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HERONTDEKKING

We hebben ‘dankjewel’ gezegd. We hebben ‘eindelijk’ gezegd. En nu?
Nu maken we het onze ervan. Veranderen, dat staat vast, maar ook een
nieuwe start maken. In ons verlanglijstje duiken nieuwe prioriteiten op, en
gewoontes die om een uitdaging vragen. Dingen die essentieel leken, zijn
overbodig en onwerkelijk geworden. En er rijzen nog tal van vragen die
ons, op dit eigenste moment, ertoe nopen en aanmoedigen om creatief,
vindingrijk en positief uit de hoek te komen. En dat is exact wat we doen.
In de afdeling geek-ware gaan we op zoek naar wat het hier en nu te
bieden heeft en wat objecten uit het verleden nog kunnen betekenen
voor ons. De trends kiezen we in een snit en materialen die homewear
en vrijheid belichamen. We overwegen een duik in het diepe en wel
een met een grote ‘splash’. Op ontdekking naar technische materialen
in de kleedkamers van sporters focussen we op mooi, goed ontworpen
en nauwkeurig uitgevoerd. En we lopen langs in de werkplaats van
Fred Krugger om even stil te blijven staan bij auto’s die hij een nieuwe
dimensie geeft. We volgden de blogs van Van Life om vooruit te
kijken naar het nieuwe reizen en de vindingrijkheid van hen die hun
reislust botvieren in een persoonlijk ingericht voertuig. Liefde op het
eerste gezicht, een goede sound, inspiratie en een geluksgevoel. Dat is
uiteindelijk toch waar we in deze nieuwe wereld naar op zoek zijn?
Juliette Debruxelles,
hoofdredactrice

Advertentiedienst
Nicolas Van Frausum,
nvanfrausum@produpress.be,
Frank Debrauwer
fdebrauwer@produpress.be
Myriam Merckx
mm@produpress.be
Boekhouding
Evelyne Van Loocke
evanloocke@produpress.be

3

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

NL_003-003-Edito_PA_OK.indd 3

06/05/2020 11:40

DE NIEUWE BMW X5 M
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...EN BMW X6 M.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

12,4-13,1 l/100 km • 282-299 g/km CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
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Trends: vrij en blij!

20 Shopping: in de miljonairsafdeling
22 Textielinnovatie:
een podiumplaats voor België
24 Shopping: trek het je aan!
25 Cultwear: de Air Max

ICONIC
30 Interview met Denis Van Weynbergh
32 Duel aan de top: Clijsters/Hennin
36 yȢʰƹɁƃɨǁӗȢʍƺȃɽǁɁȢˎȚȶǉȶ

LIFE
40 #vanlife: Belgen met peper in de knalpijp

ENGINE
48 Krugger FD, kunst op hoge snelheid
52 ‘s Werelds snelste auto’s
54 Horloges: strijd om de hoge frequenties!

SUBCULTURE
56 Subcultuur
62 Muziek: afropop krijgt de wereld
aan het swingen
66 Playlist: one hit wonders
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TECHNO ADDICT
Het is niet zaak om tijd te winnen, wel om de snelste te zijn.
ŚǉɰɽɨǉʤǉȶȶȈǉɽȶƃƃɨǉǹˎƺȈǡȶɽȈǉӗʥǉȢȶƃƃɨǁǉƹǉɰɽǉɨǉɰʍȢɽƃɽǉȶӝěǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉȈɰɁȶ˃ǉƹǉɰɽǉɽɨɁǉǹӝ
ÇȈƺɁȢƃɰÃƃʍƺȢǉɽ

SNEAKERS VOOR GAMERS
Aǉ˃ǉʍȢɽɨƃɰɁǉɥǉȢǉɰƺȃɁǉȶȈɰɰɥǉƺȈƃƃȢƹǉǁƃƺȃɽ
ʤɁɁɨƺɁȶɰɁȢǉǼƃȴǉɨɰӝȈȚȈɰǉʤǉȶːǉʯȈƹǉȢƃȢɰǁǉ
ƹǉʥǉǼȈȶǼǉȶʤƃȶƃƺɽȈǉʤǉǼƃȴǉɰӝČɽǉʍȶǉȶǼɨȈɥ
ʤǉɨ˃ǉȟǉɨǁɽȈȚǁǉȶɰǁǉɰɥǉȢǹƃɰǉɰԆČǉǉȟԇӗԆɽɽƃƺȟԇӗԆ:ɨʍȈɰǉԇ
ǉȶԆAǉǹǉȶƺǉԇӝǉɽɰʤɁɁɨȚɁʍӞ
Active Gaming-sportschoen, Puma, € 90

DE WOORDEN...
ԆČȶǉȢȃǉȈǁȈɰǁǉʤɁɨȴʤƃȶǉʯɽƃɰǉǁȈǉǁǉ
ɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈɰƺȃǉɁȶɽʥȈȟȟǉȢȈȶǼǁǉȴǉȶɰ
ȃǉǉǹɽǼǉɰƺȃɁȶȟǉȶԇ
Je kan het nog eens rustig nalezen in
ԆAǉěɨƃƃǼȃǉȈǁԇӗÃȈȢƃȶ¶ʍȶǁǉɨƃӗіўўњӝ

DE SNELSTE
SMARTPHONE?
ÝȶǉĀȢʍɰȟɁɥɥǉȢɽ˃ȈȚȶȶƃƃȴƃƃȶǁȈǉ
ʤƃȶȃǉɽƹǉǹƃƃȴǁǉƃʍɽɁȴǉɨȟÃƺ¸ƃɨǉȶ
ɁȴǉǉȶɰȴƃɨɽɥȃɁȶǉɽǉȢƃȶƺǉɨǉȶǁȈǉ
ȈȶȶɁʤƃɽȈǉɰʥȈȢƺɁȴƹȈȶǉɨǉȶӝǉɽǁǉɰȈǼȶ
ȈɰǼǉȏȶɰɥȈɨǉǉɨǁɁɥǁǉǉɰɽȃǉɽȈǉȟʤƃȶǁǉ
Ãƺ¸ƃɨǉȶČɥǉǉǁɽƃȈȢӝAǉɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈɰƺȃǉ
ƹǉȢɁǹɽǉȶ˃ȈȚȶǉǉȶĩyČјӝѕӸɁɥɰȢƃǼ
ʤƃȶїњћ{9ǉȶǁǉĄÃӸƹɁɁɰɽʤƃȶ
ії{9ӗǁɨȈǉʤɁʍǁȈǼǉƺƃȴǉɨƃǉȶǉǉȶ
ɨƃȶǁȢɁɁɰɰƺȃǉɨȴȈȶԆːʍȈǁǁȈɰɥȢƃʰԇӝǉɽ
ȴǉɨȟƹǉɨɁǉȴɽ˃ȈƺȃǼɨƃƃǼɁɥ˃ȈȚȶ
ɰȶǉȢɰɽǉɁɥȢƃƃǁɰȶǉȢȃǉȈǁӯћѝՐȈȶјѕ
ȴȈȶʍɽǉȶӰǁƃȶȟ˃ȈȚ˃ȈȚȶԆŚƃɨɥ:ȃƃɨǼǉ
јѕěӸɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉԇӝÝɥǁǉȢƃƃɽɰɽǉ:KČ
Ȉȶ¸ƃɰřǉǼƃɰӗȃǉǉǹɽÝȶǉĀȢʍɰǉǉȶ
ԆƺɁȶƺǉɥɽɥȃɁȶǉԇɁȶɽȃʍȢǁӗɁɁȟȃȈǉɨȈȶ
ɰƃȴǉȶʥǉɨȟȈȶǼȴǉɽȃǉɽƃʍɽɁȴǉɨȟӝŹȈȚȶ
Ɂȶ˃ȈƺȃɽƹƃɨǉƺƃȴǉɨƃȃǉǉǹɽǁǉȶɁǁȈǼǉ
ɰǉȶɰƃɽȈǉʤǉɨʥǉȟɽӝÝȶǉĀȢʍɰȈɰǁʍȈǁǉȢȈȚȟ
ǉǉȶȴǉɨȟɁȴȈȶȃǉɽɁɁǼɽǉȃɁʍǁǉȶӝ
OnePlus 7T pro McLaren Edition, € 859

NOOD AAN FRISSE LUCHT
Aǉ˃ǉȈȶɽǉȢȢȈǼǉȶɽǉɰǉȶɰɁɨȴǉǉɽɁɥȃǉɽȴɁȴǉȶɽǁǉȢʍƺȃɽȟʥƃȢȈɽǉȈɽӝyȈȚȶɰɽɁǹӗ
ɰɽȈȟɰɽɁǹǁȈɁʯȈǁǉӗʤȢʍƺȃɽȈǼǉɁɨǼƃȶȈɰƺȃǉɰɽɁǹǹǉȶӗƃȢȢǉɰʥɁɨǁɽǼǉȴǉɽǉȶӗ
ǼǉƃȶƃȢʰɰǉǉɨǁǉȶɁȶǁǉɨǁǉʤɁɨȴʤƃȶǉǉȶɨƃɥɥɁɨɽȶƃƃɨǁǉȴɁƹȈǉȢǉ
ƃɥɥʤǉɨɰɽʍʍɨǁӝȈǉɨȴǉǉȟʍȶȚǉɁɥȴȈǁǁǉȢȢƃȶǼǉɽǉɨȴȈȚȶǉǉȶȴƃɥɥȈȶǼ
ɰƃȴǉȶɰɽǉȢȢǉȶʤƃȶǁǉɥȢǉȟȟǉȶȴǉɽǁǉƹǉɰɽǉȢʍƺȃɽȟʥƃȢȈɽǉȈɽӝÝɥȃǉɽʥǉɨȟӗ
ȈȶǁǉˎȢǉɁǹȈȶȚǉƺƃȶƃɥǋӖʥƃƃɨȟʍȶȚǉɁɥȚǉǼǉȴƃȟƃǁǉȴȃƃȢǉȶӞ
yȢɁʥїӗĀȢʍȴǉ¸ƃƹɰӗԦіћў

FINGERSPITZENGEFÜHL
ěɁǉɽɰǉȶƹɁɨǁǉȶ˃ȈȚȶɰɽȈȢƃƃȶƃƺȃɽǉɨȃƃƃȢǁәÃǉɽěƃɥ
ČɽɨƃɥȟʍȶȚǉɰʍɨǹǉȶӗɰƺȃɨȈȚʤǉȶӗȚǉɰƺȃǉɨȴƹǉǁȈǉȶǉȶ
˃ɁȶǁǉɨȃǉɽƃƃȶɽǉɨƃȟǉȶǉȶʥǉȢɁɥɁȴȃǉɽǉʤǉȶ
ʥǉȢȟɁɥɥǉɨʤȢƃȟӝÃǉɽǁǉɁɥɽȈɰƺȃǉȴʍȈɰɨɁȶǁȚǉ
ʤȈȶǼǉɨɰʤǉɨɥȢƃƃɽɰȚǉǁǉƺʍɨɰɁɨӗȴƃƃɨȚǉȟʍȶɽɁɁȟȴǉɽ
ɽʰɥǉƹǉʥǉǼȈȶǼǉȶǉǉȶɽǉȟɰɽȈȶǼǉʤǉȶӝAǉɥɨɁǁʍƺǉȶɽ
ʤǉɨɽǉȢɽɁȶɰǁƃɽȚǉўѕȴȈȶʍɽǉȶȶɁǁȈǼȃǉƹɽɁȴǁǉ
ƹǉǁȈǉȶȈȶǼȈȶӝӝӝǁǉʤȈȶǼǉɨɰɽǉȃǉƹƹǉȶӝĄǉʤɁȢʍɽȈɁȶƃȈɨә
Toetsenbord voor alle toestellen.
Tap Strap II,

WELKE APPS
VOOR SNELHEIDSFREAKS?

Ԧԝїјќӗћї

Monoposto.AȈɽȈɰǁǉƺɁɁȢɰɽǉƃɥɥɁȴȚǉɁȶǁǉɨɽǉǁɁȴɥǉȢǉȶȈȶǁǉyіӝ
KǉȶƃƃȶɨƃǁǉɨʤɁɁɨǁǉƃƹɰɁȢʍɽǉǹƃȶɰӝ

Peak.ȢɰȚǉȚǉȃǉɨɰǉȶǉȶɁɥɽɁɥȶȈʤǉƃʍʥȈȢɽɽɨƃȈȶǉȶӗǁƃȶȟɨȈȚǼȚǉʤƃȶ
ǁǉ˃ǉƃɥɥљѕɰɥǉȢȢǉɽȚǉɰǁȈǉǁɁɁɨȶǉʍɨɁʥǉɽǉȶɰƺȃƃɥɥǉɨɰ˃ȈȚȶɁȶɽʥȈȟȟǉȢǁ
ɁȴǁǉǼɨǉȶ˃ǉȶʤƃȶɁȶ˃ǉȃǉɨɰǉȶǉȶɽǉʤǉɨȢǉǼǼǉȶӝ{ɨƃɽȈɰǉȶʤǉɨɰȢƃʤǉȶǁә

Speedometer. AǉƹǉɰɽǉǼɥɰӸɰȶǉȢȃǉȈǁɰȴǉɽǉɨӗǁȈǉƹɁʤǉȶǁȈǉȶȃǉɽ
ʤɁɁɨǁǉǉȢƹȈǉǁɽǁƃɽȚǉȃǉȴɁɁȟɁǹːȈȶǉȟʍȶɽǼǉƹɨʍȈȟǉȶӝÝȶȴȈɰƹƃƃɨʤɁɁɨ
ȃǉȶǁȈǉǁǉǼɨɁɁɽɰɽǉɥɨǉƺȈɰȈǉȶƃɰɽɨǉʤǉȶӝ
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SCHATTEN
AȈǉʤȈȶɽƃǼǉƺɁȶɰɁȢǉʥƃƃɨɁɥȚǉʍɨǉȶǼǉɰɥǉǉȢǁȃǉƹɽӗɽǉɨʥȈȚȢǉɨ˃ǉȢǹɰȶɁǼǼǉǉȶȈȶɽǉɨȶǉɽƹǉɰɽɁȶǁӗȈɰǁȈǉʤƃȶ
ȚɁʍӞAƃȶȃɁʍǁȚǉȴȈɰɰƺȃȈǉȶǉǉȶɰƺȃƃɽȈȶȚǉȃƃȶǁǉȶӝ9ǉʥȈȚɰȶɁǁȈǼӞŚǉȢӗɽǉɨʥȈȚȢǼǉǉȟɰɁʤǉɨǁǉȃǉȢǉʥǉɨǉȢǁ
ǁɁȢǁɨƃƃȈǉȶƹȈȚǁǉȢƃȶƺǉɨȈȶǼʤƃȶĀȢƃʰɰɽƃɽȈɁȶњӗȈɰȃǉɽɥɨɁɽɁɽʰɥǉʤƃȶȃǉɽÇȈȶɽǉȶǁɁĀȢƃʰɰɽƃɽȈɁȶԆČʍɥǉɨÇKČ:AӸ
ĄÝÃԇӗǁƃɽȈȶіўѝѝȈɰɁȶɽʥɁɨɥǉȶǉȶɁɥɰȢǉƺȃɽɰїѕѕȶȈǉɽӸǼǉƺɁȴȴǉɨƺȈƃȢȈɰǉǉɨǁǉǉʯǉȴɥȢƃɨǉȶȈɰǼǉɥɨɁǁʍƺǉǉɨǁӗ
ǼǉʤǉȈȢǁɁɥǁǉǼǉɰɥǉƺȈƃȢȈɰǉǉɨǁǉʥǉƹɰȈɽǉǉɨȈɽƃǼǉʍƺɽȈɁȶɰʤɁɁɨǁǉɥɨȈȚɰʤƃȶӘјћѕӝѕѕѕǁɁȢȢƃɨӝ
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MELTING POT

HEBBEN EN WETEN (OF TE DOEN ALSOF)
EEN BOEK OM TE JOGGEN (OF TE DOEN ALSOF)
De bijbel voor hardlopers vertelt het verhaal van de sportschoen
in 357 paar, van de meest vintage tot de allerlaatste creaties van
de meest uiteen(hard)lopende ontwerpers (Stella McCartney, Yohji
Yamamoto…) met een ommetje langs nooit eerder getoonde
prototypes.
‘The Adidas Archive. The Footwear Collection’, 644 pagina’s, € 100
(Taschen).

