
volledig deel uit van een commercieel systeem.
15:01
Andere steden hebben meer durf getoond en zijn niet
bang geweest om op basis van een wedstrijd hun grote
architectuurprojecten aan onbekenden toe te vertrouwen.
Dat zou een grotere variëteit brengen en voorkomen dat
het architectuurbeeld wordt ‘vastgenageld’ door een kleine
ǼɨɁǉɥӗƃȢɰʥƃɨǉȃǉɽǉǉȶɰɁɁɨɽɰɽƃƃɽɰƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍʍɨӝ
15:05
AƃɽȟȢɁɥɽӗȴƃƃɨȃǉɽǁɨƃƃǼɽɁɁȟƹȈȚɽɁɽȃǉɽɁɥʥǉȟȟǉȶ
van algemene belangstelling voor architectuur en
kunstenaars. Het is aan ons om een onderscheid te
maken en ons niet tot die architectuur te beperken! Laat
de opvoeding en de kritische geest hun rol spelen. 15:06
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15:20

© Julien Nobuo Sakamoto Pik

Happy ending - Playlist

Nicholas Lewis, redactiedirecteur van The Word Radio.

CRÈME DE LA CRÈME
VOOR DE OREN
Podcasts, independant producers, augmented radio (lees gefacebookt of geïnstragramd)
gepersonaliseerde radio, viral... Webradio’s hertekenen het radiolandschap van morgen.
We zoomen in op een van de meest geavanceerde van Brussel: The Word Radio.
Louise Apple

W

e zenden al lang niet meer uit vanaf een schip op de Noordzee of een Londens dak om undergroundpareltjes de wereld in te sturen voor een publiek
dat genoeg heeft van de traditionele FM-zender... De methode en het materiaal zijn veranderd, maar de logica achter de webradio’s is dezelfde. Een
alternatief, een nieuw potentieel. Het internet heeft het voordeel om zo goed
als alle hinderpalen voor de programmering weg te nemen. Deze herwonnen vrijheid maakt van
webradio de nieuwe experimenteerruimte waar talent kan groeien.

DE SOUND VAN
NICHOLAS LEWIS 

DE ALLERNIEUWSTE IN BRUSSEL?

1. Ginuwine - ‘Pony’

The Word Radio, een Online Community Radio gelanceerd door het magazine The Word wil op
het internet weinig gekend talent uit de Belgische muziekscene live uitzenden (producers, dj’s,
labels, bookers, muziekprogrammators, vinylverzamelaars, hedendaagse artiesten). Een technisch hoogstandje waarmee je een oor op de wereld hebt, de klok rond 7 dagen op 7 artiesten
van nu live kunt horen en zien: via theword.radio en de facebookpagina van The Word.

2. 2Pac Feat. K Ci & JoJo - ‘How Do You

HET ALLERNIEUWSTE VERNIEUWEN
Sinds zijn lancering eind 2017 heeft The Word Radio één enkel streven: muziek delen, maar
dan alleen de goede. De formule gaat voor een zo groot mogelijke zuiverheid, kijk maar naar
de website. Er is genoeg aan enkele tientallen presentators en muziekliefhebbers van hier en
elders om het platform te voeden. Bovenop de allerfijnste selectie die non-stop speelt, worden
er regelmatig liveshows uitgezonden. Zijn bedenker en programmadirecteur geeft ons zijn
favoriete playlist.

(Redactiedirecteur van The Word)

Want It’
3. Dr. Dre Feat. Snoop Doggy Dogg ‘Nothing but a G Thang’
4. Blackalicious - ‘Rock the Spot’
5. Latyrx - ‘Lady Don’t Tek No’
6. Tha Alkaholiks - ‘No Hands Out’
7. Jonwayve - ‘Minerals & Gems’
8. Tha Dogg Pound - ‘What Would You Do’
9. Funkdoobiest - ‘Superhoes’
10. Dr. Dre Feat. B-real - ‘Puppet Master’

Magazine: thewordmagazine.com, radio: theword.radio
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