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het in neergeschreven woorden te zeggen, om getuige te zijn van de tijd.
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Anti-magnetic.
5-day power reserve.
10-year warranty.
The new Aquis Date
is powered by Oris Calibre 400.
A new movement.
The new standard

Aquis Date Calibre 400
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ENJOY E
Milieu-informatie (KB 19/03/04): bmw.be

4,5-8,2 l/100 km • 118-186 g/km CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
Omdat technologie goed is voor alles, kan ze ons ook helpen om te deconnecteren. Stralingswerende toestellen, een
meditatiebox... Hoe sluiten we ons beter af van de wereld om onze batterijen op te laden?
Nicolas Mauclet
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THINK INSIDE THE BOX!
Sybox is een stalen behuizing waarin je
je router stopt om je blootstelling aan
elektromagnetische straling met 95% te
meer? Toch wel, want het apparaat heeft
twee standen: een die het bereik beperkt
tot twee meter en een tweede die alleen
verbinding geeft als je ernaast staat.
Oef, dat stelt gerust.
€ 199 op sybox.sycy.fr

VAL IN ZIJN ARMEN
Morpheus is een klein houten object voor op
je nachtkastje, om je te helpen ontspannen
en in slaap te vallen. Het is uitgerust met drie
opwindsleutels, waarmee je met de eerste de
relaxatietechniek kiest, de tweede het thema
en de laatste de tijd. Ademen, mediteren,
reizen, zoveel te doen op je kussen.
€ 79,95 op Morphee.co

GEEFT JE (T)RILLINGEN
plezier te bezorgen: en wat is er ontspannender dan een orgasme? Om de sensaties te
technologie: drukgolven die de zenuwuiteinden van het voorhuidbandje stimuleren
technologie die gebruikt wordt in de befaamde clitoriszuigers. Kenners weten waar we
het over hebben.
Arcwave, € 189 op Arcwave.com

DE PARADOXALE DECONNECTEER-APPS
Calm.
Calm, biedt verschillende programma's aan om de slaap te verbeteren, stress
te verminderen en het gevoel van eigenwaarde te versterken door middel van
in zes verschillende talen met beroemde acteurs zoals Eva Green! € 49,99 per jaar,

Simple feast
topkoks bij elkaar brengt. Videotutorials die je leren koken maar ook een
voedingscoach die de gerechten aan je behoeften aanpast. € 8,99/maand.
Flow by Moleskine. Uitgeroepen door Apple tot beste tekenapplicatie. Extreem goed
bedacht met zijn grote verscheidenheid aan potloden, stiften, papier en kleuren die
bij Pollock staat dan bij Da Vinci. Voor ieder zijn eigen stijl. Het is in ieder geval
ontspannend. En het is gratis.

‘HET IS MOEILIJKER
OM HET EENVOUDIG
DAN INGEWIKKELD
TE MAKEN. JE MOET
HARDER WERKEN
OM JE GEDACHTEN
TE ZUIVEREN EN TE
VEREENVOUDIGEN’
Steve Jobs

Eloh
app zonder partituur, zonder timer en zonder instructies. Het is gewoon een kwestie
van het volgende level te bereiken door muzikale puzzels op te lossen. Er is geen druk

11
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MUST-HAVE

DE PERFECTE SAMENWERKING
Juliette Debruxelles

‘DE GEUR VAN JE HUIS ROEPT EMOTIES OP EN SPEELT
EEN BELANGRIJKE ROL IN DE MANIER WAAROP JE JE
DAAR VOELT. HET GAAT ER NIET ALLEEN OM DINGEN
FUNCTIONEEL EN PRAKTISCH TE MAKEN, HET IS OOK
DE PLEK WAAR JE MET JE FAMILIE EN VRIENDEN
SAMENKOMT EN HERINNERINGEN TOT LEVEN WEKT.’
Ben Gorham (maker van Byredo)

BYREDO
Het legendarische Zweedse huis voor geurcreatie - gaat een samenwerking aan met
Ikea - het legendarische Zweedse huis voor meubel- en objectcreatie - voor een
poëtisch project van de allerhoogste kwaliteit. Het resultaat: een collectie van 13
geurkaarsen met bloemige, frisse of houtachtige noten in sublieme potjes die perfect
bij de tijdsgeest passen.
OSYNLIG - tijdelijke collectie, ikea.be
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UP TO -40°C
FOR 49 DAYS
When Paul-Emile Victor was
researching the ice-cold artic
region in 1936, his Longines
chronometers continued
to work accurately – helping
him to calculate the longitude
when he dared to cross the
Greenland ice cap. “These
watches made the difference
between failure and success”,
Victor stated.
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Audrey Corregan © Cartier 2020
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MUSCLE
CARTIER MAAKT HET ONDERWERP UIT

Dagelijkse gestileerde voorwerpen met een naam, om in elke plek in je
woning toenadering te zoeken tot het mooie en luxueuze. Een muziekdoos,
briefpapier, potloden en schriften, een spelletje solitaire, een sleutelbakje
keer uitgevoerd met een panter, soms met een lint en natuurlijk ook de
befaamde ‘bevrijde vogel’ die in het grote huis thuishoort.
cartier.com
15
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TRENDS

PYJAMAPARTY
Kun je elegant zijn in geruite pantoffels? Dit is het soort vraag die je voor de lockdown nooit had gesteld. Maar de wereld
is veranderd en de dandy heeft plaatsgemaakt voor de lazy. Om niet dieper weg te zakken, zoeken we inspiratie in de
trend om slaapplunjes tot het toppunt van elegantie op te tillen. Een gewaagde gok.

DOLCE & GABBANA ARCHIVES

Nicolas Mauclet

L

aten we rustig blijven. Elk jaar staat de winter synoniem voor zachtheid, cocooning, wol en kasjmier. Maar deze keer in een veel vertrouwdere dimensie. Het is nog maar een luttele maanden
geleden dat we onze kostuums weer aantrokken, onze joggings lieten voor wat ze waren, en ook
vaarwel hadden gezegd tegen de loungeweargarderobe die we in maart zorgvuldig hadden samengesteld. Maar we grijpen er al naar terug, dit keer in de hoop er iets elegants van te maken. We
nemen de Dolce & Gabbana-man of de Tom Ford-man van dit seizoen als voorbeeld. Zij genieten
van een monochroom silhouet uit vloeiende materialen en ruime snits die tegelijkertijd een gevoel
van luxe als van ontspanning uitstralen. Of je nu de details aanpast (sokken, plaids, pantoffels) of de
dingen groot ziet (oversized dekbedachtige donsjassen), de comfortlook richt zich tot iedereen en we kijken er
ongeduldig naar uit zodra de temperaturen beginnen te dalen.

Laten we eerlijk zijn, er ligt maar een flinterdunne grens tussen lounge- en sleepwear. Je zou snel de
indruk krijgen dat we in pyjama gaan shoppen. Maar dat gaan we niet doen, want we verzekeren ons
van een aantal basisregels: biezen en zijden broeken zijn voor binnenshuis of voor de avond. En verder
kunnen we ons amuseren met slippers, flanellen hemden en joggingpakken met een trekkoord. De truc
is om niet alles te combineren.

TOM FORD

MAAR IS HET NU EEN PYJAMA OF NIET?

16
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ALS IK BUITEN GA
Stijlvol zijn, gezien worden, relax zijn.

DE JOGGING
Wat zie je er goed uit! Het silhouet met een jersey,
jogging, sweater, blazer en mocassins staat op de
stylesheet voor dit jaareinde. Kleuren variëren kan,
weliswaar altijd in soberheid. Een camaïeu van
blauw-, grijs-, beige- of bruintonen om mee te zijn
met de kleuren van het seizoen.
Jersey joggingpak, Nike, € 39,95

Wollen jas, Acne Studios, € 530

Katoenen sweater, Schiesser, € 130

op Mrporter.com

A COLD WALL

Suède mocassins, Loro Piana, € 550

DE PLAID
Een essentieel accessoire
dat je binnen handbereik
wilt houden om je benen
te verwarmen op het terras
of je schouders terwijl je op
de tram wacht.
Plaid in merinowol, Etro,
€ 295

17
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IK BLIJF THUIS
Op de sofa, aan de joystick of het tv-kastje vastgenageld, is geen excuus om niet stijlvol te zijn.
Met een lichte dosis overdrijving!

NAMAAKSHEARLING
K-Way komt met een 100% shearling-versie
van het trainingspak! Wij zijn er dol op. En als
je wilt uitgaan, draag je het met een gekleurde
parka.
Namaak-shearling trainingsvest, K-way,
€ 430 op Luisaviaroma.com

5 TIPS OM JE LOUNGEWEAR
TE KIEZEN
Comfortabele kleren kiezen, dat laat je niet aan het toeval over.
1. Kwaliteitsmateriaal. Een katoenen jersey, biologisch katoen,
wol of kasjmier. Doe geen toegevingen aan het materiaal. Het
garandeert comfort, ademend vermogen en duurzaamheid.
2. De juiste snit. Je moet geen maat groter nemen, maar een
overmaatse snit kiezen als je een wijde pasvorm wilt.
3. Nooit strak. We verkiezen elastiek in de taille of aan de
enkels, koorden of ritsen, want ze zitten allemaal losser dan een
4. Hou het leuk. Beeld jezelf in met een spaghetti-trainingspak
eindejaarsvakantie je biedt om die stukken te dragen die je echt
gelukkig maken. En zelfs aan het lachen brengen.
5. Beeld je de combinatie in. Als je een comfortabel stuk koopt,
moet je weten met welke jas of paar sneakers je het gaat dragen
voor het geval je de deur uit moet. Het beste combo? Een
marineblauwe parka en lage witte sneakers. Dat stelt nooit teleur.

PRINTS
Ook binnen mogen we lol beleven! De total print-look,
leent zich daar perfect voor. We brengen hulde aan
Paul Smith, die (zijn merk althans) zijn 50e verjaardag
viert met een capsulecollectie... verleidelijk!

DE PANTOFFEL
We hadden het al over shearling, hier gaan we
weer! De met schapenwol gevulde pantoffel
is een must-have. En als je de off-roadversie
neemt, blijft er geen excuus om je post niet te
gaan halen.

Katoenen blouson met spaghettiprint, Paul Smith,
€ 665
atoenen roe

et spag ettiprint

aul

it

Pantoffels Tasman-model, Ugg, € 109,95

18
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PYJAMA-INTERVIEW MET BERTONY DA SILVA
Op het vlak van comfort heeft de oprichter van het mannenmerk Arte Antwerp heel wat in zijn mars. Deze coryfee van
de Belgische werkkleding (lees: chiquer en geavanceerder), doet ons zijn visie uit de doeken over een kledingstuk dat
alles heeft om ons te bevallen.
Wat betekent comfort voor jou als ontwerper?
Het betekent dat je je comfortabel voelt in wat je draagt om je
dagelijkse routines en werk uit te voeren.
Hoe vertaal je dit in je kleding?
We hebben over het algemeen casual in onze collecties met kleren die comfort bieden zonder aan stijl in te boeten.

Wat is de meest comfortabele outfit voor jou?
Een wit T-shirt, een jogging en de bijpassende sneakers.
Zit dat nog beter dan je pyjama?
Het lijkt op een pyjama, dus het is bijna hetzelfde (ik slaap niet
echt in een pyjama, dus ik kan het moeilijk vergelijken).
Wat is het meest comfortabele stuk in je collectie?
We hebben er veel, dat maakt het moeilijk om te
kiezen, maar onze hoodies liggen waarschijnlijk bovenop
de stapel met comfortabele stukken. De warmte die ze
geven en de zachtheid aan de binnenkant maken ze
heel gemakkelijk en comfortabel om te dragen.
Hoe was je gekleed tijdens de lockdown?
Sportief, en dezelfde basisstukken
kwamen vaak opnieuw aan bod.
Heb je in deze periode
meer interesse in je merk gevoeld?
Niet echt, we zijn voor corona geleidelijk
gegroeid en bleven dat daarna in hetzelfde
tempo doen.

Bertony Da Silva

Wat is jouw advies om een
stijlvolle man te zijn... in pyjama?
Kies eerst iets waarmee je je echt op je
gemak voelt en kies dan iets wat je overdag
niet op straat zou willen dragen (in combinatie
met andere stukken).