VLIEGEN (OF TE DOEN ALSOF)
Zin om in het vliegtuig te stappen zonder rekening te houden met de wereldwijde gezondheidsvoorschriften? Zin om de geur van een cockpit
op te snuiven zonder de planeet naar de maan te helpen? Reis dan richting AviaSim Brussel. Je kunt er als particulier plaatsnemen achter de
knoppen en hendels van een vluchtsimulator voor lijnvliegtuigen. Opstijgen van en landen op de vlieghaven waar je zin in hebt, je bestemming
overvliegen: het is een kwestie van kiezen tussen 24.000 steden. Er bestaat ook een module die speciaal bedacht is voor mensen met
vliegangst. Tom Cruise in ‘Top Gun’, dat ben jij!
AviaSim, Louizalaan 363, 1050 Brussel. Discovery pack vanaf € 99. aviasim.com
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ONONTBEERLIJK OM NIET TE FLIPPEN (OF TE DOEN ALSOF)

Maskers van Plumka...
De fantastische Belgische producent
van hoofdkussens en dekbedden van
topkwaliteit heeft (als bijna-eeuweling
die sinds 1925 op de markt is), zijn
bedrijfsactiviteit tijdens de lockdown
omgevormd. Plumka maakt nu maskers
in polyester en katoen, bestemd voor de
‘tweedelijnwerkers’.
plumka.be

...of van
Recto Verso Sport
Het Belgische topmerk voor sportkleding
Recto Verso Sport dat in 2019 door
Camille Libaert is opgericht (de dochter
van stoffenfabrikant Libaert, een Belgisch
bedrijf dat sinds 1880 gespecialiseerd
is in het weven van stoffen voor grote
internationale sport- en lingeriemerken),
maakt naast kledingcollecties ook stevige,
wasbare en leuk ontworpen maskers.
€ 79,50 voor een pack van 5 maskers.
Bestelling beperkt tot 4 packs.
rectoversosport.com
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ELDERFLOWER
SMOKED APPLEWOOD
UNITED KINGDOM

LEMON THYME
ROSEMARY
PROVENCE

BITTER ORANGE
KEY LIME
MEXICO

SICILIAN LEMONS

PIMENTO BERRY

SICILY

JAMAICA

ANGOSTURA BARK
SOUTH AMERICA

CHOCOLATE GINGER

FRESH GREEN GINGER

COCHIN

IVORY COAST

CARDEMOM

QUININE

GUATEMALA

EARTHY GINGER
KOLA NUT

CONGO

CINNAMON
SRI-LANKA

CASSIA

NIGERIA

INDONESIA

VANILLA
CLEMENTINE

MADAGASCAR

SOUTH AFRICA
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Bij Fever-Tree gaat smaak boven alles. Precies daarom reisden de 2 oprichters van Fever-Tree,
Charles Rolls en Tim Warrillow, de wereld rond om de beste ingrediënten te selecteren bij
lokale producenten. Ze brachten grondstoffen mee uit alle uithoeken van de wereld: kinine
uit Congo, diverse gembersoorten uit Nigeria, Ivoorkust en India, tijm uit de Provence en
citroenen uit Sicilië.
Fever-Tree biedt een uitgebreid assortiment aan ‘Premium Mixers’ die een perfecte harmonie
vormen met diverse spirits en het beste in uw cocktail naar boven brengen.

www.fever-tree.com

facebook.com/fevertreemixers

instagram.com/fevertree_be
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MUSCLE
DE TREND ZIEN AANKOMEN

Ludovic Elens, aka Lunetier (brillenmaker) Ludovic, ontwerpt echt
uitzonderlijke monturen. Zijn recentste prêt-à-portercollectie: brillen en
zonnebrillen in buffelhoorn. ‘Een nobel materiaal, bestaande uit keratine,
dat perfect past bij (alle types) huidskleur, haartint of kleur van de ogen
naargelang de gebruikte nuances.’ Twaalf modellen waarin de namen staan
gegraveerd van tot de verbeelding sprekende persoonlijkheden uit de jazz
(Django Reinhardt, Nina Simone, Ron Carter, Ella Fitzgerald…) voor de prijs
van 1.200 euro, te ontdekken in zijn boetiekatelier op nummer 14 van de
Ernest Allardstraat, 1000 Brussel.
lunetierludovic.be
15
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TRENDS

VRIJ EN BLIJ!
GƭǵƦƭȦ˵ɃǒƦǒȻɡ is nog geen feit. Dat wordt snel duidelijk als we in onze dressing kijken. Toch zien we de mode
langzaam maar zeker de transitie maken en dat verblijdt ons!

W

Nicolas Mauclet

ordt de lente-zomer 2020
het
seizoen
van de transformatie? We
gaan vanaf nul
een garderobe
samenstellen
die weinig maalt om de klassieke man-vrouwconcepten. De elegante jonge kerels op de recente catwalks lijken in ieder geval die trend te
belichamen. De ontwerpers vertalen wat er leeft.
En wij? Geven we ons? Waarom niet? Vrij en blij!

KǉȶʍȈɽǼǉɰɥɨɁȟǉȶǼǉȶǁǉɨːʍȏǁǉȃƃƃɨɰɽȈȚȢӝŹɁ
te zien.

JS Roques is een van die mannen die tijdens de
fashion weeks streetstyle heel stijlvol vertolkt. Zijn
levensgezellin, Alice Barbier, en hij bouwen hun
Instagram helemaal rond ‘couple dressing’.
@jaimetoutcheztoi: 220.000 abonnees, niet mis!

16
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NIEUWE VIRIELE CODES
Pastelkleuren, tropenprints, bohemienlook, doorkijktops, het kan allemaal.

TREND NR.1: DOORKIJK
‘Bedek die borst die ik niet kan aanzien.’ Het waren de woorden die Molière
in 1664 Tartuffe in de mond legde. Al wou Tartuffe maar al te graag die borst
aanschouwen! Deze lente tonen transparante bovenstukken goed gespierde
bovenlijven. Op een klassieke broek, zwart of wit, aan jou de keuze.

BOHEMIEN

SAINT LAURENTERSON
J.W ANDERSON

ETRO

LUDOVIC DE SAINT SERNIN

Vrijheid komt ook tot uiting in sarouels, poncho’s, geborduurde
hemden en gypsy-prints. De nomade in ons komt uit de (kleer)kast.
Om niet in volksdracht te vervallen, kies je het liefst een stuk dat je
combineert met een jeans en een paar suède chelsea boots.

ČʍǧǁǉȢƃƃɨ˃ǉȶӗ:ɁȴȴɁȶĀɨɁȚǉƺɽɰӗԦљљњ
Transparant T-shirt
ȴǉɽȢɁǼɁӗAȈɁɨӗԦԝњўѕ

EEN BEETJE AFLEIDING

BROOS ROOS

Er even tussenuit naar een exotisch paradijs. Haal
je beste prints uit je dressing. Het is mode. Om
er top uit te zien, draag je je hemd met een
kostuumbroek.

De zomer ruikt naar vakantie, mocktails met matchathee en
parfum met musktoetsen. Roze draag je deze zomer van kop tot
teen. Broos en... mannelijk.

VALENTINO

GIVENCHY

BALMAIN

Hemd in viscose,
Dries Van Noten,
Ԧњїњ

17
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ONGEHINDERD BEWEGEN

LOUIS VUITTON

JW ANDERSON

HERMÈS

DUNHILL

‘Effortless’ staat meer dan ooit in het centrum van de aandacht. Moeiteloos gedragen zijn ruime snits (niet te verwarren met
ɰȢɁɨǁȈǼʥǉɨȟӰӗʤȢɁǉȈǉȶǁǉȴƃɽǉɨȈƃȢǉȶǉȶǉǉȶȟʍȶǁȈǼʍȈɽǼǉƹƃȢƃȶƺǉǉɨǁɰɥǉȢʤƃȶȢƃƃǼȚǉɰӝǉɽǼɁǉǁǉȶȈǉʍʥɰӞAǉԆȢɁɁɰǉˎɽԇȃǉǉǹɽ
ook zijn weg gevonden naar het kostuum: bandplooibroeken en andere stukken van de klassieke kleermaker krijgen een
‘verruimende’ make-over, die extra beweeglijkheid geeft.

ÝʤǉɨɰȈ˃ǉǁȃǉȴǁӗŹƃɨƃӗԦԝїўӗўњ

Lang vloeiende
nylon jas, Fear of
God, € 1.300

Wijde broek,
ĄɁƺȃƃɰӗԦћѝњ

HET ACCESSOIRE:
DE HANDTAS
We hoeven geen sluikse blikken
meer te werpen naar de leren
meesterwerkjes in de handen
van het vrouwenvolk. Ze zijn er
voor ons, meer dan ooit! (ja ook
de petroleumblauwe Hermèshandtas)

18
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2020: HET JAAR VAN DE ZEEMAN...

MARNI

ANN DEMEULEMEESTER

LANVIN

OLIVER SPENCER

Boothals, pet, matrozenshirt, katoenen short, verkeerd geknoopt vest en stoffen
sneakers... het is alle hens aan dek!

Het matrozenshirt is de basis. We hebben er allemaal één,
en om hem een ‘yacht-twist’ te geven dragen we de
shirt met een bermuda, een halsdoek en een paar
mocassins. Een short, een blauwe blazer, om de
look te vervolledigen.
Katoenen bandana,
ČƃȈȶɽ¸ƃʍɨǉȶɽӗԦіљњ

…EN VAN DE COWBOY
Zeeman, cowboy, de Village People vinden hun
gading in onze dressing. Jij komt alvast zwierig
voor de dag!

19
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SHOPPING

IN DE MILJONAIRSAFDELING
Reis- en treklust, allemaal goed, maar wel met allure. Wat zijn de must-haves van de gentleman-atleet?
Nicolas Mauclet

Een competitieregenjas gidst je
door het woud.
Regenjas, Canada Goose, € 775

Je reisverhaal op papier vastleggen. Wat drinken we? Laat ons ervoor
Doe zoals Odysseus. Maak het
dobbelen.
memorabel.
Dobbelsteen in leer en
¸ǉɨǉȶɰƺȃɨȈǹɽӗǉɨȴǧɰӗԦԝљіћ
aluminium, William & Son,
Ԧԝїќѕ

Skateboard in samenwerking
met de Andy Warhol Foundation.
Pop-up art!
Houten skateboard, Skateroom,
Ԧԝїїѕ

Voor een indrukwekkende
sportzaal of de betere
presse-papier.
Halters in metaal en leer,
¸ɁʍȈɰřʍȈɽɽɁȶӗԦԝіӝѝѕѕ

Zilveren manchetknopen voor
ervaren chauffeurs.

Het stuk zeep om ongekunsteld
op te hangen.

ÝȶȴȈɰƹƃƃɨʤɁɁɨǼɁȢǹӸƃˎƺȈɁȶƃǁɁԇɰӗ
deze bloemlezing van de 100
beste golfparcours ter wereld.

Zeep met citroen, Claus-Porto,
Ԧїї

‘The Impossible Collection of
{ɁȢǹԇӗʍȈɽǼӝɰɰɁʍȢȈȶǉӗԦќќњ

Gaan we een balletje trappen?
9ǉɨȢʍɽȈӗԦԝњӝјѕѕ

Manchetknopen,
AǉƃȟȈȶծyɨƃȶƺȈɰӗԦїѝѕ

Je moet het lef hebben,
Gwyneth Paltrow heeft het. Een
kaars met de zachte geur van
bergamot en damastroos.
{ǉʍɨȟƃƃɨɰӗǉɨǉɽȈƺӗԦԝќњ

Ԇ:ǉƺȈȶԇǉɰɽɥƃɰʍȶǉ:ɁȶʤǉɨɰǉԇӗʥǉȢ
een samenwerking tussen Dior
en Daniel Arsham.

Kennisgeving aan de
verzamelaars: de Jaguar E-Type
Coupé koop je in een doos.

ČȶǉƃȟǉɨɰӗAȈɁɨӗԦԝѝўѕ

Vitrine-cassette,
ȴƃȢǼƃȴ:ɁȢȢǉƺɽȈɁȶӗԦԝћїѕ
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Louis Vuitton hertekent de tas voor de
zakenman met vier nieuwe modellen,
waaronder de elegante en comfortabele Sac
Plat Horizontal Zippé. De ‘horizontale platte
ɽƃɰȴǉɽɨȈɽɰԇƹǉɰɽƃƃɽȈȶɽʥǉǉʍȈɽʤɁǉɨȈȶǼǉȶӝ
Prijs op aanvraag!
ȢɁʍȈɰʤʍȈɽɽɁȶӝƺɁȴ
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INNOVATIE IN TEXTIEL

GAREN SPINNEN UIT AVANT-GARDE

B

Sinds de grote moderevolutie in de jaren 80, in gang
gezet door de ‘Zes van Antwerpen’, houdt België het
vaandel hoog in de internationale avant-garde. Een pak
minder bekend is dat zelfs voor de grondstoffen van
deze fabuleuze collecties Belgische ondernemingen een
voortrekkersrol spelen.
Elisabeth Clauss

elgië blinkt uit in onderzoek en innovatie; op het
gebied van technologisch textiel loopt de Belgische
markt voorop met een totale productie van 40%
(tegen 25% gemiddeld in Europa). Deze ingenieuze stoffen worden gebruikt voor medische toepassingen of voor het verbeteren van levensomstandigheden. Zo heeft het innovatieve bedrijf Utexbel
een techniek ontwikkeld, genaamd Permetec, om
stoffen te behandelen, zodat ze bescherming bieden tegen insecten. In
onze streken betekent dit alleen wat meer comfort, elders in de wereld
kan het levens redden.

Samenwerken met universiteiten
Broer en zus Mathieu en Camille Liebaert vertegenwoordigen de vijfde
generatie van een in 1887 in Vlaanderen opgericht bedrijf. De onderneming heeft belangrijke bijgedragen geleverd aan de ontwikkeling
van zowel weeftechnieken voor elastisch materiaal en als de machines voor vervaardiging: ‘Jaarlijks brengen we 300 nieuwe stoffen uit,

22
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bestemd voor lingerie, sportswear, medische toepassingen, auto’s, badkleding enzovoort. De machines zijn speciaal ontworpen voor gebruik in
onze ateliers. Sommige machines worden ook op de markt gebracht.’ Het
bedrijf uit Deinze levert o.a. aan het merk 42|54 (fortytwofiftyfour) van de
gelauwerde atleten Olivia Borlée en Elodie Ouédraogo. Het is marktleider
op het gebied van technische stoffen met gegarandeerde prestaties in de
categorieën ‘bionisch’ en ‘avant-garde’.

Milieuverantwoord produceren
Het bedrijf Concordia Textiles, uit de streek van Waregem, produceert anti-ultraviolet en antibacteriële stoffen, hoogwaardige klimatologische textiel en verantwoorde afwerking, ontwikkeld uit biologische en gerecycleerde materialen. Liebaert heeft dan weer naam gemaakt op het gebied van
innoverende fijne breisels en originele inhouse-ontwerpen, die bijna niet
te imiteren zijn: ‘In de jaren 80 hebben wij ons aangepast aan de nieuwe
regels van de markt. In plaats van elders te gaan produceren tegen lagere
kosten, hebben we onze prijs voor kwaliteit gehandhaafd door het invoeren van zoveel vernieuwingen, dat zelfs onze Aziatische concurrenten zich
er niet aan wagen.’

Van het laboratorium naar de studio
Liebaert heeft onder meer samengewerkt met de Universiteit van Gent
om elastische leggings te ontwerpen, die lichaamswarmte verdelen, de
prestaties van sportbeoefenaars verbeteren en zorgen voor een betere
zuurstoftoevoer van het bloed, waardoor je sneller herstelt. Hun hoogwaardige collectie sportkleding van het merk Recto Verso maakt gebruik van
de Emana-technologie met onzichtbare infrarooddraden voor biostimulatie voorzien van een biochemische technologie. Dit is een mooi voorbeeld
van hoe ondernemingen en laboratoria hun krachten kunnen bundelen
om de prestaties van het menselijk lichaam te verbeteren en het dagelijks
leven van de sportbeoefenaar een boost te geven. Een wonder? Nee, wel
verwonderlijke maar bovenal gestaafde wetenschap.
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SHOPPING

TREK HET JE AAN!
Sportschoenen hebben lang een bedenkelijke milieureputatie met zich
meegedragen. Nu nemen zij afstand van het wegwerpimago dat aan hun
zolen kleeft.
Elisabeth Clauss

Unisa € 109,90

Vero Moda, € 79,99

Jack&Jones, € 99,99

Rombaut € 325

Veja, 140€

Milieuvriendelijk of ronduit vegan. De nieuwe generatie sneakers innoveert en respecteert, neemt afscheid van natuurrubberen zolen en wordt op ethischere methoden geproduceerd. Vegan betekent
‘zonder leer’, maar niet per se ‘vol met plastic’: er worden alternatieve en verantwoorde materialen
ontwikkeld en de grote merken nemen stilaan nieuwe normen aan. Trek je je ietwat van de aarde aan,
trek dan je schone schoenen aan. Heel aantrekkelijk!

24
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CULTWEAR

AIR MAX

DE

Je hebt waarschijnlijk al eens een paar aan je voeten
gehad! Anders is het nooit te laat om het schoentje
te passen. Het Air Max-model van Nike heeft de
loopsport radicaal veranderd. We leggen uit waarom!
Nicolas Mauclet

D

e meest legendarische innovaties komen
vaak uit het brein van een, laat ons zeggen...
gek. In dit geval heet hij Marion Franklin
Rudy, een luchtvaartingenieur van 52 jaar, die
er een ‘luchtige’ vaart wou achter zetten. Wat
hij dan bedacht heeft? Minuscule ‘airbags’
in de zolen van de sportschoenen. Het doel
hiervan? De impact van de ondergrond opvangen. Briljant! Alleen, niemand is geïnteresseerd. Hij krijgt 23 weigerachtige fabrikanten te verduren, vooraleer hij ontvangen wordt
door Phil Knight, de medeoprichter van Nike. We schrijven 1977 en
de fabrikant van sportskledij is sinds 13 jaar op de markt, waar het
bedrijf het moeilijk heeft. Phil Knight is nieuwsgierig genoeg om
het prototype aan te trekken en een rondje te lopen op de Beaverton-campus. Phil lanceert daarop de Nike-schoen in beperkte
ɁɥȢƃǼǉɁȴǁǉȴƃɨȟɽƃǹɽǉɽƃɰɽǉȶӝAǉȶƃƃȴӞԆěƃȈȢʥȈȶǼԇӗǁȈǉӝӝӝȈȶїљԝʍʍɨ
uitverkoopt. Onderzoekers van de universiteit van Tennessee analyseren de bewegingen van tien lopers die de schoen dragen. Zij
besluiten dat de atleten minder energie verbruiken om te lopen.
De sport en de wetenschap bekrachtigen het nut van de innovatie,
maar volgt de mode? Daarvoor is het nog wachten tot de creatieve
dynamiek van de jaren 80 wanneer ontwerper Tinker Hatfield beslist om de ‘Air-technologie’ te gebruiken als een echt stijlelement.
Hij bedenkt in 1987 de ‘Air Max 87’ of ‘Air Max 1’, het eerste model in
zijn genre dat explosief aan populariteit gaat winnen in de jaren 90.
De stadsmythe doet de ronde dat de ontwerper zich liet inspireren
door de zichtbare buizen van het Parijse Centre Pompidou om zijn
luchtkussens zo’n vooraanstaande plaats te geven. In de loop der
jaren (zo wat elk jaar eigenlijk) is er een nieuw Nike Air Max-ontwerp
toegevoegd (denk bijvoorbeeld aan de TN Shark, Air
Max Plus of de Air Max 270 in netstof), zonder evenwel aan succes in te boeten,
want dit model blijft één van de
must-have bestsellers van
het merk dat...
het gewoon
doet.

