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De tijd vliegt. Met een woeste neiging om te versnellen.
Normaal, alles is een kwestie van perceptie…
Op je twintigste lijkt een jaar langer te duren dan op je vijftigste, ten opzichte van het volledige bestaan dat je geleefd-beleefd hebt. Het is wisȟʍȶǁȈǼӝǉɽȈɰˎȢɁɰɁˎɰƺȃӝKȶǉɨȈɰȶȈǉɽɰǁɨƃȴƃɽȈɰƺȃƃƃȶӝǉɽƹǉɰǉǹǁƃɽȃǉɽ
hier om de meest onschatbare rijkdom gaat, geeft je namelijk zin om er
ten volle van te genieten. Tussen de herinnering aan gisteren en grote ambities.
En deze gekke droom die de mensen delen: ernaartoe reizen. Zoals in de
canons van de cinema: ‘Back to the future’ van Robert Zemeckis, ‘Groundhog day’ van Harold Ramis, ‘Je t’aime, je t’aime’ van Alain Resnais, ‘Terminator’ van James Cameron, of ‘12 monkeys’ van Terry Gilliam. Fantastische
zoektochten, unieke avonturen. Manieren om je eraan te herinneren dat
de tijd voorbijvliegt. En dat die tijd het daarom verdient om van de allerhoogste kwaliteit te zijn wanneer het erom gaat hem in het oog te houden, en aan je pols te dragen.
De tijd is dit basisbeginsel waar je goede lessen uit trekt. Met je tijd leven,
is precies bij de tijd zijn!

ONS DIERBAARSTE GOED:
DE TIJD
Juliette Debruxelles
Hoofdredactrice

Boekhouding
Evelyne Van Loocke
evanloocke@produpress.be
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WEDSTRIJD
Gratis bijlage van AutoGids en AutoWereld

WIN EEN 3-DAAGS

VERBLIJF IN DENEMARKEN
AAN HET STUUR VAN DE NIEUWE
FORD FOCUS VIGNALE CLIPPER!
De nieuwe Ford Focus Clipper biedt de stijlvolle looks van
de vijfdeurs Ford Focus maar ook een koffervolume tot
maar liefst 1.653 liter.
Een ruime keuze aan uitvoeringen met elk een eigen
karakter, waaronder de sportieve ST-Line en de luxueuze
Vignale, klinkt kieskeurige Focus-kopers als muziek in de
ɁɨǉȶӘȶǉɽƃȢɰǁǉɰɥǉƺȈˎǉȟɁɥǁǉʥƃǼǉȶƃǹǼǉɰɽǉȢǁǉ
Bang & Olufsen geluidsinstallatie met zijn vermogen van
675 watt en 10 luidsprekers.

INFOS EN INSCHRIJVING:
ŚŚŚӝĩěÝ{AČӝ9KӕyÝĄAӳř{Ç¸KյյŚŚŚӝĩěÝŚKĄK¸Aӝ9KӕyÝĄAӳř{Ç¸K
AKK¸ÇÃKěÝěіћӕіїӕіѝÝÃїјњўӝ
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OP HET PROGRAMMA
ĄÝAěĄĀÇKěČěĩĩĄřÇAKyÝĄAyÝ:ĩČř{Ç¸K:¸ĀĀKĄ
9KŹÝK¶ÇKě9ծÝӳÃĩČKĩÃ
9KŹÝK¶ÇAK9ծÝӳy9ĄK¶KÇ
ÝÇěAK¶¶Ç{řÇAKÇKÃĄ¶KÇ
їÝřKĄÇ:ěÇ{KÇÇKKÇÝěK¸

јӗњӳћӗѕ¸ӕіѕѕ¶Ã
ўіӳіјћ{ӕ¶Ãӭ:ÝїÃĀČӮ

ÃȈȢȈǉʍӸȈȶǹɁɨȴƃɽȈǉ9іўӣѕјӣїѕѕљӖʥʥʥӝȶȢӝǹɁɨǁӝƹǉӣȴȈȢȈǉʍӝ
:ÝїÃĀČʤǉɨƹɨʍȈȟӸǉȶʍȈɽɰɽɁɁɽǼǉǼǉʤǉȶɰ˃ȈȚȶǼǉɽǉɰɽǁɁɁɨyɁɨǁӗȴƃƃɨȶɁǼȶȈǉɽˎȶƃƃȢǼǉȃɁȴɁȢɁǼǉǉɨǁӝřǉɨƹɨʍȈȟǉȶʍȈɽɰɽɁɁɽǼǉȢǁȈǼʤɁɁɨǁǉ
ʍȈɽʤɁǉɨȈȶǼ ȴǉɽ ƹƃȶǁǉȶ ˃ɁƃȢɰ ƹǉɰƺȃɨǉʤǉȶ Ȉȶ ǁǉ ɰɽƃȶǁƃƃɨǁʍȈɽɨʍɰɽȈȶǼӝ ÝɥɽȈɁȶǉȢǉ ƹƃȶǁǉȶ ȟʍȶȶǉȶ ǉǉȶ ƃȶǁǉɨǉ :Ýї-uitstoot en verbruik tot
ǼǉʤɁȢǼȃǉƹƹǉȶӝ{ǉǉǹʤɁɁɨɨƃȶǼƃƃȶʤǉȈȢȈǼȃǉȈǁӝyɁɨǁӝƹǉ
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MELTING-POT
Bezitten en zien zitten.
°ʍȢȈǉɽɽǉAǉƹɨʍʯǉȢȢǉɰ

DE BOSE

DE BOSS

AǉǼǉȢʍȈǁɰƹƃɨɨȈǧɨǉǁɁɁɨƹɨǉȟǉȶ˃ɁȶǁǉɨʍȈɽȚǉȃʍȈɰɽǉȟɁȴǉȶӝ
ȶɽǉǼɨƃȢǉɰɽǉɨǉɁȴǉɽɰȢǉƺȃɽɰǋǋȶƹɁʯǁƃȶȟ˃ȈȚɽʥǉǉɰɥǉƃȟǉɨɰǁȈǉ
ȈȶɽǉǼǉȶǼǉɰɽǉȢǁǉɨȈƺȃɽȈȶǼɰɽƃƃȶӗʥȈˎǉȶƹȢʍǉɽɁɁɽȃӯǁǉƹƃɰȈɰӰӗ
perfect design en hoogstaande eenvoud. En vanaf het nieuwe jaar,
toegang tot Apple AirPlay2!

KǉȶȶɰɽƃǼɨƃȴӸƃƺƺɁʍȶɽǁƃɽȚǉʤɁȢǼɽɁȴȴǉɽȚǉɽȈȚǁȴǉǉɽǉ˃ȈȚȶӞ
Het is kristianhaagen. De journalist, zakenman en auteur van
ȴǉǉɨǁǉɨǉƃƃȶȃǉɽʍʍɨʥǉɨȟǼǉʥȈȚǁǉƹɁǉȟǉȶӗǁǉǉȢɽ˃ȈȚȶɥƃɰɰȈǉȈȶ
ǉǉȶȃǉǉȢӗȃǋǋȢƺȃȈɧʍǉʤǉɨɰȈǉȴǉɽ˃ȈȚȶўћӗўȟƃƹɁȶȶǉǉɰӝ

Bose, € 449,95

DE HOP

DE FLOP

DE SPOT

Op het moment dat we het magazine
afsluiten, wekt Samsung heftige emoties
op door op een meer dan mysterieuze
manier, via een pingpongspelletje van
ɽʥǉǉɽɰӗ˃ȈȚȶːǉʯȈƹȢǉɰȴƃɨɽɥȃɁȶǉʤɁɁɨɽǉ
stellen. De concurrentie zal het nakijken
krijgen. Naar deze gsm zit de hele geeky
planet te smachten, want hij predikt een
ɥɨɁǁʍƺɽɨǉʤɁȢʍɽȈǉӖȃǉɽƹǉɽǉɨǉɥȢɁɁȈʥǉɨȟӝ

ÃǉɽǉǉȶȶƃƃȴǁȈǉǹƃȶɰʤƃȶƹȢɁƺȟƹʍɰɽǉɨɰ
ǁɁǉɽǁɨɁȴǉȶӗȈɰǁǉěʍɨƹȈȶƃɽɁɨǉɨȈȶ
geslaagd om, voorgestuwd door een
ɽʍɨƹȈȶǉʤƃȶȴǉǉɨǁƃȶњӝѕѕѕɥȟӗѝѕѕȟȴӣʍ
te halen op het zoutmeer van Bonneville
ȈȶĩɽƃȃӝAƃƃɨȴǉǉȈɰƹȈȚȶƃӗȴƃƃɨȶǉɽȶȈǉɽӗ
ǉǉȶɨǉƺɁɨǁƹǉȃƃƃȢǁӖɁȴǼǉȃɁȴɁȢɁǼǉǉɨǁ
te worden moest de krachttoer van
Dave Spangler en zijn team ook nog een
terugritje maken. Dat is niet gelukt, maar
ǁƃȶƃȢȢǉǉȶɁǹˎƺȈǉǉȢӝŚƃȶɽȃǉɽȈɰʥǉȢǉƺȃɽ
een succes!

ŚȈɰɰǉȴ9ǉȶɰƃȢǉȴǉȶ¸ǋɁÃƃȈǼɨǉɽ˃ȈȚȶ
op zoek gegaan naar de perfecte plaats
om de echte skate vibes te ervaren, ver
van de bad-ass vibes. Ze zijn naar Asturië
getrokken, in het noordwesten van Spanje,
om er ‘All alone’ te draaien, een dromerige
ȟɁɨɽˎȢȴǼǉɰɥɁȶɰɁɨǁǁɁɁɨřƃȶɰǉȶĄɁƃɨȟ
Europe. Een droom die op rolletjes loopt,
ɽǉ˃ȈǉȶɁɥřȈȴǉɁӝ
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D E N I E U W E B E L I C H A M I N G VA N T I J D

Raidillon Curve Collection
REF 41-CiC-301

Koninginnegalerij 18, Brussel I Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen
Discover all our retailers on raidillon.com

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

VOOR GEEKS
EN IEDEREEN DIE HET WIL WORDEN
Āƃʍ˃ǉӝǉɽȈɰɽȈȚǁɁȴȚǉǉȶȟǉȢǉʍʍɨɽȚǉɰʤǉɨƃǁǉȴȈȶǼɽǉǼʍȶȶǉȶӗʤǉɨʥǉǼʤƃȶǁǉʥȈˎɰɽɨƃȢȈȶǼӝ
KʤǉȶԆǁǉǼǉǉȟǉȶԇȴǉɽǁȈɽɥƃȢǉɽƃƃȶǼƃǁǼǉɽɰǁȈǉȚǉɁǹːȈȶǉȃƃȢǉȶӝ
Nicolas Mauclet

OPGELET:
CONCENTREREN!

€ 49

Saent is een wit schijfje dat je
programmeert om bronnen van
afleiding te blokkeren, de tijd dat je
een taak afwerkt op je computer. De
oplichtende cirkel verwittigt onze
omgeving (die een beetje van alles aan
het doen is), dat jij druk-druk-druk bent.
Onmisbaar in de open space.
Saent, op saent.com

TIJD VOOR
DUMBPHONES

€ 19,99

1

ONDER HOGE
BESCHERMING

€ 68

Gedaan met loze woorden. Deze doos
met timer laat ons geen keuze meer:
je stopt er je smartphone in, start de
aftelling en dan... kan je alleen maar
wachten tot het slot terug opent. Een
goede oefening voor de zenuwen.
Kitchen Safe, op Amazon.com

2

3

APPS VOOR ‘BESCHIKBARE HOOFDRUIMTE’

Waarover gaat dit? ‘Stomme’ telefoons
in tegenstelling tot smartphones. Ze
doen niks. Behalve telefoneren en
sms’jes versturen. En voor weinig geld
bovendien. Gênant of plezant?
Thomson GSM T Link 11 Blanc, bij
Mediamarkt

1. ShutApp brengt een beetje fun in deze digitale detox. Je kunt er niet alleen mee instellen hoe
je offline gaat op je smartphone, de app maakt het vooral mogelijk om met je vrienden in competitie te gaan. Wie houdt het het langst vol?
2. Met Headspace leer je mindfulnesstechnieken om stress te laten afvloeien. Enkele minuten per
dag staat er meditatie, kalmte en rust op het programma.
3. Drunk Mode. Gedaan met sms’jes sturen terwijl je dronken bent. Deze app deblokkeert je
telefoon pas nadat je een wiskundige vraag hebt beantwoord. Onafweerbaar. (Enkel beschikbaar
op Google Play.)
4. Cloak. is een anti-sociale applicatie die de Foursquare- en Instagramgegevens van onze contacten gebruikt om ze te geolokaliseren. Diegenen die je niet wilt tegenkomen, hoef je dan alleen
maar eruit te halen. De app duidt op een kaart hun positie aan zodra ze in de buurt zijn. Gewoon
dan even een ommetje lopen!

10
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GETEST

DE EERSTE SLAAPAUTO
IN VIRTUAL REALITY

Afspraak in het mondiale hoofdkantoor van Volvo, in Göteborg, om het antwoord van de Chinees-Zweedse autobouwer
te ontdekken op de volgende vraag: ‘Wat als de baan opgaan even praktisch was als het vliegtuig nemen?’
Boris Rodesch

W

e begeven ons naar het met curiosa gevulde Volvo Cars Visitors Centre, net als de om en bij 50 internationale journalisten die op de tribune aanwezig
zijn. Het doek gaat omhoog, Volvo Cars onthult
de auto van morgen: de concept car 360c, tegelijkertijd autonoom, elektrisch, veilig en geconnecteerd.
De klassevolle, innovatieve en futuristische
360c heeft dezelfde afmetingen als de grotere
SUV’s van het merk. Zijn grote naar buiten verplaatste wielen optimaliseren de binnenruimte. 100% autonoom, zonder pedalen, noch
stuur, voorzien van een geluidssysteem en
lichtsignalen die de intenties van het voertuig
duidelijk moeten maken aan de voetgangers
en andere weggebruikers.
Volvo herinnert hiermee dat ze echt om veiligheid geven.

De uitvinder van de driepuntsgordel in 1959
mikt vandaag op de communicatie tussen
het voertuig en zijn omgeving om een cocon van veiligheid te verzekeren. Het concept
vereist op termijn een nieuwe universele veiligheidsnorm voor de communicatie tussen
autonome voertuigen. Let op dit meer dan
ʤǉɨˎȚȶǁ ǁǉɽƃȈȢӖ řɁȢʤɁ Cars heeft een veiligheidsdekking voorzien speciaal bedacht voor
zijn ‘slaapwagen’.

is duidelijk: je moet je de verloren tijd op reistrajecten opnieuw toe-eigenen. Raam voorzien
van een projectiescherm, vergadertafel en kofˎǉȴƃƺȃȈȶǉ ʤɁɁɨ ǁǉ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶǉȢǉ ɥɨǉɰǉȶɽƃɽȈǉɰӗ
vier tegenover elkaar geplaatste zetels, sfeerlicht en gekoelde champagne voor een nachtelijk ommetje, private premium slaapkamer met
opbergruimte voor de trajecten ‘s nachts... Het
ɁȶɽʥǉɨɥȈɰǉȢǉǼƃȶɽǉȶǉǹˎƺȈǡȶɽӗƃȢȢǉɰȈɰɽɁɽȈȶȃǉɽ
kleinste detail uitgedacht.

ZOALS IN ’T ECHT...

LEVE DE TOEKOMST!

Het moment is aangebroken om de verscheidene mogelijkheden van het toestel te leren
kennen. En aangezien het om een conceptcar
gaat, installeren we ons in een nagebouwde cabine en zetten we een virtualrealityhelm op. We
zijn in 2023, de auto rijdt rustig over het vak op
de autosnelweg dat is voorbehouden aan
autonome wagens. Ondertussen ontdekken we toepassingen die overwogen
worden. Slaapplaats,
mobiel kantoor, salon
of ontspanningsruimte. De boodschap

Het dringt plotseling ‘concreet’ tot ons door hoe
de Chinees-Zweedse autobouwer overweegt de
concurrentie aan te gaan met korteafstandsvluchten. De auto’s zouden ons zelf komen ophalen en op onze bestemming afzetten, na een
traject met een snelheid van 300 km/u. Gedaan
met parkeerproblemen, veiligheidscontroles,
benepen ruimte. Welkom in een persoonlijke cabine die niet moet onderdoen voor een
eersteklasvlucht.
Volvo Cars lijkt bijna klaar om zijn visie op de mobiliteit over de baan heruit te vinden. Nog maar
een paar jaartjes geduld vooraleer deze onvoorstelbare droom werkelijkheid zal worden.
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LUXURIOUS
LIVING AT THE
SEASIDE

RESIDENTIE

LAST CHANCE:
NOG 2 EXCLUSIEVE

MIDAN

APPARTEMENTEN
TE KOOP!

KNOKKE

3-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

4-SLAAPKAMERAPPARTEMENT

1 e verdieping / 6,5 m breed

2 e verdieping / volledige gevelbreedte (13 m)

Hedendaagse architectuur

Stijlvolle inrichting met luxueuze materialen

Frontaal en panoramisch zeezicht

Ruime terrassen voor- en achteraan

Topligging op het Rubensplein

Ondergrondse parking beschikbaar

BENIEUWD NAAR DE LAATSTE 2 APPARTEMENTEN?
Maak een afspraak via johan@pocpartners.com of 0470 66 90 90.

