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For us, innovation must always
serve function. For example, raising
our bezel by 2mm has improved
the grip. Just a little.
When you care about watches,
just a little matters a lot.
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
Scherm, scherm op mijn desk, zie ik eruit op mijn best? Vandaag is mannelijke schoonheid ook een kwestie van
technologie. In een notendop, alles wat je maar beter weet om geen ruzie met je spiegel te krijgen.
Nicolas Mauclet
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TECHNOLOGIE IN DIENST VAN
DE SCHOONHEIDSVERZORGING
In 2021 brengt L’Oréal ‘Perso’ op de markt, een
toestel dat verzorgingsproducten en cosmetica
samenstelt... bij jou thuis! En wel dankzij een
systeem op basis van artificiële intelligente.
Hoe werkt dit? Het begint allereerst met een
dermatologische analyse via de Perso-app.
Het toestel analyseert de omgeving (weer,
temperatuur, pollen, uv-straling, enz.) Vervolgens
doe je je inkopen uit een keuze van wat je nodig
hebt (een antirimpelbehandeling? Een serum?
Een vochtinbrengende verzorging?) En dan gaat
de magie aan het werk: Perso gaat aan de slag
en bezorgt je een unieke dosis van het kostbare
brouwsel. Leve de technologie!

HET GECONNECTEERDE
SCHEERAPPARAAT
(NO KIDDING!)

Meer info op loreal.com

#MENSGROOMING
De TikTok-app zet zijn revolutie
voort. In zijn kielzog is een trend
ontstaan, grooming voor mannen
(we hebben het niet meer over
‘beauty’, ‘grooming’ klinkt virieler).
Met meer dan 195 miljoen
views, torpedeert de hashtag
#mensgrooming alle andere tags
die naar schoonheidsverzorging
voor mannen verwijzen. Op het
programma? Hoe verzorg je je
nagels, wat zijn de coolste kapsels,
#dyedhairs, tips voor je baard en…
make-up!

Het moest ervan komen. Philips heeft
het ontwikkeld: de Series 7000 is
een geconnecteerd scheerapparaat
waarmee je, dankzij de GroomTribeapp een gepersonaliseerd
scheerprogramma kunt samenstellen,
dat aangepaste raad geeft voor
specifieke huidproblemen. Datagewijs,
zijn we opgetogen met het grafiekje
met de opvolging van je technische
vooruitgang en de evolutie van je huid.
Praktisch gezien biedt de app een
realtime handleiding aan om ons een
aardig handje te helpen. Niet slecht!
000 € 1

Met 11 millions abonnees is Noen
Eubanks de ster van het gekleurde
haar. #dyedhair

GAME-KILLENDE APPS
DE BEAUTY-FILTER OP
ZOOM
Wist je dat er op Zoom een
functie bestaat ‘Mijn uiterlijk
retoucheren’? Je kunt er je
huid een gladder uitzicht mee
geven, ze lichter maken met
een mooiere teint. Om dit te
activeren, ga je naar 'settings’,
vervolgens klik je op de videotab
en daar vink je ‘Touch up my
appearance’ aan en daar ben
je: fris en monter als een jonge
filmster!

Neutrogena Skin360. Na een selfie analyseert de app meer dan
2.000 gezichtsparameters om de kenmerken van onze opperhuid te
definiëren (rimpels, sproeten, schoonheidsvlekjes). Vervolgens maakt de app
een 180°-gezichtsscan om de huid te diagnosticeren en tot slot stelt deze een
doeltreffende verzorgingsroutine voor. So easy!
Men’s Hairstyles. Het is het moment voor een andere kop. Met deze app doe je een
make-over van je haarsnit, -kleur en -lengte, en groei je een baard of snor. Het is echt
goed gemaakt en je kunt je een nauwkeurig idee creëren voordat de schaar erin gaat.
€ 2,29
Cool Guy. De app voor goed geklede kerels. Je kunt er je dressing mee reorganiseren,
je looks bewaren (om niets achteraan in een schuif verloren te laten gaan), je outfits
plannen, je koffers pakken en eventueel, nog wat shoppen. Kan nooit kwaad.
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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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MUSCLE
EEN ONDERSCHEIDEND TEKEN

‘Waar horloges de tijd meten, meten manchetknopen de eeuwigheid.
Manchetknopen gaan gepaard met gedenkwaardige momenten’, dat
is alvast de filosofie van de ntwerpse juweelontwerper David otlib,
diamantairszoon en -kleinzoon. Dit is wat je passie voor perfectie noemt.
davidgotlib.com
15
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TRENDS

OH MY LORD!
Dit seizoen is de mooie man stoïcijns. Humor is hem niet vreemd. Hoffelijkheid evenmin, want hij is de belichaming
van de goede manieren. Hij beknibbelt niet op zijn look die veilige havens opzoekt met vaste waarden als tweed, tartan,
leder en zijde. Je hebt het begrepen! Voor de wintertrends moet je dit jaar in Engeland zijn!