1987
Air Max 1

1990
Air Max 90

1991
Air Max 180

1993
Air Max 93

1995
Air Max 95

1997
Air Max 97

1998
Air Max Plus

2006
Air Max 360

2015
Air Max 2015

2017
Air Vapormax

2018
Air Max 270

2019
Air Max 720

2020
Air Max 2090
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BEAUTY-VERZORGING

JEZELF VERWENNEN
Formules en oplossingen allerhande om fris en als een
topper voor de dag te komen.
Juliette Debruxelles en Elisabeth Clauss

VOL MET EIWITTEN EN MEER
AMPULLEN DIE
JE ONVOORSTELBAAR GOED DOEN

We hebben nog nooit zo vaak onze sportschoenen aangetrokken.
Voor een stevig wasbord combineren we doelgerichte training met
aangepaste voeding. De repen van Simply Chocolate zijn eiwitrijk,
glutenvrij, zonder kunstmatige smaakversterkers, noch zoetstoffen.
Ze bevatten 20 tot 23% proteïnen. Dankzij een samenwerking met
Cocoa Horizons krijgen de cacaoproducenten een eerlijke prijs en
een correct loon voor hun productie. En... ze zijn superlekker! Rich
Arnold boordevol dadels, pinda’s, proteïnen, karamel en bedekt met
een laagje chocolade. Speedy Tom met açaibes en passievrucht. Fit
Fiona met rood fruit.
Aanbevolen verkoopprijs: € 2,25 - Verkrijgbaar bij Colruyt

Je huid ontspannen en tot rust brengen is gemakkelijk
met de ampullen van Babor. Kolfjes in beperkte oplage in
verpakkingen in wildekattenprints en met actieve bestanddelen aangepast aan elke huid en voor elk doel. Glow, Hydra,
Repair, Energy, Lifting en Chill, onze favoriet, met hennepolie,
aloë vera, cactus en panthenol, ‘s avonds aan te brengen
voor een schitterend fris ontwaken.
Kuur van 7 x 2 ml, € 26,90 be.barbor.com

HET PARFUM
MAAKT HET VERSCHIL
Aqua di Parma, een naam met weerklank. Met
zijn nieuwe gamma Hotel Line, voegt het Italiaanse merk aan alle verzorgingen een geraffineerde geurtoets toe. Aqua di Parma maakt
zijn duurzaamheidsdoelstellingen ook waar
met recycleerbare flacons van gerecycleerd
plastic. Met Arancia di Capri - als eerbetoon
aan het legendarische art-decoflacon van het
Italiaanse huis - wordt ultieme verfijning een
gewoonte.
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OM TERUG OP TRACK TE GERAKEN OP EEN BOOGSCHEUT VAN SPA FRANCORCHAMPS: DE NUXE-SPA
L’Hôtel des Bains verwelkomt de eerste (en enige) Nuxe-spa in België. Een verleidelijk zijsprongetje aan de oever
van het meer van Robertville, met schoonheidsverzorging die redding brengt in de rattenrace van het leven, of
die van Francorchamps, dat er slechts 20 minuten vandaan ligt.
De gerenoveerde instelling maakt dartel het hof aan het natuurreservaat
de Hoge Venen. We bewonderen het landschap vanaf het verwarmde
zwembad, de jacuzzi biedt uitzicht op het meer en we nemen een duik
in het verzorgingsmenu van Nuxe om terug op track te geraken na een
existentiële grand prix van formaat. Dit alles speelt zich af in een spa van
450 m² die wellness biedt met masserende watervallen, sauna, hamam,
bubbelbaden en solo- of duocabines voor een verzorging gewoon voor
jezelf of voor twee.
Even de tijd vergeten (voor die keer dat we hem niet chronometreren).
We hebben verzorging 32 Montorgueil, het beste uit het ‘luxeassortiment’ van Nuxe getest, 90 minuten: een totaalervaring voor het gelaat
en de geest, op een verwarmde massagetafel. Je wordt één met de
ontspanning, je geeft je over aan de probate massage van de schedel

tot de schouders, je beleeft de zachte en tegelijk stevige manipulatie die
de gelaatsspieren stimuleren, toegediend met toegewijde kundige handen. Zelfs zij die de grootste moeite hebben om de dingen los te laten,
voelen hun lichaam volledig wegsmelten in een stralende warme gloed.
Je lichaam laadt op met energie. Als je buitenkomt, zweef je en je vraagt
je af waarom je niet vroeger aan deze verleiding hebt toegegeven.
Voor het diner verwijst de vroegere chef en hotelhouder Jean-Pierre
Robert je naar het Cheval Blanc: een restaurant zonder aanstellerij, maar
met een verrukkelijke kaart die een keuze biedt aan uiterst verse producten die heel lekker worden opgediend. We zijn helemaal klaar voor
een nieuw avontuur waar we met een vliegende start tegenaan gaan.
hoteldesbains.be
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ICONIC
TRAINEN, DOORZETTEN, HERBEGINNEN

Met discipline bouw je aan succes. Toch durft de realiteit de meest vastberaden
strijders wel eens inhalen. Tussen overwinningen, ontgoochelingen en
ontdekkingen, staan sensaties en gevoelens hoog aangeschreven.
29
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INTERVIEW DENIS VAN WEYNBERGH

‘HET SUCCES HANGT VOOR 80 PROCENT AF
VAN DE PRESTATIES OP LAND’
Elke vier jaar is het weer tijd voor de Vendée Globe. Een solozeilwedstrijd rond de wereld, non-stop en zonder enige hulp
van buitenaf. De start van de editie 2020 vindt plaats op 8 november aanstaande in Les Sables-d’Olonne. Denis Van
Weynbergh, die aan deze wedstrijd ging meedoen, zal helaas niet aan de meet verschijnen. Zijn sponsoring liep op de
ȟȢȈɥɥǉȶӝÃƃƃɨǁƃɽȟʍȶȶǉȶʥǉȶȈǉɽ˃ǉǼǼǉȶʤƃȶ˃ȈȚȶǁɨɁɁȴɁȴǁǉǉǉɨɰɽǉ9ǉȢǼȈɰƺȃǉɰȟȈɥɥǉɨɽǉʥɁɨǁǉȶǁȈǉǁǉˎȶȈɰȃȃƃƃȢɽӝ
Boris Rodesch

Je hebt onlangs laten weten, dat je afziet van je deelname aan de
Vendée Globe. Wat doet je dat?
Ook al had ik me hierop voorbereid, het is niet leuk als je je meer dan
twee jaar lang voor 200 procent inzet voor een project en het uiteindelijk niet
doorgaat. Bovendien heb je bij een zo’n project twee petten op. Ik bedoel dat
er twee soorten skippers bestaan. Degenen die eigenaar zijn van hun boot en
degenen die zijn ingehuurd door een sponsor. Ik ben skipper en ondernemer.
De eerste doet er alles aan om te gaan varen, terwijl de andere ook kijkt naar
het financiële plaatje.

We vermoeden dat de ondernemer tot dit besluit is gekomen uit
financiële redenen?
Dat is de enige reden. Ik heb een fantastische boot, die bijna gereed is. Ik
krijg goede commentaren in de pers en geniet de sympathie van het grote
publiek. Kortom, als ik financiële partners had gevonden, was het gewoon
doorgegaan. Maar als je weet dat het klaarmaken van de boot ruim op voorhand
moet worden ingepland, dan had hij in december 2019 al op de werkplaats
moeten zijn, om tijd te hebben om alles na te kijken, zodat hij in maart 2020
te water kon worden gelaten. Omdat ik geen manier meer zag om potentiële
investeerders te vinden, was het verstandiger om nu dit besluit te nemen in
plaats van een financieel fiasco te riskeren of een boot te hebben, die niet goed
is voorbereid.

Wat voor budget heb je nodig om deel te nemen aan de Vendée Globe?
Ik had een begroting gemaakt van 1,2 miljoen euro, dat genoeg zou moeten
zijn om de afschrijvingen van de boot, de operationele kosten en de vervanging
van bepaalde onderdelen te dekken. Ik moest bijvoorbeeld zeilen kopen, die
tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten. Uiteindelijk was ik nog op zoek naar
sponsors voor twee derde van het totaalbedrag. Als ik ten minste meer dan de
helft bij elkaar had gekregen, was ik wel met de werkzaamheden aan de boot
begonnen. Ik had dan de zeilen al kunnen bestellen en ondertussen verder
kunnen zoeken naar het laatste deel van de financiering, maar het was echt te
onzeker om het proces op te starten. Gek eigenlijk. Succes in deze zeilwedstrijd
hangt voor 80 procent af van je prestaties op land.

Wat heeft dit avontuur je opgeleverd?
Ik heb van het geluk genoten om meer dan 3.500 mijl af te leggen en heb
in 2019 meer dan veertig dagen op zee doorgebracht. Ik had nooit eerder sologezeild op zo’n grote boot. Deze ervaring zal later zeker nog van pas komen. Ik
blijf niet bij de pakken neerzitten en denk nu al vooruit aan de volgende editie
van 2024.

Tot slot. Hoe zou je de Vendée Globe in het kort omschrijven?
Het is de Everest der Zeeën, het meest extreme format voor solozeilen.
Voor wedstrijdzeilers op zee is dit als het zoeken naar de Graal. Met meer dan
400.000 toeschouwers bij de start is deze race ook een volksevenement van
ongekende omvang.

‘IK BLIJF NIET
BIJ DE PAKKEN
NEERZITTEN
EN DENK NU AL
VOORUIT AAN DE
VOLGENDE EDITIE
VAN 2024’
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STORY

DUEL AAN DE TOP:
HENIN / CLIJSTERS
Een inkijkje in een van de mooiste rivaliteiten uit de geschiedenis van de sport.
Deze twee Belgische speelsters hebben samen 84 titels enkelspel in de wacht gesleept, waaronder
elf grand slams, vijf masters en één keer olympisch goud.

J

Boris Rodesch, Illustratie:: A. Kool

ustine Henin - geboren in Luik in 1982 - is een
echte gravelfan. Kim Clijsters - geboren in 1983
in Bilzen - is een specialist op harde ondergrond. De Franstalige speelster heeft indruk gemaakt met haar verpletterende backhand met
één hand, die beschouwd wordt als de mooiste
van het circuit, en haar afwisselende spel en
doorzettingsvermogen, waarmee ze haar lichtgewicht heeft kunnen compenseren. De Nederlandstalige
speelster echter kon het verschil maken door haar robuuste
postuur en haar kracht, een complete beheersing van de sport
en een verdedigingstactiek met spectaculaire slides, mogelijk
gemaakt door een uitzonderlijk beenspel. Terwijl de eerste
wat gereserveerd is, is de tweede eerder vrolijk en spontaan
en daarmee een van de meest gewaardeerde proftennissers.
Justine en Kim, twee tegenpolen, hebben twee keer tegenover elkaar gestaan op het ITF-circuit (International Tennis Association) en drieëntwintig keer op het WTA-circuit (Women’s
Tennis Association) met een slotuitkomst van dertien over-

winningen tegen twaalf voor de Limburgse. De speelster uit
ĄɁƺȃǉǹɁɨɽȃǉǉǹɽɁʤǉɨȈǼǉȶɰ˃ǉʤǉȶʤƃȶǁǉǉȢǹˎȶƃȢǉɰɽʍɰɰǉȶǁǉ
twee tennissers gewonnen, waaronder drie confrontaties in
het eindstadium van een grandslamtoernooi.

Terug naar de oorsprong
Justine Henin groeit op in Rochefort met twee oudere broers
en een jonger zusje. Op vierjarige leeftijd ontdekt ze tafeltennis, waarna ze begint te tennissen op een baan in de buurt.
Ze heeft duidelijk talent en neemt op zesjarige leeftijd al deel
aan haar eerste toernooi. Als ze veertien is, maakt ze kennis
met Carlos Rodriguez, die haar hele carrière lang haar coach
zal zijn. Kim Clijsters begint op zesjarige leeftijd met tennissen. Ze groeit op in een familie van sporters op hoog niveau.
Haar vader heeft bij de Rode Duivels gespeeld, haar moeder is
voormalig Belgisch kampioen turnen en haar jongere zus zal
ook proftennisser worden. Kim heeft een rustige jeugd in Bree.
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Justine verliest op dertienjarige leeftijd haar moeder aan
ȟƃȶȟǉɨӝ Źǉ ȃǉǉǹɽ ȃƃƃɨ ȴɁǉǁǉɨ ɽȈȚǁǉȶɰ ǁǉ ˎȶƃȢǉ ʤƃȶ ĄɁȢƃȶǁ
Garros met Graff tegen Seles in 1992 beloofd om ooit Roland
Garros te winnen.

De eerste finales in een
grandslamkampioenschap
Beide rechtshandigen beginnen in 1999 hun carrière op het
WTA-circuit en maken indruk door meteen de hoogste titel
in de wacht te slepen bij de professionals. Justine probeert te
overheersen in de vier toernooien van de grand slam, maar
haar beste resultaat is een nederlaag in de tweede ronde
van Roland Garros. Kim is zestien wanneer ze deelneemt aan
haar eerste grand slam in Wimbledon. Als resultaat van de
ȟʥƃȢȈˎƺƃɽȈǉɰӗǁǉȢǹɽ˃ǉȃǉɽɁȶǁǉɨɰɥȈɽȈȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉɽǉǼǉȶ
Čɽǉǹˎ{ɨƃǹǹӝŹǉǉȈȶǁȈǼɽȃǉɽɰǉȈ˃ɁǉȶƃȢɰљќǉȈȶȃǉɽŚěӸȟȢƃɰɰǉment (wereldranglijst) met reeds twee titels op haar naam.
Ze wordt gekozen als meest belovende speler van het jaar.
Kim groeit verder in 2000, wanneer ze twee nieuwe titels in
de wacht sleept op het circuit. Zonder veel succes op de belangrijkste toernooien, neemt ze deel aan haar eerste Master
en plaatst zich op de 18e plaats op de wereldranglijst.
Ãǉɽ ʍȈɽ˃ɁȶǁǉɨȈȶǼ ʤƃȶ ǁǉ ƃƺȃɽɰɽǉ ˎȶƃȢǉ Ɂɥ ǁǉ ĩČ Ýɥǉȶ Ȉȶ
2000, was het begin van Justines carrière wat minder bewogen, maar deze begint serieuze vormen aan te nemen in het
seizoen van 2001. Beide heldinnen staan voor de eerste keer
tegenover elkaar op het WTA-circuit tijdens de derde ronde
ʤƃȶȃǉɽȶǁȈƃȶŚǉȢȢɰÝɥǉȶǉȶȈȶǁǉȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉɁɥĄɁȢƃȶǁ
Garros. De hiërarchie van de wereldranglijst wordt gerespecteerd en Kim wint beide wedstrijden. Justine, die twee keer
de eerste set wint, stort lichamelijk en geestelijk in. Kim is dus
op achttienjarige leeftijd de eerste Belgische speelster, die
˃ȈƺȃȟʥƃȢȈˎƺǉǉɨɽʤɁɁɨǉǉȶˎȶƃȢǉʤƃȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴӝǉȢƃƃɰӗ
ze verliest met 12-10 in de beslissende set van een keiharde
wedstrijd tegen Jennifer Capriati, waar ze al haar strijdlust en
sportiviteit laat zien. Tennisliefhebbers zijn verkocht en België
eert haar twee kampioenen, die beide in de top 10 van de
wereld komen te staan.
Justine neemt twee weken later wraak, wanneer ze wint
ʤƃȶ¶ȈȴȈȶǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶȃǉɽɽǉȶȶȈɰɽɁǉɨȶɁɁȈɁɥǼɨƃɰʤƃȶĄɁɰmalen. Beide tennissters komen dus met een heel ander
ɰɽƃɽʍʍɽƃƃȶɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶӝ¶ȈȴʥɁɨǁɽȈȶǁǉȟʥƃɨɽˎȶƃȢǉʍȈɽgeschakeld, terwijl Justine er nu in slaagt om voor het eerst
ǉǉȶˎȶƃȢǉʤƃȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴɽǉɰɥǉȢǉȶӗʥƃƃɨ˃ǉȈȶǁɨȈǉɰǉɽɰ
ʤǉɨȢȈǉɰɽɽǉǼǉȶřǉȶʍɰŚȈȢȢȈƃȴɰӝ¶ȈȴȃƃƃȢɽǁǉȟʥƃɨɽˎȶƃȢǉɁɥ
ǁǉ ĩČ Ýɥǉȶ ǉȶ ǉǉȶ ȃƃȢʤǉ ˎȶƃȢǉ Ɂɥ ǁǉ Ãƃɰɽǉɨɰ ǉȶ ǉȈȶǁȈǼɽ
het seizoen met de 5e plaats op de wereldranglijst. Justine
ʥɁɨǁɽɁɥǁǉĩČÝɥǉȶʍȈɽǼǉɰƺȃƃȟǉȢǁȈȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉǉȶ
ɁɥǁǉÃƃɰɽǉɨɰȈȶǁǉȟʥƃɨɽˎȶƃȢǉӝŹǉɰȢʍȈɽȃǉɽɰǉȈ˃Ɂǉȶƃǹȴǉɽ
ǉǉȶќǉɥȢƃƃɽɰɁɥǁǉʥǉɨǉȢǁɨƃȶǼȢȈȚɰɽӝAǉɽʥǉǉ9ǉȢǼȈɰƺȃǉɽǉȶnisspeelsters, die ieder drie titels hebben toegevoegd aan
hun successen in 2001, winnen met België bovendien ook
nog de Fed Cup.