19
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SHOPPING

IN DE MILJONAIRSAFDELING
Warm thuis, omringd door onze geliefde objecten. Wat wil je nog meer? Strike the pose!
Nicolas Mauclet

De cocooningset voor
noodgevallen bij onverwachte
middagdutjes.

Dit schaakspel uit sycomoor en
mahonie is zo mooi dat ook nietschakers het in huis halen!

Wie heeft nog een donsjas nodig
als je deze gewatteerde sjaal kan
hebben? Zo mooi als een kilt.

Gucci, € 467

Nachtmasker, pantoffels, deken
en buidel in kasjmier en zijde,
Fendi, € 2.750

Schaakspel,

Katoenen jacquardsjaal ,
Moncler, € 350

Hoe wil je je eieren? Deze
onderbroek stelt de vraag en...
geeft de antwoorden.

Liefhebbers van cocktails gaan
verzot zijn op strootjes met een
LV-monogram.

Bedrukte katoenen boxershort,
Jacquemus, € 149

Metalen strootje in leren etui,
Louis Vuitton, € 870

Koers op Havana met de Ernesto
interieurspray: een ambiancegeur
met kruidige en houtachtige
noten.

Waar heb ik mijn Rolex gelegd?
Een vraag die je mag overslaan
met deze opbergkist die dubbelt
als horlogebeweger. Voorzien
van technologie die het aantal
rotaties telt.

De liefde is van de partij bij het
ontbijt.
Kop en schotel,

Hermès, € 4.100

Interieurparfum,

Trudon, € 180

Kist in koperkleurig staal,

Wolf, € 3.200

We hebben er altijd van
gedroomd om met glasramen
aan onze voeten te lopen. Oké,
het is een vreemde droom, maar
het kan.
Mocassins in jacquard,

Deze ultralichte aluminium
handtas geeft je de allures van
een wereldreiziger.

Een XXL-luciferdoos(je) in rieten
vlechtwerk en messing, voor wie
zich graag laat opmerken.

Aluminium en leren clutch,

Luciferdoos,

Dior x Rimowa, € 1.900

Aerin, € 350

De mooiste pyjama draagt
de naam Casablanca (met
een gentleman erop die zijn
dalmatiër uitlaat).
Zijden pyjama,

Casablanca, € 1.275

Dolce & Gabbana, € 695
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WE GO TO THE ENDS
OF THE EARTH FOR THE
PERFECT INGREDIENTS

ELDERFLOWER
SMOKED APPLEWOOD
UNITED KINGDOM

LEMON THYME
ROSEMARY
PROVENCE

BITTER ORANGE
KEY LIME
MEXICO

CARDEMOM
GUATEMALA

SICILIAN LEMONS

PIMENTO BERRY

SICILY

JAMAICA

ANGOSTURA BARK
SOUTH AMERICA

FRESH GREEN GINGER
IVORY COAST

QUININE

EARTHY GINGER
KOLA NUT

CONGO

CHOCOLATE GINGER
COCHIN

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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CULTWEAR

OVERAL DICKIES’ OVERALLS
Het iconische merk voor werkkledij heeft in minder dan een eeuw de weg afgelegd van de boerderij
tot de skateparken van de rappers aan de westkust. Hoe zijn ze daar geraakt?

Z

Nicolas Mauclet

eg 'ns dag tegen Kolonel Dickie! We zijn in 1918 in
Bryan, Texas. Met zijn vennoot, C.N. Williamson,
besluit Dickie een bedrijfje in 'geharnaste rijtuigjes’
te beginnen. Karretjes met andere woorden. Een
paar maanden later lanceren ze de ‘U.S. Overall
Company’ waarmee ze hun eerste kledingstuk
produceren: een overall 'made
made to last'. Wij
hebben hem als vrijetijdskleding ook al
tot 'salopette’ omgedoopt. Ook het bedrijf krijgt een andere
naam: Williamson-Dickie Manufacturing Company - Dickies
voor de vrienden - en beperkt zich tot werkkleding voor
boeren en andere hardwerkende mensen op zoek naar
comfort en stevigheid. Maar al snel krijgt een andere
sector interesse. Het merk met het hoefijzer (denk aan
de karren) doorstaat de Grote Depressie en wordt tijdens
de Tweede Wereldoorlog gevorderd om Amerikaanse
militaire uniformen te maken, waarmee het zijn reputatie
op het gebied van duurzame kleding bestendigt. Aan
het einde van de oorlog wordt Dickies ook onmisbaar
in het burgerleven en begint Mr. Williamson met een
expansiebeleid dat inspeelt op de grenzeloze deugden
die aan de werkkleding worden toegeschreven. Hij hanteert
de filosofie ‘fit for use’’ - gepast voor gebruik - lang voor de
ready-to-wear. In de jaren 50, 60 en 70 breidt het merk uit
naar Europa en het Midden-Oosten waar de overall onder
de naam salopette opgang maakt als vrijetijdskleding! Aan
het eind van de jaren 80 komt er een doorbraak van formaat
wanneer de skatercultuur aan de Amerikaanse westkust tot
volle ontplooiing komt en de jongeren op zoek gaan naar
comfortabele kleding voor hun sport. Het merk wordt opgepikt
door minderheden in de arme wijken van Los Angeles en
wordt een must-have in de cholo-stijl. Waarover gaat dit? Het
is de look van de Californische latinogangsters: laaggedragen
oversized jeans met hoge sokken en een paartje Nike
Cortez. Chill à la jaren 90. Het is het begin van een lange
liefdesgeschiedenis tussen Dickies en de straatcultuur.
De leden van de legendarische band N.W.A (Niggaz Wit
Attitudes), Tupac, Snoop Dogg, Warren G, dragen allemaal
Dickies, met maar één regel: hoe groter hoe beter. In die
tijd winnen de multi-pocketshorts en -broeken het van
de overall, maar de salopette is nog niet afgeschreven.
In deze jaren verdient Dickies zijn straatcredibiliteit en
nieuwe generaties nemen het straatimago over. Overalls of salopettes, noem ze hoe je wilt - duiken vandaag weer
overal op, Ze worden losjes gedragen over een wit T-shirt
met een paar Air Forces eronder. We zien ze hangen in
de dressing van Kendrick Lamar, Travis Scott en A$AP
Rocky wat de Dickies in de streetwear maakt tot wat
de trackbroek is voor de sportswear: tijdloos.

Overall in jeans,
€ 85
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FOOD

RELAX, IT’S JUST FOOD
Je lichaam voeden, je buikje tegoed doen en daarbij je hoofd verwennen met gezonde, lekkere voeding en perfect
aangepaste voedingssupplementen, daar ligt de sleutel…
Elisabeth Clauss & Juliette Debruxelles
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MISUKO, HET SAP DAT
MOOI MAAKT
Deze urban juicery produceert
lokaal koudgeperste (en dus met
intacte voedingseigenschappen)
vruchten- en groentesappen afkomstig van 100% biologische landbouw.
Geen toegevoegde suikers, conserveringsmiddelen of toevoegingen
en geen pasteurisatie. Misuko streeft
een principe van circulaire economie na, recycleert, composteert en
geeft de voorkeur aan biologische
grondstoffen die nabij worden
verbouwd. Niets dan voordelen voor
de milieu-ethiek, maar ook en vooral
voor het lichaam, want ‘ juicing’ (of
sapjes drinken gedurende één of
meerdere dagen) helpt om afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen en het bij een dipje, stress en
seizoensgebonden veranderingen
te ondersteunen.
Op het programma: heel gevarieerde en superlekkere sapkuren (één
dag = zes goed vullende sappen en
plantaardige melkdrankjes), maar er
is meer. Misuko biedt ook stimulerende shots aan, kleine doses die je
in één slok kunt verorberen om alle
voordelen ervan te voelen. De must
van het seizoen: kurkuma, gember
en zwarte peper met ontstekingsremmende eigenschappen die gunstig zijn voor het immuunsysteem.
Op onze shoppinglijst staan ook
manden met biologische groenten
kruidenthees. .
misuko.be

STRONG SUPPLIES, VOEDINGSSUPPLEMENTEN
OP MAAT
In de wereld van de voedingssupplementen woedt een harde
concurrentie en de hekelaars staan altijd in de aanslag om een
verpletterend en twijfel zaaiend argument te berde te brengen. Het
concept van dit Belgische bedrijf: reëel tegemoetkomen aan de
individuele behoeften van sporters (maar ook anderen) door een kuur
samen te stellen die een gezond voedingspatroon vervolledigt. Je
beantwoordt online een gedetailleerde vragenlijst en enkele dagen
later ontvang je een slimme doos in de vorm van een dispenser
waarmee je de supplementen dag na dag netjes krijgt aangeleverd.
strongsupplies.com
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HET TROOSTENDE RECEPT VOOR EEN REGENACHTIGE ZONDAG:
NIKOLAS KOULEPIS’ CHOCOLADESALAMI
Nikolas Koulepis, een jonge 36-jarige chef-kok met een juist gezoet gevoel
voor poëzie, is een van de rijzende - en stilaan zichzelf bevestigende - sterren van de Brusselse patisserie. Koulepis is afkomstig uit Rhodos, Griekenland, en kwam in 2012 via de keukens van de Villa Lorraine in België terecht.
Bij de geboorte van zijn kinderen heeft hij beslist om zijn zaak te openen,
om zowel meester-banketbakker als meester van zijn tijd te zijn.
van de Franse patisserietraditie en de Griekse recepten uit zijn jeugd.
De dubbele identiteit van zijn taarten bezorgt je driedubbel genoegen.
De minutieuze ambachtsman maakt elke lekkernij ter plaatse en vanaf
begin volgend jaar opent hij juist naast de deur een nieuw atelier waar hij
patisserieworkshops zal geven. Hij deelt met ons zijn makkelijk en heerlijk
recept voor ‘chocoladesalami’, een dessert uit zijn kinderjaren, dat ook als
‘chocolademozaïek’ is gekend. Aan de knowhow die meestal van moeder
op zoon wordt doorgegeven (en in dit geval omgekeerd), heeft hij wat
chocopasta toegevoegd, om dit kinderlijke genot nog lekkerder te maken.
De chef wil ook dit nog kwijt: ‘Je kunt het invriezen en dan zachtjes in
kleine bevroren stukjes oppeuzelen, of naast een sorbet.’ Alsof we het niet
allemaal in een keer soldaat zullen maken.
Ingrediënten
420 g pure chocolade (om goed te pakken is het belangrijk dat het geen
cacao, 250 g choco. Om voor de hand liggende redenen is het niet nodig
om nog suiker toe te voegen.
Strategie
Smelt de boter en de in kleine stukjes gehakte chocolade au bain-marie
of in de microgolf. Voeg de choco en de cacao toe en meng tot je een
vrij vloeibaar en kleverig deeg krijgt. Spatel de stukjes petit-beurre in
het deeg. Het mengsel moet lauw blijven om gemakkelijk te kunnen
verwerken. Leg het deeg op een groot vel bakpapier - of in een siliconen
vorm als je er een taart in plaats van een salami van wilt maken. Centraal
staan de vorm en een regenachtige zondag: je mag creatief zijn. Wikkel
het bakpapier om zichzelf alsof je een reusachtige sigaret draait. Trek de
worst goed aan door met een liniaal de randen aan te drukken. Om af te
sluiten, draai je de uiteinden vast zoals een snoepjeswikkel en zet je de
worst in de koelkast om op te stijven. Proef, met je vingers.
Nikolas Koulepis
Schildknaapstraat 85 - 1050 Brussel
nkpatisserie.com

VALDISPRO,
CBD ZONDER TE ROKEN

Volledig legale capsules om te slikken. Het
Nederlandse farmabedrijf Vemedia Consumer Health, specialist op de markt voor
CBD- en Cannabis Sativaproducten van hoge
kwaliteit, lanceert een nieuw kalmerend voedingssupplement. Het natuurlijke preparaat
op basis van valeriaan en hennepzaadolie
(koudgeperste wietolie), helpt om een beetje

sioneel advies bij krijgt. In België lijkt de consumptie van kalmerende middelen op zijn
minst een nationale sport: elk jaar worden er
2,4 miljoen capsules in het segment Calming
& Sleeping* verkocht. Het is hier geen kwestie
van jezelf murw te slikken om de dagelijkse
stress te doorstaan, maar gewoon chill in

rust te vinden in een ietwat angstwekkende

de realiteit te staan. Met een zeer minimaal

context, ontspant de geest en ontspant de

THC-niveau, geen verslaving en het enige wat

synapsen. De samenstelling van dit ‘cool-on-

hallucinant is, is de ontspanning.

dersteunend’ middel is uiteraard gecontroleerd en goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Het product wordt trouwens te

*Cijfers Red Data MAT06 2020
Valdispro Cannabis Sativa, € 13,90 voor

koop aangeboden bij de apotheek en para-

24 capsules. Dosering: 1 tot 2 capsules per

farmacie, zodat je er betrouwbaar en profes-

dag. vemedia.com
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MILES X COPPERHEAD

EEN UNIEKE
GIN VOOR DE
FEESTDAGEN
Het is een kwestie van alchemie. De passie van een ondernemende
dagdromende apotheker gemixt met de expertise van een historische
distilleerderij. Hun toverdrankje? Een elegante gin met subtiele nuances. Voor
de feestdagen lanceert Copperhead zijn tweede gelimiteerde editie van ‘Barrel
Aged’: een gin met warme amberkleurige accenten, gerijpt op madeiravaten.