G

Nicolas Mauclet

entleman. Een ietwat uitgemolken concept dat
desondanks niet aan charme moet inboeten. Na de
overconsumptie en het
slaafs volgen van trends,
is het misschien dringend
tijd om terug te grijpen
naar de essentie van een klassieke stijl die niet onderhevig is aan de onverzadigbare veranderlijkheid
van de mode. Deze winter hebben zelfs de meest
uitgesproken urban merken (MSGM, Off-White)
een zekere vorm van erkentelijkheid aan het classicisme getoond. De terugkeer van de das, het driedelige pak, de cardigan, de leren handschoenen,
beige tonen, wol en ruiten wijzen op een garderobe die de ambitie heeft om weer duurzaam (ook
in de betekenis van blijvend) te zijn, zonder een zekere theatraliteit terzijde te schuiven. Achter deze
galante, beleefde verschijning, voert de gentleman
een verfijnd leven ten tonele met behulp van luxueuze en perfect bestudeerde kledingstukken. Een
goed uitgangspunt om onze stijl net dat ietsje authentieker te laten ogen!

Gentleman of dandy?
Waar ze beiden een weerspiegeling zijn van een
levensstijl geschoeid op elegantie, vernuft en
hoffelijkheid, onderscheiden ze zich door hun
enscenering. De gentleman is per definitie gereserveerd en discreet, terwijl de dandy extravaganter uit de hoek komt. Dat vertaalt zich ook in
de kleding. Hieronder het charmearsenaal van
de dandy: de zijden halsdoek, het pak met gevlamd motief, lang haar en de zachte vilthoed.
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DE CARDIGAN

Dit stuk, dat op het eerste gezicht streng oogt, maakt dit seizoen een
verrassende comeback. En we prijzen ons gelukkig! Nader beschouwd,
kan deze net een andere toon zetten in een wat stijvere stijl: door je
cardigan oversized, gekleurd of met een print te kiezen.

TODD SNYDER

HERMÈS

Y/PROJECT

€ 1. 00

HET BEIGE PALET

Zandkleur, warmbruin, donkerbruin en camel zijn
allemaal variaties op een look die elegantie en discretie
nastreeft. We aarzelen niet om het toon-op-tooneffect
te doorbreken met een das of zijden stola met
geborduurde paisley.

Wollen
mantel,
€1
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DE RUITJES
Ruitjes betekenen niet noodzakelijkerwijs dat je er als een opa uitziet. Om
het jong te houden, inspireren we ons op de defil van asablanca, het erg
aantrekkelijke Franse merk: een grote ruit gemengd met een barokmotief.
Het zit hem in de houding die je aanneemt!
€

0

LOEWE

CASABLANCA

€

DE STROPDAS
Eigenlijk is hij nooit weggeweest. We knepen alleen al te makkelijk onze lippen
samen als we hem daar netjes opgeborgen in onze lade tegenkwamen. ‘Het
zal voor een andere keer zijn!’ En dat is nu. Een date, een avondje uit of een
sollicitatiegesprek, je kunt hem nergens meer missen: de stropdas is het
belangrijkste accessoire van deze winter. We dragen hem voortaan om onze look
een shot nieuwe dimensie te geven. E tra verfijnd.
€1

Stropdas in marineblauwe zijde met doodskopmotieven,
€1
€ 00

OFF-WHITE

.

DE HANDSCHOENEN
Het is het detail dat het hele onderscheid
maakt: een mooi paar gekleurde
handschoenen. In leer of suède en lang,
onder je blazer of mantel gedragen voor een
gefronst effect. Helemaal van zijn tijd.

DIOR

DIOR

De handschoeninterpretatie van Kim Jones,
.
.
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EN ALS JE ZIN HEBT IN EEN LAAGJE MINDER ERNST?
Is klassiek minder je ding of ga je liever voor mate? Brits staat voor humor.
De overkanaalse stijl verdraagt best een laagje fun zonder alles overhoop te halen.

ROOD: DE WINTERKLEUR

at beter dan een felle kleur om het minder stoffig te
maken! De modeshows waren duidelijk: de must-kleur
wordt felrood. Als accent (sokken, sjaals) of als total look
(kostuum, blazer). Het is maar wat je aandurft.
€1 0

€ . 00
0

PRADA

GIVENCHY

€

DE SNEAKER

Een paar sneakers in een heel afgelijnd model
met een hint naar vintage geven de ideale twist
aan een afgeborstelde look. Je draagt ze het liefst
onder een kostuum. En met sportsokken!
Leren sneakers, Nike Blazer
€ 100

DE DEBARDEUR

Auw. Dat begint slecht. Denk je aan een oude
marcel? Wij gaan eerder voor ‘de mouwloze
trui’, die je makkelijk over om het even wat kunt
aantrekken. Bijvoorbeeld over een trenchcoat, op
voorwaarde dat-ie een veelkleurig motief heeft!
€

0

DE COWBOYHOED

Helemaal over the top. We hebben hem tijdens de laatste Pitti Uomo
op heel wat elegante hoofden gespot in de straten van Firenze. Wij zijn
er dol op!
€1
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DE VASTE WAARDEN VAN DE WINTERMODE