Dit is de enige heldendaad voor Kim in de grand slam, want
˃ȈȚȴɁǉɽ˃ȈƺȃɁɥǁǉĩČÝɥǉȶɽǉʤɨǉǁǉȶɰɽǉȢȢǉȶȴǉɽǉǉȶɽɨǉʍɨȈǼǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉӝŹǉɰȢǉǉɥɽǉƺȃɽǉɨʥǉȢǁǉȴɁɁȈɰɽǉɁʤǉɨʥȈȶning van haar jonge carrière in de wacht op de Masters door
achtereenvolgens te winnen van Justine, Venus en Serena

De tenniskoninginnen van de wereld

Williams. Deze laatste was zes maanden lang ongeslagen.
Terug naar Justine. Zij geraakt niet verder dan een verloren
ȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶǉȶȴɁǉɽǉǉȶǼɨɁɽǉɽǉȢǉʍɨɰɽǉȢȢȈȶǼ

In het duel waarin ze tegenover elkaar staan, begint het sei-

verwerken, want ze wordt in de eerste ronde van Roland

zoen goed voor Kim, die meteen twee nieuwe directe con-

Garros al uitgeschakeld. Dit teleurstellende seizoen brengt

ǹɨɁȶɽƃɽȈǉɰʥȈȶɽȈȶǁǉȟʥƃɨɽˎȶƃȢǉȈȶČʰǁȶǉʰǋȶɁɥʍɰɽɨƃȢȈƃȶ

haar tot een cruciale beslissing voor het vervolg van haar

Ýɥǉȶӗʥƃƃɨ˃ǉȃǉɽʍȈɽǉȈȶǁǉȢȈȚȟƃːǉǼɽɽǉǼǉȶ°ǉȶȶȈǹǉɨ:ƃɥɨȈƃɽȈӝ

carrière. Om haar spiermassa te verhogen, volgt ze in de
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winter een intensieve fysieke training in Florida met de beroemde Pat
Etcheberry.
In deze context staan Kim en Justine in 2003 weer tegenover elkaar. Een
onvergetelijk jaar voor de Belgische sport… Op Roland Garros vindt de
ǉǉɨɰɽǉʤɁȢȢǉǁȈǼ9ǉȢǼȈɰƺȃǉˎȶƃȢǉʤƃȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴɥȢƃƃɽɰӝ9ȈȚȶƃћӝѕѕѕ
Belgen komen naar de Grote Markt in Brussel om de wedstrijd te volgen
op een groot scherm. Koning Albert II is zelfs uitgenodigd in Porte d’Auteuil om de beker te overhandigen aan de toekomstige winnares. Justine,
ǁȈǉƃȢɰȢƃƃɽɰɽǉȃǉǉǹɽǼǉʥɁȶȶǉȶʤƃȶ¶ȈȴȈȶǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶ9ǉɨȢȈȚȶӗȈɰɁɥǁǉ
top van haar kunnen. Beter in vorm dan ooit, wint ze gemakkelijk met
ћӸѕӗћӸљӝŹǉȈɰǁƃȶǁǉǉȶȈǼǉ9ǉȢǼȈɰƺȃǉɽǉȶȶȈɰɰɽǉɨӗǁȈǉǁǉyɨƃȶɰǉȶɽǉɨȶƃӸ
tionale Kampioenschappen enkel heeft gewonnen. Op 21-jarige leeftijd
maakt ze haar kinderdroom waar en lost de belofte in die ze aan haar
inmiddels overleden moeder had gedaan.
Beide tennissters verliezen in de laatste kwart op Wimbledon, maar
ɰɽƃƃȶɁɥǁǉĩČÝɥǉȶʥǉǉɨɁɥȶȈǉʍʥɽǉǼǉȶɁʤǉɨǉȢȟƃƃɨȈȶǁǉˎȶƃȢǉӝ¶Ȉȴӗ
die de geschiedenis is ingegaan als de enige tennisster, die bovenaan
de wereldranglijst stond zonder een grand slam te hebben gewonnen,
is erop gebrand om wraak te nemen. Justine, die haar zojuist verslagen
ȃǉǉǹɽȈȶǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶȃǉɽɽɁǉɨȶɁɁȈʤƃȶČƃȶAȈǉǼɁӗȈɰȟȢƃƃɨʤɁɁɨǁǉɰɽɨȈȚǁȶƃ
ǉǉȶȴʰɽȃȈɰƺȃǉȴƃɨƃɽȃɁȶɽȈȚǁǉȶɰǁǉȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉɽǉǼǉȶ°ǉȶȶȈǹǉɨ:ƃɥɨȈƃɽȈӝ
Ze vindt nog de kracht om in twee sets te winnen van haar landgenote.
Aan het einde van het seizoen troost Kim zich met het winnen van haar
tweede Master op rij en is het aan Justine om nu de eerste plaats in te
nemen op de wereldranglijst. In hetzelfde jaar wint Kim in het dubbel
ook nog twee belangrijke titels: Roland Garros en Wimbledon.

Niet altijd van een leien dakje
Voor het eerste grandslamtoernooi in het daaropvolgende seizoen, de
Australian Open, beginnen ze weer van voren af aan. Justine en Kim zulȢǉȶǉǉȶǁǉɨǁǉˎȶƃȢǉɰɥǉȢǉȶȈȶǉǉȶƹǉȢƃȶǼɨȈȚȟɽɁǉɨȶɁɁȈȈȶȴȈȶǁǉɨǁƃȶǉǉȶ
jaar tijd! Het wordt een heel betwiste wedstrijd, maar ook nu weer wint
Justine. Het lijkt wel of er een vloek is uitgesproken over Kim, want ze
ʤǉɨȢȈǉɰɽɁɁȟȃƃƃɨʤȈǉɨǁǉˎȶƃȢǉȈȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴӝAǉɨǉɰɽʤƃȶȃǉɽɰǉȈ˃Ɂǉȶ
is het afzien voor de tennisster, die als 2e op de wereldranglijst staat, bovendien moet ze ook nog een polsoperatie ondergaan. Ze is gedwongen
Ɂȴƃǹɽǉ˃ȈǉȶʤƃȶĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰӗŚȈȴƹȢǉǁɁȶǉȶǁǉĩČÝɥǉȶӝǉɽȢȈȚȟɽ
een absoluut ongeluksjaar te gaan worden voor Kim, als ze in oktober
haar scheiding aankondigt met haar partner, de Australische tennisser en
voormalig nummer 1 van de wereld, Lleyton Hewitt.
Ook voor Justine loopt het allemaal niet van een leien dakje, ze loopt een
cytomegalovirus op. De nummer 1 van de wereld maakt een comeback
op Roland Garros, maar is eigenlijk nog niet volledig genezen. Ze wordt in
de tweede ronde uitgeschakeld. Ze trekt zich vervolgens terug uit Wimbledon, maar komt sterker terug bij de Olympische Spelen in Athene,
ʥƃƃɨ˃ǉǉǉȶǼɁʍǁǉȶȴǉǁƃȈȢȢǉȈȶǁǉʥƃƺȃɽɰȢǉǉɥɽӝěȈȚǁǉȶɰǁǉʤɁȢǼǉȶǁǉĩČ
Open is ze nog steeds niet hersteld van haar ziekte en ze wordt in de vierde ronde uitgeschakeld. Ze zet een streep onder het seizoen en verliest
daarmee haar eerste plaats op de wereldranglijst.
In 2005 blijven beide Belgische tennissters onder hun blessures lijden
en zijn ze geen van beiden van de partij op de Australian Open. Kim
zakt zelfs op de wereldranglijst onder de 100ste plaats. De Limburgse
ɰȢƃƃǼɽǉɨȶȈǉɽȈȶɁȴʤǉɨǁǉɨɽǉȟɁȴǉȶǁƃȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉȈȶĀƃɨȈȚɰӗȴƃƃɨ
haar rivaal uit Rochefort plaatst zich als tiende en herinnert ons eraan
ǁƃɽ˃ȈȚȶɁǼɰɽǉǉǁɰǁǉȟɁȶȈȶǼȈȶȈɰʤƃȶǁǉǼɨƃʤǉȢƹƃƃȶǁɁɁɨȈȶǁǉˎȶƃȢǉɽǉ
winnen van Mary Pierce. Met deze overwinning behaalt ze haar tweede
titel op Roland Garros in drie jaar. Het einde van het seizoen verloopt
minder voorspoedig. Gekweld door een nieuwe blessure wordt de
ȶʍȴȴǉɨԝѝʤƃȶǁǉʥǉɨǉȢǁɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶȈȶǁǉǉǉɨɰɽǉɨɁȶǁǉǉȶɁɥǁǉ
ĩČÝɥǉȶȈȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉʍȈɽǼǉɰƺȃƃȟǉȢǁӝ¶ȈȴʤǉɨʥƃƺȃɽȚʍȈɰɽɽȈȚǁǉȶɰ
dit Amerikaanse zomertoernooi terug op de voorgrond te treden. Ze

ɰȢǉǉɥɽǁɨȈǉɽȈɽǉȢɰƹȈȶȶǉȶӗǁɁɁɨ°ʍɰɽȈȶǉɽǉʤǉɨɰȢƃƃȶȈȶǁǉˎȶƃȢǉȈȶěɁɨɁȶɽɁӗ
ȃƃƃȢɽǁǉĩČÝɥǉȶČǉɨȈǉɰƹȈȶȶǉȶǉȶȃɁʍǁɽʤǉɨʤɁȢǼǉȶɰȃƃƃɨǉǉɨɰɽǉƹǉӸ
ȟǉɨȈȶǉǉȶǼɨƃȶǁɰȢƃȴȈȶǁǉȢʍƺȃɽɁɥǁǉĩČÝɥǉȶӝAɁɁɨǁǉƺɁȴƹȈȶƃɽȈǉ
van deze twee overwinningen ontvangt zij het grootste bedrag uit de
vrouwensport ooit, namelijk een cheque van 2,2 miljoen dollar. Getergd
door alle blessures, kondigt de 22-jarige tennisster, die nu weer op de
ɽʥǉǉǁǉɥȢƃƃɽɰɰɽƃƃɽȈȶȃǉɽŚěӸȟȢƃɰɰǉȴǉȶɽӗʤǉɨʤɁȢǼǉȶɰƃƃȶɁȴȈȶїѕѕќ
ɽǉɰɽɁɥɥǉȶȴǉɽȃƃƃɨɰɥɁɨɽƺƃɨɨȈǧɨǉӝȶїѕѕћʥȈȶɽ¶ȈȴȶɁǼǁɨȈǉȃƃȢʤǉˎӸ
nales in de eerste drie grandslamtoernooien, waarna ze zich terugtrekt
ʍȈɽǁǉĩČÝɥǉȶӝ
ěǉɨʍǼȶƃƃɨ°ʍɰɽȈȶǉӗǁȈǉ˃ȈƺȃȟʥƃȢȈˎƺǉǉɨɽʤɁɁɨǁǉˎȶƃȢǉʤƃȶǁǉʤȈǉɨƹǉӸ
langrijkste toernooien, waarbij ze twee nieuwe overwinningen op Kim
ƹǉȃƃƃȢɽȈȶǁǉȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉɁɥĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰǉȶɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶӝŹǉɰȢǉǉɥɽ
dat jaar haar derde Roland Garros-titel en haar eerste titel op de Masters
in de wacht. Deze mooie resultaten leveren haar opnieuw een plaats
bovenaan de wereldranglijst op.
ȶїѕѕќȃƃƃȢɽ˃ǉȃƃƃɨǁɨȈǉȢƃƃɽɰɽǉƹǉȢƃȶǼɨȈȚȟǉɽȈɽǉȢɰǉȶȶɁǼǉǉȶʤȈǉɨǁǉɁɥ
ĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰӗǉǉȶɽʥǉǉǁǉɥȢƃƃɽɰɁɥǁǉĩČÝɥǉȶǉȶǉǉȶɽʥǉǉǁǉɁɥǁǉ
Masters. Haar grote rivaal zegt in de maand mei vaarwel aan de competitie, nadat ze eerst nog twee nieuwe titels in de wacht heeft gesleept in
Sydney en Antwerpen.
Een jaar later is het de beurt aan Justine om te verrassen met de aankondiging dat zij per direct stopt met haar sportcarrière, terwijl ze nog op de
1e plaats staat op wereldranglijst.

Ommekeer
In 2009 maakt Kim een comeback in de competitie, wanneer zij op uitȶɁǁȈǼȈȶǼ ǁǉǉȢȶǉǉȴɽ ƃƃȶ ǁǉ ĩČ Ýɥǉȶ ǉȶ ǁƃƃɨ ȃƃƃɨ ɽʥǉǉǁǉ ɽȈɽǉȢ Ȉȶ ǁǉ
wacht sleept. Daarmee wordt ze meteen de eerste niet-gerangschikte
tennisster die een belangrijk toernooi wint. In 2010 is ook Justine weer
ɽǉɨʍǼ Ɂɥ ǁǉ ɽǉȶȶȈɰƹƃƃȶӗ ȴǉɽ ȶƃȴǉ Ȉȶ 9ɨȈɰƹƃȶǉ ʥƃƃɨ ˃ǉ ǁǉ ˎȶƃȢǉ ʤǉɨӸ
ȢȈǉɰɽʤƃȶӝӝӝ¶Ȉȴ:ȢȈȚɰɽǉɨɰӝŹǉɰɥǉǉȢɽʤǉɨʤɁȢǼǉȶɰȃƃƃɨȢƃƃɽɰɽǉǼɨƃȶǁɰȢƃȴˎȶƃȢǉ
op de Australian Open waar ze verliest van Serena Williams. Wanneer ze
ʥɁɨǁɽʍȈɽǼǉɰƺȃƃȟǉȢǁȈȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉɁɥĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰȈɰǁȈɽɁɁȟȴǉӸ
teen het einde van haar reeks van 40 gewonnen sets op een rij in Parijs
tussen 2005 en 2010. Een record, dat nog steeds niet gebroken is! Later
in het seizoen zullen de twee Belgische speelsters, die elkaar gedurende hun hele carrière hebben gestimuleerd, opnieuw tegenover elkaar
ɰɽƃƃȶȈȶǁǉȃƃȢʤǉˎȶƃȢǉȈȶÃȈƃȴȈǉȶǁǉƃƺȃɽɰɽǉˎȶƃȢǉɁɥŚȈȴƹȢǉǁɁȶȴǉɽ
steeds hetzelfde resultaat: een overwinning voor Kim. De toeschouwers
van de All England Lawn Tennis and Croquet Club zijn getuige van de
laatste wedstrijd tussen deze twee uitzonderlijke tennissers.
In de maanden die volgen onderstreept de Limburgse op overtuigende
wijze haar comeback door haar derde titel in de wacht te slepen op de
ĩČÝɥǉȶǉȶʤȈǉɨƃȶǁǉɨǉɽɁǉɨȶɁɁȈǉȶӗʥƃƃɨɁȶǁǉɨǁǉÃƃɰɽǉɨɰӝ°ʍɰɽȈȶǉʥȈȶɽ
ǁƃȶɽɁƺȃȃƃƃɨљїǉǉȶљјǉɽɁǉɨȶɁɁȈʤƃȶȃǉɽƺȈɨƺʍȈɽӗʥƃƃɨȶƃ˃ǉǁǉˎȶȈɽȈǉǹƃǹӸ
scheid neemt in januari 2011. In datzelfde jaar tekent Kim voor een vierde
en laatste grandslamoverwinning met haar eerste titel op de Australian
Open, wat meteen ook haar laatste beker is. In februari is ze de eerste
moeder, die bovenaan de wereldranglijst staat. Met uitzondering van de
ȃƃȢʤǉ ˎȶƃȢǉ Ɂɥ ǁǉ ʍɰɽɨƃȢȈƃȶ Ýɥǉȶ Ȉȶ їѕіїӗ ʤɁȢǼǉȶ ǁƃƃɨȶƃ ƃȢȢǉǉȶ ȴƃƃɨ
blessures en verliezen. Kim wordt hierdoor gedwongen om haar racket
aan de wilgen te hangen, drie jaar na een van de mooiste comebacks in
de geschiedenis van de sport!
‘Juju’, alias de beste Belgische sporter aller tijden samen met Eddy Merƺȟʯӗ ǁȈǉ ііќ ʥǉȟǉȶ ƹɁʤǉȶƃƃȶ ǁǉ ʥǉɨǉȢǁɨƃȶǼȢȈȚɰɽ ȃǉǉǹɽ Ǽǉɰɽƃƃȶӗ ǁǉǉȢɽ
tegenwoordig haar passie met veelbelovende tennistalenten in haar
academie, terwijl ‘ons Kim’, die nummer 1 is geweest van de wereld voor
˃ɁʥǉȢǉȶȟǉȢƃȢɰǁʍƹƹǉȢɰɥǉȢǼǉǁʍɨǉȶǁǉɨǉɰɥǉƺɽȈǉʤǉȢȈȚȟїѕʥǉȟǉȶǉȶњԝʥǉӸ
ken, afgelopen september het nieuws domineerde met de aankondiging
van haar tweede grote comeback in het TWA-circuit in 2020.
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‘The Perfect Aperitive
or E-peritive!’
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FLY ME TO THE MOON (OF DIE RICHTING UIT)

LUCHTDOLFIJNEN

36

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

NL_036-037-Flyboard_PA_OK.indd 36

07/05/2020 15:15

Afgelopen zomer heeft het grote publiek
kennisgemaakt met Flyboarden. De uitvinder van
de Flyboard, Franky Zapata stak op miraculeuze
wijze het kanaal over. Tussen hemel en zee. Het is
nu aan jou, om boven de golven uit te stijgen.

M

Elisabeth Clauss

et de Flyboard kun je vliegen net
als in onze dromen met Astroboy.
Franky Zapata, ingenieur-uitvinder, heeft het jetski-concept uitgewerkt tot een soort ‘straalmotorschoenen’. Eerst heeft hij een
prototype gemaakt en daarmee
spectaculaire demonstraties gegeven, vervolgens heeft hij het concept op de markt gebracht. In
België is het sinds 2012 mogelijk om deze superheldensport te
beoefenen. En de sport wint aan populariteit.
Flyboarden is geschikt voor iedereen, maar niet echt voor kindeɨǉȶӖɁȴɨɁȶǁɽǉʤȢȈǉǼǉȶǉȶɁȴǁɁȢˎȚȶɽǉɰɥǉȢǉȶȈȶǁǉȢʍƺȃɽӗȴɁǉɽ
je tussen de 45 en 100 kg wegen en een schoenmaat hebben
tussen 36 en 45.
De uitdaging? Je opheffen uit het water. Het goede nieuws? Bij
de eerste les duurt het gemiddeld vijf minuten voordat de cursist kan vliegen. Dan begint het spel, je maakt bochten en als je
ǁɁɁɨ˃ǉɽȟʍȶȚǉƃȢɰȶǉȢˎǼʍɨǉȶȴƃȟǉȶӝŚȈǉȴȈȶǁǉɨɰɥɁɨɽȈǉǹȈɰӗ˃ƃȢ
een kwartier nodig hebben om uit de golven op te rijzen. Dit is
duidelijk haalbare kaart voor iedereen.
Dimitri Mangold, de oprichter van de vzw Dim Kite, die in België
lesgeeft in kitesurfen en kitebuggy (‘karretje met vlieger’) heeft
altijd een passie gehad voor de watersport. Tussen april en oktober (want in het begin lig je toch best veel in het water) leert
hij met Seasky het Flyboarden aan beginners. Hij doet dat met
zijn team bij het meer van l’Eau d’Heure en in Henegouwen op
het kanaal van Pommeroeul en binnenkort ook in de buurt van
Namen. Dimitri Mangold: ‘Flyboarden is vooral een kwestie van
evenwicht, te vergelijken met een ˵ɡǒǵǆ ǍȀɚƭȦƞȀƃȦƦ. Je hebt
spierkracht nodig om uit het water te komen, de machine te beǁʥȈȶǼǉȶǉȶȚǉǉʤǉȶʥȈƺȃɽɽǉʤȈȶǁǉȶӝԇŚƃɽȴƃƃȟɽǁǉɰɥɁɨɽ˃ɁȢǉʍȟӞ
Opstijgen uit het water en letterlijk vliegen, opgestuwd door de
waterstraal (die door de instructeur wordt bediend). ‘Zelfs al ga je
in het begin niet zo hoog, slechts een of twee meter, toch ervaar
je de hoogte. En de meest bekwame beoefenaars komen tot wel
9 meter’. Een zeer bijzondere ervaring, die niet met iets anders te
vergelijken is, zolang je geen duikvogel bent.