H

et verhaal begint amper zeven jaar geleden, wanneer een artikel over de deugden van gin iets losmaakt bij Yvan Vindevogel, een apotheker uit Kortrijk. Deze
medicinale drank werd oorspronkelijk ontwikkeld door alchemisten die op zoek
waren naar een ‘levenselixer’, met het eeuwige leven als einddoel…
De identiteit van deze gin vindt zijn wortels in de geschiedenis van de alchemisten: ‘Copperhead’ verwijst naar de eerste koperen bus waarin de distilleertechniek voor gin is ontwikkeld. Als we de sprong maken naar vandaag, dan
verlaat deze gin de platgetreden paden. Deze luxealcohol staat loodrecht tegenover de huidige trend van de alombekende droge gin. Na maanden van onderzoek worden vijf
ingrediënten geselecteerd: jeneverbessen, kardemom, engelwortel, korianderzaad en sinaasappelzeste.
Gin, gewonnen uit jeneverbessen, werd oorspronkelijk als medicijn gebruikt. Met zijn ervaring in de
farmacologie en het verkennen van nieuwe smaken, besluit Yvan de formulering van zijn gin een
duwtje te geven om tot een unieke beleving te komen. Na succesvolle speciale series en gelimiteerde
edities presenteert Copperhead zijn tweede editie van ‘Barrel Aged’ voor de feestdagen, een Copperhead Gin gerijpt in madeiravaten. Het resultaat is een productie van vijfduizend genummerde flessen.
De vorige editie was na nauwelijks twee weken volledig gesleten…
Voor de fles is amberkleurig glas gekozen als verwijzing naar het hout van de uitzonderlijke Portugese madeiravaten. Onze Belgische gin zal daar drie maanden hebben gerust. Deze drank met een
koperen glans en botanische noten onthult complexe en verfijnde nuances die zowel de ingewijden
als de beginners zullen aanspreken: accenten van verse citrusvruchten, rood fruit, druiven die samengaan met de kruidigheid van nootmuskaat, koriander en natuurlijk jeneverbes; een zachtheid die
doet denken aan vijgen, een subtiele toets van kruiden en natuurlijk, omwille van de gastheer van de
rijping, ook van hout. Deze nieuwe Copperhead Gin geniet van complexe, wulpse nuances met een
lange afdronk. Misschien zelfs van een beetje magie. Mystiek brengt je waar je wilt en waarom niet,
als we dat kunnen, in een distilleerkolf. Het superpremium ginhuis Copperhead distilleert de zuiverste
botanische producten tot deze nieuwe editie van ‘Barrel Aged’ op 46° elegante zachtheid. Voor je
eindejaar is dit het enige perspectief om op te vertrouwen.
Indicatieve prijs: € 60 per fles van 50 cl
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ICONIC
PRECIES OP TIJD

De tijd verstrijkt. Hij is zo kostbaar dat hij wordt gemeten en bewaakt. De
mooiste stukken uit de uurwerkmakerij tellen langzaam en aanhoudend
elke fractie ervan…
Maxime Pasture
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MILES X LONGINES SPIRIT COLLECTION

OM JE AAN DIE UITZONDERLIJKE
RONDREIZEN TE HERINNEREN…

I

Longines heeft het altijd bij het rechte eind gehad om in te zetten op avonturiers die nieuwe records hebben gevestigd.
Vandaag, met de Longines Spirit-collectie, is het aan jou om je eigen topprestaties te leveren.
n 1931 waagt de vliegenierster Elinor Smith zich aan het hoogterecord. Op 9.145 meter valt ze flauw. Haar vliegtuig tuimelt
omlaag. Zij komt pas op het laatste moment weer bij bewustzijn en slaagt erin te landen. Tien dagen later vliegt ze nog hoger en vestigt ze een record op 9.929 meter. Op haar zestiende
is ze de jongste gediplomeerde pilote ter wereld. Ze vestigt
- solo - talloze records op het gebied van uithoudingsvermogen, snelheid en hoogte. Maar het is Amelia Earhart die in 1932
als eerste vrouw een solovlucht over de Atlantische Oceaan maakt.
Het kost haar 14 uur en 56 minuten. Vier jaar later, in 1936, doet
Paul-Emile Victor er zeven weken over om de Groenlandse ijskap
over te steken: 49 dagen lang moet hij temperaturen tot -40 °C trotseren. In 1938 verwezenlijkt Howard Hughes een recordvlucht rond
de wereld in 3 dagen, 19 uur en 14 minuten.
Indrukwekkend, maar wat hebben deze onverschrokken piloten
en ontdekkingsreizigers met elkaar gemeen? Elinor, Amelia en
Paul-Emile dragen tijdens hun krachttoer allemaal een Longines
om de pols, en het record van Howard, de beroemdste gebruiker
van de siderograaf, wordt door Longines gechronometreerd. In zekere zin berekenen deze ontdekkingsreizigers en vliegeniers hun
overlevingskansen op de prestaties van Longines.
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Dagelijkse inspiratie

verbinden de geschiedenis met innovatie en beantwoorden zo aan de

Vandaag presenteert het merk met de gevleugelde zandloper zijn nieuwe Spirit-collectie, ontworpen om de pioniersgeest te laten herleven die
deze vrouwen en mannen ertoe heeft gebracht zichzelf te overtreffen,
nieuwe ambities te koesteren en te geloven in het onmogelijke. De ken-

plaat, de ruitvormige uurstippen of de brede lichtgevende uur- en minu-

codes van vandaag. De (redelijk) grote kroon, de typografie van de wijzertenwijzers (gemaakt van Super-LumiNova®) zijn allemaal elementen die
ontleend zijn aan de wereld van de pioniersluchtvaart.
Bovendien zou het erg moeilijk zijn om baanbrekend werk te leveren
zonder state-of-the-art-techniek. Dit staat garant voor de hoge precisie
van de twee zelfopwindende mechanische bewegingen in de Longines
Spirit-collectie (beide ‘chronometer-gecertificeerd’

door het Official

Swiss Chronometer Testing Institute, het COSC) en voor een opmerkelijke levensduur met een gangreserve van 64 uur voor de versie met drie
wijzers (L888.4) en 60 uur voor de chronograaf (L688.4).
De Longines Spirit-collectie is verkrijgbaar met drie wijzers en kalender
(40 en 42 mm) en als chronograaf (42 mm) waarvan de wijzerplaat wordt
uitgevoerd in matzwart, korrelig verzilverd of een blauwe geborstelde
zonnestraalfinish, allemaal gestempeld met vijf opgelegde sterren die,
in de geschiedenis van Longines, altijd de kwaliteitsverbetering en betrouwbaarheid van de mechanismen hebben aangeduid en waarbij vijf
sterren het maximum te bereiken niveau is.

Een ‘Prestige’-editie
De chronograaf onderscheidt zich door zijn datumvenster op 4.30 uur
(op 3 uur bij de driewijzeruitvoering), een extra drukknop op 10 uur, evenals de drukknoppen die aan de chronograaf zijn gekoppeld, en zijn drie
tellers: kleine seconden op 9 uur, 12-urenteller op 6 uur en 30-minutenteller op 3 uur. Een stalen armband, in donkerbruin, lichtbruin of blauw
leer, kleedt de behuizing aan. Voor de meest veeleisende onder ons is de
uitvoering met drie wijzers en kalender ook verkrijgbaar in een ‘Prestige’-uitvoering met drie verwisselbare armbanden (in staal, leer en nato).
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HORLOGES

ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT...
Deze ‘Home sweet home’-special is de ideale gelegenheid om de mooiste decoratieve uurwerken uit te lichten. Bijzondere
uurwerken voor aan de muur, in de woonkamer, het kantoor of zelfs de slaapkamer. Een lust voor het oog.

1. TIME FAST D8
ALLEEN GESCHIKT VOOR GROTE KINDEREN

1

Vintage raceauto én klok in één, gemaakt door L’Epée 1839. De Time Fast
D8 vindt zeker een mooi plaatsje in je woonkamer of kantoor. Het team van
ontwerpers, technici en horlogemakers is de uitdaging aangegaan om een
uitzonderlijk en uniek horloge te bedenken, verpakt als raceauto. De tijd kan
wonden door aan het driespaaksstuurwiel te draaien. Even molenwieken
dus. Met zijn mechanische motor moet de Time Fast D8 om de acht dagen
worden ‘volgetankt’. Hoe? Door er als een kind mee te spelen. De wielen
achterwaarts laten draaien laadt namelijk de veertrommel op, zodat er weer
genoeg vermogen is om dit atypische model van 38 x 16 cm correct te laten
werken. De Time Fast D8 heeft een oplage van 100 stuks per kleur, waarbij
ieder exemplaar afzonderlijk met de hand is geschuurd, gepolijst, gesatineerd en gedecoreerd. De verkrijgbare kleuren zijn grijs, rood, blauw, groen,
blauw met witte strepen en wit met blauwe strepen. Kortom alle kleuren
van de toonaangevende landen in de geschiedenis van de motorsport!
Verkrijgbaar bij o.a. Maison De Greef (Brussel en Knokke). Prijs op
aanvraag.