INVESTEREN IN KLEREN

D

Elisabeth Clauss

e werksweater voor in huis ruilen we
opnieuw in voor de blazer, geknipt op
maat van actie op alle vlak. We kunnen
maar beter wennen aan het idee dat
voortaan elk van onze aankopen ‘multidisciplinair’ zal zijn: gedaan met de
dwangmatige liefdes op het eerste gezicht De echte wintertrend is shoppen
om je mooi te voelen, zelfs al moet je binnen blijven, want je
wil toch snel iets gaan drinken voor de avondklok ingaat, zon-

der je te hoeven omkleden. Met een voorkeur voor kwaliteitsvolle stukken, weg van de gemakzuchtige loungewear. Voor
een dressing gevuld met kwaliteit voor alle omstandigheden,
om jarenlang te beminnen en bij te houden, want we hebben
begrepen dat we genoeg opeengestapeld hebben. Overmatig minimalistisch? Laat ons niet overdrijven. We houden het
bij de overweging dat elk nieuw stuk dat we dragen immer
en altijd een weerspiegeling is van de waarden die we koesteren. Investeren in het materiële én immateriële, zo denkt de
nieuwe consument.

€

De Bijenkorf
- Guccitrackpants
met
contrastband
€ 750

Hermès 0
0

Formule Chic

Hermès - Kalfsleren

€

broek met print - € 550

€ 1 .000

0

€ 1.000

Eric Bompard - Men - ronde hals
Noorse jacquard - € 450

Diamond Point
manchetknopen in
€ 0

- Men - Klassiek

De Bijenkorf

0

Hoodie met

€1

€

0

€ 0

€1

0

€

€ .100

€ 500

0
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SHOPPING

IN DE MILJONAIRSAFDELING
Voor hen die er heilig van overtuigd zijn dat het mooiste altijd het duurste is.
Nicolas Mauclet

Deze scheerset is zo mooi, dat
we hem alleen voor decoratie
houden.

Omdat onze Airpods recht
hebben op het allerbeste...
Leren Airpods-etui, Berluti,
€ 0

Noch beige, noch wit. Dit is
White, dat past bij alles!

De eer is aan de m/v/x die de
vlam laat branden...
Napoleonbuste in was, Cire
€1 0

Standaard voor scheermes
en -kwast in bamboe, Lorenzi
€ 0

ff-

Kussen met geborduurde hond,
€ 0

Bureaubenodigdheden om
elegant te werken.

mdat we altijd blijk willen
geven van transparantie.

Katoenen beddengoed voor
€

Vijfdelige leren bureauset,
€ 00

Bril in acetaat, The Reference
€ 0

jaalkraag, lange mouwen, riem
om de taille, rechte zoom: we
missen alleen nog de badkamer
uit carface.

aak van elke boswandeling
een giller met dit lok uitje.
Het ultieme moment om je
gezelschap te overbluffen en de
hele beestenboel aan je voeten
te krijgen.

aarschijnlijk een van de
duurste pokerspellen ter
wereld. In leer, messing,
marmer, paarlemoer en hout.
We missen alleen nog goud
en diamanten.

Kamerjas met Crete de Fleur€ 1.

ie is er op ifi s hoofd gaan
zitten? Niets gaat boven een
uwelen kussen om een
contrasterende toets aan te
brengen in een hedendaags
interieur.

Een muziekinstallatie die in de
lucht hangt? Voor een zweverig
en glazig geluid.
Doorzichtige luidspreker,
€ 1.000

itgesproken chic de
talismanarmband discreet onder
een kostuum gedragen!

Pokerspel met inlegwerk,
€1 .

€ 0

€ 1. 10
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‘The Perfect Aperitive
or E-peritive!’
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HUID EN HAAR