PERFECT VOOR SPIERONTWIKKELING
Vanaf het eerste moment is flyboarden leuk.
Bovendien ontwikkel je hiermee je been- en
dijspieren, quadriceps en kuiten, evenals je houding
(buik- en rugspieren).

Praktisch: een beginnersles van 20 minuten kost
105 euro, inclusief logistiek, uitrusting en verzekering.
En omdat het ook mooi is om te zien, organiseert
Seasky demonstratieshows. seasky.be
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LIFE

@Antsyvan

ANDERS RIJDEN, REIZEN,
EROPUIT…

Je dromen waarmaken aan boord van een ingericht
voertuig is het nieuwe streven van wie wakker in de
wereld staat. We volgen hen!
39
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TRAVEL

#VANLIFE:

BELGEN MET PEPER IN DE KNALPIJP
Na een of meerdere #vanlife-ervaringen, hebben de drie koppels uit dit artikel opnieuw zin om
met hun busje op pad te gaan, al hebben ze allen wel eens tegenslag gehad, de ene ernstiger dan
de andere. Maar we reizen om te leren, nietwaar?
Maxime Pasture
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Van Montreal tot (bijna) in Argentinië met Wild
Wild Wheels

Tofino op het eiland van Vancouver te gaan bekijken. Ze hadden hun

Vanaf het moment dat ze oud genoeg waren om alleen op reis te gaan,

oliekoelers om oververhitting te voorkomen, verhoogde ligging van de

twee voorbeelden te noemen: drie dagen lang kanoën en kamperen
ȈȶȃǉɽȢǼɁȶɧʍȈȶɥƃɨȟȈȶÝȶɽƃɨȈɁɁǹʤȈǉɨǁƃǼǉȶȟƃȚƃȟȟǉȶɁȴǁǉɁɨȟƃԇɰȈȶ
minibus goed voorbereid om problemen te voorkomen: anti-grint verf,

grepen Elise en Sam hun kans. Aanvankelijk ieder apart, soms met alleen

bus met 15-duimswielen, zonnepaneel, aangepaste inrichting met zo-

een rugzak. Maar doordat zij elkaar hebben leren kennen, konden ze een

veel mogelijk opbergruimte, noem maar op.

bijzondere reis maken van ongeveer een jaar, van Canada naar Mexico. Ze

ÝȶǁƃȶȟɰǁǉɥɨƃƺȃɽȈǼǉȢƃȶǁɰƺȃƃɥɥǉȶӗǁȈǉɽǉ˃Ȉǉȶ˃ȈȚȶȈȶȃʍȶʤǉȢǉʤȈǁǉɁԇɰ

gaan er helemaal voor met hun YouTube-kanaal Wild Wild Wheels. Sam,

ӸԝʥƃȶɽȚƃӗȴǉɽŚȈȢǁŚȈȢǁŚȃǉǉȢɰǼƃȚǉǉƺȃɽɁɥɨǉȈɰәӸʥƃɰȃǉɽƃʤɁȶɽʍʍɨʤƃȶ

die filmmaker is, zag het vooral als een mooi visitekaartje: hijzelf achter de

Elise en Sam niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Daar hebben

camera en Elise, die het verhaal vertelt. Op deze manier hebben ze wel

de twee, die beide zijn afgestudeerd in communicatie, dan ook geen

їќԝʤȈǁǉɁԇɰʤƃȶɁȶǼǉʤǉǉɨɽȈǉȶȴȈȶʍɽǉȶǼǉȴƃƃȟɽӗǁȈǉǼɁǉǁȈȶǉȢȟƃƃɨ˃Ȉɽɽǉȶ

geheim van gemaakt in hun vlog. Nog voordat hun vanlife van start kon

met mooie beelden, allerlei soorten tips, maar ook aandacht voor emoties.

gaan, hadden ze al grote problemen met het verzekeren van de minibus

Alles begon in Halifax, Canada, in juni 2017. Al couchsurfend wachtten

voor Canada. De oplossing? De bus ter plaatse in Montreal laten registre-

Elise en Sam daar op hun VW T3 Westfalia uit 1990, die ze in België

ren. Dat kostte een paar dagen… Na zes maanden reizen door Canada,

hadden gekocht en die vanuit Antwerpen werd verscheept. Overigens

gingen ze de grens over naar de VS. Ze hadden ondertussen wel in de

ȃǉƹƹǉȶ˃ǉɽȈȚǁǉȶɰȃʍȶɨǉȈɰɁɁȟʤƃƃȟǉǉȶԆɨǉȈɰȈȶǉǉȶɨǉȈɰԇǼǉȴƃƃȟɽӝÝȴ

gaten, dat hun budget zienderogen geslonken was. Maar de twee avon-
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turiers maakten gebruik van hun talenten en gingen op zoek naar lokale

van reizen in alle vrijheid. Eén ding is zeker, wij gaan wéér op reis met
ǉǉȶƹʍɰȚǉәԇȶɽʍɰɰǉȶȃǉǉǹɽȃǉɽȟɁɥɥǉȢȶƃȃʍȶɽǉɨʍǼȟǉǉɨȈȶ9ǉȢǼȈǡǉǉȶ
ԆɽȈȶʰ ȃɁʍɰǉԇ ǼǉƹɁʍʥǁӗ ʥƃƃɨʤƃȶ ˃ǉ ǁǉ ƹɁʍʥʥǉɨȟ˃ƃƃȴȃǉǁǉȶ ȃǉƹƹǉȶ
gedeeld via hun kanaal Wild Wild Wheels. Dit concept hadden ze in
ǁǉřČǼǉ˃ȈǉȶƹȈȚǉǉȶɥɁɽǉȶɽȈǡȢǉȟɁɥǉɨʤƃȶȃʍȶƹʍɰȚǉӝȶȈǉǁǉɨǼǉʤƃȢȈɰ
vanlife hen op het lijf geschreven. Zelfs in België…

ɥƃɨɽȶǉɨɰȴǉɽʥȈǉ˃ǉʤȈǁǉɁԇɰȟɁȶǁǉȶʍȈɽʥȈɰɰǉȢǉȶʤɁɁɨƃƺɽȈʤȈɽǉȈɽǉȶӗǁȈǉ˃ǉ
zich anders niet hadden kunnen veroorloven. Ze hebben zich zelfs ingeschreven op het crowdfundingplatform Patreon en het gewaagd om
hulp te vragen aan hun vele volgers. Maar al snel kregen ze ook het idee
om de van te verkopen, voordat ze weer terug zouden gaan naar België.
Zo geschiedde kort voor hun vertrek in juli 2018.

Op wereldreis met Antsyvan

Maar voordat het zover was, hebben ze door Mexico gereisd: ‘We hadden
ȃȈǉɨʥǉȢћȴƃƃȶǁǉȶȟʍȶȶǉȶƹȢȈȚʤǉȶӗ˃ɁʤǉǉȢȈɰǉɨɽǉǁɁǉȶӝԇӗʤǉɨɽǉȢɽČƃȴӝKȶ
voegt eraan toe: ‘De bestemming is niet het belangrijkste, maar de weg

Alison en Martin zullen 13 maart 2017 nooit vergeten, het begin van
hun wereldreis met hun van. Ze hebben er bijna twee jaar over gedaan
om te sparen voor hun reis, soms met meerdere banen tegelijk, en om
alles tot in de details voor te bereiden: route, visa, paspoorten, vaccins,
verzekeringen. Ondanks alles zijn ze niet gespaard gebleven van tegenslagen.
Hun reisgezel (evenals trouwens hun hele avontuur) hebben ze de
ȶƃƃȴ Ԇȶɽɰʰʤƃȶԇ ǼǉǼǉʤǉȶӗ ʤƃȶ ǁǉ KȶǼǉȢɰǉ ʍȈɽǁɨʍȟȟȈȶǼ Ԇƃȶɽɰʰ ɥƃȶɽɰԇӗ
ʥƃɽ ȢǉɽɽǉɨȢȈȚȟ ƹǉɽǉȟǉȶɽ ǁƃɽ Țǉ ԆȴȈǉɨǉȶ Ȉȶ Țǉ ƹǉȶǉȶԇ ȃǉƹɽӝ ʍȶ ƹʍɰȚǉ Ȉɰ
een VW T2 Camper uit 1972 met Riviera-interieur, dat door Alison en
Martin is gemoderniseerd: een aanvullende verwarming op gas, elektrische koelkast, kastje met een wasbak et cetera. De motor en andere elementen zijn volledig vervangen. Een leuk detail: de stoelen van
Antsyvan zijn afkomstig uit een… Porsche 944. Want als je 47.500 km
ʥȈȢǼƃƃȶƃǹȢǉǼǼǉȶȈȶіљȴƃƃȶǁǉȶӗȟʍȶȚǉȴƃƃɨƹǉɽǉɨƺɁȴǹɁɨɽƃƹǉȢ˃Ȉɽɽǉȶә
Hun geweldige reis is dus in Zuid-Amerika begonnen, na 32 dagen op
een vrachtschip, dat hen van Antwerpen naar Uruguay bracht. Argentinië, Paraguay, Bolivia en Peru: Alison en Martin doorkruisten deze landen
in één maand. Ze waren vooral onder de indruk van het Andesgebergte,
de reden waarom ze waarschijnlijk nog een keer de oversteek zullen wagen, maar deze keer met een VW Cox. Eén herinnering uit Peru is Martin

ǉɨȶƃƃɨ ɽɁǉӝԇ KȈǼǉȶȢȈȚȟ ʥƃɰ ȃǉɽ ȃʍȶ ɥȢƃȶ Ɂȴ ȃǉȢǉȴƃƃȢ ǁɁɁɨ ɽǉ ɨǉȈ˃ǉȶ ȶƃƃɨ
Argentinië. Maar het jonge koppel besloot om in Mexico te blijven en te
genieten van alles wat het land hun te bieden had.
Daarnaast ‘hebben de ontmoetingen ook veel bijgedragen aan onze
ɨǉȈɰԇӗʤǉɨɽǉȢɽKȢȈɰǉӝÇƃǁƃɽ˃ǉǉǉȶȢȈǹɽɰɽǉɨȃƃǁǁǉȶȴǉǉǼǉȶɁȴǉȶӗǁȈǉȴǉɽ
haar hond reisde, hadden ze zelf ook zin om er een te nemen. Dat ging
natuurlijk niet zomaar, maar na wat omzwervingen ten noorden van
Čƃȶ yɨƃȶƺȈɰƺɁӗ ȟʥƃȴ ¸Ɂȟƃ ȃǉɽ ŚȈȢǁ ŚȈȢǁ ŚȃǉǉȢɰӸɽǉƃȴ ʤǉɨɰɽǉɨȟǉȶә
Deze gebeurtenis heeft het leven van Elise en Sam veranderd. Deze
vorm van reizen is leven. Zo volgde Elise in Mexico een opleiding tot
yogadocent. En terwijl wij dit artikel schrijven, geeft zij fulltime yogales
Ȉȶ9ǉȢǼȈǡәČƃȴɁɥ˃ȈȚȶƹǉʍɨɽӗȃǉǉǹɽǉǉȶȢƃȶǼɰɥǉǉȢǹȈȢȴǼǉȴƃƃȟɽʤƃȶȃʍȶ
avontuur, die hij graag in een aantal bioscopen in Québec wil vertonen.
De reis was voor hem dus ook een middel om een nieuw elan aan zijn
carrière te geven. Na een jaar reizen hebben ze hun van verkocht in
Seattle, maar ondanks de ellende van de ochtendplas (geen toilet in
de bus), de financiële problemen, de ijzige koude (twee weken lang
vastgezeten door het winterweer en de sneeuw in de Canadese Rocky
ÃɁʍȶɽƃȈȶɰӗȴǉɽɽǉȴɥǉɨƃɽʍɨǉȶȈȶǁǉȴȈȶȈƹʍɰɽɁɽӸіմ:әӰӗ˃ǉǼɽKȢȈɰǉƹǉɰȢȈɰɽӖ
‘Rondtrekken in een busje is voor ons de meest aangename manier
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in het bijzonder bijgebleven: ‘Op een avond konden we moeilijk een ge-

blemen met het busje, maar als kundig monteur en autoverzamelaar,

schikte plaats vinden om te parkeren en te overnachten. We waren nog

vond Martin (die in het dagelijks leven elektricien is) altijd weer een

in de bergen en zouden de volgende dag afdalen naar de kust. Opeens

oplossing. Het onderhoud werd door hem zelf uitgevoerd onderweg.

ɁȶɽǁǉȟɽǉȶʥǉǉǉȶȶƃɽʍʍɨɥƃɨȟȴǉɽʤȈƺʍɀƃԇɰӗǉǉȶƃȢɥƃƺƃɰɁɁɨɽʍȈɽǁǉȶ-

Desondanks begaf de motor het in Zweden en moest hij vervangen

des, en werden we door de eigenaars werkelijk op ongelooflijk hartelijke

ʥɁɨǁǉȶәŹǉǁƃƺȃɽǉȶǉɨȶȈǉɽƃƃȶɁȴ˃ɁǁȈƺȃɽƹȈȚǁǉǹȈȶȈɰȃǁǉȃƃȶǁǁɁǉȟ

ʥȈȚ˃ǉɁȶɽʤƃȶǼǉȶӝAȈǉʤɨȈǉȶǁǉȢȈȚȟȃǉȈǁǁǉǉǁɁȶɰ˃ɂǼɁǉǁәŚǉȃƃǁǁǉȶƹǉɰɽ

in de ring te gooien. Want voor Martin en Alison stond deze wereldreis

langer in Zuid-Amerika kunnen blijven, maar we waren te ongeduldig

ook symbool voor een persoonlijke uitdaging: ‘Voor ons was het be-

ɁȴƃȶǁǉɨǉǁǉȢǉȶʤƃȶǁǉʥǉɨǉȢǁɽǉɁȶɽǁǉȟȟǉȶәԇ

ȢƃȶǼɨȈȚȟɁȴǉǉȶɥɨɁȚǉƺɽʤƃȶƹǉǼȈȶɽɁɽǉȈȶǁʍȈɽɽǉʤɁǉɨǉȶԇӗʤǉɨɽǉȢɽȢȈɰɁȶӝ

Daarna hebben ze nog een tijdje met het busje vastgezeten in de

Het geluk van de vrijheid, het zien van de natuur en de dieren in hun

sneeuw in een Canadees nationaal park en oog in oog gestaan

natuurlijke habitat, evenals de trots dat ze het gehaald hebben, we-

ȴǉɽ ƹȈ˃Ɂȶɰ ӯʥƃɽ ʤɁɁɨƃȢ ƃȶǼɰɽ ȴƃƃɨ Ǽǉǉȶ ɥɨɁƹȢǉȴǉȶ ɁɥȢǉʤǉɨǁǉӰӝ ȶ

gen zwaarder dan de ontberingen. Deze 47.500 km door 26 landen in

Noord-Mexico werd hun pad gekruist door een corrupte politieman,

іљԝȴƃƃȶǁǉȶ˃ȈȚȶȃǉɽǉȈȶǁɨǉɰʍȢɽƃƃɽʤƃȶǉǉȶƃʤɁȶɽʍʍɨӗǁƃɽƃȢȢǉǉȶȴƃƃɨ

die ze uiteindelijk hebben kunnen paaien door hem een vals rijbewijs

een brug is geweest naar het volgende.