2. MB&F STARFLEET EXPLORER
EEN REIS DOOR HET HEELAL
Dit tafelmodel is net als de hierboven gepresenteerde Time Fast D8
ontworpen door L’Epée 1839 in samenwerking met MB&F. ‘L’Epée’ is
eenvoudigweg de referentie als het gaat om horloges uit het hogere
segment, terwijl MB&F overweldigt met uiterst creatief design van klokken
en horloges.
lanceerden, zijn ze opnieuw samen op expeditie. Het ruimtestation keert
in 2020 terug in een meer compacte vorm en vergezeld van een vloot
bestaande uit drie kleine ruimteschepen op reis door het heelal, vandaar
Deze klok van 11 cm hoog met een diameter van 16,5 cm laat niet
alleen de uren en minuten zien, maar bevat bovendien een animatie
met de drie ruimteschepen, die in een tijdsspanne van 5 minuten een
rondje draaien rond het station. Het uurwerk heeft een gangreserve van

2

dubbel doel dient, zowel het opwinden van het uurwerk als het afstellen
van de tijd.
De uren en minuten worden aangegeven door middel van twee schijven,
verbonden aan een venstertje en een wijzer. Om precies te zijn: de minuten
bevinden zich op de bovenste koepel, die rond zijn eigen as draait. Het
vast metalen venstertje bevinden. De urenschijf, die er vlak onder geplaatst
is, beweegt niet. Een gevouwen wijzer, die ter plaatse ronddraait en in 12 uur
de hele schijf rond gaat, geeft het uur aan.
Een designobject van deze allure zal alle aandacht van je gasten trekken
ieder geval op 9.300 euro zonder btw. Indien je niet echt een liefhebber bent
van de ruimtevaart, bedenk dan dat L’Epée 1839 en MB&F ook een medusa

3. JAEGER-LECOULTRE ATMOS
EÉN FAMILIE, DRIE VERSCHILLENDE STIJLEN
In de wereld van de klokken is Atmos een gevestigde naam. Het merk
werd in 1928 opgericht door een briljante Zwitserse ingenieur Jeansche omstandigheden. Vandaar de naam. Binnen in een hermetisch
afgesloten capsule zet een gasmengsel zich uit of slinkt al naargelang
de temperatuurschommelingen (één graad verschil in de omgevingstemperatuur biedt twee dagen complete autonomie); de mechaniek
windt zich op deze natuurlijke manier zelf op zonder tussenkomst van
de mens. Dit wordt een bijna eeuwigdurende klok genoemd.
Tegenwoordig verschijnt Atmos in drie soorten collecties, ‘classique’
(verkrijgbaar in verguld, gerodineerd en rood goud voor 6.900 euro
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4

4. QLOCKTWO
DE TIJD MET WOORDEN
Voor wie graag de tijd neemt en niet iedere seconde hoeft te zien verglijden… Qlocktwo is een van de merken die net als MeisterSinger (klokken met slechts één wijzer) steeds weer een nieuwe manier vinden
is de slogan van Qlocktwo. De tijd wordt uitgedrukt in woorden. En dit
in twintig talen, waaronder het Nederlands en Frans.
De tijd lees je af in stappen van vijf minuten. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, voor thuis, maar ook voor om de pols: de klassieke
uitvoering (45 x 45 cm) voor aan de muur, maar ook grote formaten
in de woon- of slaapkamer; en tot slot de Qlocktwo W, een origineel
horloge verkrijgbaar in de maten 35 x 35 of 39 x 39 mm). Met prijzen
variërend van 450 euro voor de Qlocktwo Touch tot 64.500 euro voor
de grote gouden Qlocktwo. Het horloge W35 is verkrijgbaar voor een
prijs vanaf 700 euro.
De modellen worden onder meer verkocht bij Hall of Time in
Brussel.

5

incl. btw), ‘phases de lune’ (idem, met maanstanden, voor 9.100 euro
incl. btw) en in een nieuwe transparante versie met een meer eigentijds design (9.950 euro excl. btw). Bij deze laatste versie onderscheidt
de wijzerplaat zich door de wijzers die een puurdere bijna minimalistische vormgeving hebben. De wijzerplaten van ‘classique’ en ‘phases de
lune’ ogen klassieker. Maar in alle gevallen kun je het uurwerk van alle
kanten bewonderen. De slinger verplaatst zich met een statige traagheid: er zijn slechts twee trillingen per minuut. Met andere woorden,
hij draait gedurende 30 seconden naar één kant en daarna beweegt
hij gedurende 30 seconden naar de andere kant. De versie ‘phases de
lune’ beschikt over de hoogste precisie, omdat er maar een tijdsverschil
is van één dag in… 3.821 jaar! Het is niets voor niets dat de groten der
aarden als Winston Churchill, J.F. Kennedy en ook Charlie Chaplin een
Jaeger-LeCoultre Atmos in huis hadden.

5. EBERHARD TAZIO NUVOLARI DESK-CLOCK
IN STILTE AAN HET WERK
Tot slot nog een tafelklok die de ogen en de oren streelt. Zo kun je rustig werken zonder de tijd uit het oog te verliezen. De klok is van de hand van de Zwitserse klokkenmaker Eberhard, die een hele collectie heeft gewijd aan een van
de beste autocoureurs aller tijden: Tazio Nuvolari. Volgens Ferdinand Porsche
‘de beste autocoureur uit de geschiedenis, het heden en de toekomst.’ Deze
tafelklok met een diameter van 10,8 cm wordt gekenmerkt door een glanzende bezel en een kwartsuurwerk met stille secondewijzer. De zijkant van de
stalen kast is uitgevoerd in zwart leer met kleine rode stiksels die synoniem
staat voor sportiviteit. De onderkant, voorzien van de naam van de Italiaanse
autocoureur, kan op verzoek worden gepersonaliseerd. Prijs: € 1.050
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AAN DE POLS VOELEN
1

Op het moment dat we dit schrijven is uitgaan en ‘shinen’ met je mooie horloge in
gezelschap helaas niet meer zo in de mode. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn
om jezelf of een ander te verwennen. Dus hebben we voor jou het beste verzameld
van nieuwe trends in horloges aan het eind van 2020.

2
1. IWC TOP GUN SFTI EDITION
NET ALS TOM CRUISE...

voorkomen tijdens de vlucht. De chronograaf heeft een gangreserve van 46

Voor wie zich nog afvraagt waarom in de horlogewereld zo vaak een link

Prijs: € 9.850

uur en glas dat bestand is tegen drukverlaging. Ook de dag en datum wordt
getoond. De armband is uitgevoerd in groen textiel.

wordt gelegd naar de wereld van de ruimtevaart, gaan we een deel van de
vragen oplossen door de laatste noviteit van IWC te tonen. Dit nieuwe model
is geïnspireerd op het ‘Strike Fighter Tactics Instructor-horloge’ (SFTI) dat in
2018 werd ontworpen ter ere van de American Naval Aviation Community

2. LONGINES AVIGATION WATCH TYPE A-7 1935
NIET TE MISSEN!

en exclusief gereserveerd is voor wie het Topgun-trainingsprogramma met
succes had afgelegd.
Het horloge, dat geproduceerd is in een beperkte oplage van 1.500 exemplaren, is gemaakt van zeer robuuste materialen die bestand zijn tegen de

Merkwaardig, nietwaar? Deze wijzerplaat die 40° naar rechts is verschoven!

extreme druk waaraan piloten van supersonische straalvliegtuigen worden

Toen in 1935 de eerste Longines Type A-7 was besteld door de Amerikaanse

blootgesteld. De kast van 44 mm is van zwarte zirconiumoxidische keramiek

luchtmacht zorgde de oriëntatie van deze wijzerplaat ervoor dat piloten de

die uiterst stralingsbestendig is. Jim DiMatteo, kapitein in de US Navy met

indicaties konden lezen zonder dat ze de stuurknuppel hoefden los te la-

meer dan 5.000 vlieguren op zijn brevet aan het stuur van vijf verschillende

ten. Het model is nu terug in de Heritage-collectie met een zwarte wijzer-

straaljagers en inmiddels met pensioen getuigt: ‘Bij bepaalde manoeuvres

plaat en een kroon op 12 uur. Die dient voor het bedienen van alle verschil-

is de piloot veel in beweging, hij moet zich omdraaien om zo snel moge-

lende functies van de chronograaf: start, stop en terugzetten op 0 door

lijk in alle richtingen te kunnen kijken. Daarom stoten de piloten vaak met

middel van een eenvoudige druk op de enige drukknop. Hier gaan functio-

hun horloge tegen het metaal van de cockpit.’ De onderkant van de kast,

naliteit en elegantie samen. Het mechanische uurwerk met automatische

de drukknoppen van de chronograaf en de ring zijn gemaakt van Cerata-

opwinding, een gangreserve van 54u en de datum op 6u, bevindt zich in

nium: dit door de IWC ontwikkelde materiaal dat even licht en duurzaam

een kast van 41 mm die is bevestigd aan een bruine lederen armband.

is als titanium is ook even hard en bestendig als de keramiek. De zwarte

Prijs: € 3.310
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3. ORIS AQUIS DATE CALIBRE 400
120 UUR EN 10 JAAR PLEZIER

3

Oris toont zijn nieuwe kaliber van eigen makelij en
integreert deze in de Aquis Date. Bij het ontwikkelen van dit nieuwe mechanische uurwerk met automatische opwinding heeft Oris oog gehad voor
de behoeften van horlogeliefhebbers die meestal
in het bezit zijn van meerdere horloges. Daarom is
de gangreserve hier 120 uur, dus 5 dagen zonder er
iets aan te hoeven doen! Bovendien is er een garantie van 10 jaar op het uurwerk. Beeld je eens in
eind 2030: we zullen ons dan zeker (ietsje) ouder
voelen maar ons uurwerk valt nog steeds onder de
garantie!
Het kaliber 400 is zichtbaar door de transparante
bodem van de Aquis Date, die waterdicht is tot
Prijs: € 2.900 (€ 3.000 met stalen armband)

4

4. BREITLING ENDURANCE PRO
ALS DE MOED ZEGEVIERT
De liefhebbers van het ‘stalen ros’ hebben
zeker een spannende Tour de France bekeken, die merkwaardigerwijze (maar we weten
waarom) werd uitgereden in september. Moed
Tadej Pogacar als kampioen op de Champs Elysées. Het horloge om zijn pols paste mooi bij zijn
gele trui. De 22 jaar jonge Sloveen had een Breitling Endurance Pro om de pols in geel rubber, een
al even gedurfde kleur als de renner zelf. Strikt genomen gaat het hier om het sportershorloge bij uitstek,
want de Triathlon Squad van Breitling, die bestaat uit
ook dit model. Het horloge wordt gekenmerkt door zijn
lichtheid (minder dan 65 g), het ‘SuperQuartz’-uurwerk,
de bi-directionele bezel, waterdichtheid tot 100 meter,
de polsmeter en windroos.
Prijs: € 2.900. De armband is tevens verkrijgbaar in
oranje, blauw, wit en rood, waardoor dit trainingshorloge meteen ook geschikt is om alle dagen te dragen.
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ZERO WEST TT-58
NEW KID IN TOWN
De brexit hoeft onze bewondering voor producten van de andere kant
van het Kanaal zeker niet in de weg te staan. Vooral als het gaat over
Zero West Watches die geleverd worden zonder portokosten! Ze worden alleen maar online verkocht via de eigen website. Zoals zoveel
andere merken is dit merk deels ontwikkeld dankzij internet en we
hebben het dan ook via deze weg ontdekt.
Als je nog nooit hebt gehoord van Zero West Watches, dan is dat niet
vreemd: dit Britse merk bestaat pas sinds 2018. Aan de basis van het
militair ingenieur en Andrew Brabyn, eveneens ontwerper en daarnaast kunstenaar. De rode draad? Elk horloge heeft te maken met een
maal geproduceerd, in elkaar gezet (met een Zwitsers ETA-uurwerk)
en getest in Hampshire, UK. Het atelier bevindt zich trouwens op de
naam ‘Zero West’.
Net als (veel) andere merken, verkent Zero West de wereld van de
luchtvaart, de marine en de auto-industrie. Als echte fans van de vierwieler willen we je graag de TT-58 laten zien. Een eerbetoon aan de

uitstraling en de lederen armband in ‘British racing green’, is deze TTeen fraai geguillocheerde kroon. Verder heeft het horloge drie wijzers.
Prijs: £ 2.200 (ca. € 2.420).