WWW.PO CPART N ER S .COM
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EN TOEN WAS ER DE SNEAKER
Terwijl Nike in november en december nieuwe modellen uitbrengt van de iconische AIR FORCE 1 (waarvan de lancering
in 1982 de basketwereld op zijn kop had gezet en bijgevolg ook de NBA), brengt Taschen van zijn kant een naslagwerk
ʍȈɽӖԆČȶǉƃȟǉɨyɨǉƃȟǉɨӝěȃǉĩȢɽȈȴƃɽǉČȶǉƃȟǉɨ9ɁɁȟԇӝіѕѕȚƃƃɨǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰʤƃȶǁǉɰȶǉƃȟǉɨǼǉˎȢǉǉɨǁǉȶɁɥǼǉǁȈǉȶǁǁɁɁɨ
Simon ‘Woody’ Wood (oprichter van het magazine Sneaker Freaker). 650 pagina’s op de kop, boordevol informatie en
anekdotes over samenwerkingen, heruitgaven en creaties. Een echte bijbel om goed geschoeid door te bladeren.
Juliette Debruxelles

E
L
C
S
U
M
MILES
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SPORTEN ALS NOOIT TEVOREN
Sporten is goed. Sporten in stijl is beter. Hoe geven we extra peps aan onze sportgarderobe om onze prestaties te
verbeteren? Dit is ons advies. Sidder en beef, David Beckham !
Nicolas Mauclet

ODELL BECKHAM JR
Deze footballspeler is door Sports
Illustrated verkozen tot ‘de best
geklede atleet van 2018’. Op zijn
25 is hij ook een van de beste
catchers van de National Football

League. Hij speelt bij de New York
Giants. En is de absolute top. Voor zijn
scores. En voor zijn look.

14
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DE JOGGING, DE NIEUWE CHINO?
In zijn haarfijn bestudeerde look heeft Kanye van de sweatpants (ja, de jogging) het
basisstuk van zijn garderobe gemaakt. Maar is het ook de hoeksteen van je casual
friday? Wel, ja! Gedaan met de chino die je al snel het imago van fils à papa geeft. Om
vandaag op een coole manier binnen de lijntjes te kleuren, trekken we een
jogging aan. Maar niet om het even hoe! Vermijd de zondagnamiddaglook
met de bijpassende trainingsvest. Kies liever voor de mooie kasjmieren
trui, de T-shirt en een paar Palladiums, Timberlands of een andere lage
laars met een hoog straatgehalte. Welkom in het tijdperk van de
sportswear.

5 NIEUWE SPORTEN OM UIT
TE PROBEREN EN DE NODIGE
NIEUWTJES AAN TE KONDIGEN
TIJDENS EEN ETENTJE:
TRICKING

1

Tricking wordt als een vechtsport
beschouwd die gymnastiekfiguren,
taekwondo, breakdance en capoeira
met elkaar verbindt.
Meer is het niet.

KANGA STYLE

2

1

2

1. Sweatpants in jersey, Onia, € 90
2. Fluwelen trackpants, Adidas, € 79,95
3. Jogging met nagels, Supreme, € 168

Niets te zien met Gangnam Style,
want hier doen we fitness op een
kleine trampoline. Ieder het zijne. Het
lijkt twee keer niets, maar het is best
efficiënt: 800 calorieën verbrand in
љњԝȴȈȶʍɽǉȶә

POUND

3

3

Een bijzonder merkwaardige sport
waarbij je stokjes gebruikt om je spieren
te verstevigen en cardio te doen. Bij elke
beweging hoor je de sticks slaan, die
het ritme bepalen. Ergens tussen dans,
fitness en muziek maken.

SWIMCROSS

4

Een 3D-sport die je in beweging
houdt op, in en uit het water.
Doeltreffend en intensief. Slechte
zwemmers moeten zich onthouden.

FUTSAL

RUSSELL WESTBROOK, DE
DANDY VAN DE SPORTSWEAR
Op de tweede plaats in de rangschikking van Sports Illustrated vinden we
Russell Westbroek. Hij is op zijn 30ste
een van de beste basketbalspelers
van zijn generatie. Als spelverdeler in
de ploeg van de Oklahoma City Thunder,
is hij de eerste speler uit de geschiedenis
van de NBA om twee seizoenen achter
elkaar een triple-double als gemiddelde
neer te zetten tijdens het NBA-seizoen 20172018. Zijn stijl zet een goeie mix van genres
neer: maatkostuum met sneakers is een van
zijn lievelingsrecepten, maar hij kan evengoed
voor een totaal monochrome lederlook gaan.
Het type kerel dat zich even lekker op zijn gemak
voelt op de frontrow van Dior als op een basketbalveld.
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5

Voor hen die liever in groep actief zijn,
is er het futsal dat bij voetbal aanleunt,
maar dan op een handbalveld. We
kennen dit natuurlijk onder de naam
van zaalvoetbal, dat een grotere
techniek vereist dan het traditionele
voetbal. Je speelt het met 5 spelers in
twee speeltijden van 20 minuten. Kort,
maar heftig.
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KLEEDKAMERMODE
EEN SPORT, EEN LOOK
Hoe kies je een performante en elegante uitrusting om de coolste kerel op de training te zijn?
Nicolas Mauclet

VOETBAL
Goed in de noppen.
1.

T-shirt in stretch, Under Armour, € 51

2. Scheenbeschermers, Nike, € 15
3. Lange short, Adidas, € 69,95
4. Nylonsporttas, A.P.C., € 245
5. Schoenen met noppen ‘Mercurial Superfly 360’,
Nike, € 79,95

RUNNING
Weet je alles over lopen op de weg? Dan is dit de outfit die je
recordtijden extra inkleden.
1.

T-shirt in jersey, 2XU, € 50

2. Nylonvest met camo-print, Patagonia, € 100
3. Short in geperforeerde stretch, Reigning Champ, € 135
4. Jersey-handschoenen, Falke, € 45
5. Sneakers Pro Running, APL Athletic Propulsion Labs, € 125
6. Sportsokken, Decathlon ‘Kalenji’, € 5
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TENNIS
Björn Borg is een van de meest stijlvolle
tennissers ooit. We inspireren ons op zijn
retrolook.
1.

Piqué-katoenen polo,
Lacoste x Novak Djokovic, € 80

2. Short in recycled polyester,
Nike, € 45
3. Sponsen haarband,
Adidas NY Pharell Williams, € 18
4. Sneakers 996 V3, New Balance, € 94,50
5. Leren tas, Wilson, € 150

OP DE FIETS
Een gestroomlijnd wielerpak in alle soberheid om je te
onderscheiden van de al te kleurige renners.
1.

Helm, POC, € 200

2. Top in stretch-jersey, Café du Cycliste, € 135
3. Short ‘tailored tech’, Mavic, € 200
4. Body Geometry-handschoenen, Specialized, € 39,90
5. Wielerschoenen, Fizik, € 200

GOLF
Hoe overtref je jezelf in deze sport die van nature stijlvol is?
Door de chique klassiekers te combineren met de sportswearreferenties.
1.

Pet, Ralph Lauren, € 45

2. Polo in stretch piqué, Dunhill Links, € 105
3. Broek, Under Armour, € 74
4. Leren golftas, SunMountain, € 640
5. Stretch wollen kousen, Alexander McQueen, € 65
6. Golfsneakers ‘Lunar Control Vapor 2’, Nike, € 180
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1

DE STIJL LIGT AAN
ONZE VOETEN
Met deze sneakers ga je harder, verder, langer.
Ze zijn de Viagra van de sportschoenen.

5
6
7
8

2
3
4
1.

HokaOne Mach Fly At Night, € 150

5. Puma Clyde Court Disrupt, € 120

2. Reebok DMX Fusion x Mita Cn3601, € 139

6. Asics Gel Quantum 360, € 190

3. Dior B22, € 1.350

7. Daniel Arsham x Adidas Futurecraft 4D, € 450

4. Nike Airmax 270, € 170

8. Adidas Solar Hu Glide, € 139,95

CATWALK NEWS
5 trends in sportswear, gezien tijdens de modeweken. Gaan we dit dragen of niet? Aan jou om te oordelen...

Regressieve
sportswear met een
Mickey-sweatshirt
bij GCDS.

Roze fluweel. In total
look, vanzelfsprekend.
Gezien bij Dolce &
Gabbana.

Een laagje meer en eentje
om het af te leren bij
Balenciaga. In dit stadium,
wordt rechtblijven een
sport op zich.
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De goeie ouwe tie&dye
is terug (en kan je
gemakkelijk zelf doen).
Gezien bij Off-White
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De kimono, de nieuwe
tracksuit? Hij vervangt
ons trainingspak met de
drie strepen. Bij Xander
Zhou.

FAST BREAKFAST
Een proteïne-ontbijt dat je biceps een kickstart geeft: zoats.

I

Louise Apple

n de ontbijtplekjes van hippe kantines gaat iedereen voor zoats. De
naam is een samentrekking van het Italiaanse ‘zucchini’ en het Engelse ‘oats’, wat staat voor courgettes met havermout, een winnend
ǁʍɁʤɁɁɨʥȈǉǉǉȶǼǉ˃ɁȶǁӗɰȶǉȢǉȶǉǹˎƺȈǡȶɽɁȶɽƹȈȚɽʥȈȢӝKǉɨɰɽǼƃƃȶǁǉ
zoats in een kom vooraleer ze afgewerkt worden met kleurrijke en
knapperige lekkernijen…
Heel wat topsporters zweren bij deze maaltijd omdat de glycemische index dicht bij nul ligt. Maar ook de sociale netwerken worden
bedolven onder de eiwitrijke porridge.
Voor de zoats der kampioenen heb je genoeg aan een geraspte courgette,
havervlokken, water of melk (dierlijk of veggie), proteïnen in poeder en
klaar is kees.
Om de eerder smaakarme courgettes te verrijken, kun je lekkere ingredienten toevoegen. Succes verzekerd!

RECEPT VOOR COURGETTE BIJ HET ONTBIJT
INGREDIËNTEN:
200 g geraspte courgettes
40 g havervlokken
1 el ongezoet cacaopoeder
Water
30 g melkweiproteïne met chocolade (het bio- en
natuurvoedingmerk Foodspring is volgens ons een van de beste.
foodspring.fr)
Voor het genot:
Geraspte kokos
Bio-chiazaad
Bio-pindaboter

WAAROM IS DIT COOL?

Noten
Schilfers cacaoboon

Omdat het de maag goed vult, vegan is en geen toegevoegde suikers bevat.
De havervlokken voorzien het lichaam van brandstof, terwijl de courgette de
watervoorziening van het organisme verzekert en een uitstekende bron van
ʤǉ˃ǉȢɰȈɰӝAǉȢǉɥǉȢɥɨɁɽǉȏȶǉȈȶɥɁǉǁǉɨƹȈȚȚǉ˃ɁƃɽɰʤɁǉǼɽȶȈǉɽƃȢȢǉǉȶїѕԝǼɨƃȴ
extra eiwitten van hoge kwaliteit toe, maar ook een smaak (chocolade,
vanille…) die de behoefte voor calorierijke afwerkingen als siroop of suiker
onderdrukt. Atleten gebruiken het liefst whey, een proteïnepoeder op basis
van melkwei dat je in speciaalzaken vindt. Het ondersteunt de aanmaak van
spierweefsel, verbetert het recuperatieproces, verhoogt de prestaties en
last but not least… doet vermageren.

BEREIDING
Doe de geraspte courgettes in een pot en voeg water toe tot ze
onderstaan. Laat 5 minuten op een middelhard vuur koken. Voeg
ǁǉȃƃʤǉɨʤȢɁȟȟǉȶǉȶǁǉȴǉȢȟʥǉȈɥɨɁɽǉȏȶǉɽɁǉǉȶǁƃƃɨȶƃіњѕԝȴȢ
water. Laat nog 2-3 minuten op een zacht vuurtje pruttelen.
Giet de zoats over in een glas of een kom. Werk af met een
genotselementje. De zoet- en suikeraddicts kunnen naar keuze
banaan, honing, agavesiroop, kaneel of vanille-extract toevoegen.
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DUEL OP HOOG NIVEAU: FRAZIER / ALI
Een geïllustreerde kijk op de meest spraakmakende rivaliteitsverhalen in de sportgeschiedenis.
Miles blikt terug op een van de heftigste en meest gewelddadige duels. Het drievoudige duel in de ring (en erbuiten)
tussen twee boksers die op alle fronten elkaars tegenpolen zijn: Joe Frazier en Mohammed Ali.
Boris Rodesch Illustratie A. Kool

20

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

J

oseph William Frazier, alias Smokin’ Joe, wordt in 1944 in Beaufort
geboren; Cassius Marcellus Clay Jr,
alias The Greatest, wordt in Louisville geboren, in 1942. In 1964
bekeert hij zich tot de islam en
neemt de naam Mohammed Ali
aan. Joe Frazier komt uit een boe-

rengezin in South Carolina. Hij groeit op tussen 13
broers en zussen en gaat op 13-jarige leeftijd van
school af om op de katoenvelden te gaan helpen,

federale rechtbank veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en wordt hem zijn bokslicentie
ontnomen. Beroofd van zijn titels mag hij bijna
vier jaar lang de ring niet meer betreden, tot hij
uiteindelijk wordt vrijgesproken door het Hooggerechtshof.

8 MAART 1971: ALI VS FRAZIER I
– THE FIGHT OF THE CENTURY

alvorens hij aan het werk gaat als uitbeender in
een slachthuis in Philadelphia. Cassius Clay is de

Frazier is op het hoogtepunt van zijn carrière, ter-

zoon van een schoonmaakster en een prenten-

wijl Ali langzaam opklimt naar zijn beste niveau

kunstenaar, die beide voor gegoede blanke fa-

van weleer. Voor de eerste keer in de geschie-

milies werken. Het verhaal gaat dat hij met bok-

denis van het boksen, gaan twee ongeslagen

sen begon op zijn twaalfde, nadat zijn fiets was

wereldkampioenen met elkaar strijden om de

gestolen. Joe Frazier, op zijn beurt, ontdekt het

ultieme titel. 26 overwinningen, waarvan 23 KO’s

boksen per toeval op zijn zestiende, als hij zich

voor de titelhouder, 31 overwinningen, waarvan

om af te vallen afreageert op de hompen vlees.

26 KO’s voor de titeluitdager. De een is de officiële

Beide amateurboksers geven al op zeer jonge

wereldkampioen, de ander is de kampioen van

leeftijd blijk van talent en worden achtereenvol-

het volk. Voorafgaand aan de wedstrijd, voert Ali

gens Olympisch kampioen. Cassius Clay in 1960

als vanouds de druk op, ongeacht de welwillend-

in Rome en Joe Frazier in 1964 in Tokio.

heid waarmee zijn vriend Frazier hem heeft ge-

Drievoudig wereldkampioen zwaargewicht, Ali,

holpen in zijn donkerste uren. In de wetenschap

wordt beschouwd als een van de grootste sporthelden aller tijden. Frazier, daarentegen is de eerste bokser die Ali ten val brengt en daarmee ook
zijn meest geduchte tegenstander.

GROOT VERSCHIL IN STIJL
De onnavolgbare stijl van Ali: ondanks zijn 1m90
en 97 kg is hij snel en krachtig, dansend door de
ring, zoals geen andere zwaargewicht hem nadoet. Hij vertrouwt op zijn perfecte benenspel,
zijn reflexen en zijn indrukwekkende lengte om

dat hij Ali moest verslaan om als de echte kampioen te worden beschouwd, had Frazier hem geld
geleend en had hij er bij president Nixon op aangedrongen om hem terug te laten keren… Maar
Ali is kort van geheugen. Ali, die zich bij de Black
Muslims heeft aangesloten, vernedert Frazier. Hij
noemt hem Oom Tom en suggereert daarmee,
dat hij voor de blanke vijand werkt, refererend
aan het consortium van blanke zakenmannen,
dat zijn belangen behartigt. En als hij eenmaal
op dreef is, noemt hij hem lelijk en schreeuwt hij
dat hij te dom is om kampioen te zijn. Frazier, in-

stoten te ontwijken. Bovendien is hij een unieke

gehouden en geconcentreerd, beantwoordt de

persoonlijkheid. Provocerend en arrogant en toch

hetze door hem te blijven aanspreken met Cas-

retorisch als een dichter weet hij zijn tegenstan-

sius Clay.

ders te vernederen met tot cultstatus verheven

Het is in deze giftige context dat beide boksers

punchlines. Wanneer hij zich op 22-jarige leeftijd

tegenover elkaar in de ring komen te staan in

zelf uitroept tot ‘The Greatest’, is hij een goede

Madison Square Garden in New York. Met Burt

vriend van Malcolm X geworden en aarzelt hij

Lancaster als commentator, Frank Sinatra als een-

niet om zich uit te spreken tegen de rassensegre-

malig persfotograaf voor het tijdschrift Life, Diana

gatie en de Vietnamoorlog.