ALLES WAT JE ALTIJD HEBT WILLEN WETEN
OVER DE SEKSE VAN BEAUTYPRODUCTEN,
MAAR NOOIT DURFDE TE VRAGEN
itte en roze acons voor vrouwtjes, zwart voor de mannetjes. loemige parfums kunnen voor het ene, vetiver voor
het andere. chuilt er echt een andere alchemie achter deze verschijningsvormen? m met een gerust hart te kunnen
slapen - of dat nu onder een geëpileerde borst klopt of niet - vertelt dermatologe sabelle raipont ons het fijne ervan. f
cosmetica genderbepaald is, wilden we weten.
Elisabeth lauss
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Mannen hebben een taaie huid. Mogen we dit cliché
met huid en haar verslinden of is er iets van aan?
Dr. I.F.: Niet taaier, maar over het algemeen wel dikker
en vetter. et is overigens vooral omwille van dit laatste dat
ze vaak om raad komen voor huidproblemen door overmatige talgafscheiding. Daarentegen wordt de mannenhuid meer belast door het scheren. Daar bestaan specifiek
samengestelde verzorgingen voor.
Wat gebeurt er als een man dagelijks een vochtinbrengende crème gebruikt die voor vrouwen
bedoeld zijn?
Dr. I.F.: ijn huid zal in ieder geval zijn mannelijke
eigenschappen behouden. p zich is er geen probleem
om de producten van je levensgezellin te gebruiken. aar
antiverouderingscr mes voor vrouwen zijn vaak vetter, wat
problemen kan veroorzaken als je al een vette huid hebt.
Een vette huid heeft trouwens niet absoluut een hydraterende cr me nodig!
Zijn de bestanddelen echt anders, als we het parfum
buiten beschouwing laten?
Dr. I.F.: ehalve de geur en de packaging, verschilt
soms de te tuur mannen houden meestal niet van kleverige cr mes, in tegenstelling tot vrouwen. Daarom vind
je vaker vloeiende oplossingen en gels in het mannengamma.
En hoe zit het met de shampoos? Heeft het haar
specifieke noden?
Dr. I.F.: annen hebben vaker roos waarvoor ze een
aangepaste shampoo moeten kiezen. e hebben ook meer
haarverlies bij het ouder worden. pijtig genoeg is cosmetica niet heel doeltreffend om kaalheid te behandelen. ie
veel schilfertjes heeft op de hoofdhuid, kan hetzelfde probleem hebben in zijn baard, en zal daarom een antiroosshampoo of -zeep moeten gebruiken. De baard is in de
mode en er worden tal van verzorgende oliën aangeboden
let wel op om niet teveel vetten toe te voegen!
Heeft het zin dat deodorants genderspecifiek zijn?
Dr. I.F.: Deodorants zijn vooral seksebepaald door hun
parfum. De transpiratiewerende molecule, aluminiumzout, bevind zich zowel in deo s voor vrouwen als voor
mannen.
Wat zou, in beide gevallen, de beste anti-agecrème
zijn?
Dr. I.F.: onnecr me! aar spijtig genoeg gebruiken
mannen hem niet zo graag, omdat ze hem meestal te
vet vinden. De te tuur is nochtans sterk geëvolueerd en je
vindt vandaag vloeiende oplossingen, gels en verstuivers
die comfortabeler zijn dan cr mes. lobaal gezien kunnen
we ervan uitgaan dat de huid dikker is bij de man (zo n
20 in vergelijking met de vrouw), dat ze meer collageen
bevat en dat het collageenverlies bij de man gelijkmatiger
verloopt. Daarom veroudert hun huid later. erwijl de vrouwenhuid drastisch verdunt na de menopauze. aar door
minder zonnebescherming te gebruiken, verliest de man
toch een stuk voordeel!
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VERZORGING

SCHOONHEID ZIT NIET
ALLEEN VANBINNEN
De innerlijke schoonheid is misschien de voornaamste, maar goed zorg voor je dragen aan de
buitenzijde is ook een uitstekend middel tegen neerslachtigheid.
Elisabeth Clauss

IN DE NAAM VAN DE ROOS
De parfumeur Francis Kurkdjian heeft voor het nieuwe seizoen een mannenparfum
samengesteld dat erom smeekt alle geurende fijnheden van de roos blaadje voor blaadje
te ontleden. Een heldere wolk, tekenend voor een sterke identiteit met een heel hoog
verspreidingspotentieel. ‘l’Homme À la rose’ is de vrije interpretatie van de viriliteit die in de
roos schuilgaat. et eau de parfum mengt harmonieus orale houttonen, een akkoord van
pompelmoes en een concentraat van de Bulgaarse damastroos. Als hartnoot, aspecten van
amberhout, voor een wijde sensualiteit. Maison Francis Kurkdjian heeft het gendervraagstuk al
behandeld met het aconduo entle luidity, en dit nieuwe opus opent opnieuw de weg naar
een van zijn doornen ontdane hedendaagse parfumkunst.
Eau de parfum - Flacon 70 ml - € 175
franciskurkdjian.com
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BELGISCHE SCHOONHEIDS- EN WAARHEIDS-SERUMS:
EUCERIN HYALURON-FILLER
+ ELASTICITY 3D SERUM

CELESTETIC EGF PERFECT
Herstellende verzorging geschikt voor normale,
droge en/of rijpe huid. Dit serum is samengesteld
op basis van hyaluronisch zuur en epidermale
groeifactoren (E -prote nen) dringt snel en diep
in de opperhuid. Door de collageenproductie
te stimuleren, versnelt deze verzorging het
herstel van de cellen en werkt het in op littekens,
huidstrepen en onregelmatigheden van de huid,
en op de huidveroudering.

Deze antiverouderingsinnovatie onder de
vorm van dit lichte serum dat snel wordt
geabsorbeerd door een naar jeugdigheid
dorstende huid, wendt zijn vermogens
aan in drie krachtlijnen: een jonger uiterlijk
voor het gelaat na de vijftig dankzij
inwerking op de hyperpigmentatievlekken,
een verhoogde stevigheid - minder
uitgesproken rimpels - en een frisse teint,
met een effect van een vollere huid.

30 ml - € 89
celestetic.be/nl/egfperfect/

30 ml - € 39,90
nl.eucerin.be

LE LABO HAALT WELDAAD UIT DE TUIN
EEN NIEUWE GEZICHTSCRÈME EN EEN PLANTAARDIGE
REINIGINGSOLIE OP BASIS VAN BASILICUM
m het zomerse effect op de huid te verlengen, lanceert het in rasse opgerichte
Le Labo, twee producten die gebruikmaken van de weldadige werking van
basilicum een gezichtscr me waarin wij ons het favoriete kruid van de tomaat toeeigenen in een plantaardige mengeling van kamille, sheaboter en appelextracten.
ij voedt, effent en geeft ons een uweelzachte huid. De reinigingsolie voor
het gelaat - vegan zoals je kon verwachten - is een mi van marula-, argan- en
olijfolie. Voor een reine, zachtere, gehydrateerde en gestimuleerde huid dankzij de
antioxidantwerking. Op onze huid is het weer lente.