CHOPARD MILLE MIGLIA LAB ONE
ECHTE WAANZIN!
Deze keer nodigen we je uit om mee te dromen over dit waanzinnige
horloge uit de kraam van Chopard dat wordt aangeboden tegen de prijs
loge kun je vergelijken met een concept-car. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het horloge behoort tot de Mille Miglia-collectie.
De wijzerplaat is een opengewerkt raster dat doet denken aan de radiator van een racewagen. In het midden zie je een teller: een grote
datum met dubbele schijf. Aan weerszijden van de ‘motorkap’ zijn
twee benzinemeters te zien: op 7.30 u, het gangreserve van 60 uur; op
Chopard. Het is ook de eerste automatische chronometer met tourbillon. Maar dat is nog niet alles. Voor de ‘onzichtbare’ kroon is een patent
aangevraagd. Deze is aan de linkerkant van de wijzerplaat geplaatst,
maar is gemakkelijker te bedienen via de achterkant van het horloge.
De kast bevat een zeer complex uurwerk met 485 onderdelen, terwijl
het gemiddelde voor een mechanisch horloge ongeveer 130 bedraagt.
Dat verklaart de grote omvang van de kast: 48,6 x 46 mm. De armband
bestaat uit gevlochten koolstofvezels aan de ene kant en een rubberen
laag aan de binnenkant voor meer comfort op de huid.
We begrijpen nu beter waarom deze Mille Miglia Lab One kan worden
vergeleken met een concept-car: de kans is maar heel klein dat we
deze ooit in handen zullen krijgen!
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STORY

TOPDUEL:
BOONEN / CANCELLARA
Een geïllustreerde kijk op de meest spraakmakende rivaliteitsverhalen
uit de sportgeschiedenis. Tussen 2005 en 2014 hebben Tom Boonen
en Fabian Cancellara samen 13 overwinningen behaald op de twee
kasseienmonumenten: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

D

Boris Rodesch, Illustratie: A. Kool

e twee wielrenners worden met hun zeer verschillende koersstijlen beschouwd als de keizers van de
Vlaamse klassiekers aan het begin van de 21ste eeuw.
Tom Boonen wordt in 1980 in Mol geboren. Fabian
Cancellara wordt geboren in Wohlen bei Bern in 1981.
'Tommeke, Tommeke', een baanrijder-sprinter met
een uitzonderlijke snelheid, en aldus ook gekend als
Tornado Tom, heeft een wereldkampioenstitel op de
baan, de groene trui en 6 etappes in de Tour de France. Hij is vooral recordhouder
of mederecordhouder van de vier voorjaarsklassiekers, met 4 Parijs-Roubaix, 3 Rondes
van Vlaanderen, 3 Gent-Wevelgems en 5 keer de E3-prijs Harelbeke.
De tweede renner, vaak Spartacus of Canci genoemd, is een Zwitser van Siciliaanse afkomst,
gespecialiseerd in het tijdrijden. Hij is onder andere tweevoudig Olympisch kampioen en
viervoudig wereldkampioen in de discipline. Zijn palmares omvat ook 8 etappes in de Tour
de France. Zijn kwaliteiten als ‘rouleur’ - hij blijft langdurig soepel en regelmatig zijn pedalen ronddraaien - en eindsprinter, hebben hem verschillende successen opgeleverd in
de grootste klassiekers: drie keer Parijs-Roubaix, drie Rondes van Vlaanderen en één keer
Milaan-San Remo.

Waar het allemaal begon
oneel wielrenner is. Hij begint echt serieus te rijden vanaf 1992, nadat hij de overwinning
proeft in een interschoolse race op het circuit van Zolder. Op zestienjarige leeftijd wordt
hij gespot door een voormalige Parijs-Roubaix-winnaar, Dirk Demol, die hem voorstelt
om lid te worden van de Kortrijkse wielerclub. De tiener blijkt grote aanleg te hebben
voor de kasseienklassiekers. In 2001 eindigt hij tiende in de UCI-ranglijst voor de beloften - waarmee hij als beste beloftewielrenner van het seizoen wordt aangeduid - en
ontvangt hij de Kristallen Fiets voor de beste Belgische jonge renner van het jaar.
Fabian Cancellara is een jonge voetballer wanneer hij op zijn dertien toevallig een oude
noppen voorgoed op te bergen. Wat een uitstekende beslissing blijkt te zijn, want op 18-jarige leeftijd haalt hij voordeel uit zijn buitengewone lichaamsbouw - wat hem de bijnaam
Spartacus oplevert - en mag hij zich al dubbel wereldkampioen noemen in het tijdrijden op
de weg. Boonen tekent zijn eerste professionele contract in 2002 bij US Postal Service - het
Amerikaanse team van sportdirecteur Dirk Demol -, terwijl Cancellara een jaar eerder al
professioneel van start ging bij het Italiaanse Mapei.

Ieder in zijn eigen ritme
In 2002 kijkt de wielerwereld met verbazing toe hoe Boonen zich openbaart op de kasseien van de Hel van het Noorden. De neo-professional is het middelpunt van de tv-schermen en rangschikt bij zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix op de derde plaats, drie
minuten achter zijn voorbeeld, de drievoudige winnaar Johan Museeuw, die in hem zijn
toekomstige opvolger ziet. Al moeten we wachten tot 2004 om getuige te zijn van zijn
eerste twee klassiekersuccessen (Gent-Wevelgem en de E3-prijs Harelbeke), het daaropvolgende jaar wordt het nieuwe lid van het Belgische Quick Step-team de held van een
waanzinnig seizoen. Na zijn titel op de E3-prijs Harelbeke te bevestigen, wint hij zijn eerste
twee monumenten en sleept hij tegelijkertijd het prestigieuze combo in de wacht: de

40

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

NL_040-041-Duelausommet_PA.indd 40

03/11/2020 10:47

Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix.
Op 24-jarige leeftijd is Tommeke al een legende!
Terwijl Boonen trouw blijft aan het team van Patrick Lefevere - dat
al bekendstaat om zijn dorst naar klassiekers - wisselt Cancellara tijdens zijn carrière meermaals van team tot hij zich
uiteindelijk in 2011 settelt bij Leopard-Trek (vandaag TrekSegafredo).
Ondanks dit gebrek aan stabiliteit aan het begin van
zijn carrière, bewijst Spartacus zich al snel als de beste
'rouleur' ter wereld door de ene tijdrit na de andere
te winnen. Zo wint hij bijvoorbeeld de proloog van
de Tour de France (2004 en 2007), het wereldkampioenschap (2006 en 2007), zes Zwitserse kampioenschappen tussen 2002 en 2008, en een eerste Olympische gouden medaille (2008). Maar hij heeft het
natuurlijk moeilijker om zich als chef op te werpen
op de Vlaamse klassiekers, die meer teamwork vereisen. Als hij in 2006 zijn
eerste Parijs-Roubaixtitel viert, heeft zijn eeuwige rivaal al zeven overwinningen in
de beroemde voorjaarsklassiekers verzameld.

Schaduwen op het bord
neren, delen ze slechts drie keer het podium. De eerste keer is in 2006, voor Parijs-Roubaix,
waar de Zwitser de regerende wereldkampioen op de weg een poepje laat ruiken. Specialisten ter zake herinneren zich hier de dramatische wending waardoor Cancellara naar
zijn eerste monumentale overwinning kan racen: de regenboogtrui en zijn achtervolgers
2008-editie van Parijs-Roubaix. Tornado Tom neemt wraak na een mooie strijd: gezwind
haalt hij Canci en Alessandro Ballan in tijdens een prestigieuze sprint.
Hij - die de Engelse pers de ‘Belgian David Beckham’ noemt - zal tussen 2007 en 2009
meerdere malen positief testen op cocaïne, weliswaar buiten de competitie. Er zijn geen
sportieve sancties voorzien - hij wordt gewoon de Tour de France 2009 ontzegd - maar
de ster geeft, vertederend, toe dat hij een moeilijke periode doormaakt. Genoeg voor
de kwatongen om het einde van een carrière aan te kondigen. Maar daar is niets van
aan, want in 2010 mogen de twee renners nog een keertje het podium delen tijdens de
Ronde van Vlaanderen, een editie die bij iedereen in het geheugen staat gegrift. Eén die
het zeker niet zal vergeten is de Belgische kampioen, die dan een serieuze klap te verduren krijgt. Spartacus beheerst de muur van Geraardsbergen en laat Tommeke letterlijk
'surplacen. Het gemak waarmee de Zwitserse kampioen vanuit zijn zadel op minder dan
wekt de eerste vermoedens van mechanische doping. Een nieuwe polemiek die de wieis 2010 het jaar van Cancellara. Acht dagen later behaalt hij - na een solo-ontsnapping
van 48 kilometer - zijn tweede Parijs-Roubaix waarmee hij zich tot het zeer besloten
clubje aansluit van renners die in eenzelfde seizoen het beruchte combo winnen.
Misschien is dat wel wat Tommeke nodig heeft om sterker terug te komen, om iedereen
die hem al had opgegeven van antwoord te dienen? Met een stevig opgevijzeld moreel
wint hij zijn vierde Parijs-Roubaix - waarmee hij het record van de Belg Roger De Vlaeminck evenaart – na een solo-ontsnapping van 53 km!
Op zijn 31ste lijkt Boonen net zo sterk als in 2005. Hij wint elk van de vier Vlaamse klassiekers. We schrijven 2012 wanneer hij als eerste renner ooit het dubbel Ronde van Vlaanderen & Parijs-Roubaix twee keer wint. Wat een prestatie! Toch wordt zijn krachttoer een
jaar later geëvenaard door zijn grootste rivaal, die de titel in de Ronde van Vlaanderen
opnieuw in de wacht sleept, alvorens nog eens het hoogste podium te betreden in de
velodroom van Roubaix.
De teller met overwinningen van Tom Boonen blijft hangen op zeven in de twee kasseienmonumenten, terwijl Fabian Cancellara in 2014 een zesde overwinning achter zijn
naam schrijft met een derde Ronde van Vlaanderen. Wat een memorabele momenten
uit de wielergeschiedenis, deze duels. En toch blijven we een beetje op onze honger
zitten, want hebben we die twee niet te weinig samen op het hoogtepunt van hun
vorm mogen meemaken?
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LIFE
BUITEN WONEN

Een frisse neus halen, je huis en thuis koesteren, genieten van elke beschikbare
buitenruimte om ze in te richten tot een extra bubbel. Het is een streven van
deze tijd. Met hun ontwerp van gezellige meubels en textiel geeft Ethimo
een nieuwe invulling aan wintertuinen, chalets en hutten, privéspa’s en
panoramische terrassen, maar ook een kleine ruimte bij jóúw thuis wordt al snel
ergens anders.
ethimo.com
43
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KERAMIEK IS HET NIEUWE COOL

VUILE HANDEN,
ZUIVERE
GEDACHTEN
Als reactie op de gestandaardiseerde massaproductie wint pottenbakken aan populariteit en wordt het de
nieuwe manier om je hoofd te legen. Maar waar kan je in stijl vormgeven?
Louise Apple
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E

xit grootmoeders porselein met
ouderwetse bloemmotieven: het
keramiek van vandaag laat ruimte
aan pure vormen en een spel van
texturen en reliëf. Deze cultuur
van de hedendaagse boetseerkunst die als het ware een vorm
van spiritualiteit in zich draagt,
wordt gestuwd door de zin om terug dichter bij
de aarde te staan, dichter bij het essentiële. Een
nieuwe generatie handwerkers die zich losmaakt
van de traditionele codes, belichaamt deze benadering. Zij herdefiniëren het medium dankzij
de oneindige mogelijkheden van dit gevoelige
en natuurlijke materiaal en plaatsen het ambacht
weer centraal in de creatie. Maar om de moderniteit van deze ontwikkeling te begrijpen, moeten
we bij de bron gaan kijken: in de ateliers van deze
nieuwe kunstenaars-handwerkers die ons zin geven om zelf de handen uit de mouwen te steken.
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CERAMIC STUDIO VAN CAROLE LUEL
‘De keramiekkunst om je in de dagelijkse werkelijkheid te verankeren’
Carole Luel heeft haar eerste stappen in de modelleerkunst gezet in Miami,

vervolgens terug naar huis te gaan met een uniek persoonlijk object. ‘Het

zendsnelle standaardisering geeft ons steeds meer goesting in ongewone
objecten’, vertelt de vrouw die deze ambacht voor zoveel mogelijk mensen
toegankelijk wil maken en getalenteerde vakmannen en -vrouwen onder
de aandacht wil brengen. Want ver van alle codes en regels die in de meeste ateliers gelden, is de werkplaats van Carole bovenal een onbevooroordeelde ruimte voor creatieve uitwisseling, waar aarde een middel wordt
om je terug te trekken in jezelf. ‘Net zoals yoga uitnodigt tot ontspanning,
schakelt het proces van keramiek boetseren stress uit zonder dat we ons
er bewust van zijn’, aldus Carole, die geconcentreerd aan haar pottenbakkersschijf zit. In een hypergeconnecteerde wereld waar alles steeds sneller
gaat, ontluikt keramiekkunst ook vanuit het verlangen om zich vergeten
ambachten opnieuw toe te eigenen. Bovendien verschaft het voorwerp,
zodra je het hebt afgewerkt, een gevoel van trots en tevredenheid. Een
stap dichter bij het erg begeerde ‘slow-life’.

scheppen van dingen met je eigen handen brengt rust en kalmte. De ra-

ceramicstudio.be

waar het pottenbakken de nieuwe it-hobby is. Zij werpt een nieuw licht
op de uitdrukkingsvormen van de mens achter het keramiek van vandaag.
‘Deze kunst is herrezen rond een kern van bijzonder creatieve handwerkers, beeldende kunstenaars en designers die hun eigen stijl hebben weten te ontwikkelen’, vertelt verheugd deze architecte en initiatiefneemster
van keramiekworkshops à la carte die door ervaren keramisten worden
gegeven aan volwassenen en kinderen, gevorderden en beginners. Zowel
overdag als in aperitiefmodus maakt de aankomende keramist zich het
modelleren eigen in een cool en ontspannen kader, altijd in kleine groepjes. Het volstaat om een tijdslot te reserveren. Idealiter doe je dit twee dagen achter elkaar om je stukken de kans te geven op de juiste manier te
drogen. Een bevredigende manier om de knop even om te schakelen en
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ATELIER EPINEY VAN LEONARDO ROUSSEAU
‘Schoonheid in al zijn eenvoud’

Leonardo Rousseau (atelier Epiney) is jong, cool en keramist. Hij heeft zich onlangs in Brussel
gevestigd (aangetrokken door de creatieve vibe die daar heerst) en is geïnspireerd en beïnvloed
door Japanse en Koreaanse keramiek. Zijn werk als keramist wordt gekenmerkt door uiterst pure
vormen in natuurlijke tinten. In zijn handen gaat de rauwe aarde in dialoog met subtiel, soms getextureerd email dat de onvolkomenheden benadrukt. Zijn favoriete klei is gekleurd en vaak licht
vuurvast. Zijn delicate creaties die hij urenlang met de hand heeft bewerkt, vind je te koop op zijn

© Madeleine Froment

atelier-epiney.com.