ɽǉɁʤǉɨȃƃȶǁȈǼǉȶӯȃǉɽȟɁɥɥǉȢʥƃɰɁɥƃȢȢǉɰʤɁɁɨƹǉɨǉȈǁәӰӝAǉĄɁʍɽǉћћȈȶ

De alternatieve roadtrip

de VS hebben ze zeker niet links laten liggen, maar - even een sprong
naar Azië - dit was niets vergeleken met de antropologische ervaringen
in Cambodja: ‘Er was een hele groep mensen om ons heen komen

ȶȃǉɽʤƃȶȢȈǹǉʤƃȶKɰɽǉɨǉȶ¸ǉɁʥƃɰȃǉɽȶȈǉɽǁǉƹǉǁɁǉȢȈȶǼɁȴǉǉȶƹʍɰȚǉ

staan, omdat ze onder de indruk waren van onze lengte. Er was zelfs

te laten verschepen van Antwerpen naar hun vertrekpunt. Toen ze der-

een vrouw, die naar ons toe kwam, haar neus aanraakte en vervolgens

tig werden, begin 2019, besloten ze om zes maanden te gaan werken

ǁȈǉʤƃȶɁȶɰɁȴ˃ɁȃǉɽʤǉɨɰƺȃȈȢƃƃȶɽǉɽɁȶǉȶɽʍɰɰǉȶɁȶ˃ǉɥɁɰɽʍɨǉȶԇӗʤǉɨ-

in Montreal. Daar kwamen ze hun reisgezel tegen: een reeds goed uit-

telt Alison. Maar wat vooral bij is gebleven zijn de ‘tableaux vivantsԇӗ

geruste Dodge RAM B250 Roadtrek. Om te wennen aan hun nieuwe

die de twee overal hebben kunnen bewonderen. Alison herinnert zich

leefstijl, gingen Ester en Leo een maand lang ervaring opdoen met de

ʍȈɽ ¸ƃɁɰ ǉǉȶ ˃ɁȶɰɁɥȟɁȴɰɽ ȴǉɽ ǉǉȶ ǹƃȶɽƃɰɽȈɰƺȃ ȟȢǉʍɨǉȶɰɥǉȢӖ ԇŚƃȟȟǉɨ

van. Ondertussen ging het werk in Montreal gewoon door. Hun eerste

worden midden in de natuur met een gevoel van ruimte en vrijheid:

roadtrip bracht hen aan het begin van de zomer naar Gaspésie, een

ǁƃɽȈɰʥƃƃɨɁȴʥȈȚǉǉȶʥǉɨǉȢǁɨǉȈɰʥȈȢǁǉȶȴƃȟǉȶȴǉɽǉǉȶƺƃȴɥǉɨʤƃȶӝԇ

tocht van ongeveer 3.500 km. Daarna was er een korte stop gepland

Terug in Amerika. Het was niet alle dagen feest: Martin heeft in Co-

bij een kleine garage in Quebec om te laten kijken of de van in orde

lombia via een zandvlooi een parasitaire infectie opgelopen. Ondanks

was voor hun verdere reis.

alle onderzoeken in de Verenigde Staten en Canada, zonder resultaat,

Voor Leo, gedreven door nieuwsgierigheid en een stevige treklust, staat

verergerde zijn toestand en moest hij gedwongen voor een maand te-

reizen synoniem met het leggen van nieuwe contacten. Hij besloot om

rug naar België om verzorgd te worden. Maar dit weerhield hen er niet

in de garage te blijven en de bus gereed te maken samen met de ga-

van om hun reis weer te hervatten. Ze genoten van Mongolië, waar ze

ragehouder. Een soort ‘self-garageԇ ǁʍɰӗ Ɂȴ ȃǉɽ ƹʍɰȚǉ ǼɁǉǁ ɽǉ Ȣǉɨǉȶ

nog een keer naar willen terugkeren in de zomer, Rusland, Kazachstan,

kennen, maar vooral om de kosten te halveren. Na drie dagen kam-

en verder via China en tot slot Scandinavië. Er waren ook genoeg pro-

peren bij de garage konden ze weer op pad. Bestemming: de Rocky
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Mountains. ‘Het Canadese Eldorado, deze bergen, de eeuwige sneeuw:
˃ɁȴɁɁȈәŚǉ˃ȈȚȶǉɨіїǁƃǼǉȶǼǉƹȢǉʤǉȶȈȶɥȢƃƃɽɰʤƃȶњǉȶȈȟȴɁǉɽǉǉɨlijk zeggen, we hadden er gemakkelijk twee maanden kunnen blijven
ȃƃȶǼǉȶәԇӗǼǉǉǹɽ¸ǉɁɽɁǉӝÃƃƃɨǁǉɽʥǉǉǼǉȢȈǉǹǁǉȶȃƃǁǁǉȶƃȶǁǉɨǉɥȢƃȶnen: 2 maanden werken bij wijnboeren. En dat hebben ze gedaan, in
Okanagan Valley.
Tot 5 november 2019 hebben Ester en Leo kunnen genieten van deze
band met de natuur, mooie ontmoetingen en de kans om ‘te kunnen
ɰɽɁɥɥǉȶ ʥƃƃɨ ǉȶ ʥƃȶȶǉǉɨ Țǉ ȴƃƃɨ ʥȈȢԇӝ ¸ǉɁ ȃǉɨȈȶȶǉɨɽ ˃Ȉƺȃ ȃǉɽ ɁʤǉɨʥǉȢdigende landschap dat zich voor hen ontvouwde in de avond van 4 november 2019: ‘We waren nog steeds in Okanagan in de wijngaard van
Sunrock, gelegen aan een meer. De zonsondergang was onbeschrijfeȢȈȚȟȴɁɁȈӗǁǉȃǉȴǉȢɰɽɁȶǁȈȶƹɨƃȶǁәԇȈȚʥȈɰɽȶȈǉɽȃɁǉʤɁɁɨɰɥǉȢȢǉȶǁ˃ȈȚȶ
woorden waren… Want de volgende dag, moest het propaangas in het
busje, net als iedere maand, aangevuld worden. De pompbediende lette

WAAR VIND JE INSPIRATIE OP YOUTUBE?
Er zijn veel kanalen en vlogs (videoblogs) over vanlife. De drie
geïnterviewde koppels hebben daar goede ideeën gevonden,
vooral op Engelstalige kanalen. Een paar voorbeelden:
Campervanculture.com (15.600 volgers), Outdoors Embrace
(67.000 volgers), The Indie Projects (210.000 volgers) en
Exploring Alternatives (meer dan 1 miljoen volgers), dat meer over
reizen in het algemeen gaat. Ben je goed in het Frans, dan raden
we je, naast Wild Wild Wheels natuurlijk, de volgende kanalen
aan: Gregsway (166.000 volgers), Les Marioles Trotters (66.000
volgers) en Mountains & Coconuts (8.000 volgers). Alvorens van
start te gaan, is het altijd goed om op YouTube te kijken wat voor
problemen er op zo’n reis kunnen opduiken. Een vantrip, dat
begint anno 2020 op het internet.

‘DOOR DE BRAND
MOESTEN WE DE
REIS STOPZETTEN,
MAAR DIT IS ‘TO BE
CONTINUED’ OP EEN
ANDERE PLEK!’
tijdens het vullen niet goed op, maakte zich er te snel van af en hield zich
niet exact aan de procedures (terwijl hij toch opgeleid is om dit soort
ɁɥǉɨƃɽȈǉɰʍȈɽɽǉʤɁǉɨǉȶӰӝȈȚʤǉɨɁɁɨ˃ƃƃȟɽǉƹɨƃȶǁȈȶǁǉʤƃȶӝŹɁԇȶњȴƃƃȶǁǉȶ
reizen gingen in vlammen op… Gelukkig zonder gewonden. En gelukkig
zonder negatieve invloed op de reislust van Leo: ‘Nee, ik wil nog maar één
ǁȈȶǼӗ˃ɁɰȶǉȢȴɁǼǉȢȈȚȟʥǉǉɨɁɥɨǉȈɰәÝȶǁƃȶȟɰǁǉƹɨƃȶǁӗǼƃƃɽǁǉɨǉȈɰʤǉɨǁǉɨӝ
Op een andere manier en op een andere plaats, maar rondtrekken zullen
ʥǉӗȃɁǉǁƃȶɁɁȟӝԇȢɰƹǉʥȈȚɰӗȟʥƃȴȃȈȚɁɥǁǉǁƃǼʤƃȶǁȈɽȈȶɽǉɨʤȈǉʥȶǉɽ
terug van een trip met zijn bus in de buurt van Sombreffe in België. Het
ǁɁǉȢӖʤƃȶȢȈǹǉɁʤǉɨǁǉKʍɨɁɥǉɰǉʥǉǼǉȶӗʤƃȶƃǹȟɁȴǉȶǁǉƃɥɨȈȢә
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ENGINE
MOOI OP WEG

ȶǼǉȢȢʥǉɨǁʤɁɁɨǼǉɰɽǉȢǁƃȢɰԆǁǉƹǉɰɽǉǉȢǉȟɽɨȈɰƺȃǉˎǉɽɰɽǉɨʥǉɨǉȢǁԇӗɽʥǉǉȚƃƃɨ
ʤɁɁɨȃȈȚʍȈɽȟʥƃȴǉȶǁƃɽȴƃǼȚǉƹǉɰɽƃȴƹȈɽȈǉʍɰȶɁǉȴǉȶӝAȈɽɁȶɽʥǉɨɥʤƃȶ
ǁǉyɨƃȶɰǉǁǉɰȈǼȶǉɨÝɨƃȏɽɁȈɰɁȶɽʥȈȟȟǉȢǁǁɁɁɨÃƃɨƺČȈȴɁȶƺȈȶȈӯǁǉɁɥɨȈƺȃɽǉɨ
ʤƃȶÃǉǉɽȈƺӰǉȶ°ʍȢǉɰěɨǉƺƺɁӝŹȈȚȶʍȢɽɨƃȢȈƺȃɽǉƺɁȶɰɽɨʍƺɽȈǉȈȶƃȢʍȴȈȶȈʍȴǉȶ
ƺƃɨƹɁȶӯȟǉʍ˃ǉɽʍɰɰǉȶ˃ʥƃɨɽɁǹ˃ȈȢʤǉɨӰӗ˃ȈȚȶƃǹȶǉǉȴƹƃɨǉƃƺƺʍȴǉɽƹǉʤǉȈȢȈǼǁǉ
ǉȶƃʍɽɁȴƃɽȈɰƺȃǉʤǉɨǼɨǉȶǁǉȢȈȶǼǉȶǉǉȶǉʯɽɨǉǉȴǼɁǉǁƹǉǁƃƺȃɽǉʍȈɽɨʍɰɽȈȶǼ
ӯɰɥƃɽƹɁɨǁǉȶȴƃȶǁȈȶȃɁʍɽӗƹǉɰƺȃǉɨȴȈȶǼɰȴƃɰȟǉɨɽǉǼǉȶʤǉɨʤʍȈȢȈȶǼӘӰӝ
řǉɨȟɨȈȚǼƹƃƃɨȈȶʤɁɁɨʤǉɨȟɁɁɥӯїӝћўѕǉʍɨɁɁǹќљӗўѕǉʍɨɁɥǉɨȴƃƃȶǁӰǉȶ
Ȣǉʤǉɨƹƃƃɨʤƃȶƃǹǁǉ˃ɁȴǉɨӝƃȶǼǉȢȢӝƹȈȟǉ
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KRUGGER

FD

© Germain Ozer

KUNST OP HOGE
SNELHEID

De FD is Fred Kruggers eerste auto. Ontstaan in een uithoek van
9ǉȢǼȈǡӗʥƃƃɨǁǉ˃ǉƹȈȚ˃ɁȶǁǉɨǉƺɨǉƃɽȈǉʤǉȢȈȶǼǁɁɁɨǼƃƃȶɰȴɁɽɁɨˎǉɽɰǉȶ
creëert, is het een ode aan het retrofuturisme geworden. Als we
Frédéric Bertrand (zijn echte naam) ontmoeten in zijn thuisbasis in de
vallei, is het dorpje Basse-Bodeux nog in mist gehuld. De drukbezette
man geeft ons dit interview ‘dankzij’ een stroomstoring die zijn
lasinstallatie de hele ochtend heeft platgelegd.
Florence Neirinckx Foto’s Germain Ozer en Thierry Dricot
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INTERVIEW
© Germain Ozer

Een verhaal op twee wielen
Bij Fred Krugger draait alles om snelheid en adrenaline,
gewikkeld in de geur van leer en motorolie. Hij kon amper lopen toen hij al werd ondergedompeld in de motorracescene. Logisch dan ook dat Fred Krugger zijn carrière
heeft gewijd aan het maken van uitzonderlijke motorfietsen, de ene nog mooier en krachtiger dan de andere. Tweevoudig AMD-wereldkampioen freestyle. Winnaar van de
Artistry in Iron in Las Vegas. Een onvergetelijke prestatie op
de Bonneville-zoutvlakte… In de loop der jaren heeft onze
ambachtsman een wereldwijde reputatie opgebouwd. En
als Basse-Bodeux een paar hits op Google verdient, dan is
dat aan hem te danken. Maar zoals elk zichzelf respecterend genie wil hij nog een stapje verdergaan. ‘Ik heb al zo’n
beetje alles gedaan op het vlak van motoren, niet alleen
vanuit technisch oogpunt, maar ook in de media. Daarvoor

© Germain Ozer

heb ik wereldwijde erkenning gekregen. Ik moest dus verder kijken om een nieuwe uitdaging te vinden.’

Alle goede dingen bestaan uit... vier
Ver hoefde hij echter niet te zoeken naar zijn uitdaging.
Een auto. Zijn eerste. Uniek in zijn soort in dit tijdperk van
automatisering, en die was er wellicht nooit gekomen als
Fred Krugger dit concept niet had uitgewerkt in zijn kleine
werkplaats. Een feniks herrezen uit de as van de eerste vooroorlogse raceauto’s. Een ode aan het retrofuturisme. ‘Het is
technisch gezien eenvoudiger om een auto te ontwerpen
dan sommige motoren. De uitdaging voor mij was om niet
alleen een krachtige, maar vooral een mooie auto te maken.

© Thierry Dricot

En dat kost tijd als je alleen werkt. Bovendien kun je enkel
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‘HET IS TECHNISCH
GEZIEN EENVOUDIGER
OM EEN AUTO TE
ONTWERPEN DAN
SOMMIGE MOTOREN’

op jezelf terugvallen als bron van motivatie en creativiteit, en daar moet je mee om kunnen gaan.’ Vooral
als je geen computerontwerp, geen CNC-bewerking
noch composieten gebruikt… Kortom, zoals in de jaren 30.

10.000 uur later
Sinds oktober 2019 presenteert Krugger zijn muze,
waarmee hij meer dan 10.000 uur alleen heeft
doorgebracht, op de grootste beurzen. De Krugger
FD trekt ieders aandacht, van het autosalon in Brussel tot de Concept Cars-tentoonstelling in Parijs en
binnenkort ook in Monaco. Met zijn revolutionaire
design geïnspireerd door de Streamline-stijl, zijn tijdȢɁ˃ǉȢȈȚȶǉȶǉȶȃǉɽʥǉȢǁɨƃȈƺɁȶȈɰƺȃǉƹȢƃʍʥӗ˃ȈȚȶќњѕԝɥȟ
en twaalfcilindermotor van Bentley is de FD een echt
verzamelobject van Belgisch vakmanschap. Een
unieke creatie waar liefhebbers van kunnen dromen.

‘Baby you can’t drive my car’

© Thierry Dricot

© Thierry Dricot

Fred Krugger vertelt ons zonder spijt dat zijn bolide
in Bonneville een snelheid van wel 350 km/u zou halen. ‘De Krugger FD is een bijzonder krachtige auto,
maar hij is niet gemaakt als snelheidsrecordbreker,
wél om alle prijzen voor elegantie weg te kapen.’
Net als een schoonheidskoningin. En misschien is
het gewoon beter om de Krugger FD op beurzen te
bewonderen. Omdat deze auto onze volle aandacht
verdient. Op topsnelheid zouden we hem amper
voorbij zien komen. We zouden alleen maar een
vleugje van hem ruiken, zoals bij een mooi meisje
dat ons op straat voorbij loopt. Zou zelfs Da Vinci’s
Mona Lisa dat beter kunnen?
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RECORDJAGERS

SNELLER!

Al is de auto niet het snelste voertuig ter
wereld, achter het stuur van deze pareltjes kun
je duizelingwekkende topsnelheden halen!
Maxime Pasture

MCLAREN SPEEDTAIL:
403 KM/U
McLaren Speedtail: 403 km/u
De actualiteit inspireert ons. Zo slaagde
McLaren er eind vorig jaar in om hun hyperƺƃɨӗǁǉČɥǉǉǁɽƃȈȢӗʥƃƃɨʤƃȶǉɨɰȢǉƺȃɽɰіѕћԝʥɁɨӸ
den gemaakt, 403 km/u te laten halen op
de testbaan van het Kennedy Space Center
in Florida, en dat wel 30 keer na elkaar! Een
geweldige prestatie, want een motor loopt
warm bij zulke hoge snelheden en wanneer
die te heet wordt, kan er mechanische schade optreden… De 4 liter-twinturbo-V8 wordt

ke aerodynamische luchtweerstand…

ѕԝȟȴӣʍӝAȈɽɨǉƺɁɨǁʥǉɨǁɁȶǁǉɨɽʍɰɰǉȶʤǉɨӸ
broken door een nieuwkomer van het merk:
de Regera, voorzien van dezelfde twinturbo-V8, maar met drie elektromotoren om
het vermogen op te drijven tot 1.500 pk. De
tijd? Slechts 31,49 seconden om 400 km/u te
bereiken en weer stil te staan…

KOENIGSEGG AGERA RS:
457 KM/U

BUGATTI CHIRON SUPER
SPORT 300+: 490,484 KM/U

De Zweedse fabrikant Koenigsegg staat

Het is algemeen bekend dat topsnelheden
een specialiteit van Bugatti zijn. Het merk
uit Molsheim bewijst dit nogmaals met de
eerste ‘productieauto’ (30 exemplaren, laat je
niet meeslepen!) die de grens van 300 mph
doorbreekt. Met 304,773 mph (490,484 km/u)
om precies te zijn, is dit nu het snelste model
van alle hypersportwagens. Maar daar houdt

geholpen door een elektromotor om in totaal 1.037 pk en een verbluffend koppel van
1.150 Nm te ontwikkelen! Verder vermelden
we dat de druppelvormige carrosserie van de
Speedtail de basis vormt voor de uitzonderlij-

bekend om zijn knowhow in de categorie
van supersnelle hypercars. Met de Agera
RS, uitgerust met een 5 liter-twinturbo-V8
van 1.600 pk, haalde het merk 457 km/u,
waardoor dit model nog steeds een van de
snelste ter wereld is. De Agera RS vestigde
bovendien het officiële record van 0-400-

het niet op: met maar liefst 1.600 pk haalt de
Chiron Super Sport 300+ 100 pk meer dan
de Chiron, die al tot de krachtigste auto’s ter
wereld behoorde!