Ross en Miles Davis op de publiekstribune… Nooit

De meer introverte Frazier, 1m82 en 93 kg, is klein

eerder had een sportevenement zoveel vuur en

voor de zwaargewichtklasse, maar dat weet hij te

emoties losgemaakt. Ongekende cijfers: 2,5 mil-

compenseren door zijn aanvallende stijl, uithou-

joen dollar per bokser en wereldwijd werden er

dingsvermogen, verbetenheid en zijn uitzonder-

300 miljoen televisiekijkers verwacht!

lijke stootkracht. Hij blinkt uit in lijf-aan-lijftech-

De inzet is veel groter dan alleen de sport. Het

niek en kan als geen ander stoten incasseren. Zijn

wordt een politiek gevecht tussen het blanke,

verwoestende linkse hoek is zijn handelsmerk. In

conservatieve en racistische Amerika van de red-

tegenstelling tot Ali is hij een patriottistische apo-

necks, en het progressieve Amerika, vertegen-

litieke ‘streber’.

woordigd door de Afro-Amerikaanse gemeen-

In 1964 wordt Cassius Clay voor het eerst wereld-

schap en de vele voorvechters van verandering,

kampioen tegen Sonny Liston, 6 jaar later is het

na de mislukte oorlog in Vietnam. Ali is het sym-

de beurt aan Frazier om de befaamde wereldtitel

bool geworden van het anti-establishment.

voor zwaargewichten in de wacht te slepen in

De eerste ‘Fight of the Century’ staat op het punt

het nadeel van Jimmy Ellis. Deze verkreeg eerder

te beginnen. De 20.000 aanwezigen in Madison

de ultieme titel als gevolg van de weigering van

Square Garden zijn buiten zichzelf en de sfeer is

Ali om de Amerikaanse strijdkrachten te dienen

gespannen. In de eerste drie ronden domineert

in de Vietnamoorlog. In 1967 wordt Ali door de

Ali, maar hij heeft niet meer de benen van een
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jonge man. Frazier slaat snel terug. De twee mannen
gaan tot het uiterste en laten niet los. In de vijftiende en laatste ronde, haalt Frazier uit met zijn linkerhoek. Ali gaat voor het eerst neer in een gevecht. Hij
is weer snel ter been, maar lijdt voor het eerst een
nederlaag in een profwedstrijd; Smokin’ Joe heeft
de meeste punten behaald en heeft zijn wereldtitel
zwaargewicht met succes verdedigd. Op 28 januari
1974 neemt The Greatest wraak op punten tijdens de
wedstrijd die Super Fight II werd gedoopt, opnieuw
georganiseerd in Madison Square Garden. Een erezege, aangezien Frazier net zijn wereldtitel had verloren ten gunste van George Foreman…

1 OKTOBER 1975: ALI VS
FRAZIER III – THE THRILLA
IN MANILA
De naam van deze derde en laatste confrontatie is
voorgesteld door Ali. In Manilla in de Filipijnen, zullen Ali en Frazier hun strijd definitief beslechten. The
Greatest heeft zijn jeugdigheid hervonden. Hij kan
bogen op zeven opeenvolgende overwinningen,
waaronder de overwinning op Foreman in de mythische wedstrijd in Kinshasa (Rumble in the Jungle),
waarmee hij voor de tweede keer de wereldtitel in
de wacht heeft gesleept. Smokin’ Joe is zojuist tweemaal verslagen, voor het eerst in zijn carrière. De vijandschap tussen de twee is groter dan ooit. Ali heeft
de ‘Fight of the Century’ nooit achter zich kunnen
laten. Als vanouds stort hij zich weer in trash-talking
en vergelijkt zijn tegenstander voortdurend met
een gorilla. Daarbij nog de veelvuldige toespelingen
op Oom Tom en Frazier verliest voor de eerste keer
zijn zelfbeheersing. De twee mannen gaan meteen

met elkaar op de vuist in een televisiestudio. Om
tegemoet te komen aan de internationale televisiezenders, vindt de wedstrijd der wedstrijden plaats
om 10 uur ‘s ochtends in Manilla. De atmosfeer is
verstikkend, het is meer dan 38° in de zaal. Ali, de
estheet, hangt te vaak in de touwen en kan slechts
met moeite de kracht van de buldog weerstaan.
De heftige combinaties zijn angstaanjagend om te
zien, ze zijn beide bereid te sterven in de ring. Aan
het einde van de veertiende ronde, is Smokin’ Joe,
die sinds 1964 lijdt aan een ernstige linkeroogafwijking, praktisch blind aan zijn rechteroog. Zijn trainer
kan het niet meer aanzien en werpt de handdoek
in de ring, ondanks de wens van Frazier om door te
gaan. Zo behaalt The Greatest op 33-jarige leeftijd
de meest pijnlijke overwinning van zijn carrière, aan
het einde van de grootste bokswedstrijd ooit. Nog
frustrerender voor Frazier, is dat Ali later verklaart
dat hij op het punt stond om zijn handschoenen uit
te doen. Na deze onnavolgbare confrontatie, zal Ali
zonder succes zijn excuses maken aan Frazier, waarbij hij erkent, dat hij te ver is gegaan en het alleen
maar deed ter promotie van de bokswedstrijden. Te
gemakkelijk, Smokin’ Joe zal hem deze persoonlijke
aanvallen nooit vergeven. De beste bokser aller tijden is erin geslaagd zijn wereldtitel zwaargewicht
te verdedigen, toch zullen de twee eeuwige rivalen,
die de dood in de ogen hebben gezien in Manilla,
nooit meer hetzelfde niveau bereiken.
Joe Frazier, de kampioen die door de natie is vergeten, gaat boksles geven in een zaaltje in een zwarte
wijk in Philadelphia, waar het allemaal voor hem begonnen was, tot aan zijn overlijden als gevolg van
leverkanker in 2011. Mohammed Ali daarentegen
geniet een heldenstatus en strijd 32 jaar lang tegen
de ziekte van Parkinson, alvorens zijn laatste adem
uit te blazen in Scottsdale, in Arizona, in 2016.
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BIJNA CULT: A MAN IN A HURRY
Kroniek van een man zonder tijd. Maar die hem wel gaat moeten nemen. Fabrice Luchini belichaamt de met werk
overladen zakenman die gas moet loslaten ten gevolge van een beroerte. De tijd van de revalidatie wordt voor hem de
gelegenheid om de band met zijn dochter terug aan te halen en een psychologe te ontmoeten die levendig door Leïla
9ǉȟȃɽȈʥɁɨǁɽʤǉɨɽɁȢȟǁӝAǉ˃ǉˎȢȴǼƃƃɽɁɁȟ˃ɁɨǼǉȶʤɁɁɨǉǉȶɨǉǉȟɰɥȈɽɽȈǼǉɧʍɁɽǉɰǁȈǉȃǉǉȢƹȈȶȶǉȶȟɁɨɽƺʍȢɽ˃ʍȢȢǉȶ˃ȈȚȶǉȶʍȈɽǁǉ
mond komen van een Luchini die spitser dan ooit uit de hoek komt. ‘Ik lik je, ik moet naar de psychopaat.’ Gewoon heerlijk.
Nicolas Mauclet

GET THE LOOK

3

RELEASE OP 14-11-2018
MOVIE LIST: 8* MAFFE FILMS
Het kan niet gek genoeg zijn:
1. ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’,
Milos Forman, 1975.
2. ‘Brazil’, Terry Gilliam, 1985.
3. ‘Pee-Wee’s Big Adventure’,
Tim Burton, 1985.
4. ‘12 Monkeys’, Terry Gilliam, 1995
5. ‘Labyrinth’, René Manzor, 2003
6. ‘I’m a Cyborg, but that’s OK’,
Chan-wook Park, 2006

1

1. Kasjmieren trui, Zara, € 89,95
2. Katoenen hemd, Mr P, € 145
3. Jeans, Jean Shop, € 170
4. Sneakers, New Balance, € 190

7. ‘Shutter Island’,
Martin Scorsese, 2009

4

8. ‘Maniac’, Cary Joji Fukunaga, 2018.
*8, zoals in 1808, het jaar dat de term
‘psychiatrie’ voor het eerst gebruikt werd.

23

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

DE TIJD STOPPEN
Doorgedreven research, reële vooruitgang, dwaze grillen of goed bedachte producten,
even op verkenning naar oplossingen die de jongeren kunnen boeien...
Juliette Debruxelles

HOE VER STAAN WE MET BIOHACKING?
Even herinneren: dit (soms obsessieve) alternatief voor de traditionele geneeskunde streeft
ernaar de geestelijke en lichamelijke prestaties een zetje te geven, de concentratie te verbeteren, het energiepeil te verhogen, het humeur te regelen. Kortom... de sterkste, mooiste en
beste te worden.
Hoe? Om te beginnen door de, nefast geachte, veranderingen van onze beschaving terug te
dringen. Zoals bijvoorbeeld het blauwe licht van beeldschermen te vermijden zodra de zon
onder is, door je aan natuurlijke temperatuurschommelingen bloot te stellen (zoals toen verwarmings- en aircotoestellen nog niet bestonden, een heel energievriendelijke oplossing), en
door nee tegen quinoa te zeggen ten gunste van vetten en... hopen noötropica die met een
gemakkelijker woord ook smartdrugs worden genoemd. Het zijn (genees)middelen, die verɁȶǁǉɨɰɽǉȢǁʥɁɨǁǉȶǁǉȃǉɨɰǉȶʥǉɨȟȈȶǼɽǉɰɽȈȴʍȢǉɨǉȶӯ˃ɁƃȢɰȈȶǁǉˎȢȴԆ¸ȈȴȈɽȢǉɰɰԇʥƃƃɨȈȶ9ɨƃǁley Cooper een ultrasupermega intelligente kerel wordt dankzij de inname van synthetische
drugs met effecten die even spectaculair als angstaangjagend zijn).
ŹǉȢǹɰ{ɁɁǼȢǉȈɰʤƃȶǁǉɥƃɨɽȈȚȴǉɽӗɰȈȶǁɰїѕіјӗǁǉˎȶƃȶƺȈǉɨȈȶǼʤƃȶǉǉȶӯƹȈȚȶƃӰǼǉȃǉȈȴȢƃƹɁɨƃɽɁɨȈʍȴӗǁƃɽǁǉȶƃƃȴ{ɁɁǼȢǉŤ¸ƃƹȃǉǉǹɽȴǉǉǼǉȟɨǉǼǉȶǉȶɁȶǁǉɨǁƃȟ˃ɁʍƹȈǉǁǉȶƃƃȶ:ƃȢȈƺɁӗǉǉȶ
biotechbedrijf dat zich de strijd tegen de veroudering en... de dood (ja, meer is het niet) de
˃ȈȚȶǉȃǉǉǹɽǼǉȴƃƃȟɽӝKȶǁƃƃɨȶƃӞAǉԆȴƃɨȟɽʤɁɁɨʤɨȈȚǉǼǉȶǉɽȈƺƃԇ˃ɁʍǁǉʤɁȢǼǉȶǁǉȚƃɨǉȶʤɁɁɨʍȈɽgang moeten boeken, totdat het tegen 2025 een motor van de economie zou worden.
Nog intrigerender/ijzingwekkender/angstaanjagender: de body hackers die zich elektronische chips of magneten onder de huid laten inplanten (metalen objecten verplaatsen zonder
ze aan te raken, wat een super power!). En dan heb je nog de mensen die huisgemaakte oplossingen injecteren of slikken die verondersteld worden hun dna te wijzigen!
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Dat is de omzet die
gegenereerd wordt door
nieuwe technologieën in
de cosmetica-industrie.
Big data, topsoftware,
augmented reality,
ƃɨɽȈˎƺȈǡȢǉȈȶɽǉȢȢȈǼǉȶɽǉӝӝӝ
We zetten de deur wijd
open naar het nieuwe
tijdperk van verzorgings- en
beautyproducten.
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DE KLOK ROND
Producten geperfectioneerd om de klok rond de
wereld af te reizen. In alle beauty en zachtheid.

7u00, SCHEREN

7u15, HYDRATEREN

11u00, LEKKER RUIKEN

Een frisse en heel zachte crème uit
de VS die de huid tegen het mesje
beschermt en irritatie verlicht.

Een hydraterende en
ontstekingsremmende crème met
extracten van de kigeliavrucht en
baobabolie.

Een kruidige toets, timutpeper,
wilde vijg en tonkaboon. Elegantie
ǼǉʤƃɽȈȶǉǉȶːƃƺɁȶʤƃȶȃǉɽŹʥǉǉǁɰǉ
bewierookte merk.

01 Dagcrème, Dr Jackson’s,
€ 92 op drjackson.co.uk

Byredo, 100 ml, € 170 bij
Senteurs d’Ailleurs

18u00, VERZACHTEN

19u00, BESCHERMING

22u30, HERSTELLEN

KǉȶƺɁȴɥȢǉɽǉːʍʥǉǉȢ˃ƃƺȃɽǉ
ʤǉɨ˃ɁɨǼȈȶǼǁȈǉǼǉǉȶʤǉɽɽǉˎȢȴȶƃȢƃƃɽӗ
diep hydrateert en de nagels versterkt.
So french!

Even de lippen insmeren voor
we de koude instappen. Deze
legendarische lippenbalsem
zit in de zak van elke verzorgde
New-Yorker.

Een licht masker afkomstig uit
ʍɰɽɨƃȢȈǡӝԆɰÇƃƺȃɽɰƃƃȶɽǉƹɨǉȶǼǉȶ
om de oligopeptides de huid te laten
herstellen.

$ 76 op tomford.com

Handcrème, Chanel,
€ 49 in de parfumerie.

ChapStick, $ 4 in
Amerikaanse drugstores.

Age-Repair Sleep Masque, Grown
Alchemist, € 89 op
grownalchemist.com

23u45, RELAXATIE
Een jaderol (of om het even welk
fris aanvoelend gesteente) made in
China om langs de contouren van je
ogen te rollen, langs je gezicht en de
spanningspunten.
€ 22,45 op shop.nordstrom.com
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POWERED BY

MILES BESTAAT OOK DIGITAAL!

VIND DIT NUMMER OF ONTDEK OUDE NUMMERS VAN MILES IN ONZE DIGITALE KIOSK!

ŚŚŚӝ¶ÝČ¶ӝÃ¸KČӳÃ{ŹÇKӝ9K

OF
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CULTWARE: DE YELLOW BOOT
De befaamde Timberland-boot viert zijn 45ste verjaardag. Dit onmisbare stuk voor elke man die al eens in het bos
ȴɁǉɰɽӗȃǉǉǹɽ˃ȈƺȃƃȢɰȶǉȢǉǉȶɥȢƃƃɽɰʤǉɨʥɁɨʤǉȶƃȢɰǉǉȶȟȢƃɰɰȈǉȟǉɨʤɁɁɨǁǉɰɽƃǁɰƹǉʥɁȶǉɨɰɁȶǁǉɨɁȶɰӝřƃȶʥǉɨȟȢƃƃɨɰɽɁɽ
ɰɽȈȚȢƃƺƺǉɰɰɁȈɨǉӗʥƃɽȈɰȃǉɽʤǉɨȃƃƃȢƃƺȃɽǉɨ˃ȈȚȶɰʍƺƺǉɰӞ
Nicolas Mauclet

Voor zijn 45ste verjaardag, is de
Yellow Boot er in een saphire
ąSNXM5WNOXõ

H

oe heeft deze houthakkerslaars de wereld kunnen veroveren? Dankzij het
genie van Nathan Swartz. Deze Amerikaanse schoenmaker zocht een
praktische oplossing om zijn voeten te beschermen tegen sneeuw in NewEngland. Hij perfectioneert daarom een techniek om te mouleren via injectie
waarbij de laars in nubuck op de rubberzool wordt vastgemaakt. En dat geeft
een volledig waterdicht resultaat. In 1973 commercialiseert zijn zoon Sidney
de laars onder de merknaam ‘Timberland’ (houtland). Het wordt aanvankelijk
vooral een werkschoen totdat eind jaren 70 een paar gewiekste verkopers ze
ƹȈȚČƃȟɰǉȶ9ȢɁɁȴȈȶǼǁƃȢǉԇɰȈȶÇǉʥťɁɨȟɥȢƃƃɽɰǉȶӝAǉȢƃǼǉȢƃƃɨɰȴƃƃȟɽɥɨɁȴɁɽȈǉӝȶǁǉȚƃɨǉȶԝѝѕӗ
maken de ‘paninaro’s’ (de trendy kerels van Milaan) de laars de hunne voor zijn coole ‘made
in the USA’-kantje. De trend wordt tien jaar later opgevolgd in het New Yorkse hiphopmilieu.
řƃȶǁǉŚʍӸěƃȶǼ:ȢƃȶɽɁɽěʍɥƃƺӗƃȢȢǉƹƃǁƹɁʰɰȴɁǉɽǉȶ˃ǉȃǉƹƹǉȶǉȶȴƃȟǉȶǉɨȃǉɽȴǉɨȟɽǉȟǉȶ
van de streetwear van. De superbekende producer Timothy Zachary Mosley doet het merk de
allergrootste eer aan door als artiestennaam ‘Timbaland’ te kiezen. Harder kan je niet gaan.
řƃȶǁƃƃǼȃǉɽǉȶǁǉƃȴƹƃɰɰƃǁǉʍɨɰʤƃȶǁǉԆěȈȴƹԇ°ƃʰӸŹӗ¶ƃȶʰǉŚǉɰɽǉȶĀȃƃɨǉȢȢŚȈȢȢȈƃȴɰӗȴƃƃɨ
ȶȈǉɽƃȢȢǉǉȶ˃ȈȚӝӝӝ°ȈȚɽɁƺȃɁɁȟӗȶȈǉɽӞ
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Sidney Swartz
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Nicolas Capart, Louise Apple, Juliette Debruxelles

De codes van het jaar beheersen, dat is de sleutel!

WAT IS ER NIEUW IN 2019?