HET ATELIER VAN KIM
VERBEKE
‘Opgaan in het alledaagse’

Kim Verbeke heeft een atelier in Cortil-Noirmont
waar zij ambachtelijke keramiek maakt. Hier is
elk stuk op de pottenbakkersschijf gedraaid en

Vervolgens wordt het stuk twee keer in de oven
op zeer hoge temperatuur gebakken. ‘Wat ik met
mijn creaties wil bereiken, is wat ik ‘de harmonie
van de tegenstellingen’ noem. Ik vind het fantastisch wanneer heel uiteenlopende dingen (door
hun aard, textuur, kleur, enz.) een harmonieus geheel vormen en in elkaar opgaan.’ Kim laat graag
de ruwe aarde tot haar recht komen in pure lijnen
en volumes, met een subtiele toets van glazuur. Zij
is van mening dat keramiek dagelijks moet worden gebruikt en niet dient als en kunstzinnige tentoonstellingsstuk dat je niet durft aan te raken. Zij
wil dus dat elk stuk mooi, maar vooral ook nuttig
is. ‘Het dagelijkse gebruik geeft het voorwerp een
extra ziel. Het vertelt het verhaal ervan en draagt
bij tot onze levenskunst.’
Atelier open op vrijdag na afspraak.
Rue de Nivelles 11 in Cortil-Noirmont.
kimverbeke.com
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EVA KENGEN
‘Perfecte onvolmaaktheid’
Tijdens een reis in Japan ontdekt Eva Kengen het
pottendraaien, de techniek die centraal staat in
haar werk als keramiste. Via de klei verkent ze
de complementariteit van contrasten, vindt ze
een subtiel evenwicht tussen textuur, vorm en
kleur. De functionaliteit van het voorwerp blijft
echter behouden, wat voor haar essentieel is. De
zuivere en opzettelijk onvolmaakte vormen dienen als canvas voor een schilderachtig gebruik
van glazuren in natuurlijke tinten. Haar steengoed wordt op de pottenbakkersschijf gedraaid
en met de hand geëmailleerd, wat elk stuk een
uniek karakter geeft. Waar kan je op haar ongewone borden eten? Bij Maru in Brussel, bij Berbena in Barcelona of in het tweesterrenrestaurant
Terra in Sarentino, Italië.
evakengen.com
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SYLVAIN WILLENZ

SOBER & EENVOUDIG
Deze industriële ontwerper, gespecialiseerd in meubels en verlichting, bedenkt

Hoeveel mensen werken er voor Sylvain Willenz?

Beschrijf eens jouw traject?
Verenigde Staten, voordat ik in Engeland ben gaan stu-

en toe stagiaires. Ik vind het leuk om een klein team te
hebben, ook al moet ik soms de rem erop zetten, want ik
-

sporen om het wat kalmer aan te doen. Waarom doen we
Zijn er overeenkomsten tussen je bestsellers?
vinden. Ik had het gehad met experimenteren en wilde

You’ve seen it, but you haven’t’-product (nvdr: ogenschijnlijk
herkenbaar, maar toch is het iets anders, iets nieuws).

ontwikkeld, een lamp. Ik heb ze op een beurs gepresenteerd, en op de eerste ochtend wilden al zes producenten

experimenteel en avant-gardistisch design. Ze hebben de
Torch-serie uitgebracht in 2008. Ik heb het geluk gehad
-

vaak zwart, omdat het de dingen gedenkwaardiger maakt

door heb ik snel internationale bekendheid verworven,
wat samenwerkingen met Japanners, Italianen, Duitsers,
-

-

klanten, zoals Serax.

Kunnen we van een Sylvain Willenz-stijl spreken?
schien pretentieus, maar ik hou van het idee om toekomstige klassiekers te ontwerpen, stoelen die stevig en goed

interpretatie van klassieke kroonluchters met hedendaag-
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Is de notie van welzijn alomtegenwoordig in je
creatieve proces?

-

-

Wat is jouw definitie van je goed thuis voelen?
nog dat toen we ons huis kochten, ik heel vastberaden
komen. Ik wou dat alles mooi was, leuk om aan te raken
vinden tussen de dingen van het leven. Ik heb niets tegen

Naast meubels en verlichting heb ik een uitgesproken

voorbeeld van blending

Noem een item van een ontwerper dat je heel graag
in huis zou hebben?
-

Door functionele producten aan te bieden, in betaalbare materialen, tegen betaalbare prijzen, stel
je jezelf ook meer bloot aan kopieën?

-

De beste bescherming is een product voor te stellen dat
-

Tot slot, een advies voor jonge ontwerpers?
Ze moeten hun eigen dingen maken. Ik vind het erg
trole te bewaren over het productieproces. Ik zou hun ook

en wees niet bang om dingen anders te doen!
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ENGINE
HET GELUID VAN DE TECHNOLOGIE

Ze zijn ontworpen voor binnen- en buitensporten en opwekkende
activiteiten. De bluetooth-oortjes Teufel AIRY SPORTS blijven goed op
hun plaats en dat maakt het hele verschil. Perfecte geluidskwaliteit,
een licht gewicht, bestand tegen transpiratie en regen, ze kunnen zelfs
ondergedompeld worden dankzij hun IPX7-waterdichtheidssysteem (tot
1 meter diep voor maximaal 30 minuten). Hun bevestigingen storen het
dragen van een bril niet. Ze zijn meer dan een hebbeding en worden
uitgevoerd in hyperaantrekkelijke kleuren.
Sporten was nog nooit zo muzikaal.
€ 119,99 op teufelaudio.be
Juliette Debruxelles
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‘VEILINGEN HEBBEN
LIVEPUBLIEK NODIG’
‘Meer dan ooit wil de verzamelaar investeren in oldtimers, geld op de bank
brengt nu toch niets op’, stelt Bonhams-expert Philip Kantor. ‘Met die nuance:
het moet om de juiste auto gaan.’ Een terugblik en een vooruitblik

GARAGE BOX BY

Tekst: Johan Dillen Foto’s: Bonhams

Z

o het coronavirus al niet al onze zekerheden
onderuit heeft geslagen, dan is het er wel
in geslaagd om de maatschappij op pauze te zetten in 2020. ‘Er zijn geen zekerheden momenteel’, zegt Philip Kantor, hoofd
van Bonhams European Motor Cars. Maar
wel deze: grote kunst gaat bij Bonhams
nog steeds voor grote bedragen onder de
hamer. Getuige, de Bugatti T55 Super Sport met Figoni-koetswerk uit 1931, begin dit jaar geveild in Grand Palais in Parijs voor

Philip Kantor.

dens de Zoute Sale in Knokke meer dan 2 miljoen euro opbracht.
‘De Bugatti heeft een uitzonderlijke geschiedenis, met deelname aan de 24 uren van Le Mans in 1932. Het Figoni-koetswerk is
daarna gekomen. Hij is uitzonderlijk, en zijn hele geschiedenis is

een auto waarvan de geschiedenis bekend is, en ook nog eens
een bekende eerste eigenaar in de vorm van de Griekse ‘royal’
Prins Constantijn’, de latere koning Constantijn II.
Misschien meer dan vroeger lijkt de verzamelaar bereid om
nog te investeren. ‘Niet iedereen lijdt even hard onder de crisis.
Enerzijds zien verzamelaars nu opportuniteiten, nu de banken
negatieve rentes beginnen aan te rekenen. Anderzijds weten ze
dat er voor echte collectiewagens vraag is vanuit alle hoeken van
de wereld. Dat maakt het makkelijker wanneer je wil verkopen,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kasteel dat meer aan zijn
omgeving gebonden is.’
911’s. Maar de tijd dat je gekke prijzen moest betalen voor een

Zonder speculanten

is voorbij. Mensen zien het belang in van goede begeleiding,

Er is zeker sprake van opportuniteiten, nu de prijzen in het algemeen wat gezakt zijn. Kantor: ‘Je ziet toch vooral dat het om
een marktcorrectie gaat. Prijzen van wagens die te snel gestegen zijn, zijn in verhouding feller gedaald dan de prijs van waardevastere modellen. Dat is vooral het gevolg van het feit dat
een bepaald type koper heeft afgehaakt: diegene die alleen
kocht om snel zoveel mogelijk winst te maken. Voor die speculanten was het niet belangrijk om wat voor wagen het ging. Ze
hebben vaak zonder advies gekocht, en hebben nu verliezen

modellen die we in Knokke verkochten nog steeds op hetzelfde
niveau liggen als vier jaar geleden. Daar spreekt toch een zekere waardevastheid uit.’

Publiek helpt
Kantor toont zich bijzonder tevreden over de afgelopen Zoute
voor meer dan acht miljoen euro verkocht, een meer dan uitstekend resultaat in weinig evidente omstandigheden.’ Doorgaans
is de Zoute Sale een hoogtepunt van de Zoute Grand Prix-oldtimerrally. Maar omwille van de coronamaatregelen was het hele

de veilingen: goede modellen halen nog steeds goede prijzen.
Je kan bijvoorbeeld niet zeggen dat ‘dé’ Porsche 911 in waarde
gezakt is. Kopers weten nog steeds goed de waarde te apprecieren van bijvoorbeeld de hele vroege 901, de eerste naam van

sen in twee tenten, die elk coronaproof in een bubbel van vier
op voldoende afstand van elkaar de veiling konden volgen.’ Dat

korte wielbasis. Dat zijn nog steeds bijzondere en waardevolle
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Twee Bonhams-toppers van 2020: de BMW 507 uit de Zoute Sale (boven) en de Bugatti T55 met Figoni-koetswerk van de Grand Palais-veiling in Parijs (onder).
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Het Grand Palais in Parijs blijft een tot de verbeelding sprekende locatie voor een veiling, ook in 2021.