EEN NIEUW CITROENSAPJE
Dezelfde nicheparfumeur lanceert een nieuwe ity
Exclusive: Citron 28, een parfum dat de sfeer van
Seoel ademt. Tot 30 september is deze geur, samen
met de andere ity E clusives van het merk, e clusief
beschikbaar in België in de Antwerpse boetiek. Pittig en
gevitamineerd. .
Le Labo, Citron 28, 100 ml, € 415 of 500 ml, € 1.480
lelabofragrances.com

Le Labo, Basil Face Lotion, 60 ml, € 38 en Basil Face Cleansing Oil, 125 ml, € 34
lelabofragrances.com
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ONDER HET MASKER, DE GLIMLACH
Om je goed in je vel te voelen en je sociale geloofwaardigheid te versterken, is een perfect gelijnde glimlach veel meer
waard dan een kostuum met een onberispelijke snit. Vergeet het inbinden van je gebit met ijzerdraad. Het had zijn
charme, maar de tijden zijn veranderd. Wil je weten hoe we tandcorrectie vandaag aanpakken?
Elisabeth Clauss
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E

en glimlach aandurven met je tanden bloot
is een beetje zoals parachutespringen, de
ware liefde of een nieuwe taal leren: het is
nooit te laat om eraan te beginnen. De ijzeren plaatjes van vroeger worden geleidelijk
aan vervangen door pijnloze en zo goed als
onzichtbare gootjes, die de tanden uitlijnen
en het ego doen schitteren. Het is een techniek die in de jaren 90 in Duitsland is ontstaan, en daarna in de
VS door de firma Align Technology verder is ontwikkeld onder
de naam ‘Invisalign’. De laatste drie jaar levert deze techniek
zelfs betere medische resultaten op dan plaatjes.

De mening van de professional
Alexandre Verheyleweghen, afgestudeerd aan de Canadian
Board of Orthodontic, oprichter van Perfect Smile Orthodontics* in Waterloo, en een van de wegbereiders in België, heeft
voor deze innovatieve tandheelkunde gekozen na de mogelijkheden van de ‘klassieke’ gebitscorrectie te hebben verkend.
De foltertandartspraktijken zullen voortaan op een houtje
moeten bijten. In deze lichte en mooi vormgegeven praktijk
waar de inrichting neigt naar hedendaagse kunst, wordt bijzondere aandacht besteed aan de pedagogische dimensie
van het vak: je begrijpt waar het om draait, je krijgt inzicht in
de stappen die ondernomen worden en je ziet via een digitale
projectie welk resultaat je mag verwachten. Uit ervaring stelt
de arts vast dat deze techniek minder pijnlijk is dan plaatjes:
‘In het begin zijn de tanden lichtjes gevoelig, maar er wordt

minder kracht gebruikt om uit te lijnen en de druk is veel gecontroleerder dan met de oude technieken.’ Om optimaal resultaat te halen, is het belangrijk om de uitlijners 22 uur per
dag te dragen en ze alleen maar uit te doen om te eten en
je tanden te poetsen. Dat biedt een dubbel voordeel: je kunt
eten wat je wilt en je poetst je tanden doeltreffender.

Echt onzichtbaar
‘Het voornaamste voordeel naast het relatief snelle resultaat,
is de grotere discretie.’ De ‘gootjes’ worden zo nodig boven en
onder geplaatst en zijn perfect geschikt voor kinderen. De onzichtbare beugels corrigeren het gebit met zachte, maar bestendige kracht.’ Gedaan met vervelende tandafdrukken met
roze pasta die je doet kokhalzen: de afdrukken worden digitaal genomen. Het gebit wordt fotografisch opnieuw samengesteld en software stelt een uitlijning voor. Op basis daarvan
wordt een reeks gootjes gemaakt. Je vervangt ze ongeveer
wekelijks. Maar je hoeft niet telkens terug naar de tandarts. Je
gaat naar huis met een evoluerende set, die je zelf plaatst, tot
een volgende afspraak. Er zijn geen onbehandelbare gevallen: voortaan kunnen alle onvolkomen occlusies (onvolmaakte uitlijning van de tanden) worden behandeld. Het goede
nieuws? De behandelingsduur is potentieel korter dan met
een klassieke beugel, en je bespaart je de spoedraadplegingen na ijzerdraadverwondingen en de ontstekingen aan je
tandvlees en de binnenkant van je wangen. Voor courante
tandverzorging doe je gewoon even het gootje uit, laat je het
gaatje vullen of om het even welke behandeling uitvoeren en
plaats je het terug. Zo simpel.
Om je in alle zachtheid en pijnloos voor te bereiden op een
gelukkig leven waar je geen masker meer nodig hebt, alleen...
rechte tanden.
Praktisch: de terugbetaling van de ziekenkas is dezelfde als
voor plaatjes. De prijs en de behandelingsduur zijn geval per
geval anders, maar gemiddeld heb je tussen 14 en 28 gootjes nodig voor een basisbehandeling die 2.850 euro kost.
Ter vergelijking: een behandeling met plaatjes wordt op zo’n
.000 euro geraamd met prijzen die kunnen oplopen dat je
ervan gaat knarsetanden.
*orthoperfectsmile.be
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ICONIC
EEN SLOGAN MEE MET ZIJN TIJD