(De man in 2019, zoals op de foto, is
klaar, trots, oprecht en gekleed in
s.Olivier. soliver-online.be)

Het jaar 2019 wordt in ieder geval
niet het jaar van de os, want we
zouden beter moeten eten - dit is
zo goed als een bevel - of in ieder
geval minder entrecôte! Het wordt
ook niet het jaar waar rap ophoudt
te bestaan, want we kunnen hier
op een vervolg rekenen van de
Belgische bijdrage in het genre.
Het wordt daarentegen misschien
wel het jaar waarin je zorg draagt
voor jezelf en terug aan sport gaat
doen (ter land, in de lucht, op zee,
in Japan of elders, maar vooral...
ongeremd). Eigenlijk ziet 2019 er van
hieruit bekeken helemaal niet slecht
uit! #zelfsnietbang (NC & JDB)
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En wat als Kyotei de sportrevelatie
van 2019 was? Op de redactie willen
we best een handvol yens inzetten
op deze sportdiscipline made in
Japan. In grote lijnen gaat het om
fanaten van topsnelheid, maar dan
met ultralichte bootjes die... niet
over een rem beschikken. Dat lijkt
je misschien slechts een detail, als
we het over een glijvlucht hebben,
wordt dat plots betekenisvol. Deze
vrolijke bende rijgt drie rondjes
aan elkaar op een ovaal circuit van
ћѕѕԝȴǉɽǉɨȢƃȶǼȈȶƃȴɥǉɨїȴȈȶʍɽǉȶӝ
Net zo intens als een nummer van
de Ramones. (NC)

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER... SPORT

,WFąXHM\JWP[FS+WFS©TNX(TTWJSX
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Zou je stilaan genoeg krijgen van
zijn blonde zusje Angèle, die alle
media-aandacht dit jaar heeft
opgeëist, dan kan je ernaar uitkijken
dat ze de scepter overdraagt aan
haar oudere broer, de MC van
volgend jaar. Na twee meer dan
geslaagde probeersels met zijn
favoriete producer Le Motel, kondigt
Romeo Elvis een ‘soloplaat’ aan voor
2019. En, behalve het plotselinge
verdwijnen van de rap, zien we niets
dat zijn weg naar de top nog kan
tegenhouden. (NC)

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER... MUZIEK
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Spiced Honey. Is dé kleur van 2019
volgens het Global Aesthetic Center
(GAC) van AkzoNobel (voornaamste
verfproducent ter wereld). Een toon
die de gemoederen zal bedaren
en zon in het dagelijkse leven
brengt, zowel in de mode als in het
interieur. Een bruinig amberachtig
honinggeel, één en al warmte en
zachtheid.

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER... DE KLEUR VAN
HET JAAR
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Aanstaande 25 juni herdenken we
het tienjarig overlijden van Michael
Jackson. Een trieste verjaardag die
Olivier Rousteing heeft geïnspireerd:
ǁǉȢǉȶɽǉӸ˃ɁȴǉɨǁǋˎȢǋїѕіўƹȈȚ
Balmain was so bad en zet de
toon voor de looks van deze zomer.
Rode perfecto, witte sokken, zwarte
mocassins en een so poppyattitude! Het is niet nodig om alles
samen te dragen, één detail volstaat
en je bent er. (JDB)

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER... MODE
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Momenteel op chanel.com en vanaf januari
2019 in de CHANEL-boetieks.

Met de lancering van BOY DE CHANEL, hun
eerste make-uplijn voor mannen, komt het
heel serieuze en respectable huis Chanel
tegemoet aan een reële vraag: hoe er perfect
uitzien zonder in het kokette te vervallen?
‘Beauty is geen kwestie van gender, maar
een kwestie van stijl’, bevestigt het huis met
drie essentiële producten: een onherkenbare
fond de teint, een neutrale lipbalsem en een
oogpotlood voor een resolute blik zonder
schaduwen. Meer dan een trend: een revolutie
voor hen die begrepen hebben dat er voor
een verzekerd en verleidelijk voorkomen tools
bestaan. (JDB)

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET OVER...
JE UITERLIJK
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We mogen best zin hebben om
lekker te eten, we willen zeker
niet met honger van tafel gaan.
Voor wie niet graag een karige
portie krijgt voorgesteld maar
ook graag zijn bord leeg eet, is
dit het perfecte compromis. De
idyllische ontmoeting tussen Japan
en Mexico: de burrito-sushi. Een
vondst uit de fusionkeuken die al
een jaar of twee bestaat, maar die
eindelijk doorbreekt in de hippe
plekken. Het gerecht dat je ook
onder de bijnaam sushirrito hoort te
bestellen, is dus een kolossale sushi
met de stevige grootte van een
burrito. Rijst, groenten, kip en een
paar ‘caliente’ toetsen, alles ingerold
ȈȶǉǉȶȃǉǉȢˎȚȶȶɁɨȈӸʤǉȢȈȶɥȢƃƃɽɰ
van in een tarwewrap. Je kunt hem
onder andere proeven bij Makito.
makito.be

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER… STREET FOOD
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François Curlet, Toast
cannibale, Motor, 2014. Schuim,
hars. Collection Centre national
des arts plastiques, Paris. Foto:
Micheline Szwajcer

Expo François Curlet, Cresus &
Crusoë, van 25 november 2018 tot
10 maart 2019 in het MAC’s, rue
Sainte-Louise 82, Hornu. mac-s.be

Een liefhebber van mooie
ȴɁɽɁɨˎǉɽɰǉȶȟƃȶɁȶȴɁǼǉȢȈȚȟ
onbewogen blijven bij zo’n mooie
ɨɁȶǁȈȶǼǉȶӝӝӝÝɥǁǉƃǹˎƺȃǉӸǉȶȈȶ
de hall - van de volgende expo van
het MAC’s (het absoluut aan te
raden museum voor hedendaagse
kunst van Grand-Hornu), prijkt een
eigenaardige zwarte Jaguar E-Type
uit 1961, die even katachtig als
verontrustend oogt. Een racewagen
omgevormd tot lijkwagen, een
werk van de Fransman François
Curlet (‘Speed Limit’, 2006-2013),
die graag de eigenheid van
voorwerpen verdraait om er op
zijn minst een wat... tegendraadse
interpretatie van te geven. Net zoals
de motor die op een reusachtig stuk
geroosterd brood is beland met de
‘smakelijke’ naam ‘Toast cannibale’.
De kunst van vandaag is hier.

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER… KUNST
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Betekenis? Da’s geestig, LOL, dat
brengt me aan het lachen. Je
kunt hem eens uitproberen
tijdens een gesprek op kantoor
met je Franstalige collega’s en je
zult verwonderde blikken krijgen.
Vermijd dit woordgebruik in een
jongerencafé; het zijn de woorden
van je kinderen, niet die van jou!
(JDB)

In de afdeling ‘Uitdrukkingen waar
we niet wijzer uit geraken’ hebben
we er een paar die je moet kennen
als je Franstalige rappers en RnB’ers
zoals bijvoorbeeld Angèle en haar
broer Elvis Romeo wel kunt ‘kiffen’.
Met ‘OKLM’ (spreek uit ‘au calme’)
dat zo veel wil zeggen als ‘op je
dooie gemak’, kom je al een eind als je jonger bent dan 20 - maar dit
is de nieuwste: ‘Ça me fume!’

ALLES WAT JE MAAR
BETER HEBT EN WEET
OVER… WOORDENSCHAT

Ça me
fume!

90 JAAR,
NOG
STEEDS
GOED
UITGEDOST
Disney viert de 90 jaar van
Mickey Mouse met tal van
grote evenementen om van deze
verjaardag een groot moment te
RFPJS4WNLNSJQJYJPJSąQRX\TWIJS
heruitgebracht, cross-merchandising,
accessoires en styling staan op de
UQFSSNSL\JTSYPTRJSSNJYFFSIJRZNX
uit onze kinderjaren. De beste manier om
IJ_JFQTRYJLJS\TTWINLMJNIYJTRFWRJS
INYPFS\JQJJSXRJJWIJWJRFFSIJSLFFS
duren: je laten verleiden door enkele stukken
met een goede snit, zoals deze Levi’s 501 original
jeans bezaaid met de hoofden van de strip- en
YJPJSąQRMJQIJS_NOSGNOUFXXJSIJOFHP õJS
õQJ[NHTR
Juliette Debruxelles

ICONIC
MILES
37
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EEN SERIE, EEN WAGEN

STARSKY, HUTCH EN
DE ONVERGETELIJKE
FORD GRAN TORINO
1975
ȶ˃ȈȚȶɨɁɁǁӸʥȈɽɽǉɁʍɽˎɽȃǉǉǹɽǁǉɨƃƺǉƺƃɨʤƃȶȃǉɽɥɁȢȈɽȈǉǁʍɁ
de geschiedenis van het merk luister bijgezet. De ogen
waren vaak meer op hem gericht dan op de acteurs David
Soul en Michael Glaser.
Nicolas Capart
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r zijn van die uitzonderlijke wagens die, meer als andere, de tand
des tijds doorstaan en deel gaan
uitmaken van het collectieve geheugen. Racewagens met legendarische afmetingen, waarvan de
glooiingen je hoofd aan het tollen
brengen en met een motor die
even sterk ronkt als zijn reputatie. Waar de Torino van
Ford in zijn tijd nog beschouwd werd als een wagen
zonder veel prestige, en zelfs wat vulgair, geniet hij
vandaag van een heel andere standing. Zijn allures
vinden, zoals zijn naam, hun inspiratie in de Italiaanse
stad Turijn. Hij heeft een heel krachtige motor meegekregen, net zoals zijn paar jaar oudere Plymouth
Barracuda, die in de jaren 70 onder de veelzeggende
koosnaam ‘Muscle Car’ catalogeerde.
De Gran Torino heeft veel van zijn populariteit te danȟǉȶ ƃƃȶ ǁǉ ʥǉɨǉȢǁ ʤƃȶ ǁǉ ɽǉȢǉʤȈɰȈǉ ǉȶ ǁǉ ˎȢȴӝ ŹȈȚȶ
sportieve lijn heeft heel wat scenarioschrijvers en producers geïnspireerd, die op hun beurt de mooie Ford
tot het centrale personage van hun werk hebben gekatapulteerd. Zo is hij op de set verschenen - zonder
te beweren volledig te zijn - van de kaskraker ‘Char-
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© Matthew Richardson

lie’s Angels’, was hij erbij in de series ‘Dallas’, ‘CHiPs’

Michael Glaser alias Starsky, de kleine met bruine

de straten van L.A. doorkruisten in een ietwat in-

ǉȶԆÃƃǼȶʍȴԇǉȶǁɁɁȟȃȈȚɁɁȟȶɁǼɁɥȈȶǉǉȶƃːǉ-

krullen, en David Soul alias Hutch, de grote blon-

discrete wagen. De acteur is trouwens nooit fan

ʤǉɨȈȶǼʤƃȶǁǉɽǉȟǉȶˎȢȴɨǉǉȟɰԆěȃǉČȈȴɥɰɁȶɰԇӝÃȈȚȶ-

de (zonder zwarte schoenen maar wel met zijn

van Ford geweest. ‘In elke bocht naar rechts viel

heer Clint Eastwood heeft hem zelfs vereerd met

haar in een zijstreep), die samen een team vor-

Hutch op mijn schoot’, vertelde hij in een inter-

ǉǉȶ ȃǉʍɰǉ ȢƃȶǼɰɥǉǉȢˎȢȴӗ ǁǉ ʍȈɽɰɽǉȟǉȶǁǉ Ԇ{ɨƃȶ

men bij de Bay City Police in Californië. Onder hun

view. ‘De productie heeft er een jaar over gedaan

Torino’ die in 2008 is uitgebracht. Het ontroeren-

patrouillenaam ‘Zebra 3’ volgen in een sneltempo

om dit probleem op te lossen door kuipzetels te

de verhaal van Walt Kowalski - een veteraan uit

de achtervolgingen elkaar op, altijd aan het stuur

installeren.’ En met een smile voegt hij er aan toe:

de Korea-oorlog met een heel kort lontje en best

van een tweedeurs-Ford Gran Torino 1975 (351

‘Zodra ik kon, reed ik die auto in de prak! Door

racistische trekjes - en van zijn Chinese buren die

Windsor V8), rood en voorzien van een grote witte

opzettelijk volgas tegen de stoep op te rijden en

hun roots bij de Hmong hebben, is geregisseerd,

streep. Kwestie van gezien te worden.

daarbij de wielen naar believen dwars te zetten.’

ALHOEWEL...

uit 1973, terwijl hij de Gran Torino van zijn collega
‘the striped tomato’ noemde. Die ‘gestreepte to-

Aanvankelijk had de ster van dienst een Chevrolet

ale serie rood-witte Gran Torino coupés uitbracht

om de sterrenstatus van de Gran Torino te begrij-

Camaro Convertible moeten zijn, maar doordat

die ze los uit de pols Starsky & Hutch hadden ge-

pen. Vanaf 1975 tot het einde van de jaren 70 ver-

de producers van de show - de kanjers in hun

doopt (en naar de codenaam PS-122 luisterde). Er

heft de serie ‘Starsky & Hutch’, gemaakt door de

genre Aaron Spelling en Leonard Goldberg - aan

werden slechts 1.305 exemplaren van gefabriceerd

Amerikaan William Blinn, deze auto tot een icoon.

het merk gebonden waren, is het uiteindelijk

ӯԸԝјɰɽʍȟɰǁȈǉʤɁɁɨȃǉɽǁɨƃƃȈǉȶʤƃȶǁǉɰǉɨȈǉʥǉɨǁǉȶ

geproducet door Inspecteur Harry himself. O ja,
hij speelt ook nog de hoofdrol. Een enorm commercieel succes dat in 2010 met de César voor de
ƹǉɰɽǉƹʍȈɽǉȶȢƃȶǁɰǉˎȢȴȈɰƹǉȟɨɁɁȶǁӝ
Toch moeten we drie decennia terug in de tijd

In de serie reed Hutch met een Ford Galaxie 500

maat’ had zo’n succes dat Ford in 1976 een speci-

De reeks is eerst alleen te zien in de VS via het

een Ford geworden waarin Starsky ging rondrij-

gebruikt). Het verhaaltje gaat voort, want een van

ABC-netwerk, vooraleer ze de oceaan oversteekt

den. Paul Michael Glaser had een hekel aan ‘zijn’

die drie wordt opnieuw gebruikt in 2004 voor de

en de huiskamerschermen (ja, toen moest je nog

Gran Torino die volgens hem ‘plomp, zwaar en

ˎȢȴɁʤǉɨǁǉɽʥǉǉƺɁɁȢɰɽǉːȈȟȟǉȶʍȈɽǁǉȴǉɨȈȟƃƃȶ-

thuis tv kijken) van het Oude Continent verover-

lastig’ was en op een ‘speelgoedauto’ geleek. Hij

se tv-geschiedenis die dan op het witte doek door

de. Ze vertelt de avonturen en fratsen van Paul

vond het bovendien raar dat undercoveragenten

Ben Stiller en Owen Wilson worden vertolkt.
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DE OVERDRACHT
Kay Bojesen hield van hout, zuivere lijnen en voorwerpen die blijven duren.
Hij wordt sinds 1930 als een van de grootste Deense designers beschouwd,
met zijn iconisch geworden ontwerpen voor kinderen. Zoals zijn ‘Automobil’:
een berline van 13 cm lang in beukenhout, geschilderd in een tint rood die
doet terugdenken aan de aerodynamische racewagens van superhelden. De
mooiste manier om zijn passie over te dragen via een stuk speelgoed dat
generaties lang blijft rijden.
Juliette Debruxelles
€ 55 op kaybojesen-denmark.com

LIFE
MILES
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JERÔME D’AMBROSIO
RACEN MET EEN STAARTJE
Ontmoeting met deze uitzonderlijk piloot - tegenwoordig actief in de
yɁɨȴʍȢǉԝKӸɽȈȚǁǉȶɰǁǉ9ǉɨȢȈȶǉĀɨȈʯїѕіќӸїѕіѝӗǼǉȃɁʍǁǉȶɁɥȃǉɽʤɁɁɨȴƃȢȈǼǉ
ʤȢȈǉǼʤǉȢǁ9ǉɨȢȈȶӸěǉȴɥǉȢȃɁǹӝ

I

9ɁɨȈɰĄɁǁǉɰƺȃyɁɽɁԇɰӖĩ{Ý9ÝČČ

ȶїѕііȴƃƃȟɽ°ǋɨɄȴǉAԇȴƹɨɁɰȈɁȈȶǁɨʍȟ
ɁɥȃǉɽǼɨɁɽǉɥʍƹȢȈǉȟƃȢɰǁǉǉǉɨɰɽǉ9ǉȢǼȈɰƺȃǉɥȈȢɁɁɽӸɰȈȶǁɰěȃȈǉɨɨʰ9ɁʍɽɰǉȶԝӸǁȈǉ
ǉǉȶ ʤɁȢȢǉǁȈǼ ɰǉȈ˃Ɂǉȶ Ȉȶ yɁɨȴʍȢǉ і ɨȈȚǁɽӝ
ŚȈǉȈɰȃȈȚӞŚƃƃɨʤƃȶǁɨɁɁȴɽȃȈȚӞƃȶǁǉ
ȃƃȶǁʤƃȶǉǉȶɥƃƃɨɰȢǉʍɽǉȢʤɨƃǼǉȶǁʍȈȟǉȶ
ʥǉ Ȉȶ ˃ȈȚȶ Ȣǉʤǉȶӗ ˃ȈȚȶ ʤǉɨȢǉǁǉȶӗ ˃ȈȚȶ ɽɁǉȟɁȴɰɽӝ

Wat zijn, naast het geluid van de motoren,
de belangrijkste verschillen tussen
Formule 1 en de elektrsche Formule E?
ǉɽȈɰǼǉʥɁɁȶǉǉȶɽɁɽƃƃȢƃȶǁǉɨƺɁȶƺǉɥɽӗʥƃȶɽ
ƃȢȢǉɰʤȈȶǁɽɥȢƃƃɽɰɁɥǋǋȶǉȶǁǉ˃ǉȢǹǁǉǁƃǼӝÝɁȟ
ǁǉɰǹǉǉɨǉȶǁǉȴǉȶɰǉȶǉɨɁȴȃǉǉȶ˃ȈȚȶɰɥǉƺȈƃƃȢӝ°ǉȃǉƹɽǁǉȢȈǉǹȃǉƹƹǉɨɰʤƃȶǁǉȴɁɽɁɨɰɥɁɨɽӗ
ǁȈǉ Ɂȶ˃ǉ ʤǉɨɨƃɰɰȈȶǼɰʤɁȢȢǉ ɨƃƺǉɰ ȟɁȴǉȶ ƹǉȟȈȚȟǉȶӗ ȴƃƃɨ ɁɁȟ ƃȶǁǉɨǉ ƹǉȢƃȶǼɰɽǉȢȢǉȶǁǉȶӗ ǁȈǉ
Ǽǉȏȶɽǉɨǉɰɰǉǉɨǁ ˃ȈȚȶ Ȉȶ ȃǉɨȶȈǉʍʥƹƃɨǉ ǉȶǉɨǼȈǉ

Wilde je als kind al piloot worden?