De juiste auto

maakt een
jaar drie soorten veilingen gezien: zoals in Knokke, een
livegebeuren maar met beperkt publiek. Dan hadden

De oldtimerwereld gaat nog wel meer uitdagingen tegemoet

we ook veilingen die live gingen, maar zonder publiek

dan Covid-19 alleen. ‘Ik kijk wel met enige ongerustheid naar

in de zaal. En tot slot hadden we ook veilingen die vol-

het toenemende anti-autoklimaat. Dat zorgt voor een moeilijke situatie voor youngtimers, waarvoor geen apart statuut

vooral die eerste soort succesvol blijft. Voor een goede

bestaat voor lage emissiezones en dergelijke’, zegt Cantor.

veiling moet er wat ambiance in de zaal zijn, er moet
interactie zijn tussen de veilingmeester en het publiek.

zamelaars zullen auto’s die in hun oorspronkelijke staat verke-

Zoute was wat dat betreft een goed voorbeeld: we heb-

ren nog steeds goed waarderen. Het adagium geldt dat een

ben perfect kunnen vaststellen hoe belangrijk het is dat

auto maar één keer origineel is: nog steeds in de oorspronke-

kandidaat-kopers de aangeboden auto’s kunnen zien,

lijke lak, in goede staat… Daar zal zeker nog naar worden ge-

ze kunnen horen en met hun eigen de kwaliteit van bijvoorbeeld een restauratie vaststellen. Het is niet zoals

evenementen als de Mille Miglia of Goodwood zullen gegeerd

met een veiling van wijn, waarbij je genoeg hebt aan

blijven, net als auto’s waarmee je naar een concours d’élé-

de omschrijving van het oogstjaar en in welke omstan-

gance gaat. Hier speelt meer dan de auto alleen, het gaat om

digheden de wijn bewaard is. Nee, voor een goede old-

evenementen waar je onder gelijkgezinden bent en je dankzij
je auto mooie momenten meemaakt. Een beetje in diezelfde

maar hopen dat die zo snel mogelijk terugkomt. . Voor

lijn denk ik voorts dat racewagens die uitsluitend op evene-

de veiling in het Grand Palais in Parijs in februari weten

menten op circuits mogen meer in de smaak zullen vallen.’

we momenteel alleen dat we hoe dan ook een veiling

Afspraak op de Bonhams-veiling ‘Les Grandes Marques du

zullen organiseren.’

Monde’ op 6 februari 2021 in het Grand Palais in Parijs.
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SUBCULTURE

© Frederique Avril

PLANTENKOORTS

De beste manier om te cocoonen zonder je aard(e) te verloochenen? Haal
planten in huis om alvast de volgende lente binnen onze muren in knop te
laten komen.
Elisabeth Clauss
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PLANTENKOORTS

T

© Omar Nadalini

ot 14 februari 2021 zet het CID (Centrum voor Innovatie en
Design) in de Grand Hornu nabij Bergen, de planten in de
bloemetjes – pun very much intended – met stekjes van het
beste design. De tentoonstelling Plant Fever onthult een nog
onbekende groene poëzie, te lang opgeëist door fantasieloze
tuinen of inspiratieloze soepen.
Gelukkig legt ‘Plant Fever’ de kiem voor nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en filosofische beschouwingen om het
menselijke met een groene geest te verzoenen. De Amerikaanse milieuactivist
Ian Baldwin gelooft dat het de moeite loont om te proberen te ‘denken als
planten’ - we laten hem de vrijheid van mening - en we volgen de redenering van een hele generatie ontwerpers, wetenschappers en ingenieurs
die planten niet alleen ziet als de oplossing voor de hedendaagse ecologische en sociale uitdagingen, maar ook als een belangrijke bondgenoot ervan. Toch moeten we op onze hoede blijven: moesten we planten zijn, wat zouden we dan doen met de mens in onze nabijheid?
Maar laten we niet afdwalen: genesteld in het hart van de natuur, kijkt
de tentoonstelling naar de toekomst van het design door plantkunde
te kruisen met nieuwe technologieën. De expo maakt hiervoor een
selectie van zo’n vijftig initiatieven en uitvindingen om van naderbij te
kijken naar concepten als plantenblindheid, biomimicry (nabootsen
van de natuur in toepassingen voor de mens) en naast recyclage
ten bate van het ecofeminisme ook nog het post-kolonialisme.
Plant Fever stelt zich militant op en tekent een landschap uit
waar plaats is voor reflectie, bevraging en een open dialoog,
met een horizont die duidelijk op de toekomst is gericht.
Zuurstof, voedsel, textiel, wonen, medicijnen, en dan zijn we ver
van volledig om toch al te kunnen stellen dat planten ons in leven houden, al sinds het begin der tijden. Een andere ethische
en esthetische kijk krijgen door een bezoek aan Plant Fever? Je
zou bijna kunnen stellen dat de mensheid
ervan afhangt. Hout vasthouden!
Informatie en
openingstijden: cid-grand-hornu.be
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SUBCULTURE

IN
ANDY’S
HANDEN

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Voordat hij de koning van de popart werd, tekende Andy Warhol altijd heerlijke erotische tekeningen
met de mannelijke schoonheid als
thema. Taschen brengt in een zeldzaam werk 300 schetsen samen,
meestal in inkt op papier, vrolijk gewaagd en aangevuld met essays van
Warhols biograaf Blake Gopnik en
de kunstcriticus Drew Zeiba. Deze
studies werden in 1956 tentoongesteld in de Bodley Gallery in
de New Yorkse Upper East Side
en mochten op een ijskoude ontvangst rekenen van de onwetenden
en homofoben van die tijd. Vandaag
hebben ze hun rechtmatige plaats
gevonden: in de ogen en het hart van
mensen met smaak.
Juliette Debruxelles
‘Andy Warhol. Love, Sex and Desire.
Drawings 1950-1962’ (Taschen).
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SUBCULTUUR

DO-MI-SI-LA-DO-RE
Terwijl de dreiging van een lockdown voortdurend boven
onze (gemaskerde) hoofden hangt, ontstaan er nieuwe
consumptiepatronen die de culturele wereld graag de hare
wil maken... Tussen compilaties in de achteruitkijkspiegel en
onlineconcerten door, leggen we je in de watten met een paar tips
om zachtjes uit je bol te gaan zonder je geliefde thuis te verlaten.
Nicolas Capart

AFHAALCONCERTEN
We kunnen begrijpen dat sommigen destijds nog geschokt waren door deze aankomende
revolutie, maar vandaag nog weerstand blijven bieden, zet je geluk op de helling. Bijna 40
jaar geleden verving een kleine spiegelende schijf de goede oude zwarte platen waarop
alle zichzelf respecterende populaire muziek gegraveerd stond sinds de komst van de rock’n-roll in de jaren 50. Sindsdien heeft het vinyl koudweg wraak genomen en een goed onthaalde comeback gemaakt. Het wereldje van muziekliefhebbers wordt voortdurend op zijn
kop gezet. Grenzen worden verlegd, de ene nog verder dan de andere, opgehitst door de
innovaties en de gigantische stappen van de almachtige informatica. Vandaag de dag rijmt
muziek op mp3, een legendarische baken dat je niet kunt omzeilen en dat het albumformat grotendeels negeert. Het mag een nachtmerrie wezen voor de platenmaatschappijen,
die de vruchten van hun artiesten als compote zien uitgesmeerd op illegale downloadsites,
dit ‘toffe’ compressie-algoritme verandert ingrijpend onze relatie met melodieën en ritmes.
Dit is het zaptijdperk van de gulzige, veeleisende, ongeduldige luisteraar die zich voortbeweegt in een exponentieel muziekterritorium waarvan hij de grenzen nooit zal bereiken.
Het multimediatijdperk, waarin je de ene mediadrager op de andere stapelt om je kijk- en
luistergaten te vullen en als het goed zit, de kost te geven.
Zo’n belevingswereld moest ertoe leiden dat het internet het zou overnemen. De Ancienne
Belgique bijvoorbeeld, zendt via zijn website gratis concerten uit - al dan niet live of opgenomen - die binnen de muren van de AB weerklinken. Een tool die nu in tijden van corona
en culturele schaarste heel erg naar waarde mag worden geschat, voor de goede reden dat
de muziekliefhebber veilig de sfeer in zijn bubbel kan brengen, en dat alles, al dan niet met
zijn billen comfortabel op zijn sofa.

Muziekcapsules
Een steeds sterker wordende cultuurkatalysator als ARTE - die schrander inspiratie vindt
in onze wereld - heeft de afgelopen jaren ook dit territorium ingelijfd door de content van
programma’s als 'Tracks' nog geruime tijd verder aan te bieden, maar dan online. De website
Arte.TV biedt een onuitputtelijke schat aan concerten op aanvraag (gratis), met meer dan
600 gefilmde optredens in het digitale aanbod.
Platforms die muzieksessies aanbieden, rijzen bovendien als paddenstoelen uit de internetbodem. De ene al succesvoller dan de andere, moeten we daar tussen haakjes bij
vertellen. In dit opzicht is het de moeite waard om een knaller als de Take Away Shows
van blogotheque.net te noemen, de Engelstalige Parijse wegbereider van dit format sinds
2006, die muzikanten op verschillende plaatsen ontmoeten tijdens geïmproviseerde opnames. Hetzelfde principe voor Soul Kitchen en hun SK* Sessions. Take-awayshows, waarvan de productie in 2016 werd stopgezet, maar die toegankelijk blijven op YouTube of
de Franse mediasite, die nog steeds online staat. Recentelijk nog lanceerde de Berlijnse
opnamestudio COLORS zijn gelijknamige muziekcapsules. Je vindt ze op YouTube waar
we artiesten uit de hedendaagse muziekscene ontmoeten. Binnen de tijd van een liedje
doen ze hun ding voor de camera, in de uitgepuurde setting van niet meer dan een microfoon en een monochrome achtergrond. De mooie ontdekkingen zijn meer dan legio
en volgen elkaar ononderbroken op, om je volgende vrijwillige of gedwongen cocooningavonden muzikaal in te vullen. En dan moeten we het nog hebben over de uitstekende
Tiny Desk Concerts, een serie zeer intimistische live-optredens van de Amerikaanse persgroep NPR. Mijn aanrader is de reggae-episode van Koffee of de soul-sound van rapper
Tyler the Creator ... Er is genoeg voorhanden om mooie pareltjes op te vissen, en misschien
stuit je wel op een nog niet ontdekte schat.
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KAMERMUZIEK
Flashback naar een tijd die mensen onder de twintig meer dan waarschijnlijk niet
hebben meegemaakt... Nog niet zo lang geleden was MTV nog een muziekkanaal
dat de hele dag door muziekvideo’s uitzond. In die tijd zaten we bij de videorecorder met de vinger op de pauzeknop te wachten om de nummers van onze favoriete artiesten op te nemen. Dat heeft uren videoclips opgeleverd, die we telkens
opnieuw afspeelden en waarvan we aan het eind van elk nummer al wisten wat
het volgende ging worden. Later hebben we op audiocassette, maar vooral ook op
cd de nummers van onze favoriete artiesten verzameld. De titels op het hoesje gekrabbeld leenden we deze muzikale medleys uit aan vrienden en probeerden er al
eens een meisjeshart mee te winnen. Wat blijft daar vandaag van over? Hoe zit het
met de kunst van het compileren in het tijdperk van dwangmatig zappen, Spotify
en zichzelf genererende playlists?
Terwijl bepaalde kringen van de muziekbusiness het uitschreeuwen dat de fysieke
media hun tijd hebben gehad, willen sommige onverzettelijke strijders in de industrie hier niet van horen. Het team van het Britse label Night Time Stories is daar één
van. Sinds 2009 brengt het de Late Night Tales uit, de Rolls Royce van het compilatiegenre, in zoverre we dit een genre mogen noemen. Een echte schatkamer voor
liefhebbers van... goede muziek.