Trouw aan zijn dna en 10 jaar na de oprichting van zijn gelijknamige bedrijf
‘Demain, il fera jour’ brengt David Carette een collectie uit met kloten aan
zijn lijf. Na de sweat, een gevestigde waarde die een aantal jaar geleden is
ontstaan, de nieuwe modellen met een goede snit (heuptas, muts, sporttas,
bokser-handwikkels...). Een merk van hier, wereldwijd begeerd.
demainilferajour.com
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STORY

DUEL AAN DE TOP
MAYWEATHER / PACQUIAO
Een inkijkje in een van de mooiste rivaliteiten uit de geschiedenis van de sport.
Floyd Mayweather Jr. en Manny Pacquiao hebben bij elkaar opgeteld een twintigtal wereldtitels en
meer dan 100 overwinningen in de wacht gesleept.

Z

Boris Rodesch, Illustratie A. Kool

e staan bekend als de twee grootste talenten van hun generatie. Vanaf het moment
dat ze in 1998 voor het eerst wereldkampioen worden, blijven ze meer dan twintig jaar
aan de top. Floyd Mayweather Jr. is een Amerikaans bokser, geboren op 27 februari 1977
in Grand Rapids, Michigan. Manny Pacquiao,
op 17 december 1978 geboren als Emmanuel Dapidran Pacquiao in Bukidnon op het eiland Mindanao, is
een bokser uit de Filipijnen en tevens sinds 2010 senator in dat
land. Floyd Mayweather, eerst ‘Pretty Boy’ en daarna ‘Money’
genoemd, wordt zesmaal wereldkampioen in vijf verschillende

gewichtscategorieën. Gedurende zijn carrière als profbokser
wordt hij niet één keer verslagen. Hij wint 50 wedstrijden, waarvan 27 met een knock-out. Manny Pacquiao, alias ‘Pacman’, is
de enige bokser in de geschiedenis die wereldtitels wint in acht
verschillende gewichtsklassen. Hij behaalt 62 overwinningen
waarvan er 39 voortijdig eindigen, verliest 7 wedstrijden en 2
blijven onbeslist.
Liefhebbers van de edele sport van boksen moeten lang wachten op de confrontatie van de twee beste boksers uit de beginjaren van de 21ste eeuw, ook wel ‘bokswedstrijd van de eeuw’
genoemd. Deze vindt uiteindelijk plaats op 2 mei 2015 in de
MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

32

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

NL_032-033-Duelausommet_PA.indd 32

09/09/2020 13:22

Een jeugd in de oorlog of een jeugd
omgeven door heroïnespuiten

de WBC-titel lichtgewicht in 2002, WBC-superlichtgewicht in 2005 en
-,
-,
- en
-weltergewicht in 200 . n 200 verslaat hij in
de meest betwiste wedstrijd uit zijn carri re olden oy, scar De La
Hoya, voor de WBC-titel bij de superweltergewichten en de bokser
uit Manchester, Ricky Hatton voor de WBC-titel bij de weltergewichten. Daarna trekt de Amerikaan zich tot ieders verbazing terug uit de
bokswereld zonder zijn titels te verdedigen. In 2009 pakt hij de handschoenen weer op.
Manny, de gevreesde linkshandige die voortdurend in beweging is
met zijn spectaculaire maar gewaagde stijl, zit ondertussen niet stil.
In 1999 wint hij de WBC-titel bij de superbantamgewichten, in 2001
de IBF-titel bij de superbantamgewichten en in 2005 en 2008 de internationale WBC-titel bij de supervedergewichten. In hetzelfde jaar
sleept de Filipijn ook de WBC-titels bij de supervedergewichten en bij
de lichtgewichten in de wacht.
Het is 2009 en beide boksers staan aan de top. De bokswereld verheugt zich op een directe confrontatie tussen beide mannen, die erin
slagen om de aandacht van het grote publiek af te leiden van de overheersende categorie van de zwaargewichten.