ÝɥȴȈȚȶ˃ǉʤǉȶǁǉʥƃɰȈȟƹȈȚǁǉȟʥƃȢȈˎƺƃɽȈǉɰǉɰ-

ǉȶǉǉȶƹǉɽǉɨǉɽɁǉȟɁȴɰɽӝŹȈȚʤɁȢǼǉȶyKʤƃȶʥǉ-

ɰȈǉɰʤƃȶǁǉǼɨƃȶǁɥɨȈʯȈȶȴɁȢƃӗȈȶȃǉɽȚƃƃɨǁƃɽ

ǼǉǁǉʥƃƃɨǁǉȶǁȈǉȃǉɽʤɁɁɨɰɽƃƃɽǉȶǁǉʥȈȢɁȴ
ǉǉȶɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉɽǉɁȶɽʥȈȟȟǉȢǉȶǁȈǉǼǉƹɨʍȈȟɽ

ʰɨɽɁȶČǉȶȶƃǁɁǁǉȢȈȚȟʤǉɨɁȶǼǉȢʍȟɽȈɰӝ{ǉɁɨǼǉɰ

ȟƃȶ ʥɁɨǁǉȶ ʤɁɁɨ ǼǉʥɁȶǉ ƃʍɽɁԇɰӝ AȈɽ ȟƃȴɥȈ-

{ɨʍȶӗȴȈȚȶɥǉǉɽʤƃǁǉɨӗȃƃǁȴȈȚǉȶȴȈȚȶʤƃǁǉɨ

ɁǉȶɰƺȃƃɥȢȈǼɽǁʍɰȴǉǉɨȈȶɁʤǉɨǉǉȶɰɽǉȴȴȈȶǼ

ʍȈɽǼǉȶɁǁȈǼǁӝ Aǉ ʥƃǼǉȶɰӗ ȃǉɽ ǼǉȢʍȈǁ ʤƃȶ ǁǉ

ȴǉɽɁȶ˃ǉƃʍɽɁʤƃȶǁǉɽɁǉȟɁȴɰɽӝ

ȴɁɽɁɨǉȶӗ Ȉȟ ʥƃɰ ȴǉɽǉǉȶ ʤǉɨȟɁƺȃɽӝ Ýɥ ȴȈȚȶ
ƃƺȃɽɰɽǉƹǉȶȈȟƹǉǼȈȶȶǉȶȟƃɨɽǉȶǉȶɁɥіћȚƃƃɨ
ƹǉȶ Ȉȟ ɁʤǉɨǼǉɰɽƃɥɽ Ɂɥ ƃʍɽɁԇɰӝ ȶ ȃǉɽ ƹǉǼȈȶ Ȉɰ

Ben jij in het dagelijks leven ook bezig met

ȃǉɽ ƃʍɽɁɨƃƺǉȶ ǉǉȶ ǁɨɁɁȴӗ ǁƃƃɨȶƃ ʥɁɨǁɽ ȃǉɽ

die waarden?

ǉǉȶȃɁƹƹʰǉȶȢƃȶǼ˃ƃƃȴƃƃȶɁȶɽɰɽƃƃɽȃǉɽȈǁǉǉ

ÇƃɽʍʍɨȢȈȚȟӗƃȢȈɰǉɨȶɁǼǼǉȶɁǉǼɽǉǁɁǉȶӘȶÃɁ-

ȈȶȚǉȃɁɁǹǁɁȴǉɨȚǉƹǉɨɁǉɥʤƃȶɽǉȴƃȟǉȶӝȟ

ȶƃƺɁ ʤǉɨɥȢƃƃɽɰǉȶ ȴȈȚȶ ʤɨȈǉȶǁȈȶ ǉȶ Ȉȟ Ɂȶɰ Ɂǹ-

ȃǉƹȴǉƃȢɽȈȚǁǼǉƺɁȶƺǉȶɽɨǉǉɨǁɁɥʥƃƃɨȈȟȴǉǉ

ʥǉȢȴǉɽǁǉɰƺɁɁɽǉɨɁǹȴǉɽǁǉěʥȈ˃ʰӝŚǉƹǉʤȈȶ-

ƹǉ˃ȈǼʥƃɰǉȶ˃ɁƹǉȶȈȟɁɥǉǉȶȶƃɽʍʍɨȢȈȚȟǉȴƃ-

ǁǉȶɁȶɰȶʍȈȶǉǉȶǹƃɰǉӗʥƃƃɨȈȶʥǉǁʍʍɨ˃ƃȴǉ

ȶȈǉɨ ʤɁɁɨʍȈɽǼǉɨƃƃȟɽӝ yі Ȉɰ ʤɁɁɨ ȴȈȚ ȶɁɁȈɽ ǉǉȶ

ɁɥȢɁɰɰȈȶǼǉȶ ȴɁǉɽǉȶ ʤȈȶǁǉȶ Ɂɥ ƃȢȢǉ ǼǉƹȈǉǁӝ

ɁƹɰǉɰɰȈǉǼǉʥǉǉɰɽӝ

ÇȈǉɽ ƃȢȢǉǉȶ Ȉȶ ɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈɰƺȃ Ɂɥ˃Ȉƺȃɽӗ ȴƃƃɨ
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ɁɁȟ ʥƃɽ ƹǉɽɨǉǹɽ ǁǉ ȴɁƹȈȢȈɽǉȈɽ Ȉȶ ȃǉɽ ƃȢǼǉȴǉǉȶӝ Ãǉɽ ƃȢȢǉǉȶ
ǁǉɥɨɁƹȢǉȴǉȶʤƃȶȃǉɽƃʍɽɁǼǉƹɨʍȈȟɁɥɽǉȢɁɰɰǉȶӗǼƃƃȶʥǉǁǉ
ɥȢƃȶǉǉɽȶȈǉɽɨǉǁǁǉȶӗȴƃƃɨȃǉɽȈɰǉǉȶȶɁɁǁ˃ƃȟǉȢȈȚȟǉɰɽƃɥʤɁɁɨ
ǁǉƃʍɽɁӸȈȶǁʍɰɽɨȈǉӝȢɰƺɁʍɨǉʍɨʤȈȶǁȈȟȃǉɽɁɁȟǉǉȶʤǉɨɨȈȚȟȈȶǼ
ɁȴǁǉǉȢɽǉȶǉȴǉȶƃƃȶǉǉȶɥɨɁȚǉƺɽǁƃɽǉǉȶɥɁɰȈɽȈǉʤǉƹȈȚǁɨƃǼǉƃƃȶȃǉɽȴȈȢȈǉʍʥȈȢȢǉʤǉɨǉȶӝ

Jouw promotie naar de hoofdklasse… Is het met frustratie
of met grote trots?
ȟƹǉȶǼǉǉȶɽʰɥǉǁƃɽɰɽǉǉǁɰƃƺȃɽǉɨʍȈɽȟȈȚȟɽӝǉɽȈɰʤɁɁɨƃȢȴǉɽ
ȃǉǉȢʤǉǉȢɥȢǉ˃ȈǉɨәČƃȴǉȶȴǉɽ°ƃƺȟʰƺȟʯӗěȃȈǉɨɨʰ9Ɂʍɽɰǉȶǉȶ
ČɽɁǹǹǉȢ řƃȶǁɁɁɨȶǉӗ ȴƃƃȟ Ȉȟ ǁǉǉȢ ʍȈɽ ʤƃȶ ǁǉ ʤȈǉɨ 9ǉȢǼȈɰƺȃǉ
ƺɁʍɨǉʍɨɰ ǁȈǉ ǉǉȶ ƺɁȴɥȢǉǉɽ yіӸɰǉȈ˃Ɂǉȶ ȃǉƹƹǉȶ ʍȈɽǼǉɨǉǁǉȶӗ

CV IN VOGELVLUCHT
Geboortedatum: 27 december 1985.
Geboorteplaats: Etterbeek, België.

ǁƃɽȈɰǼǉʥǉȢǁȈǼӝǉɽȈɰʥƃƃɨӗǁƃɽȃǉɽȴȈȚȶǁɨɁɁȴʥƃɰɁȴʥǉɨǉȢǁȟƃȴɥȈɁǉȶɽǉʥɁɨǁǉȶӗȴƃƃɨȈȟȃɁǉǹǼǉǉȶɰɥȈȚɽɽǉȃǉƹƹǉȶӝ
ȟȃǉƹȴǉƃȢɽȈȚǁʤɁɁɨїӝѕѕѕՐȈȶǼǉ˃ǉɽӝȟƹǉȶȶʍƃȢʤȈǉɨȚƃƃɨ
ƹǉ˃ȈǼȈȶǁȈɽȟƃȴɥȈɁǉȶɰƺȃƃɥǉȶǁƃɽȴƃƃȟɽȴǉȃǉǉȢǼǉȢʍȟȟȈǼӝ
ǉɽȃǉǉǹɽȴǉɁɁȟƃȶǁǉɨǉȈȶ˃ȈƺȃɽǉȶɁɥǼǉȢǉʤǉɨǁǉȶǉǉȶƹȢȈȟ
ƹʍȈɽǉȶǁǉƃʍɽɁɨƃƺǉӝKǉȶyіӸƺɁʍɨǉʍɨȈɰƃȢɰǉǉȶɥƃƃɨǁȴǉɽɁɁǼȟȢǉɥɥǉȶӘ ǉɽ Ȉɰ ˃Ɂ ȴɁǉȈȢȈȚȟ ǉɨ ɽǉ Ǽǉɨƃȟǉȶӗ Țǉ ȃǉƹɽ ȶǉɨǼǉȶɰ
ƃȶǁǉɨɰɁɁǼʤɁɁɨӝ

Wat is jouw reactie als men zegt dat je veel geld moet
hebben om autocoureur te kunnen worden?
ȶȃǉɽƹǉǼȈȶǼƃƃɽȃǉɽǉɨɁȴǁƃɽȚǉǉǉȶǹƃȴȈȢȈǉȴɁǉɽȃǉƹƹǉȶӗ
ǁȈǉȚǉȟƃȶȃǉȢɥǉȶȈȶǁǉȟƃɨɽȈȶǼǁȈɰƺȈɥȢȈȶǉӝ°ƃȴȴǉɨǼǉȶɁǉǼȈɰ
ȃǉɽ˃ɁԇȶɰɁɁɨɽɰɥɁɨɽӗȴƃƃɨȚǉȃɁǉǹɽȶȈǉɽɨȈȚȟɽǉ˃ȈȚȶӝÃȈȚȶʤƃǁǉɨ
ȃƃǁǉǉȶǼƃɨƃǼǉǉȶȴȈȚȶȴɁǉǁǉɨʥƃɰɁȶǁǉɨʥȈȚ˃ǉɨǉɰӗȈȟȃǉƹ
ȶɁɁȈɽ Ȉȶ ʥǉǉȢǁǉ ǼǉȢǉǉǹǁӗ ȴƃƃɨ Ȉȟ ƹǉȶ ɁɁȟ ȶɁɁȈɽ Ȉǉɽɰ ɽǉȟɁɨɽӸ
ǼǉȟɁȴǉȶӝ ÝɁȟ Čƺȃʍȴƃƺȃǉɨӗ ƃȴȈȢɽɁȶ Ɂǹ ÇǉʍʤȈȢȢǉ ȟɁȴǉȶ
ȶȈǉɽʍȈɽǉǉȶɨȈȚȟǼǉ˃Ȉȶӝ

De Formule E kwam op het juiste moment in je carrière…
ěɁǉȶȈȟїќʥƃɰӗȃǉƹȈȟǉǉȶɰǉȈ˃ɁǉȶƃȢɰɽǉɰɽƺɁʍɨǉʍɨȈȶǁǉyіǼǉʥǉɨȟɽǉȶǁƃƃɨȶƃʤɁȢǼǁǉǉǉȶȢǉǉǼɰǉȈ˃ɁǉȶӝAƃƃɨǁɁɁɨʥǉɨǁȈȟ
ǼǉǁʥɁȶǼǉȶɁȴǉǉȶɰǼɁǉǁȶƃɽǉǁǉȶȟǉȶɁʤǉɨȴǉ˃ǉȢǹӝěɁǉȶ
ȟʥƃȴǁǉyKɁɥǉȶȟɨǉǉǼȈȟǁǉǼǉʥǉȢǁȈǼǉȟƃȶɰɁȴǁǉǉȢɽǉ
ȶǉȴǉȶƃƃȶǁȈɽȶȈǉʍʥǉƃʤɁȶɽʍʍɨӝ

Huidige discipline: Formule E.
Team: Mahindra Racing voor het seizoen 2018-2019.
Titels: 2 overwinningen in ePrix. Als 4e geëindigd op het
kampioenschap van FE-coureurs in 2014 en 5e in 2015.
11 800 followers op Instagram
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‘EEN F1-COUREUR
IS ALS EEN
PAARD MET
OOGKLEPPEN…’

De druk in FE is niet dezelfde als die in F1, is het een meer
ontspannen kampioenschap?
Dat was wel het geval in het eerste jaar, wat betreft de eerste race, maar al snel kreeg de wens om te winnen de bovenhand. Ook al kunnen we het goed met elkaar vinden als
coureurs, we blijven elkaars concurrenten.

En heb je nog andere passies buiten het autoracen?
Ik houd van reizen en nieuwe plekken ontdekken. Deze passie deel ik met mijn vriendin. We hebben 22 landen aangedaan in de afgelopen 12 maanden! We zijn in Laos geweest,
Cambodja en hebben te paard een deel van Patagonië doorkruist. Ik heb het geluk dat het FE-kampioenschap wordt georganiseerd in prachtige landen, ik probeer er daarom altijd
ȴƃʯȈȴƃƃȢʤƃȶɽǉɥɨɁˎɽǉɨǉȶɁȴǁȈȶǼǉȶɽǉǼƃƃȶ˃Ȉǉȶӝ

En je samenwerking met HUGO BOSS?
Dat is een supersamenwerking. Ik ga graag goed en stijlvol
gekleed. Ik ben niet echt een maatpak-stropdasman, maar
ik zie er wel graag goed verzorgd uit. Je weet maar nooit wie
je tegenkomt… De stijl van HUGO BOSS - casual chique of
smart casual - past perfect bij mij. Ze organiseren ook leuke
evenementen, waar ik o.a. Francesco Totti heb ontmoet.

Je favoriete gerecht?
Ik ben Italiaan… Een bord penne pomodoro basilicum met
een glas rode wijn met veel body. Dat is trouwens het enige
gerecht, waar ik echt goed in ben.

Je favoriete restaurant?
Senzanome in Brussel.

Hoe verleid je je vriendin… is het bij jou eerder in de
wagen met plankgas of een wandeling hand in hand?
Waarom zou het ene het andere uitsluiten?

Stel dat je geen autocoureur was geweest?
Misschien was ik dan vliegtuigpiloot geworden.

En dan tot slot, wat heeft de sport je opgeleverd?
Discipline en nauwkeurigheid. Ik heb al vroeg geleerd dat
je door moeilijke fases moet gaan om de beste resultaten
te bereiken. Als dingen niet gaan zoals gewenst, dan ben ik
even teleurgesteld, maar de dag erop ben ik weer gemotiveerd om de strijd aan te gaan en dat heb ik geleerd door
de sport.