VOLGEND DOEL: 500 KM/U
Bugatti, Hennessey, Koenigsegg, Shelby
Super Cars (SSC)… In 2020 nemen ze allemaal
de handschoen op als eerste autofabrikant
de kaap van 500 km/u te doorbreken en
zo nóg harder de wetten van de fysica om
t e buigen. De bandenfabrikanten zullen in
hun handen wrijven als je bedenkt dat het
raadzaam is om de banden te vervangen na
het bereiken van 400 km/u; of ze zullen hun
hersens moeten breken om een rubber te
ontwikkelen dat bestand is tegen snelheden
van 500 km/u!
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The new Continental GT Convertible.
Experience exhilaration, 365 days a year.
For more information contact:
Bentley Brussels, Grote Baan 399, Grand Route, 1620 Drogenbos, Belgium. Tel. +32 2 704 99 30 - email/ info@bentley-brussels.be
Bentley Antwerp, Uilenbaan 200, 2160 Wommelgem, Belgium. Tel. +32 3 224 19 14 - email: benny.peeraer@bentley-antwerp.be
Coast Motors Knokke - Natiënlaan 111 - 8300 Knokke-Heist, Belgium. Tel. +32 50 62 10 30 - email: alex.verstraete@coastmotors.be
Continental GT Convertible WLTP drive cycle: fuel consumption, l/100km – Combined 14.0. Combined CO₂ – 317 g/km.
The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks.
© 2018 Bentley Motors Limited. Model shown: Continental GT Convertible.
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HORLOGES

STRIJD

OM DE HOGE FREQUENTIES!
ȶǁǉʥǉɨǉȢǁʤƃȶǁǉʍʍɨʥǉɨȟǉȶȟƃȶǁǉɰȢȈȶǼǉɨȃǉǉȢɰȶǉȢȃǉǉȶǉȶʥǉǉɨǼƃƃȶәɁǉ
sneller hij beweegt, hoe hoger de frequentie van het uurwerk, waardoor de precisie
wordt verbeterd. We leggen het even uit met een praktijkvoorbeeld...

S

Maxime Pasture

tap mee aan boord van een
mechanisch uurwerk, waarbij we niet
te veel in de technische details zullen
treden. In een uurwerk geeft de
slinger (of eerder het echappement
waardoor deze aangedreven wordt)
het tempo aan. De frequentie, die
kan worden uitgedrukt in hertz (Hz)
of trillingen per uur (A/u), komt overeen met het aantal
heen- en weerbewegingen van de slinger per uur. Twee
trillingen (dus één keer heen en weer) is gelijk aan één
schommelbeweging, anders gezegd één ‘tiktak’.

In de praktijk
De meeste uurwerken hebben een frequentie van 4 Hz,
dus 4 schommelbewegingen (4 tiktakken of vier keer
heen en weer) per seconde of 8 trillingen (want zoals we
al zeiden is een slingerbeweging gelijk aan 2 trillingen)
per seconde. 1 minuut bestaat uit 60 seconden. We
vermenigvuldigen 60 met 8 en krijgen zo 480 trillingen
per minuut. Vervolgens vermenigvuldigen we 480 met
60 en krijgen het resultaat per uur: 28.800 trillingen/uur.
Resultaat:
4 Hz is gelijk aan 28.800 A/u. Met eenzelfde frequentie
kun je 1/8e seconde timen. Want deze frequentie is
ѝԝɽɨȈȢȢȈȶǼǉȶɥǉɨɰǉƺɁȶǁǉӘ
Als je eenmaal het principe doorhebt, kun je aan de
slag met de allerbeste mechanische uurwerken op het
gebied van frequentieprestaties: 5 Hz bij Zenith, 8 Hz bij
:ȃɁɥƃɨǁǉȶӘɽɁɽіѕ˃ƹȈȚ9ɨǉǼʍǉɽәÇʍȃǉƹȚǉȃǉȢǉȴƃƃȢ
door wat de betekenis is van frequentie.

ZENITH EL PRIMERO
ÝɥіѕȚƃȶʍƃɨȈіўћўȢƃȶƺǉǉɨǁǉŹǉȶȈɽȃǉǉȶʍʍɨʥǉɨȟǼǉȶƃƃȴǁKȢĀɨȈȴǉɨɁӯԆȃǉɽǉǉɨɰɽǉԇȈȶȃǉɽČɥƃƃȶɰӗʤɁɁɨȃǉɽǼǉʤƃȢӘӰӗʤƃƃȟƃƃȶǼǉɥɨǉ˃ǉȶƃȢɰȃǉɽ
eerste (goh...) automatische uurwerk uit de geschiedenis. Zodra ‘hoge frequentie’ wordt uitgesproken, roepen alle horlogeliefhebbers meteen
‘Zenith’. Want het El Primero-uurwerk had altijd een slagtempo van 36.000 A/u, ofwel 5 Hz. Dat betekent dus, dat je het horloge kunt afstellen
ɁɥіӣіѕǉɰǉƺɁȶǁǉӗȴǉɽǉǉȶǹȢǉȶɰɁǹƹǉ˃ǉȢʤɁɁɨ˃ȈǉȶʤƃȶǉǉȶɰƺȃƃƃȢʤǉɨǁǉȢȈȶǼɁɥіѕѕәÃƃƃɨȃǉɽȟƃȶȶɁǼƹǉɽǉɨӝɁʍȚǉʤƃɰɽӖǁǉƺȃɨɁȶɁǼɨƃƃǹʤƃȶAǉǹʰ
El Primero 21 is in staat 1/100e seconde te meten, want de frequentie van dit uurwerk is 50 Hz, dus 360.000 A/u.
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BREGUET TYPE XXII

CHOPARD L.U.C. 8 HF ET SUPERFAST

We zijn nu aangekomen bij het summum van de hoge frequentie
ʤƃȶǉǉȶȴǉƺȃƃȶȈɰƺȃʍʍɨʥǉɨȟӝAǉɰȢȈȶǼǉɨʤƃȶǁǉ9ɨǉǼʍǉɽěʰɥǉŤŤ
beweegt zo snel, dat het nogal ingewikkeld is om de seconden bij te
houden. Dit mechanisme slaat 10 Hz of 72.000 A/u en heeft dus een
ɥɨǉƺȈɰȈǉɁɥǁǉіӣїѕǉɰǉƺɁȶǁǉә9ɨǉǼʍǉɽȃǉǉǹɽȃǉɽɥɨɁƹȢǉǉȴɁɥǼǉȢɁɰɽ
door de secondewijzer een rondje van... 30 seconden te laten maken
in plaats van 60. Maar om eerlijk te zijn, het aflezen van deze zoveelste seconden blijft erg ingewikkeld. Want inderdaad, hoe sneller de
ƹǉʥǉǼȈȶǼӗȃɁǉȴȈȶǁǉɨȚǉ˃ȈǉɽәAǉɰƃȢȶȈǉɽɽǉȴȈȶӗǉǉȶɁɥȴǉɨȟǉȢȈȚȟɽǉƺȃnisch hoogstandje.

Het model L.U.C 8 HF (High Frequency), dat uitkwam in
2012, was een ware sensatie. Dit uitzonderlijke horloge
was voorzien van het eerste uurwerk in de geschiedenis
met een echappement (het element dat het ritme van de
slinger bepaalt) met hoge frequentie, dat van het COSC
(het officiële Zwitserse controleorgaan voor chronometers)
het certificaat chronometer kreeg. Met een frequentie van
8 Hz, haalde het dus 57.600 A/u! Daardoor waren kwart seconden (en in theorie zelfs 1/16e seconden) mogelijk, zoals
te zien is op de laatste 919 Superfast-modellen, die werden
uitgevoerd ter ere van het prototype van de winnende Porsche in de 24 uur van Le Mans van 2015 tot 2017.
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SUBCULTURE
KIJKEN NAAR WAT GEWOONLIJK
AAN ONS OOG ONTSNAPT

Een citytrip naar Griekenland? Even naar Rome... Nee, even niet! Er liggen
schatten te rapen zonder te hoppen en te trippen. Het meest treffende
voorbeeld? Het justitiepaleis van Brussel. Als we de zowat permanente
steigers onderuithalen die al een eeuwigheid de horizon verpesten, dan
biedt zijn klassieke Grieks-Romeinse stijl en zijn gigantische omvang
(40.000 m2, dat is groter dan de Sint-Pietersbasiliek van Rome) genoeg
materiaal om bij liefhebbers van waanzinnige schoonheid fascinatie op te
wekken. ‘Cyclopische architectuur ontsproten aan de verbeelding van een
dwerg zonder kennis van de menselijke schaal’ (Victor Horta).
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SUBCULTUUR

ZALF VOOR DE ZIEL
Thuisblijven hoeft voor de rechtschapen cultuturfanaat geen blok aan het been te zijn.
Zolang je maar een leeshoek, een platenspeler of Vimeo hebt.
Pierre Kluyskens

1. HET ESSAY

Laat je verleiden door de Argentijnse essayist en dichter Jorge Luis Borges en betreed zijn fascinerende universum van labyrinten, dromen, apocriefen... ‘Fantastische verhalen’ wordt geroemd als
een van de topwerken van de wereldliteratuur, maar ook de rest van zijn oeuvre is een diepgaande
verkenning waard. Zijn werk is in boekvorm verschenen bij de Bezige Bij, maar je kan het ook als
e-book krijgen.

2. SPIRITUELE LIEFDE
‘A Love Supreme’ (1965) is John Coltranes belangrijkste album. En zo niet, toch zijn bekendste. Er
wordt over gezegd dat het majestueus klinkt zolang de luisteraar in de juiste stemming verkeert.
En anders: pretentieus. Deze vierdelige suite werd door het John Coltrane-kwartet opgenomen
in waarschijnlijk de beste opnamestudio aller tijden voor jazzmuziek: de Van Gelder Studio, met
McCoy Tyner op piano, Elvin Jones op drums, Jimmy Garrisson op bas en the man himself op
tenorsax. Het album kwam tot stand gedurende de Afro-Amerikaanse strijd voor gelijke rechten
in de Verenigde Staten. Met ‘A Love Supreme’ wilde Coltrane een spirituele eenheid scheppen, om
zo door middel van zijn muziek maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Coltrane beschouwde dit als zijn ‘geschenk aan God’.

3. DE MOORD OP LUMUMBA
Dat ook een docu thuishoort in een kunstgalerij, bewees Sven Augustijnen in 2011 toen hij ‘Spectres’
liet vertonen in een serene ruimte in het centrum voor hedendaagse kunst Wiels in Brussel. De film
is een zoektocht naar opheldering over de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba, die
eeuwige open wonde van onze vaderlandse geschiedenis. Augustijnen hanteert een ongedwongen
stijl, waardoor de toeschouwer zich aanwezig voelt bij de getuigenissen. Het knappe resultaat is nu
ook te bekijken op Vimeo.

4. PERVERSE VERZEN
Zoeken, zwerven, heimwee voelen, voldoening zoeken en beraadselen. Arthur Rimbaud wist zijn
stemmingen prachtig te verwoorden in gedichten. Hij was een genie. In ‘Perverse verzen’ beschrijft
de poëet zijn eerste verblijf in Parijs. De vertaling van Paul Claes doet het talent van de jongeling alle
eer aan. De aanvullende aantekeningen van de vertaler zijn zelfs een echte openbaring. Want je kan
de Franse taal perfect beheersen, ieder vers van de dichter heeft een eigen context en dat weet Paul
Claes als geen ander over te brengen.

5. SOLLICITEREN MET KLASSIEK
In onze collectie zijn het drie vinylplaten. De ‘Vespro Della Beata Vergine’ (onze versie is in 1972 opgenomen door Michel Corboz) moet je aanhoren als een sollicitatiebrief van Monteverdi om aangesteld te worden in de pauselijke kapel te Rome. Vandaar de waaier aan stijlen en instrumenten. Het
Magnificat voor zeven instrumenten is superb.

6. DE REGENDANS
‘Rain’ is een van de meest karakteristieke performances van Anne Teresa De Keersmaeker en dateert
uit 2001. De dansers bewegen op een partituur van Steve Reichs ‘Music for 18 Musicians’ (1976). Pure
dans en minimalistische muziek. Het is van een ongekend schoonheid. Te ontdekken op Vimeo.

58

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

NL_058-061-Suculture_PA_OK.indd 58

07/05/2020 11:44

1

2

4

3
6

5
59

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

NL_058-061-Suculture_PA_OK.indd 59

07/05/2020 11:44

7
11
9

13

8
12

10

60

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

NL_058-061-Suculture_PA_OK.indd 60

07/05/2020 11:44

7. BESMETTELIJKE BLINDHEID
‘De Stad der Blinden’. De Portugese schrijver José Saramago beschrijft hier hoe de
mensheid afdaalt tot dierlijk gedrag als het gezichtsvermogen hen wordt ontnomen.
Actueler kan het bijna niet dat het om een besmettelijk vorm van blindheid gaat. Beschaving blijkt maar een dun laagje vernis. Saramago hanteert zijn pen op zo’n meesterlijke manier dat je helemaal ontredderd raakt van het verhaal. Zijn Nobelprijs is lang niet
onverdiend. O.a. beschikbaar als paperback bij Bol.

8. VIRTUELE RONDLEIDING
De Nederlandse Jip Heijmerink is een museologe die het niet kon aanzien dat al die lege
musea onder coronatijd hun publiek moesten missen. Op dailyshotofculture.com is ze
daarom een vlog gestart waarin ze korte videorondleidingen geeft. Het Thuismuseum
zoals ze het zelf noemt. Het aanbod is riant. Je kan Liechtenstein zien, Cremer, Vermeer,
Rembrandt van Rijn, het Cobra Museum voor Moderne Kunst en zo kunnen we nog even
doorgaan. Een aanrader.

9. SERGEANT VAN EEN PLAAT
Vijftig jaar geleden gingen zij uiteen. Wie dat heeft meegemaakt, zal zich het nog steeds
herinneren! Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) behoort tot de belangrijkste en
invloedrijkste albums aller tijden, vooral omdat het niet langer een verzameling liedjes
was, maar veeleer een soort gesamtkunstwerk, een autonoom geheel. De muziek blijft
actueel en klinkt nog beter dan in ‘67: tijdloos!

10. VOORTSCHRIJDEND ONHEIL
We rakelen een schoolklassieker op: ‘De Pest’ van de Franse schrijver Albert Camus. Het
is geschreven in 1947 en ongelooflijk actueel! Het verhaal speelt zich af in de Algerijnse
stad Oran, toen (1940) nog een kolonie van Frankrijk. Camus beschrijft de geleidelijke
verovering van de stad door de ziekte. Op een zeker moment wordt de stad van de
buitenwereld afgesloten. De schrijver schetst de evolutie van de menselijke reacties op
het voortschrijdende onheil: van aanvankelijke onverschilligheid, over ontkenning naar
wanhopige bestrijding en ten slotte berusting. Als eindelijk, na bijna een jaar, hulp komt
vanuit Parijs, loopt het aantal doden terug en wordt de quarantaine opgeheven.

11. VANDAAG IS BLAUW
‘Kind of Blue’ is niet zomaar een studioalbum van de Amerikaanse jazzgigant Miles Davis. Het wordt beschouwd als niets minder dan de definitieve jazzplaat. Sinds de opname in 1959 is het een steady-seller, drijvend op midtempo-songs, ruimtevullende solo’s
en een hele hoop talent. Miles wordt immers vergezeld van andere reuzen, zoals John
Coltrane, Cannonball Adderley en Bill Evans. De muziek is tijdloze cooljazz, heel toegankelijk, en toch muziektechnisch verbluffend. Je kan hem streamen, maar de vinylplaat
zuigt je pas helemaal op.

12. DIGITALE LOEP
De prachtige tentoonstelling over Van Eyck is eveneens het slachtoffer van de quarantaine die het coronavirus meebracht. Wat een opdoffer voor Gent! Een kleine troost: op
de website over het Lam Gods (legacy.closertovaneyck.be) kan je de meest ongelooflijke
details van het kunstwerk ontdekken.

13. COLLEGIUM VOCALE
Er zijn geen concerten gaande, al proberen veel musici dat te counteren door
huiskameroptredens. Het Collegium Vocale, onder artistieke leiding van Philippe Herreweghe, brengt de muziek graag naar je toe, ook in beeld. Prachtig is het altijd. Voor
het jongste aanbod surf je gewoon naar de site collegiumvocale.com.
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MUZIEK

AFROPOP
DOET DE WERELD SWINGEN

Z

Afrikaanse ritmes maken meer dan ooit deel uit van de moderne popmuziek. Een trend
die een paar jaar geleden is ingezet en zijn hoogtepunt heeft bereikt. Een portret van
vier internationale sterren, vertolkers van het afropopgeluid.
Nicolas Capart

e noemen zich
Burna Boy, Sampa
the Great, Wizkid
en Aya Nakamura, zijn geboren in
Mali, Zambia of in
Nigeria en zorgen
er wereldwijd voor
dat heupen beginnen te wiegen. Nadat
de westerse muziekindustrie jarenlang
hun erfgoed heeft verzilverd, willen de
Afrikaanse artiesten nu misschien wel
wraak nemen. Want de muziekplaneet
is door afropopkoorts bevangen… De
beroemdste vertolkers brengen volk op
de dansvloer en ze noteren overal hoog
in de hitlijsten.
Afropop is een veelkleurige muziekstijl
met wortels in de traditionele Afrikaanse ritmes maar in een modern jasje
gestoken. Er wordt nooit bezuinigd op
het gebruik van de autotune en R’n’B,
dancehall, reggae, hiphop, afrobeat,
nu-soul en hier en daar wat blue notes
worden door elkaar gebruikt. Een heel
lichamelijke, vaak sensuele muziekstijl,
altijd dansbaar met meeslepende refreinen en baslijnen die je lijf zo goed
als zeker in beweging brengen.