Het boksen zit Floyd Mayweather Jr. in het bloed. Zijn vader met dezelfde naam was ook professioneel bokser bij de middengewichten,
terwijl zijn oom Roger Mayweather wereldkampioen WBA bij de supervedergewichten en WBC bij de superlichtgewichten was. Floyd
groeit op in de ring. Zijn vader neemt hem mee naar de sportschool
en als hij 7 jaar oud is, krijgt hij zijn eerste paar bokshandschoenen.
Hij groeit op in een probleemwijk met een dealer als vader en een
drugsverslaafde moeder. Als hij 16 jaar oud is moet zijn vader een
gevangenisstraf uitzitten. De jongen wordt aan zijn lot overgelaten,
slechts gesteund door zijn grootmoeder, die dan al een groot bokser
in hem ontwaart.
Manny Pacquiao brengt zijn jeugd door in de Filipijnen tijdens de oorlog. Met zijn oudere zus en twee jongere broertjes woont hij in een
hut gemaakt van palmbladeren. Zijn vader is afwezig en zijn moeder kan de eindjes niet aan elkaar knopen. Manny is gedwongen met
school te stoppen in het zesde leerjaar. Hij verkoopt oliebollen op
straat en heeft maar de helft van de tijd te eten, toch besluit hij een

'Of jullie me nu wel of niet mogen,
jullie zullen me zien boksen!'

carrière als amateurbokser te beginnen om te voorzien in het onderhoud van het gezin.

Olympisch brons en achterdeurtjes

In 2007 roept Floyd Mayweather Promotion in het leven. Hij is eigen
baas. Als een zakenman regelt hij de organisatie en de promotie van
zijn wedstrijden zelf. De niet zo geliefde, arrogante bokser en meester
in trashtalk laat zich in zijn hoek van de ring omringen door beroemdheden als Justin Bieber of 50 Cent. Daarnaast is hij de best betaalde
atleet ter wereld. Manny voegt zich in 2008 bij het Top Rank-team
van de legendarische bokspromotor Bob Arum, waar Floyd net vertrokken is. Het uitdagende gedrag van de bokser die voortaan Floyd
‘Money’ Mayweather genoemd wordt, staat in schril contrast met
het karakter van ‘Pacman’, een toegewijd christen, acteur, zanger en
halfgod in zijn eigen land, ondanks zijn imagoschade door homofobe
uitlatingen en zijn reputatie van gokker en rokkenjager. Beide boksers
willen graag de strijd aangaan met elkaar, maar ze hebben te maken
met chaotische onderhandelingen die zes lange jaren in beslag nemen. Wanneer in 2015 de door Floyd als ‘wedstrijd van de eeuw’ aangekondigde match eindelijk een datum heeft, zijn velen van mening
dat de confrontatie vijf jaar te laat plaatsvindt. De Filipijn is 36 jaar oud,
de merikaan . bjectief gezien zijn ze niet meer op de top van
hun kunnen. ndanks de bezwaren van enkelen wordt dit voor die
tijd de meest lucratieve wedstrijd in de geschiedenis van het boksen.
De cijfers doen duizelen. De wedstrijd zal in totaal bijna 700 miljoen
dollar genereren, waarvan 410 miljoen dollar aan pay-per-view en dat
alleen al in de Verenigde taten. oney haalt hiermee de grootste
cheque uit de geschiedenis van de sport binnen met een geschat bedrag van 180 miljoen dollar tegen 120 voor ‘Pacman’! En toch is deze
langverwachte wedstrijd een echte op. Een berekenende uiterst
defensieve Mayweather staat tegenover een door een schouderblessure verzwakte Pacquiao, die zich meer offensief opstelt maar minder doelgericht. Resultaat: 12 saaie rondes met aan het eind Floyd als
winnaar bij unanieme beslissing van de scheidsrechters. Tegelijkertijd
haalt hij drie
-,
- en
-kampioenschapsriemen binnen
bij de weltergewichten.
In 2017 haalt Floyd ‘Money’ Mayweather opnieuw de krantenkoppen
wanneer hij wint van MMA-stervechter Connor McGregor in een wedstrijd die he money fight werd genoemd. n 20 9 is acman met
zijn 40 jaar en 7 maanden de oudste WBA-kampioen bij de weltergewichten in de geschiedenis. Hoe gek het ook klinkt, er zijn nog steeds
mensen die hopen op de ultieme confrontatie tussen beide legendarische boksers. We houden onze ogen en oren open!

Floyd begint zijn carrière als amateurbokser in 1993. Met zijn toen al
snelle en doelgerichte tactiek en een uitzonderlijke verdediging, geërfd
van zijn vader, wint deze jongeman met zijn explosieve harde stoten
driemaal de nationale Golden Gloves in 1993, 1994 en 1996. In datzelfde jaar voegt hij zich bij het Amerikaanse amateurboksteam, dat zich
kwalificeert voor de

lympische pelen van tlanta. n de halve finale

lijdt hij zijn laatste nederlaag, maar toch weet hij de bronzen medaille
bij de vedergewichten in de wacht te slepen. Met 86 overwinningen op
zijn naam tegen 6 verloren partijen wordt ‘Pretty Boy’ in oktober 1996
professioneel bokser. Na twee jaar behaalt hij zijn eerste WBC-wereldtitel in de categorie van de supervedergewichten.
Manny op zijn beurt gaat op 14-jarige leeftijd naar Manilla om daar
als amateurbokser aan de slag te gaan. Hij leeft er in extreme armoede en slaapt 's nachts in een sportschool. Deze jonge bokser met een
zeer agressieve boksstijl speelt de ene na de andere wedstrijd met als
resultaat 60 gewonnen en 4 verloren wedstrijden. ‘Pacman’ besluit
daarop, op zestienjarige leeftijd, om als professioneel bokser aan de
slag te gaan, hoewel hij weet dat je 18 moet zijn om een licentie te
kunnen krijgen… Het verhaal gaat dat hij te licht was voor de categorie
lichtvlieggewicht en dat hij daarom bij het wegen extra gewichten in
zijn zakken deed en bovendien moest boksen met extra zware handschoenen. Hij sleept overigens 11 overwinningen in de wacht, waarna
hij voor het eerst een nederlaag lijdt door een knock-out en vervolgens
overgaat naar de categorie vlieggewicht. De Filipijn heeft het ritme te
pakken en sleept de Aziatische kampioenschapsriem binnen, waarna
hij in 1998 WBC-wereldkampioen wordt in deze categorie.