Titels in Formule 1
Racecoureur voor Marussia Virgin Racing in 2011.
Testcoureur voor het Lotus F1 Team in 2012 en 2013.
D’Ambrosio nam de start van 20 grand prix en eindigde
het seizoen als 24e in het wereldklassement van coureurs in 2011 en 23e in 2012.
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EEN KABBELEND BESTAAN:
ZEECRUISE LANGS DE NOORSE FJORDEN
ŹȈȶɁȴȢǉȟȟǉɨȶȈȟɰɽǉǁɁǉȶӗƹǉȃƃȢʤǉȚǉɽǉȢƃɽǉȶȴǉǉȶǉȴǉȶɁʤǉɨǁǉ˃ƃƺȃɽǉǼɁȢʤǉȶʤƃȶǁǉÇɁɁɨɰǉǹȚɁɨǁǉȶӞAƃȶȈɰǁǉ˃ǉɽɨȈɥʤɁɁɨȚɁʍ
ƹǉɰɽǉȴǁӝ¸ǉɽɁɥӖȶȈǉɽɰʤǉɨɥȢȈƺȃɽȚǉȈȶɽǉɰƺȃǉɥǉȶɁɥǉǉȶǼɨɁɁɽƺɨʍȈɰǉɰƺȃȈɥӢǉɨ˃ȈȚȶіӝѕѕіȴƃȶȈǉɨǉȶɁȴǁǉ˃ǉɨǉȈɰɽǉȴƃȟǉȶӝ
Elsa Fralon

DRIJVENDE CLUB MED
De Koningsdam, de boot waarop wij in Amsterdam inschepen voor
een rondreis van zeven dagen, is een en al overdaad: 300 meter lang,
35 meter breed, goed om tot 2.650 passagiers te verwelkomen. Van
deze cijfers alleen al word je ijl in je hoofd. Maar het aanzicht van deze
waarachtige drijvende stad overstijgt alles.
°ǉ ʥƃƃȶɽ Țǉ Ɂɥ ǁǉ ěȈɽƃȶȈƺӝ KʤǉȶɽȚǉɰ ɰɥǉǉȢɽ ǁǉ ˎȢȴ ˃Ȉƺȃ ɁɥȶȈǉʍʥ ʤɁɁɨ
je ogen af. Je denkt aan de in twee gespleten boot en je telt het
ƃƃȶɽƃȢɨǉǁǁȈȶǼɰȢɁǉɥǉȶӝŹʍȢȟǉƹǉɰɥȈǉȢȈȶǼǉȶӗǁʍɰӝÃƃƃɨȶƃǉǉȶɽʥǉǉʍʍɨ
ǁʍɨǉȶǁǉʤǉȈȢȈǼȃǉȈǁɰƹɨȈǉˎȶǼʤɁǉȢǉȶʥǉɁȶɰɽǉɨʍǼɁɥɁȶɰǼǉȴƃȟӝӝӝ
Van de zeven dagen, brengen we er twee op volle zee door. De
gelegenheid om de boot te ontdekken die vanzelfsprekend activiteiten
ȢǉǼȈɁ ƃƃȶƹȈǉǁɽ Ɂȴ Țǉ Ǽǉǉȶ ȴɁȴǉȶɽ ɽǉ ʤǉɨʤǉȢǉȶ ӯƺƃɰȈȶɁӗ ɨǉɰɽƃʍɨƃȶɽɰӗ
ƺɁȶƺǉɨɽǉȶǉȶɰȃɁʥȈȶǉȢȟǼǉȶɨǉӰӝŚǉʤƃȢȢǉȶʤɁɁɨǁǉ9ӝ9ӝ¶ȈȶǼԇɰ9Ȣʍǉɰ
:Ȣʍƹӗǉȶǁǉ99:KƃɨɽȃKʯɥǉɨȈǉȶƺǉɰӝ

ADEMBENEMENDE LANDSCHAPPEN
We gaan onszelf niets wijsmaken. Waar we het meest van genoten
hebben zijn de momenten dat we voet aan wal hebben gezet om de
ʍȈɽ˃ɁȶǁǉɨȢȈȚȟɁȶǼǉʥɁȶǉȶƃɽʍʍɨʤƃȶǁȈɽɰɽʍȟȚǉʥǉɨǉȢǁɽǉɁȶɽǁǉȟȟǉȶӝAǉ
ÇɁɨǉȶȃǉƹƹǉȶǉǉȶʍȈɽǉɨȴƃɽǉǼɨɁɁɽɨǉɰɥǉƺɽʤɁɁɨȃǉɽȴȈȢȈǉʍǉȶǁƃɽʤɁǉȢ
je altijd en overal. De landschappen zijn intact, beschermd, alles is wild
ǉȶȴǉɽɨʍɰɽǼǉȢƃɽǉȶӝAƃȶȟ˃ȈȚǁǉԆallemannsretten’ kan elke bewoner of
ƹǉ˃ɁǉȟǉɨƹȈȚȶƃɁȶǼǉȃȈȶǁǉɨǁʤƃȶǁǉȶƃɽʍʍɨʥɁȶǁǉɨǉȶǼǉȶȈǉɽǉȶӗ˃ǉȢǹɰɁɥ
privéterrein. En er is genoeg te doen. Aan de voet van de bergen heeft
de zee zich een weg in de aarde gebaand wat grootse vergezichten
ɁɥȢǉʤǉɨɽӝŹǉɰɽɨƃȢǉȶǉǉȶɰɽȈȢȢǉȟɨƃƺȃɽʍȈɽӝȢɰɁǹǁǉɽȈȚǁȃǉǉǹɽɰɽȈȢǼǉɰɽƃƃȶӝ

1
ROUTE:

ÅLESUND

HALTE 1: ÅLESUND
GEIRANGER

BERGEN
OSLO

AǉɰɽƃǁǁȈǉȈȶіўѕќǁɁɁɨǉǉȶƹɨƃȶǁʥǉɨǁʤǉɨwoest is op aansporing van Kaiser Wilhelm II
ӯǁȈǉ ǉɨ ǉƺȃɽ ʤǉɨȢȈǉǹǁ Ɂɥ ʥƃɰӰ ȃǉɨɁɥǼǉƹɁʍʥǁ
ȈȶAʍȈɽɰǉ°ʍǼǉȶǁɰɽȈȢӗʥƃɽȃƃƃɨǉǉȶɁȶǼǉʥɁȶǉ
charme verleent. We lopen door mooie straten en volgen de steile weg die naar de panoɨƃȴȈɰƺȃǉʍȈɽȟȈȚȟʤƃȶyȚǉȢȢɰɽʍƃȢǉȈǁɽӝ

HALTE 2: BERGEN
Bergen staat bekend als de ingangspoort van
ǁǉǹȚɁɨǁǉȶɨǉǼȈɁӝ{ǉȢǉǼǉȶɽʍɰɰǉȶǁǉ˃ǉǉǉȶ˃ǉven bergen, verleidt de stad met haar mooie
ȃɁʍɽǉȶ ȃʍȈ˃ǉȶӗ ȃƃƃɨ ǼǉɥȢƃʤǉȈǁǉ ɰɽǉǉǼȚǉɰӗ ǁǉ
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3

4

1. Na een etmaal op zee naderen we het vasteland en ontdekken we de fjorden.
2. We schepen voor een week in op de Koningsdam voor een ‘7-Day Norse
Legends’-reis.
3. De typische houten huisjes van Bryggen.
4. Bij elke tussenstop trekken we stapschoenen aan en zoeken de hoogte op
om het landschap te bewonderen.
5. Geiranger, een van de sensationeelste fjorden van onze planeet.

WAT IS EEN FJORD?
Fjorden zijn zeearmen die het binnenland binnendringen.
De UNESCO heeft enkele ervan als werelderfgoed opgenomen.

5

ongedwongenheid van haar bewoners, de

ƹɁʤǉȶɰɽƃǁǼǉȢǉǼǉȶƹǉɨǼyȢɝʰǉȶӝÃɁɁȈɥƃȶɁ-

stad aan het einde van de Geiranger Fjord is

ȶƃƹȈȚȃǉȈǁʤƃȶǁǉȶƃɽʍʍɨӗǁǉɨȈȚȟǁɁȴʤƃȶȃƃƃɨ

rama, vooral bij de ondergaande zon. Vanaf

ɁɥǼǉȶɁȴǉȶ ƃȢɰ ĩȶǉɰƺɁӸʥǉɨǉȢǁǉɨǹǼɁǉǁӝ Źǉ

ȴʍɰǉƃǉȶȃƃƃɨȟǉʍȟǉȶȴǉɽɥɨɁǁʍƺɽǉȶʍȈɽǁǉ

ǁǉȃǉʍʤǉȢȟƃȶȚǉɽǉɨʍǼȶƃƃɨƹǉȶǉǁǉȶȴǉɽǁǉ

ligt aan de voet van statige bergen waarin tal

zee.

ˎǉɽɰӗ ȃƃȶǼǉȶǁ ƃƃȶ ǁǉ ȟƃƹǉȢƹƃƃȶ Ɂǹ Ɂɥ ʥƃȶ-

ʤƃȶ ʥƃɽǉɨʤƃȢȢǉȶ ʤǉɨƹɁɨǼǉȶ ȢȈǼǼǉȶӝ Aʍɰ Ǽƃƃȶ

Zij is al een reis op zich waard voor:

deltocht vertrekken.

we wandelen.

Ӹ Ԇ9ɨʰǼǼǉȶԇӗ ǁǉ Ɂʍǁǉ ɰɽƃǁ ǁȈǉ ǼǉɽʍȈǼǉ Ȉɰ ʤƃȶ

- De vissoep: op geen enkele manier te verge-

ǉǉȶǼɨɁɁɽǁǉǉȢʤƃȶǁǉKʍɨɁɥǉɰǉǼǉɰƺȃȈǉǁǉȶȈɰӖ

ȢȈȚȟǉȶȴǉɽǁǉƹɁʍȈȢȢƃƹƃȈɰɰǉʍȈɽÃƃɨɰǉȈȢȢǉӗȴƃƃɨ

ǁǉɨȈȚȟǉȃƃȶǁǉȢʤƃȶǁǉƃȶ˃ǉȶǁȈǉǁǉAʍȈɽɰǉɨɰ

ʥǉȢ ɰʍɥǉɨȢǉȟȟǉɨә Kȶ ƃȢɰ Țǉ ʤƃȶ ʤȈɰ ȃɁʍǁɽӗ ǁƃȶ

rond de Noord- en de Oostzee dreven van de
ȴȈǁǁǉȢǉǉʍʥǉȶ ɽɁɽ ǁǉ іћǁǉ ǉǉʍʥӝ ǉɽ ĩȶǉɰ-

moet je zeker langs de vismarkt Torget die al
ɰȈȶǁɰǁǉȴȈǁǁǉȢǉǉʍʥǉȶƹǉǁɨȈȚʤȈǼȈɰӝ

HALTE 4: EIDFJORD
We proberen hoe het is om de fjord per ka-

ƺɁӸʥǉɨǉȢǁǉɨǹǼɁǉǁ 9ɨʰǼǼǉȶ Ȉɰ ʤƃȶǁƃƃǼ ȃǉɽ

ʰƃȟɽǉʤǉɨȟǉȶȶǉȶɽȈȚǁǉȶɰǉǉȶǁɨȈǉʍʍɨǁʍɨǉȶ-

ǉȶȈǼǉ ƃȶ˃ǉȟƃȶɽɁɁɨ ǁƃɽ ǁǉ ɰɽɨʍƺɽʍʍɨ ǉȶ ǁǉ

ǁǉ ɽɁƺȃɽӝ ǉɽ Ȉɰ ɨʍɰɽǼǉʤǉȶǁ ǉȶ ǁȈƺȃɽǉɨ ƹȈȚ ǁǉ

ƃƃȶƹȢȈȟ ʤƃȶ ǁǉ ɽɁǉȶȴƃȢȈǼǉ ɥƃȟȃʍȈ˃ǉȶ ȃǉǉǹɽ

HALTE 3: GEIRANGER

bewaard.

ȶƃɽʍʍɨ ȟƃȶ Țǉ ȶȈǉɽ Ǽǉɨƃȟǉȶӝ Śǉ ȟʍȶȶǉȶ ˃ǉȢǹɰ
Ɂȶ˃ǉ ʤǉȢǁːǉɰ ʤʍȢȢǉȶ ȴǉɽ ȃǉɽ ˃ʍȈʤǉɨɰɽǉ ʥƃɽǉɨ

- Wandelingen: op een steenworp van de

Dit is een van de mooiste bestemmingen van

van de planeet dat rechtstreeks van een klei-

ȃƃʤǉȶ ƹɨǉȶǼɽ ǉǉȶ ȟƃƹǉȢƹƃƃȶ Țǉ Ɂɥ ќ ȴȈȶʍ-

Noorwegen. Vast en zeker het mooiste land-

ne waterval opspat.

ɽǉȶȶƃƃɨȃǉɽʍȈɽ˃Ȉƺȃɽɽǉɨɨƃɰʤƃȶǁǉјїѕȴǉɽǉɨ

schap dat we ooit zijn tegengekomen. Deze

hollandamerica.com
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BELGISCHE HORLOGEMAKERS:
TIKTAK-TACTIEK
Natuurlijk is het land dat eigenlijk helemaal niet plat is vooral
bekend om zijn gastronomische clichés en het beroemdste
piemeltje ter wereld. Toch ontplooit België, dat vaak met
Zwitserland vergeleken wordt om zijn paradijselijkheid,
technische juweeltjes op het gebied van de horlogerie.
Een getimede recensie om de teller op nul te zetten.

© Armogan

Elisabeth Clauss
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*JS,F[T]7TFIXç.HJąJQIX
Parkway’ gewijd aan deze
RFLSNąJPJWTZYJNS(FSFIF
YZXXJS'FSKKJS/FXUJW

GAVOX, OP SCHATTENJACHT

D

it huis, in 2011 opgericht door ingenieur Michael
Happé, wordt gedragen door de energie en de
ambities van zijn jonge oprichter en zijn wens om
de Belgische horlogerie buiten de begane paden te leiden. ‘Ik heb een passie voor intelligente techniek als toepassing in de horlogewereld.’
Michael streeft ernaar om horloges zo bruikbaar
en onmisbaar mogelijk te maken, of het nu om
een zeeman, een onderzoeker of een kantoormedewerker gaat. Deze
half-Belgische half-Californische avonturier in de mechanische esthetiek
ontwierp zijn eerste model geïnspireerd door de achtergrond van zijn
grootvader van moederskant, Crew Chief bij de Flying Tigers. Michael is
gefascineerd door de horlogerie vanwege de ingeniositeit van het product, zoals het toevoegen van details waar niemand eerder aan gedacht
had.
Het hoofdthema van deze voor expedities bestemde horloges? De verovering van het sterrenstelsel. De ingenieur en dromer Michael Happé
werkt momenteel aan de ontwikkeling van horloges voor de planeet
Mars en voor alle andere gebieden op onze planeet waar nog een mysterieuze sfeer omheen hangt. Hij ontwerpt duikhorloges voor onderzoek
in de diepzee, ruimtehorloges voor hemelwaartse lanceringen, horloges
met wijzers zo blauw als de horizon, die voor hem nooit ver genoeg kan
liggen. Uiterst elegant en geïnspireerd op het einde van de 19e eeuw,
met als doel nieuwe continenten te gaan ontdekken.

De Roads-collectie innoveert met drie modellen die verwijzen naar de
mooiste road trips ter wereld: Highway 1 in Californië, de tocht van Banff
naar Jasper in Canada en de Atlantic Road in Noorwegen. Op de achterkant van ieder model, dat geproduceerd is in een beperkte oplage van
300 exemplaren, heeft Gavox een overzicht gegraveerd van de hoogtepunten van de betreffende trip. Het horloge wordt dus een schatkaart,
de filosofische uiting van de vrije en nauwkeurige geest van liefhebbers
van autorijden en reizen, waarbij de route belangrijker is dan de bestemming. Voor deze gepassioneerde chauffeurs heeft Michael Happé speciale functies ontwikkeld: vanzelfsprekend een chronometer, 12 uur actief
tijdens lange etappes; een snelheidsmeter, met name handig om de
snelheid te controleren als je met oldtimers rijdt, een alarm als reminder voor een kleine pauze wanneer het landschap je de tijd heeft doen
vergeten.
Onze Eerste Minister Charles Michel kiest voor Gavox-horloges als diplomatiek cadeau aan vele staatshoofden en meer dan 500 squadronpiloten
stijgen op van de aarde richting hemel getimed door de chronometers
van deze precisie-objecten. De automatische en kwartsuurwerken komen uit Zwitserland en Japan, de geweven armbanden in bepaalde modellen uit India en de creatieve energie van het merk is ontstaan uit de
erfenis van F. Scott Fitzgerald of Kerouac. ‘Meer nog dan horloges, creëer
ik avonturen. En voor avontuur, heb je altijd tijd.’
gavox.com
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CHOPARD, ‘DE ZWITSERSE NEEF’ VAN
SURREALISTISCHE VOLMAAKTHEID
Chopard is vooral bekend door groot vernuft in al zijn eenvoud. Dit
Zwitsers horlogemerk ontwikkelt de meest innoverende horlogefuncties
op wereldniveau met poëtische benamingen die een begrip werden in
hun tijd in alle betekenissen van het woord: de ‘tourbillon’ (wervelwind) of
de ‘calendrier perpétuel’ (eeuwige kalender). En natuurlijk ‘l’équation du
temps’ (de tijdsvereffening). Het model Mille Miglia Classic Chronograph
ĄƃƺȈȶǼČɽɨȈɥǉɰKǁȈɽȈɁȶƹǉȢȈƺȃƃƃȴɽȴǉɽʍȈɽǉɨɰɽɨƃǹˎȶǉȴǉȶɽǁǉȴǉɨȈȟƃƃȶɰǉ
autorally’s en is een eerbetoon aan Porsche. Dit nieuwe sportieve en
prominente model werd dit jaar gepresenteerd tijdens de Rennsport
ĄǉʍȶȈɁȶԝřӝAǉƹǉɥǉɨȟɽǉǉȶ
genummerde oplage van
њѕԝǉʯǉȴɥȢƃɨǉȶɽɁɁȶɽɽʰɥȈɰƺȃǉ
racestrepen op de wijzerplaat
en op de onderkant van de
kast. Een model in retrostijl,
dat ons verleidt door het
ritme van zijn COSC
ǼǉƺǉɨɽȈˎƺǉǉɨǁǉԆȃɁǼǉӸ
precisiemotor’, die op
zijn beurt de motor van
de verzamelaar laat
ronken.
chopard.fr

ICE WATCH, IN
ZUURSTOKKLEUREN
)J'JQLNXHMJFZYTTSY\JWUJW5NJWWJ
1JHQJWHV\JJYIFYRFSSJSINJTU
[TQQJXSJQMJNIQJ[JSY\JJPTRUFSJS
MJGGJSMZSMTWQTLJJSMZSFZYT3F
MJYTSY\JWUJS[FSIJXUTWYNJKHMNVZJ
UWJRNZR'2<2TYTWXUTWYHTQQJHYNJ
LJJKYMNOSZJJSIWFFNFFSMJYXYZZWNS
IJWNHMYNSL[FSFHYNJJSXYNOQRJYJJS
HMWTSTLWFFKGJXYFFSIJZNYJJS[TQQJINL
XNQNHTSJSPTJYX\JWPIFYNX[TTWMJRIJ
GJYJPJSNX[FSM^GWNIJTSYXYFFSZNYJJS
YTRJQT_JHWJFYN[NYJNY
ice-watch.com
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KOMONO, MODE, MODE, MODE