AYA NAKAMURA,
DE MOEDER VAN ‘DJADJA’
In Frankrijk werd eind jaren 90 de weg
geëffend voor een african-urbanmuziekstijl met de Ivorianen van Magic System,
waarvan ons bekken zich nog de hit ‘On va
bouger bouger’ herinnert, met daarna het
weergaloze succes van zangers als Maître
Gims, een van de best beluisterde Franstalige muzikanten. Aya Danioko werd wereldberoemd na het doorslaande succes
van haar nummer ‘Djadja’. Een zingende
zaag, die bezit neemt van onze hersenen
en afgelopen zomer overal werd gedraaid,
waardoor de Malinese zangeres in een keer
een enorme ontwikkeling doormaakte.
Aya wordt geboren op 10 mei 1995 in Bamako. Ze is de oudste van vijf kinderen
uit een familie van ‘griots’, barden in de
West-Afrikaanse traditie. Als zij nog een
klein meisje is, verlaten haar ouders het
land naar Frankrijk, om precies te zijn
naar Aulnay-sous-Bois in Seine-Saint-Denis. Later gaat zij studeren aan de modeacademie, maar dat duurt niet lang, want
ze geeft zich over aan de lokroep van de
muziekscene. Een kind van haar tijd; via
internet weet zij al snel bekendheid te
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WIZKID, HET ENFANT TERRIBLE UIT LAGOS
krijgen. In 2014 is haar eerste nummer ‘Karma’
voor het eerst te horen via Facebook. Ze is dan
19 jaar. Haar artiestennaam is ontleend aan Hiro
Nakamura, haar favoriete personage uit de serie Heroes. Na diverse samenwerkingen krijgt
ze uiteindelijk een contract bij Warner Music
Group.
Een jaar en een kind later verschijnt haar album
‘Journal Intime’, dat een gouden plaat krijgt toegekend. Een van de nummers is een hommage
aan Oumou Sangaré, de legendarische Malinese zangeres. Eind 2008 komt Aya met haar
tweede album, ‘Nakamura’. Het nummer ‘Djadja’ stuwt de verkoop van dit album al snel naar
400.000 exemplaren. Een hit die ook in niet
Franstalige landen gedraaid wordt en steevast
te horen is op de Europese radiozenders. Het
ʥɁɨǁɽ˃ǉȢǹɰǉǉȶȶʍȴȴǉɨԝіӸȃȈɽȈȶÇǉǁǉɨȢƃȶǁӝǉɽɰ
dat geen enkele Franstalige zangeres meer gelukt is sinds… Edith Piaf!
‘Djadja’ is inmiddels al bijna 500 miljoen keer
bekeken op YouTube. Samen met de resultaten
van de hits die erop volgen - ‘Copines’, ‘Pookie’,
‘Comportement’, ‘La dot’, is deze dame momenteel miljardair wat betreft het aantal views. En
van deze vier zangers de meest populaire.

Ayodeji Balogun, zijn echte naam, is naast Burna Boy de andere aanvoerder van de hedendaagse afropop. Ook hij komt uit Nigeria, maar dan uit
Surulere, waar hij in 1990 geboren is. Dit is de enige overeenkomst tussen
deze twee mannen. De stille kracht van de eerste staat in contrast tot de
bewegelijkheid van de tweede, een echte hartenbreker en een beetje
bad boy. Wizkid beweegt op de maat van King Sunny Ade, Fela Kuti en
Bob Marley. Al snel is de muziek niet meer weg te denken uit zijn leven
en op 11-jarige leeftijd maakt hij zijn eerste opnamen.
De vrouwelijke invloed is alomtegenwoordig, aangezien hij opgroeit tussen twaalf zussen. Een ‘beproeving’, die hem, naar eigen zeggen, begrip
voor de vrouwen en versiertalent heeft opgeleverd. Het eerste album,
waar Wizkid zijn bijdrage aan levert is dat van The Glorious Five samen
met zijn kerkvrienden. Maar als zijn eigen nummer ‘Starboy’ (2011) uitkomt, gezongen in het Yoruba en broken English, treedt de jonge zanger
pas echt op de voorgrond. Aansluitend hierop brengt hij het internationaal getinte album ‘Ayo’ (2014) met medewerking van rappers als Akon
en Tyga of Femi Kuti, de zoon van de legendarische Fela Kuti in het nummer ‘Jaiye jaiye’. Maar in 2016 komt de doorbraak. Zijn samenwerking met
AɨƃȟǉɁɥԆÝȶǉAƃȶƺǉԇʥɁɨǁɽǉǉȶȶʍȴȴǉɨіӸȃȈɽȈȶіњԝȢƃȶǁǉȶӝAǉƺƃɨɨȈǧɨǉ
van Wizkid neemt een nieuwe wending. Hij werkt steeds meer samen
met bekende artiesten (Beyoncé, Skepta) en sluit een lucratieve deal met
Pepsi. Daarna brengt hij in de zomer van 2017 zijn derde plaat uit ‘Sounds
from the other side’. Een album met Caribische invloeden, waarop we
grootheden als Chris Brown en Major Lazer tegenkomen. Hoewel hij regelmatig in conflict komt met labels, bepaalde media en heel wat zangers, blijft Wizkid zijn klim naar de top vervolgen. De geweldige nummers
‘Fever’, ‘Ghetto Love’ en ‘Joro’ zijn juweeltjes, die we hopen terug te vinden
op zijn langverwachte vierde album ‘Made in Lagos’.
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BURNA BOY,
DE AFRIKAANSE REUS
We bevinden ons in Port Harcourt, ‘Oil City’
in het uiterste zuiden van Nigeria. Hier op de
kraamafdeling van het academisch ziekenhuis
wordt de kleine Damini Ebunoluwa Ogulu in
de ochtend van 2 juli 1991 geboren. Hij weet
nog niet dat zijn zware stem ooit overal bekend
zal zijn in zijn geliefde land.
Met een lasser als vader en een vertaalster als
moeder, heeft hij zijn affiniteit met muziek
vooral van de voorgaande generatie geërfd.
Zijn grootvader Benson Idonije, een gerespecteerd muziekcriticus in Nigeria, was de manager van Fela Kuti, de Afrikaanse held en vader
van de afrobeat, die invloeden van funk, jazz,
Nigeriaanse ritmes en de Yoruba met elkaar
vermengde.
Burna Boy groeit op met de muziek van de reggaeplaten van zijn familie aan vaderszijde, waar
muziek een belangrijke plaats inneemt. Na zijn studietijd in het bruisende Lagos vertrekt hij naar Londen voor verdere studie. Tijdens zijn verblijf in de minder
bruisende Britse City verfijnt de kunstenaar zijn stijl. Wanneer hij terug is in eigen land, voltooit hij zijn debuutalbum, ‘L.I.F.E’ (2013).
Het is geen toeval dat Burna Boy zijn plaat opneemt in Nigeria. Hij heeft internationale ambities, maar de zanger wil eerst thuis overtuigen, voordat hij de
planeet te lijf gaat. In 2014 lanceert hij daar zijn label Spaceship Entertainment en het jaar daarop volgt zijn tweede plaat ‘On a spaceship’. Hij stelt dan ook
een manager aan: zijn moeder.In 2017 beginnen de zaken een serieuze wending te nemen nadat hij een contract heeft getekend met Warner Music Group.
Hij brengt zijn derde album uit, ‘Outside’, waarvan de nummers ‘Rock Your Body’ en ‘Ye’ al snel de wereld veroveren. In de zomer van 2019 speelt hij op het
Coachella-festival. Het is een zeer succesvol jaar en zijn vierde album ‘African Giant’ volgt. De nummers ‘Gbona’ en ‘Pull up’ worden al snel dance machines en
katapulteren de zanger tot internationale ster.

SAMPA DE STRIJDSTER
Sampa Tembo wordt in 1993 geboren in Zambia. Ze groeit op in
Botswana, waar ze ook naar school gaat. Op haar 19 vertrekt ze naar
de VS, waar ze achtereenvolgens in San Francisco en Los Angeles
woont, voordat ze in 2013 richting Australië reist, waar ze zich uiteindelijk vestigt. Het is de minst bejubelde zangeres van het kwartet dat
we hier presenteren, maar zeker niet de minst talentvolle.
Het verhaal begint in 2015 met ‘The Great Mixtape’, het eerste wapenfeit van Sampa. Er moet hier en daar nog wel wat aan geschaafd
worden, maar het is wel duidelijk dat er een nieuwe rapster is opgestaan. Ze heeft duidelijk bepaalde kwesties waar ze voor opkomt,
zoals de titel ‘F E M A L E’ laat zien. De dictie is duidelijk, het ritme meeslepend, de stem staat als een huis en de tekst is direct en
zelfverzekerd. Ze wisselt van spoken word naar snelle rap, maar het
is altijd geëngageerde poëzie die haar werk naar het politieke domein voert rond thema’s over racisme, identiteit of de prijs van de
roem. Alles vermengd met jazz, soul en rapritmes uit de jaren 90,
vermengd met traditionele Afrikaanse muzikale invloeden. Ze wordt
opgemerkt door de Engelse zangeres Estelle, die samen met Sampa the Great - want dat is van dan af haar avatar - aaneensluitend
drie nummers maakt. Een paar maanden later verschijnt de tweede mixtape, ‘Birds and the BEE9’, wat haar een award voor album
van het jaar oplevert bij de Australian Music Prize. Ver van huis, vol
vragen over haar identiteit, verloren in een muziekindustrie die niet
goed bij haar past en waar vrouwen zoals zij niet vertegenwoordigd
worden, besluit ze een stapje terug te doen… Tot aan het verschijnen
van het album ‘The return’, een jaar in afzondering om zelfonderzoek
te doen. Sampa rapt over armoede, migratie, vrijheid, tradities en
jaloezie binnen het gezin. Een rauw en intens album, dat zowel tot
denken aanzet als tot dansen.
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ALTERNATIVE FESTIVAL

FESTIVALS: DOEN ALSOF...
We zullen ons moeten aanpassen en de zomerfestivals met de nodige vindingrijkheid beleven...
Juliette Debruxelles

DE LIVESTREAM, DE
HERUITZENDING, DE
GECONNECTEERDE CAST
Deze laatste maanden is het duidelijk geworden
ǁƃɽȚǉȴǉɽǉǉȶǼɁǉǁǉʥȈˎӸƃƃȶɰȢʍȈɽȈȶǼȴʍ˃Ȉǉȟȟʍȶɽ
beleven. Weliswaar anders, maar ze is er! Om deze
kleine pareltjes te ontdekken, die echt wel als goed
doordachte ‘nevenevenementen’ zijn georganiseerd,
spelen de sociale netwerken een onmiskenbaar belang.
De huisconcerten die artiesten streamen vanuit hun
woonkamer of een andere plek met een zo goed
mogelijke akoestiek (ticketmaster.be heeft al een aardig
gevarieerde lijst aangelegd met bijvoorbeeld Carl Cox,
ěȃǉÇƃɽȈɁȶƃȢӗ:ȃɨȈɰɽȈȶǉƃȶǁɽȃǉĂʍǉǉȶɰӝӝӝӰǁǉɨƃǁȈɁӸ
livestreams op het web zoals #ikluisterbelgisch, The
Word Radio of het fantastische en aan het brein van
de Belg François Vaxelaire ontsproten The Lot Radio
uit Brooklyn. Op Arte Concert kies je jouw favoriete
livegenre in een ruim gevulde en mooi geordende
catalogus. Op YouTube of Instagram, volg je initiatieven
zoals Bruxelles Ma Belle of Colors waar grote namen
van het moment sterke en pure covers spelen van
massaal geliefde hits.

HET MATERIAAL VAN HET MOMENT

EEN BIERTJE OM (ZUIVER) TE KLINKEN

Overal en altijd de sound van je leven, dan wil je goed streamen.
We kiezen audiomateriaal dat tegelijk mooi is en kwaliteit biedt.
Een voorbeeld? Happy 41: een draagbare, draadloze,
ȢȈƺȃɽǼǉʤǉȶǁǉƹȢʍǉɽɁɁɽȃӸɰɥǉƃȟǉɨӝAǉƃɥɥʰљіȈɰǉǉȶ
ontwerp van de Belgische Marie Haverbeke.
Hij bestaat in twee afmetingen,
is waterbestendig, heeft een
gebruiksautonomie van
zes uur en dankzij zijn
verwijderbare en
verwisselbare riem,
kun je er van je living
mee naar je terras
of tuin om de
buren ook van
een streepje
muziek te laten
genieten..
Van € 119 tot
ԦԝіќўƹȈȚȃƃɥɥʰ
41.com

De Gentse restaurantgroep Umamido is een samenwerking
aangegaan met brouwerij Anders! uit Halen, voor de creatie van
een artisanaal biertje waarvoor ze de naam ‘No Fox Given’ hebben
ǼǉȟɁ˃ǉȶǉȶǁƃɽɥǉɨǹǉƺɽɰƃȴǉȶǼƃƃɽȴǉɽȃʍȶɨƃȴǉȶӸȴȈɰɁӗƃȢȢƃƃɽ
het zich ook heel goed zo drinken, terwijl de concertstreams uit je
luidsprekers klinken. .
ԦљӗїѕƹȈȚĩȴƃȴȈǁɁӝ
ʍȴƃȴȈǁɁӝƹǉ
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MUSIC

DE PLAYLIST VAN ONE HIT WONDERS
Een selectie van eendagsvliegen op single. Onvergetelijke hits die de ether bestormden
en die iedereen kent, maar hoe heette de groep alweer?
Boris Rodesch

‘DAYDREAM’ - Wallace Collection (1969)
Wallace Collection werd opgericht in 1969 door Sylvain Vanholme,
Marc Hérouet, Raymond Vincent, Freddy Nieuland, Christian Janssens
en Jacques Namotte. De Belgische poprockband bestond uit een
klassiek trio van gitaar, bas en drums, begeleid door een piano en een
cello. Wallace bracht twee albums uit voordat de band in 1971 werd
opgeheven. De song ‘Daydream’ verscheen op hun debuutalbum
‘Laughing Cavalier’ dat in de Abbey Road Studios werd opgenomen.
Het nummer – deels gebaseerd op de finale van het Zwanenmeer van
Tsjaikovski – werd gecomponeerd door de band en gezongen door de
drummer Freddy Nieuland. Het werd een nummer 1-hit in meer dan
twintig landen. De naam van de band is overigens een eerbetoon aan
het Museum of London.

‘VIDEO KILLED THE RADIOSTAR’ The Buggles (1979)
Dit nummer werd geschreven en gecomponeerd door Trevor Horn,
Geoff Downes en Bruce Wooley en verscheen op het album ‘The Age
of Plastic’. The Buggles was een Britse newwaveband die in 1977 in
Londen werd opgericht en in 1981 splitte. De culthit steeg onder andere
naar de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en stond
aan de wieg van synthpop. Deze populaire muziekstijl, waarbij de synthesizer domineert, ontstond in de jaren 80. ‘Video Killed the Radio
Star’ was bovendien de eerste videoclip die op MTV werd uitgezonden
bij de lancering van dit kanaal op 1 augustus 1981.

‘I’M TOO SEXY’ - Right Said Fred (1992)
De Engelse poprockband werd in 1989 in Londen opgericht door de
broers Fred en Richard Fairbrass, samen met Rob Manzoli. De wereldwijde hit ‘I’m Too Sexy’ verscheen op ‘UP’, de eerste van hun 8 albums.
Hierover wordt de volgende anekdote verteld: de broers runden een
sporthal waar narcisme hoogtij vierde. Op een dag trok Richard zijn
shirt voor de spiegel uit en zong hij voor de grap: ‘Ik ben te sexy voor
dit shirt’. Toen iedereen het bestierf van het lachen, wisten de broers
dat ze iets goeds in handen hadden. De hit prijkte op nummer 1 in de
Verenigde Staten, waar het verhaal de ronde doet dat de uitdrukking
‘Ik ben te sexy voor school’ destijds het meest gebruikte excuus voor
spijbelen was.

‘TAINTED LOVE’ - Soft Cell (1981)
De oorspronkelijke versie werd gecomponeerd door Ed Cobb en in
1964 opgenomen door de soulzangeres Gloria Jones. Maar het nummer brak pas echt door dankzij de cover van het duo Marc Almond en
toetsenist David Ball die in 1982 op hun album ‘Non-Stop Erotic Cabaret’ verscheen. De twee Britten stonden bekend om hun bewerking
van oude soulhits tot ultramoderne technopop. De single werd in juli
1981 uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en schoot direct naar de
top van de Britse hitlijsten. Het nummer is sindsdien gecoverd door
Marylin Manson, Scorpions en Rihanna.

En ook nog…
‘HEY! BABY’ - Bruce Channel (1961)
‘SUNNY’ - Bobby Hebb (1966)
‘BORN TO BE ALIVE’ - Patrick Hernandez (1978)
‘RING MY BELL’ - Anita Ward (1979)
‘FUNKYTOWN’ - Lips Inc. (1980)
‘CHACUN FAIT C’QUI LUI PLAIT’ - Chagrin d’Amour (1981)
‘J’AIME REGARDER LES FILLES’ - Patrick Coutin (1981)
‘IT’S RAINING MEN’ - The Weather Girls (1982)
‘COME ON EILEEN’ - ‘Dexys Midnight Runners (1982)
‘FEMME LIBEREE’ - Cookie Dingler (1984)
‘C’EST LA OUATE’ - Caroline Loeb (1986)
Ԇ':ĩČԇAKČ{Ą=ÝÇČԇӳ À Caus’ Des garçons (1987)
‘(I’VE HAD) THE TIME OF MY LIFE’ - Bill Medley & Jennifer Warnes (1987)
‘ICE ICE BABY’ - Vanilla Ice (1990)
‘WHAT IS LOVE’ - Haddaway (1993)
‘SOMEBODY THAT I USED TO KNOW’ - Gotye feat Kimbra (2011)

‘99 LUFTBALLONS’ - Nena (1983)
Dit nummer, dat letterlijk ‘99 luchtballonnen’ betekent, werd geschreven door de Duitse band en gezongen door de zangeres met dezelfde
naam. Het protestlied tegen de Koude Oorlog en de wapenwedloop
verscheen op het gelijknamige album dat in 1983 werd uitgebracht.
Na hun internationale succes nam de groep in 1984 een Engelse versie
op met tekst van Kevin McAlea. Terwijl het origineel een grote hit werd
in Europa, Japan en de Verenigde Staten, stond 99 Red Balloons drie
weken lang op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk..
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PORSCHE 356
70 YEARS

IN THE SPOTLIGHT
AT AUTOWORLD

PARC DU CINQUANTENAIRE 11
1000 BRUSSELS
WWW.AUTOWORLD.BE
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U WIL DEZE ZOMER
AAN ZEE GENIETEN?

We werkten alvast enkele appartementen
met zeezicht volledig af. Snelle beslissers
kunnen deze zomer nog het oneindige
uitzicht bewonderen vanuit hun stekje op
de grens van De Panne en Sint-Idesbald.
Vraag nu meer informatie aan of maak
een afspraak met het team van Agence
Mulier.
Meer afgewerkte appartementen in
De Panne en andere kuststeden van
projectontwikkelaar Real Houses vindt u
op www.realhouses.be

TIJDELIJKE
LENTEACTIE
tweede garage gratis
bĳ aankoop appartement met garage

Zilt Residences

Informatie en verkoop

Nieuwpoortlaan 151 - 161

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

8660 De Panne

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@zilt.be | www.zilt.be

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be
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