Eclectische slaapliedjes
Azuli Records heeft onder de naam Another Late Night een reeks onder haar vleugels genomen die in 2001 werd gelanceerd door de Engelse schrijver A.W. Wilde. Het
zijn compilaties samengesteld door gerenommeerde artiesten, volgens een hoogst
eenvoudig principe: de ultieme mix voor een nachtje muziek, een selectie nummers
die uitmonden in downtemporitmes, vanuit het concept om feestelijk van wal te
steken en over te gaan in een rustige beat om je huisgenoten of je gezelschap tot laat
in de nacht te animeren. De platenmaatschappij zorgt voor de casting en herneemt
twee gewoontes: een verhalend einde, meestal onder de vorm van het gesproken
woord, dat in dat geval wordt voorgedragen door een vooraanstaande gast, en de
cover van een nummer door de artiest die aan de knoppen draait. Een setting die
perfect past bij de beroemde baseline van de reeks, ‘Music & stories worth staying up
for’. Dit is de middernachtmis voor slapeloze muziekliefhebbers.
Naar het voorbeeld van de DJ Kicks-reeks of de maandelijkse compilaties van de
Londense club Fabric, zijn de Late Night Tales een onuitputtelijke bron van muzikale ontdekkingen in alle genres (zie kader). Verborgen schatten waarvan we de
geheimen zorgvuldig bewaken en die, eenmaal onthuld, je gezelschap zeker zullen
verbazen. Een samenspel van beats en melodieën die je meevoeren door het hele
spectrum aan invloeden waar de artiest-curator zijn Inspiratie uit put. Sinds de eerste
uitgave (Fila Brazilia uit 2001) hebben de Late Night Tales-compilaties een opeenvolging van grote namen aan zich kunnen binden waaronder Fatboy Slim, Air, Nouvelle
Vague, Four Tet, MGMT, Bonobo, Jamiroquai, Belle & Sebastian, Franz Ferdinand, Jon
Hopkins, Agnes Obel, Nils Frahm en Metronomy... Op 2 oktober is de selectie van Hot
Chip uitgekomen, die als 40ste artiest deze leuke opgave voor zijn rekening heeft
genomen. Volgend jaar viert Late Night Tales trouwens zijn twintigste verjaardag.

LAATAVONDLIJSTJE:
Cortex - ‘La rue’ (Nightmares on Wax)
Seelenluft - ‘Manilla/Headman Remix’ (Sly & Robbie)
Max Berlin - ‘Elle et moi’ (Groove Armada II)
Sébastien Tellier - ‘La ritournelle’ (The Cinematic Orchestra)
Jacqueline Taïeb - ‘7h du matin’ (Trentemøller)
Aim - ‘Fall break’ (Kid Loco)
Shirley Brown - ‘Woman to woman’ (Sly & Robbie)
Marie Lafôret - ‘Et si je t’aime’ (Belle & Sebastien)
Outkast - ‘Prototype’ (Metronomy)
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GAMING

DE NIEUWE GAMING-GENERATIE

Planet Games staat in rep en roer! Na al die maanden
van speculaties, teasers, aankondigingen en onthullingen
zijn de PS5 en XBOX One Series eindelijk in de winkel
verkrijgbaar. Gamers, grijp je controllers!
Karl Vanderkelen

Twee... of vier consoles?
In de winkelrekken liggen zowel de PS5- als de XBOX Series in twee
versies. Met of zonder fysieke drive:
De PS5 1TB met fysieke drive voor 499 euro en zonder voor 399 euro.
De XBOX Series X 1TB met fysieke drive voor 499 euro, de XBOX Series S
500GB zonder voor 299 euro.
Koop je je games alleen online en ben je geïnteresseerd in cloudgaming? Dan zal een digitaal systeem meer dan genoeg zijn. Wil je
games ruilen of teruggrijpen naar edities uit de vorige generatie, dan is
een fysieke drive de perfecte keuze.
Om dieper in te gaan op de achterwaartse compatibiliteit, houd er rekening mee dat de PS5 alleen het grootste deel van de PS4-games
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IS GEARRIVEERD!

DE GAMES DIE
ONS IN 2020 ZIJN
BIJGEBLEVEN
‘The last of us, part II’ (PS4)
In een post-apocalyptische
wereld, overspoeld met
geïnfecteerde mensen
en groepen met slechte
bedoelingen, worstelen Ellie
en Joel om te overleven. Een
echte emotionele rollercoaster;
fascinerend, prachtig, maar
ook vreselijk hard, wreed en
bloederig. ‘The last of us, part
II’ is een van die games die
je beleeft, verslindt en je niet
onverschillig laat.

F1 2020

uitvoert en niet werkt voor PS1-, PS2- of PS3-disks. Met de XBOX
Series kun je wel de meeste titels van alle vroegere consoles van
het merk spelen.

Nieuwe revolutie?
Om je zo getrouw mogelijk in de wereld van je favoriete games
onder te dompelen, bieden beide rivalen tonnen aan power
waarmee je vloeiende games in native 4K op je scherm krijgt getoverd. Een ander snoepje waar iedereen het over heeft: ray-tracing. Een gloednieuwe technologie die de verwerking van het
licht op een hoger niveau tilt, voor een weergave die aanzienlijk
realistischer en natuurlijker op je netvlies brandt.
Naast je netvlies worden ook je oren verwend met de speciale
3D-audiochip. De chip in zowel PS5 als XBOX Series kent veel
meer kracht toe aan de geluidsweergave van je games, waarmee je gegarandeerd nog sterker in het spel wordt meegezogen.
Van de ongeduldige soort? De nieuwe consoles zijn allemaal
uitgerust met een SSD-opslag. Daardoor zijn de gamedata zeer
snel toegankelijk. Weg met de lange laadtijden!

Kiezen?
Een puur technische vergelijking heeft geen zin. Is gamen met
je vrienden belangrijk voor jou, zoek dan uit wat zij willen kopen
voordat je je naar de kassa begeeft. Overweeg wat elk toestel
exclusief te bieden heeft. Wil je vergelijken, verlies dan niet uit
het oog dat je bovenal een spelconsole kiest. Kortom, houd deze
woorden in gedachten bij het maken van je keuze: ‘Hoe de fles
eruitziet is ondergeschikt aan de roes die ze schenkt!’

De kleine extra’s
Om zich te onderscheiden van de concurrentie, heeft elke fabrikant er een schepje bovenop gedaan. PS5 laat het verleden van
het merk achter zich met de DualSense-controller. Hij is volledig
nieuw ontworpen en reproduceert fysiek de sensaties van de
gameactie dankzij de adaptieve triggers en haptische feedback.
Microsoft is op zoek gegaan naar een zo soepel mogelijke game-ervaring dankzij hun Quick Resume-systeem. Je jongleert
ermee tussen verschillende games en diensten, zonder je spel
te stoppen, in slechts luttele seconden. Niet slecht, toch?

‘F1 2020’ (cross-platform)
Elk jaar levert Codemasters een
verbeterde kopie af van zijn F1licentie. De 2020-versie maakt
geen uitzondering op de regel
en heeft veel welgekomen
innovaties toegevoegd. De
grootste verrassing is de
modus ‘Mijn autorenstal’. Je
bouwt je eigen team vanaf nul
en neemt het management
van je personeel en
infrastructuur voor je rekening,
vooraleer je achter het stuur
gaat zitten. Een nieuw ijkpunt!
‘Frostpunk’
(PC/PS4/XBOX ONE)
‘Frostpunk’, dat oorspronkelijk
in 2018 werd uitgebracht, is
dit jaar gratis aan de Xbox
Game Pass-service van
Microsoft toegevoegd. Op
het moment dat een ijskoude
winter de wereld treft, word
jij verantwoordelijk voor het
opzetten en ontwikkelen van
een kamp met overlevenden.
Originele spelmechanismen en
onoplosbare morele dilemma’s.
Wij zijn er alvast dol op!
‘Dreams’ (PS4)
De game heeft niet erg veel
volk gelokt en toch is deze
in staat om wonderen te
verrichten. Dreams biedt je
gewoonweg alles wat je je kunt
inbeelden, grenzeloos. Kijk
op YouTube, de game is vaak
hallucinant creatief.
‘Fall guys’ (PS4/PC) en ‘Among
us’ (Android/PC)
De twee populaire hits van
het moment. De eerste
is een kleurrijk koninklijk
gevecht onder de vorm van
een hindernissenbaan. De
tweede is een variatie op het
weerwolfthema en daagt
je uit om de bedrieger in je
bemanning op te sporen.
Het proberen waard!

65

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

NL_064-065-Gaming_PA.indd 65

03/11/2020 11:03

MUSIC

PLAYLIST VOOR COCOONERS
Een selectie van nummers om in cocooningmodus, rustig achterovergeleund bij het haardvuur naar
te luisteren. Er gaat niets boven een goede sound in afwachting van betere dagen.
Boris Rodesch

The Pogues ‘Dirty old town’
(1985)
Dit Britse nummer dat in 1949 al door Ewan MacColl
wordt geschreven, kent succes dankzij een van de
oudste Ierse folkbands, The Dubliners, voordat het
wordt gecoverd door The Pogues op ‘Rum, sodomy
& the lash’, het tweede album van deze Ierse band.
De teksten, die aanvankelijk verwijzen naar de stad
Salford in het noordwesten van Engeland, beschrijven uiteindelijk alle industriesteden van het Verenigd Koninkrijk. Dit nummer zal vaak een andere
adem vinden: Tom Waits, David Byrne, U2... Geen van
allen kan weerstaan aan deze folkklassieker die de
sfeer oproept van een zondagmiddag in een ouderwetse Ierse pub.

Alain Bashung ‘La nuit je mens’
(1998)
Het nummer dat in 1998 verschijnt op het tiende album van Bashung - ‘Fantaisie militaire’ – behoort tot
de hits van dat jaar. Met ruimte voor onze verbeelding,
haalt ‘La nuit je mens’ het Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de geest. Bashung componeert met
Les Valentins, Edith Fambuela en Jean-Louis Piérot de
muziek, terwijl hij met Jean Fauque de teksten schrijft.
Het album sleept drie Victoires de la Musique-prijzen
in de wacht: singer-songwriter van het jaar en album
van het jaar. Video van het jaar wordt toegekend aan
‘La nuit je mens’, in een regie van Jacques Audiard. Met
in 2005 nog de Victoire des victoires-prijs voor beste album over de afgelopen twintig jaar, verheffen ‘Fantaisie militaire’ en zijn hitsong de composer-singer-songwriter tot icoon van het Franse chanson.

Frédéric Chopin ‘Opus 9, no. 1’
(1832)
Opus 9 is een geheel van drie nocturnes die Chopin
tussen 1830 en 1832 heeft geschreven. Hij is twintig
jaar jong als hij zijn drieluik componeert dat vrolijkheid en melancholie met elkaar vermengt. ‘Nocturne no. 1’ en ‘2’ worden beschouwd als de beroemdste stukken van Chopin. ‘Nocturne no. 1’, geschreven
in bes klein, is net als ‘no. 2’ en ‘3’ geïnspireerd op de
traditionele Poolse muziek uit zijn jeugd. Zijn stukken voor solopiano verheffen hem naar de rang van
de grote meesters van de 19e-eeuwse romantische
muziek.

Timber Timbre ‘Demon host’
(2009)

Bill Evans ‘Autumn leaves’ (1980)
Het titelnummer van Bill Evans’ album, ‘Autumn
leaves’, is een van de vaakst opgenomen nummers ter wereld. Het originele nummer, ‘Les feuilles
mortes’, dateert uit 1945. Het is een compositie van
Joseph Kosma en de teksten zijn van de hand van
Jacques Prévert. De Engelse adaptatie is van teksten muziekschrijver Johnny Mercer, waarna het een
pop- en jazzstandaard is geworden. De opname
van pianist Roger Williams uit 1955 is de enige pianoplaat die ooit bovenaan de Billboard Hot 100
heeft gestaan. Tot de beroemdste uitvoerders van
het nummer behoren Yves Montand en Edith Piaff.
Serge Gainsbourg bewijst het nummer eer met ‘La
chanson de Prévert’. Beroemde Engelstalige vertolkingen zijn van Frank Sinatra, Barbara Streisand en
Bob Dylan.

‘Demon host’ verschijnt op het derde studio-album
van de Canadese folkrockband Timber Timbre, die in
2005 wordt opgericht door de uit Toronto afkomstige zanger-gitarist Taylor Kirk. Als auteur, componist
en uitvoerder neemt hij zijn eerste twee albums helemaal op zijn eentje op in een blokhut diep verscholen in de bossen van Ontario. Voor dit derde album
werkt hij samen met muzikant en geluidstechnicus
Chris Stringer en de Canadese violiste Mika Posen.
Het is een nieuwe start voor Timber Timbre dat zich
vanaf dan een onbetwiste referentie van de folk en
blues wordt. Taylor Kirk en zijn diepe betoverende
grafstem toont ons een donker en melancholisch
muzikaal universum, dat echter nooit deprimerend
wordt.
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ŠKODA
125 YEARS

IN THE SPOTLIGHT
AT AUTOWORLD

PARC DU CINQUANTENAIRE 11
1000 BRUSSELS
WWW.AUTOWORLD.BE
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