H

et Antwerpse merk Komono met wortels in de Belgische
modewereld werkt voor haar campagnes vaak samen met
internationaal bekende artiesten, zoals Pierre Debusschere. Het bedrijf dat zich onder andere onderscheidt met
een duurzame brillenlijn, maakt ook technische en
creatieve horloges met een gedurfd design voor
een moderne uitstraling.
De fans van Komono zijn jong (op zijn minst van
geest!) en trendbewust. Hun uniseksmodellen zijn gemaakt voor een
hip publiek met een passie voor het mechanisme en de sociologische impact van mode. Een designteam ontwikkelt de techniek in
lijn met de Belgische traditie, koppig vasthoudend aan kwaliteit
en vakmanschap. Deze horloges in elegante kleuren zijn bedacht
als kwalitatieve speelse modeaccessoires, die opvallen in de wereld
van de klassieke horloges.
Komono betekent ‘kleine dingetjes’ en de medewerkers delen hun
passie om het beste uit de cultuur te halen in zijn eenvoudigste vorm.
Het zijn de details, het onmeetbare, die juist het verschil maken. In dit opzicht en zich richtend op alle zintuigen, brengt Komono de perfecte mix tot
stand van een avant-gardistische visie en de huidige tijdsgeest. Deze horloges richten hun wijzers op de mondiale cultuur waaruit ze de essentie distilleren om evenwicht
te brengen in de uiteindelijke aanvaarding van een lichte en geraffineerde tijdloosheid.
komono.com

LEBEAU-COURALLY
BIJ DE GRAND PRIX
&Q[NOKOFFWNXINYGJIWNOK
ZNY0STPPJIJTKąHNQJ
YNOI\FFWSJRJW[FSIJ,WFSI
5WN][FSMJY?TZYJJJSZSNJP
YWJKKJSYZXXJSIJRJJXY
J]HQZXNJ[JPQFXXNJPJGTQNIJX
YJW\JWJQIJSIJRJJXY
KFSYFXYNXHMJRTIJWSJFZYTèX
-JYRTIJQç'FWTS?TZYJ
,WFSI5WN]èRJY_NOSTU
IJFZYTWFQQ^èXLJ±SXUNWJJWIJ
\NO_JWUQFFYWNHMY_NHMYTYXSJQQJ
LJUFXXNTSJJWIJRFSSJS
lebeau-courally.com

52

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

D

ARMOGAN, HIJS DE ZEILEN

J *3'HTQQJHYNJ MJJKY
JJS XUTWYNJ[J JS [NSYFLJ
ZNYXYWFQNSL JS GJQNHMFFRY
JJSTIJFFSMJY'JQLNXHMJ
SFYNTSFQJ YJFR IFY NS IJ
OFWJSJS\JWJQI\NOIJ
KFFR PJSIJ TRIFY MJY FQ
_NOSJNLJSWJHTWIX[JWXQTJL
NSIJFZYTWFHJXJSIFFWRJJ\TSIJWJS[JWWNHMYYJ
TUXUTWYNJKLJGNJI)J'JQLNXHMJWJSXYFQIWTJLIJ
PQJZWLJJQMTTLNSMJY[FFSIJQJSNSIJ_J*3'
QNOSRJYJJSPJZWFFSJQJLFSYJPQJZWJSMJJKYIJ
PQJZW _TSSJLJJQ JJS QTLNXHMJ UQFFYX LJ[TSIJS
YZXXJS IJ KJQQJ YNSYJS 2JY FWRGFSIJS NS LJ
UJWKTWJJWI QJJW JS KJQLJPQJZWIJ \NO_JWUQFYJS
JJS /FUFSX P\FWYXZZW\JWP JS JJS RNSZYJS JS
XJHTSIJSHMWTSTLWFFK GJXHMNPY MJY MTWQTLJ GT
[JSINJST[JWJJSZZWXNSINHFYTW)J*3'HTQ
QJHYNJGJ[FYPQFXXNJPJMTWQTLJXGJXYJRI[TTW
FZYTQNJKMJGGJWX )J_J HTQQJHYNJ GJQNHMFFRY IJ
IZWK JS MJY WFKKNSJRJSY [FS IJ IWFLJWX  IJ RTIJWSJ F[TSYZWNJWX
-TJ\JQ MJY RJWP STL FFS MJY UWNQQJ GJLNS XYFFY [FS _NOS HWJFYNJ
[J LJXHMNJIJSNX PJSY MJY FQ JJS XYJWP NSYJWSFYNTSFFQ XZHHJX RJY
SFRJ ITTW JHTRRJWHJ \FFWRJJ MJY SNJZ\J QNJKMJGGJWX NS IJ
;JWJSNLIJ8YFYJS/FUFSTK0TWJF[JWQJNIY9JLJQNOPJWYNOI\TWIJSNS
*ZWTUFK^XNJPJpilot storesNSLJWNHMYFQXQZ]JGJQJ[NSL-JYRJWP&W
RTLFSTSIJWXHMJNIY_NHMITTW_NOSMFSLSFFWF[TSYZZWJS[TTWQNJKIJ

[TTWZNYIFLNSLJSIFFW\FFWRJSLWFFLGT[JS_NHM_JQKZNYXYNOLYIJ
FZYT\JWJQIRTYTWXUTWYJS\FYJWXUTWY&WRTLFSPTRYZNYMJY4ZI
KWFSXJSNXJJSZNYIWZPPNSL[TTWLTJIJ\JJWXTRXYFSINLMJIJSTRIJ
_JNQJSYJMNOXJS*JSLJ[TJQ[FS[WNOMJNIIFYOJJQPJTHMYJSIJW[FFWY
FQXOJOJMTWQTLJTRLTWIYRJYTUIJFHMYJWPFSY[FSIJPFXYJJSLJ
LWF[JJWIJ[JQLTRLTJI[FSXYFWYYJPZSSJSLFFS\FYOJUQFSSJS
TTPRTLJS_NOSarmogan.com
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RAIDILLON, DE BOCHT

D

e geschiedenis van dit merk is begonnen
op het circuit van Spa-Francorchamps. Het
mooiste circuit ter wereld volgens alle coureurs vanwege de 7 kilometer aan uiterst
technische bochten. Waaronder de beroemde ‘Raidillon’, een mythische, moeilijk te
nemen bocht, die begint met een knik. De
naam van het merk vindt hier zijn ontstaan.
Het nummer 55 is toegevoegd, wat staat voor het maximumaantal
voertuigen dat op een circuit is toegestaan.
Raidillon is volop in ontwikkeling en heeft meer internationale ambitie dan ooit. Het model ‘Curve’ is ontworpen door Axel Enthoven,
de artistiek directeur van het merk en zonder twijfel de grootste Belgische ontwerper op dit moment, tevens het brein
achter de Thalys, de Eurostar, en veel Europese trams. Hij
had voor het merk een horloge voor ogen ‘dat op 5 meter afstand herkenbaar moet zijn om de pols van een
gentleman- of lady driver’. Daarmee zette hij de toon
voor een speciale, esthetische lijn, een mechanisch sieraad in lijn met de autowereld, die als vanzelfsprekend in het dna van Raidillon staat gegrift. De Curve, voorzien van een Zwitsers uurwerk, groeide al
snel uit tot merkicoon.
Fabien de Schaetzen, algemeen directeur, onderstreept dat je ‘om je te onderscheiden in een zeer
concurrentiegevoelig milieu, je moet uitblinken
in wat jou anders maakt in een voortdurende strijd
om het hogere segment. Dit merk staat garant voor zijn
erfgoed, dat de nostalgie voor auto’s uit de jaren 60 in
stand houdt met een voorliefde voor mooie klassieke
auto’s.’ In sommige opzichten kun je de Curve beschouwen als de Porsche 911 onder de horloges. Een mythe
die de tijd heeft doorstaan. Een universeel en multicultureel liefdesobject, het enige merk wereldwijd waarvan de
hele collectie mechanische horloges in een beperkte oplage
van 55 exemplaren wordt uitgegeven en waarvan er geen nummer
13 bestaat. De reden achter deze nummering? ‘Het mystieke dat aantrekkelijk is, het vertrouwelijke en exclusieve aspect. Iedereen heeft
een geluksgetal.’

De Curve heeft nog een uniek kenmerk: de cirkel van de wijzerplaat wordt onderbroken met een rechte lijn van één naar vijf
uur, terwijl de kast voor de rest is afgerond. Een unieke signatuur
met een functie: het hele technische gedeelte bevindt zich op
het rechthoekige gedeelte, zoals op een toetsenbord of… een
dashboard.
raidillon-watches.com

VAN ESSER, HET JUBILEUM
-JYRTIJQ(MWTSTJJSçRTSTUTZXXTNWè
HMWTSTLWFFKNXZNYLJGWFHMYNSJJSTUQFLJ
[FSJ]JRUQFWJSYJWJWJ[FSOFFW
)JSNX;FS*XXJWZNYIJGJWTJRIJ'JQLNXHMJ
OZ\JQNJWXKFRNQNJ)JMTWQTLJX_NOSSJYFQXIJ
OZ\JQJSLJXRJJINSMJYMJNQNLJ[ZZW[FS
IJUFXXNJ[TTWMJYJIJQJJSIJUWJHNXNJ
vanesserbelgium.com
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GMT-CHRONOGRAPHS,
DE SMAAK VAN HET AVONTUUR
SMJJKYIJ_J'JQLNXHMJMTWQTLJRFPJWJJSXUJHNFFQMTWQTLJTSY
\TWUJS[TTWIJUFWFHTRRFSITèX&FSXQZNYJSIMNJWTUP\FRJWTTP
JJSçGZWLJWQNOPJè[FWNFSY-JYç(TRRFSIJW)WJFRHFWXèMTWQTLJNXTSY
\NPPJQINSXFRJS\JWPNSLRJY5NJWWJ1FQRFSIJSGJXHMNPYT[JWJJS
HMWTSTRJYJWTUJJSMTSIJWIXYJXJHTSIJXUJHNFFQLJXHMNPY[TTWIJ
FZYT\JWJQI)NYMTWQTLJMJJKYJJSRNQQNRJYJW\NO_JWUQFFYJJS?\NY
XJWXZZW\JWPJJSXNQNHTSJSFWRGFSIJSGNJIYYJHMSNXHMJMTTLXYFSI
OJX YJLJS GJYFFQGFWJ UWNO_JS ,29(MWTSTLWFUMX MJJKY MJY MTWQTLJ

ZNYLJGWFHMYNSJJSGJUJWPYJTUQFLJ[FS_\FWYJJS\NYYJJ]JRUQF
WJS*JS[FSIJJNLJSXHMFUUJS[FSINYRJWPNXIFYMJYFQQJJSRFFWXJWNJX
ZNYGWJSLY 4UWNHMYJW &QFNS )J 3^X MJJKY TTL [TTW MJY RJSXJQNOP HTSYFHY
JSYZXXJSIJWJLJQXITTW[JWYJQYMNOIFYMNORJYNJIJWMTWQTLJLWFFLWJHMY
XYWJJPX JJS GTTIXHMFU \NQ T[JWGWJSLJS NS JJS NSYJWUJWXTTSQNOPJ WJQFYNJ
RJY_NOSPQFSYJS)JTSIJWSJRJWXYJZSYTUMTTWJS\JIJWMTTWJSLJ_F
RJSQNOPJHWJFYNJNXYWTYXTUIJYWFSXUFWFSYNJ[FS_NOSGJIWNOKTSY\NPPJQYMJY
[JWYWTZ\JSJSLFWFSIJJWYJJSTSGJWNXUJQNOPJFKYJWXFQJX-JYIWFFNYMNJWTR
JJS[JWMFFQJSJJSGJQJ[NSL
)JMTWQTLJX\TWIJSLJRFFPYNS?\NYXJWQFSIJS.YFQNJSTSY\TWUJSNS'JQ

LN)JRNXXNJ[FS&QFNS)J3^XIWFFLYGNOFFSMJYGJFSY\TTWIJS[FSIJ
XHMNJWTSYTQTLNXHMJJSLJMJJQUWFPYNXHMJ[WFFL[FSIJ_JYNOI\FFWTR_TZ
OJJJSMTWQTLJGQNO[JSIWFLJSRJYJJSN5MTSJTU_FP$-JYFSY\TTWINXJ[JS
KQZ±IJFQXJJS?\NYXJWXZZW\JWP\FSYJJSMTWQTLJNXYTHMTTPJJSRTIJ
FHHJXXTNWJJJSXYFYZXX^RGTTQJJS[FSIJ\JNSNLJOZ\JQJSINJITTWRFS
SJS\TWIJSLJIWFLJS$*SGT[JSFQLFFYMJYTRJJSYJLJSGJ\JLNSLINJIJ
HMFWRJ[JWGJJQIY[FSIJ_J\FHMYJWX[FSIJYNOI. gmt-chronographs.com
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GARAGE BOX BY

ERWIN BEERENS
Samen met veilinghuis Bonhams opent Miles
de meest bijzondere garagepoorten van het
land. De belangrijkste verzamelaars laten ons
hun schatten zien.
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‘DEZE AUTO’S APPRECIEER
JE PAS WANNEER JE DE
MECHANIEK BEGRIJPT’
Het is happen naar adem wanneer je voor het eerst het schrijn van Erwin
Beerens betreedt. Het klassieke Bugatti domineert, maar net zo goed
vind je er een FN uit 1902. Twee- en vierwielers staan er zij aan zij. Liefde
voor mechaniek bracht hen hier samen.
Johan Dillen. Foto’s: Dennis Noten
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1. Links de Type 57C Coupé Spécial, de auto van Ettore Bugatti zelf.
2. Vorige eigenaar Marc Newson liet bij Hermès deze bagageset
op maat maken voor de Type 35.
3. Alleen het beste kon volstaan voor Ettore.
4. De Type 57 Stelvio Gangloff uit 1938.

2

3
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H

‘

oe begint dat? In mijn geval op mijn twaalfde,
toen ik begon te sleutelen - zeg maar prutsen aan een brommerke. En tegen de tijd dat ik legaal met een brommer mocht rijden, op mijn
zestiende, was ik eigenlijk al bij vier wielen aanbeland. Mijn eerste auto was een Opel Kapitän
uit 1939. Jawel, ik was al meteen met het ‘oud
ijzer’ bezig.’ Oud ijzer. Erwin Beerens zal het nog
enkele keren aanhalen wanneer hij over zijn auto’s spreekt. Met de ironie
die hem eigen is, maar je hoeft niet lang door te vragen om zijn passie
voor mechaniek bloot te leggen. ‘Net als die brommers heb ik ook de Opel
eigenhandig uiteengehaald… en hem in dozen verkocht. Beginnersfouten
hé.’
Beerens staat inmiddels synoniem voor een stevig auto-imperium in en
rond Antwerpen, maar het is niet hier dat hij zijn eerste zakelijke stappen
zette. ‘Ik ben begonnen in de voedingssector. Auto’s en mechaniek waren
wel een passie, maar niet mijn beroep. Tot in 1994 de Antwerpse Automobiel Maatschappij (AAM, nvdr.) failliet ging en ik het bedrijf heb overgenomen. Zo ben ik in de autodistributie beland.’ De witte beer van de
Beerens-garage maakt inmiddels deel uit van de Antwerpse skyline.
’

HET SUMMUM
Thuis is het echter zoeken naar nieuwe auto’s. ‘Gaandeweg heb ik een collectie opgestart, door steeds weer te kopen en te verkopen. Het merenǁǉǉȢȃǉƹȈȟɁɥʤǉȈȢȈȶǼǉȶǼǉȟɁƺȃɽӗɽǉȢȟǉȶɰ˃ɁȶǁǉɨǉƺȃɽǉǉȶɰɥǉƺȈˎǉȟǉƃʍɽɁ
voor ogen te hebben, maar gewoon door te proberen een slag te slaan. Dat
is steeds een risico, je kan die auto’s niet proefrijden, maar bij mij is het elke
keer goed afgelopen. Tot ik gaandeweg vaststelde dat mijn collectie evolueerde naar wat voor mij het summum was: Bugatti. Het is moeilijk te vatten
hoe vooruitstrevend de creaties van Ettore Bugatti wel waren op technisch
vlak. Dat we dezelfde initialen delen is niet meer dan een gelukkig toeval.’
Weer die licht ironische glimlach.
‘Mijn eerste Bugatti was een Type 44 die ik in 1985 heb gekocht en in 1989
opnieuw heb verkocht. Intussen heb ik al zeker 25 Bugatti’s gehad. Pas
wanneer je echt gebeten bent door mechaniek, apprecieer je de aanpak
van Bugatti. Uitzonderlijk in zijn tijd. Zo bouwde hij een achtcilindermotor
zonder rubberen dichting tussen cilinderkop en motorblok en maakte hij
gebruik van compressoren om meer vermogen uit de motoren te persen.
Het aantal patenten dat Ettore Bugatti nam, is ronduit indrukwekkend.’

HERMÈS-BUGATTI

1

4

Elke auto heeft wel een verhaal, zoals de Type 57 Coupé Special uit 1938
bijvoorbeeld. ‘Ook wel gekend als ‘Le Patron’. Dit was de persoonlijke
auto van Ettore Bugatti, ontworpen door zijn zoon Jean en overhandigd
als geschenk aan Ettore door het personeel van zijn fabriek in Molsheim.
Hij heeft een competitiemotor met compressor van een Type 59 ingebouwd.’
Tot slot halen we de Type 35 uit de garage, een racewagen pur sang uit 1927,
met een racepalmares om u tegen te zeggen en al een heel leven bij een
rist eigenaars achter de rug. ‘De vorige eigenaar was Marc Newson, een
Australische designer die onder meer de Apple Watch ontwierp, maar ook
kledij voor G Star Raw bijvoorbeeld. Toen hij deze auto had, was hij aan de
slag bij Hermès en heeft hij een aparte bagageset laten maken die achter
de stoelen is ingewerkt. Een uniek stuk. Ik haal hem wel af en toe uit, maar
ermee rijden is niet zo eenvoudig door de kleine pedalen die erg dicht bij
elkaar geplaatst staan.’ Maar wat Beerens’ collectie pas echt onderscheidt
van andere, zijn de vele onderdelen die in dozen her en der geplaatst zijn.
Klaar om uiteengehaald, bewonderd, en opnieuw geassembleerd te worden.
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Miles,

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

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

Down Town •

Ristorante Castellino • Cafe theatre • Pakhuis • Belga

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

Ontdek ons op meer dan 500 topadressen
Het eerste lifestylemagazine voor mannen gelezen door 500.000 levensgenieters.
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‘BACK TO WHERE
YOU ONCE BELONGED’
Een revolutie heeft zo zijn goede kantjes. Zeker als ze muzikaal en cultureel
is, bevrijdend en militant, dissident en sociaal, artistiek en technologisch.
Tussen 1966 en 1970 heeft de wereld een grote ommekeer beleefd. Een die
het pad heeft geëffend voor de maatschappij zoals wij die vandaag kennen.
2JYRZ_NPFQJ[TTW\JWUJSHWJFYNJ[JTSY\JWUJSLWFąXHMJIJXNLSX«S
foto’s viert het ING Art Center het einde van een zeer belangrijk decennium.
Op de onvergetelijke klanken van The Beach Boys, The Beatles, The Rolling
Stones, The Who of Janis Joplin maken we kennis met een expo die
oorspronkelijk is bedacht voor het Victoria and Albert Museum in Londen.
Swinging Sixties!
Juliette Debruxelles
Tentoonstelling ‘Revolutions - Records & Rebels - 1966-1970’, tot 10/3/2019
in het ING Art Center, Kunstberg/Koningsplein, 1000 Brussel. ing.be/art

E
R
U
T
L
U
SUBC
MILES
61 61

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

TUSSEN DE STERREN
Dromen van elders, van grote inzichten en van inspiratie. Te gaan zien, beluisteren, en bekijken om alvast de vlucht
vooruit te nemen en je voor te bereiden op de 50ste verjaardag van de eerste man op de maan.
Juliette Debruxelles

BREEDBEELD IN DE LUCHT
Enerzijds: het gekke verhaal van de Duitse astrofysicus
Lutz Kayser dat wordt verteld in een totaal losgeslagen
documentaire. Zijn maffe uitdaging: zich in de bouw
storten van satellietlanceerders voor rekening van een
twijfelachtig privaat ruimteagentschap in het Zaïre
van Mobutu (die er destijds van droomde de eerste
Afrikaanse staatschef te zijn om over een raket te
beschikken). Hij is een jaar geleden gestorven zonder
een radicale verandering te hebben teweeggebracht,
maar er is wel een personage achtergebleven dat je
met open mond zult ontdekken.
‘Fly Rocket Fly’, van Olivier Schwehm
Anderzijds: het verhaal hoe Neil Armstrong hogerop
is geraakt. Acht onvoorstelbare jaren training om
uiteindelijk op 21 juli 1969 de eerste man te worden die
een maanwandeling maakt. Een geschifte, gevaarlijke
en allesomvattende reis voor een uiteindelijk heel
normale man. Ryan Gosling kruipt in de huid van de
Amerikaanse held met het talent en de charme die we
zo goed van hem kennen. Doel: het oneindige en… de
Oscars.
‘First Man’ van Damien Chazelle

KUNSTENAARS OP DE MAAN
De Japanse miljardair en kunstverzamelaar Yusaku Maezawa kijkt ver
vooruit: in 2023 vliegt hij naar de maan aan boord van de SpaceXraket (het ruimtevaartbedrijf dat zich inzet om de eerste burgervlucht
waar te maken naar het internationale ruimtestation), in aanwezigheid
van kunstenaars van over de hele wereld. Muzikanten, schilders,
beeldhouwers, fotografen worden gecast en gevraagd om zich te
inspireren op de reis om een werk te creëren dat ze met de mensheid
zullen delen. De kostprijs van het project is niet meegedeeld...
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LOOPBAANPROJECT
Charlotte en Marie-Eve hebben twee grote passies: de muziek en de keuken. Om gelukkig te zijn hebben ze daarom besloten hun
passies te verenigen onder de vorm van een eetplekje met heerlijke en gulle borden en een uithangbord voor independent labels. Super
Fourchette, is dus de nieuwe plek om muziek te ontdekken waar je werkafspraken maakt om inspiratie op te doen en waar je je maten
en je gezinnetje mee naartoe neemt om te brunchen (elke tweede zondag van de maand zijn er in de namiddag concerten voorzien!)
Je luistert er naar pop, psychedelische rock, postpunk of hiphop. Je komt er met een goed gevulde pens buiten en je armen vol vinyl en
audiocassettes. Perfect om in hogere sferen te komen!
Super Fourchette, platenrestaurant, Zwaluwenlaaan 3, 1000 Brussel. @superfourchette

EEN AVONTUURLIJKE VERDUISTERING
In de jaren 70 en 80 behoorde de Big Jim tot het meest
verkochte speelgoed. Kinderen beleefden met hem struise
avonturen. In 1972, het jaar van zijn lancering, verkoopt Mattel
er 54.000 exemplaren van. Barbie verbleekte bij dat succes.
Het verhaal loopt ten einde in 1986 wanneer de verkoop in
Europa wordt stopgezet. Een drama dat sommigen vandaag
nog steeds niet te boven zijn gekomen. Om deze volledige
generatie van grote jongens te troosten pikt de journalist,
scenarioschrijver en bedenker van speciale effecten Pascal
Pinteau het verhaal van de plastic bodybuilder terug op in een
heel kleurrijk boek. Enkel in het Frans.
‘Big Jim, un monde d’aventures’ (Bragelonne).

EEN ZEER GEÏDENTIFICEERD
VLIEGEND VOORWERP
Twee jaar geleden hebben Caran d’Ache en het uurwerklabo
MB&F hommage gebracht aan de verovering van de ruimte
door een beperkte oplage te creëren van een ‘raketpen’
die de naam Astrograph meekreeg en wordt beschermd
door een koffertje annex lanceerbasis. Een droom voor elke
ɰƺȈǉȶƺǉˎƺɽȈɁȶɰƺȃɨȈȚʤǉɨәřȈǉɨȚƃƃɨƃƃȶȃǉɽɁȶɽʥǉɨɥǼǉʥǉɨȟɽӗ
slechts 99 exemplaren gemaakt en een adviesprijs - destijds van 21.760 euro. Een collector’s item, natuurlijk.
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HET WHATSAPP-INTERVIEW:
LOUMA SALAME, DIRECTRICE VAN DE
BOGHOSSIANSTICHTING
Volkeren dichterbij brengen via cultuur, dat is de opdracht die deze prestigieuze stichting zich stelt.
Hun onderdak, Villa Empain, hebben ze gerenoveerd.
Virginie de Borchgrave

LOUMA
SALAME

VIRGINIE
DE BORCHGRAVE
LS: 47 hedendaagse kunstenaars, uit Europa en de Arabische wereld zijn samengebracht rond dit thema.

VB: Dag Louma. Bedankt dat je hebt toegezegd voor
dit ongewone interviewformat

VB: Je slaat de nagel op de kop. Het is in die bewoordingen dat ik deze tekst heb ingeleid! Grenzen hebben
altijd bestaan met hun bijhorende problematiek. Hoe
kan kunst een nieuwe kijk op het onderwerp opleveren?

LS: Dag Virginie!

LS: De kunstenaars openen nieuwe gezichtshoeken en
bieden sleutels om de informatie te lezen.

VB: Je bestuurt de Boghossian Stichting sinds kort en
nochtans ben je geen onbekende in het Brusselse kunstmilieu. Kun je in twee zinnen jouw traject samenvatten?

LS: Die uit het Nabije-Oosten hebben trouwens een heel
politieke visie.
LS: Dankzij mijn diploma Schone Kunsten en Decoratieve
Kunsten heb ik voor verschillende musea kunnen werken
zoals het Guggenheim, het Louvre of het Parijse Instituut van
de Arabische wereld. Drie jaar geleden arriveerde ik in Bxl.

VB: Ongetwijfeld een van de betere manieren om oplossingen te vinden, denkpistes te zoeken, minder ideologisch beïnvloede geesten te openen…
LS: Absoluut!

VB: Wat bevalt je het meest in Bxl? Het is de stad waar
de expats jammeren als ze aankomen en weer jammeren als ze moeten vertrekken.

LS: Sinds mensenheugenis, zelfs.
LS: Wereldstad, kunst- en cultuurstad, ik voel me er
thuis.

VB: {ɨǉȶ˃ǉȶ ǁȈǉ ɰʰȶɁȶȈǉȴ ɰɽƃƃȶ ȴǉɽ ƺɁȶːȈƺɽǉȶӗ ƹƃɨɨȈǧɨǉɰӗ
beperkingen, verhuizingen, isolement maar ook en gelukkig maar multiculturele toenadering Wat is de visie van een
Franco-Libanese in Bxl?

LS: Ik heb er snel mijn gewoontes aangenomen.

LS: De grens is een regio op zich.

VB: Ik hou van korte, duidelijke antwoorden!

LS: Cultuurvermenging is een bron van verdeling met een
risico op uitsluiting.

VB: ‘Beyond Borders’, de grote expo die deze winter of de
ƃǹˎƺȃǉɰɽƃƃɽӝŚƃƃɨɁȴǁȈɽɽȃǉȴƃӞ

LS: Het onderwerp van de grenzen staat centraal in de
roeping/opdracht van de Boghossian Stichting.

LS: Ik heb geleerd me te voeden met mijn gevarieerde
afkomst.

LS: Die ernaar streeft culturen dichterbij elkaar te brengen via de kunst.

LS: Bxl bevalt me heel erg, ook omdat het een millefeuille
is van verschillende culturen en invloeden.
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VB: De tentoonstelling stelt de dingen in vraag en is tegelijk analytisch, poetisch en meditatief. Wat zou je aan
onze lezers vertellen om hen warm te maken en de expo
te gaan bekijken?

LS: Politieke, taalkundige, ethnische, religieuze invloeden,
enz. Het is een kweekvijver!
VB: Helemaal! Leuke metafoor met het gebak. Grensbewoners zijn vaak verschillende mensen die balanceren tussen
verschillende werelden, culturen en vooral ook gevoeligheden.

LS: Villa Empain is een unieke parel uit de art deco die je
nergens anders in de wereld vindt.

VB: De tijd is de rode draad door dit nummer. Ik heb heel
wat werk gezien dat een band had met de tijd in alle betekenissen van het woord.

LS: Het huis leeft en staat open voor iedereen. Wij organiseren tentoonstellingen, conferenties, concerten en gratis
workshops voor scholen.

LS: Ja dat klopt helemaal!

LS: Er zijn al 400.000 bezoekers over de vloer geweest
sinds de opening.

VB: De foto’s van Elger Esser en Jorma Puranen.

LS: De deur staat open voor iedereen. We verwachten je!
VB: Inhoudelijk top natuurlijk + de activiteiten. Je hebt er
alles.

VB: De zandlopers van Markus Hoffmann.

LS: Goed opgemerkt.

VB: De expo heeft veel aandacht gekregen in de pers.
Wat heb je niet in al die artikels teruggevonden en had
je toch graag gelezen? Laat je gaan, dit is je gelegenheid!

LS: De tijd hertekent ook de grenzen, legt het lidmaatschap
aan een maatschappelijke groep ook opnieuw vast.

LS: We hebben goede respons van de pers gekregen. De
jounalisten eigenen zich de tentoonstellingen altijd heel
persoonlijk toe. Wanneer je de recensies leest, dan ontdek je telkens een nieuwe gevoeligheid.

VB: Jaaaa. En ook nog de nog zonneblinden van Cooking
Sections die de gepensioneerden onthult die hun oude dag
in luxe onder een tropische zon doorbrengen.
VB: Het intense oneindige ruimtelijke blauw van Anish
Kapoor.

VB: Wat des te interessanter is om te lezen!

VB: Wij zijn blij dat we dankzij jou Louma, een paper over
de Boghhossian Stichting kunnen publiceren, een cultuurplaats die bovenal op kwaliteit mikt. Dat is waar Miles
in de toekomst naartoe wil.

LS: Mijn favoriet is het stuk van Taysir Batnji!

LS: De Verklaring van de Rechten van de Mens… op zeep
uit Aleppo.

LS: Van harte bedankt! Volgende afspraak in Villa Empain,
Franklin Rooseveltlaan 67.

VB: En de serie waarnemingsposten, ook van hem in de
geest van Bernd en Hilla Becher! Wat een schitterende
interpretatie van hun werk!

‘Beyond Borders’ tot 24 februari 2019,
van dinsdag tot zondag van 11u00 tot 18u00
villaempain.com
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DE PLAYLIST VAN ROGER BALLEN
Deze Amerikaanse fotograaf die in New York is geboren en sinds het begin van de jaren 70 in Johannesburg leeft, stelt
zijn heel bijzondere wereld overal ter wereld tentoon. Hij wordt als een van de meest invloedrijke fotografen van de 21e
eeuw beschouwd. Maar Roger Ballen staat ook voor 14 boeken die over zijn werk zijn verschenen en een zeer nauwe
samenwerking met de Zuid-Afrikaanse groep Die Antwoord, die hun visuals en clips aan hem te danken hebben.
Boris Rodesch Foto: Marguerite Rossouw

Het eerste album dat je ooit kocht?
The Doors, ‘Waiting for the Sun’, 1968.

Ballen voor het eerst zagen, hadden we de indruk een klap in het gezicht te krijgen. ‘Wie zijn die mensen?’ ‘Waar leven ze?’ En ‘Jeetje! Wie
heeft deze foto´s genomen?’
Toen we vernamen dat deze foto´s van de hand waren van een fotograaf met de naam Roger Ballen, afkomstig uit Zuid-Afrika, konden
we onze oren niet geloven! We hadden nog nooit foto´s gezien die zo’n
opwinding teweegbrachten. En het feit dat die beelden ‘made in South
Africa’ waren, was helemaal mooi... Zo fascinerend, storend, zo onvoorstelbaar fris! Het waren geen gewone foto´s. Het waren extreem complexe surrealistische werken, van hetzelfde gehalte als Salvador Dalí,
Hieronymus Bosch en Lucian Freud…

Jouw ontmoeting met de groep Die Antwoord?
Yolandi Visser, de zangeres van de Zuid-Afrikaanse rapband Die Antwoord, heb ik in 2006 ontmoet op het moment dat ze vanuit Kaapstad
naar Johannesburg kwam om met mij over een eventuele samenwerking te praten voor een video. Zij wou heel graag veel te weten komen
over mijn werk en zij wou zich ook via muziek en video uitdrukken. Zij
was rustig. Ik had de indruk dat ze opgeslorpt was door elk detail van
mijn beelden. Ik herinner me dat zij toen mijn beelden beter kende dan
wie ook.
Ze is naar een van mijn lezingen in Jo’burg meegegaan die ik hield voor
de lancering van mijn boek Shadow Chamber, en ook naar een expo van
mijn werk in de Johannesburg Art Gallery. Het is in die periode dat Yolandi met Ninja is beginnen samenwerken om Die Antwoord te vormen.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een clip voor een
nummer?
Hij maakt het nummer beeldend en geeft het meer dimensie.
Wat zou de beste clip aller tijden zijn?
‘I Fink U Freeky’ van Die Antwoord.

In de inleiding van het boek Roger Ballen / Die Antwoord: I Fink U Freeky
(2013) vertellen Ninja en Yolandi meer: ‘Wanneer we de foto’s van Roger

Het eerste album dat je als kind hebt beluisterd?
Ik luisterde vooral naar de radio.
Een bepaald nummer als je erg kwaad bent?
Ik luister niet naar muziek omwille van een bepaalde sfeer.
Is er een artiest of groep die je regelmatig beluistert?
Leonard Cohen.
Een album om in jouw studio in Johannesburg te werken?
Ik verkies de stilte, want ik wil niet verstrooid worden.
Welk muziekgenre voor een lange rit met de wagen?
Klassieke muziek.
Voor vernissages en galerijen?
Daarvoor is er geen muziek, want ik denk dat ze de mensen zodanig beinvloedt dat ze zich niet meer op de kunstwerken kunnen concentreren.
Een welbepaald radiostation?
Classic FM (de enige klassieke radiozender in Zuid-Afrika, nvdr.)
Om af te sluiten, het beste en laatste concert dat je hebt bijgewoond?
Het laatste concert was dat van Die Antwoord in New York. Het beste
was dat van Jimmy Hendrix in Woodstock die het Amerikaanse volkslied
speelde, ‘The Star-Spangled Banner’.
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DS 7 CROSSBACK
Durf leidt tot excellentie

RENTING VANAF 330€ /MAAND EXCL. BTW*
DSautomobiles.be

3,9 – 5,9 L / 100 KM

101 – 135 G CO2 / KM (NEDC)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.dsautomobiles.be/nl/inside-ds/verbruik-in-praktijkomstandigheden.html - *Aanbod (bedrag excl. BTW) in Renting voor een nieuwe DS 7 Crossback BlueHDi 130
Manual Chic zonder opties, voorbehouden aan professionelen en opgemaakt door PSA Finance Belux N.V.(verhuurder), Avenue de Finlande 8 b2 te 1420 Braine l’Alleud, op basis van 60 maanden. Aankoopoptie
van 16% en een 1ste verhoogde huur van € 2.000 exBTW. Aanbieding onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier en geldig tot en met 30/11/2018. Meer inlichtingen bij alle DS Stores.
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