De legende neemt vorm aan
In de beginjaren van de 20ste eeuw halen onze twee rivalen wereldtitel na wereldtitel binnen.

anny is naar de Verenigde taten vertrok-

ken, waar hij getraind wordt door de voormalig Amerikaanse bokser,
Freddie Roach. Floyd wordt met tussenpozen gecoacht door zijn oom
en zijn vader. Hij ontpopt zich als een ‘cerebral boxer’ met een fenomenaal oog. Hij gaat methodisch en als een chirurg te werk en neemt
geen risico's. Hij zet nog meer overwinningen op zijn naam en wint
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MILES x BMW

TRADITIE
De nieuwe BMW 4-Reeks Coupé, die onlangs werd onthuld, pakt uit met een sterk design. Een raszuivere
en krachtige vormtaal, waaraan sommigen misschien even zullen moeten wennen, maar die wel nog altijd
aansluit bij de evolutie van de codes zoals BMW die al bijna 90 jaar toegepast.

W

e schrijven september 2019, op het autosalon van Frankfurt. Adrian Van Hooydonk, designhoofd van de BMW Group, onthult zijn
nieuwste creatie en omschrijft die als volgt: ‘De BMW Concept 4 belichaamt de esthetische essentie van het merk BMW. Hij combineert
perfecte proporties met een helder en precies design.’ Een jaar later
is de BMW 4-Reeks Coupé in productie genomen, met hetzelfde
woeste aangezicht en imposante radiatorrooster als de BMW Concept 4, waarover het afgelopen jaar zo veel inkt is gevloeid.... Een
assertief gezicht, dat de evolutie van het model symboliseert, maar tegelijkertijd naadloos aansluit
bij de referentiemodellen van de Beierse constructeur, zoals de iconische vooroorlogse BMW 328 of
de BMW 3.0 CS Coupé van de jaren 70.

BMW 328: DE LEGENDE
Midden jaren 30 presenteerde BMW een van de modernste op
grote schaal geproduceerde roadsters van zijn tijd. De BMW 328
pakte uit met een koetswerk dat op een lichtgewicht chassis was
gelast, met speciale aandacht voor stroomlijn en prestaties. Voorin
lag een zescilindermotor met drie carburatoren, een cilinderinhoud
van 1.900 kubieke centimeter en een maximumvermogen van
maar liefst 80 pk. De krachtbron ademde door twee lange, verticale
luchtinlaten... die zeker nog niet geassocieerd konden worden
met ‘nieren’. Als meervoudig winnaar van de meest prestigieuze
autosportevenementen heeft de BMW 328 Roadster aanzienlijk
bijgedragen tot de sportieve reputatie van BMW. Zijn sterke
stilistische persoonlijkheid had hij met name te danken aan zijn
imposante grille en ronde koplampen.

BMW 503: DE ELEGANTIE
In de jaren 50 wist Mercedes-Benz met zijn 300 SL ieders
aandacht te trekken. Maar het duurde niet lang voordat BMW
terugsloeg met de BMW 503, een prachtige 2+2-coupé met
een elegant silhouet en verfijnde rondingen. Deze coup was
gericht op sportief grand tourisme en had een schitterende,
140 pk sterke V8 met carburateurs onder zijn lange motorkap.
Daarachter bood het interieur alle luxe en comfort die
indertijd verwacht werd van een prestigewagen. De BMW 503
betekende als Coupé én Cabriolet een belangrijke mijlpaal in
BMW’s designgeschiedenis. Bovendien leidde hij rechtstreeks
tot de sublieme BMW 507 Roadster, nog zo’n designicoon.
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BMW 3.0 CS: DE BEVESTIGING
ij het begin van de jaren zeventig zette
zich definitief op de kaart in het segment van
de coupés. Eerst met de BMW 2000 CS (met vier cilinders), vanaf 1968 met de BMW 2800 en
BMW 3.0 CS, allebei uitgerust met een zes-in-lijn. Ook hier zien we een imposante grille, met
in het midden twee verchroomde nieren die irten met de (metalen) bumper - een element
dat de toenmalige stilisten voor de gelegenheid zelfs moesten aanpassen. Van een afstand is
de strakke blik van het model meteen herkenbaar. Dit is dan ook een model waarmee BMW
onder meer een echte merkidentiteit wist op te bouwen. Bij wijze van apotheose bracht de
constructeur ook een raceversie uit van de BMW 3.0 CS, onder de naam CSL (met de L van
Leichtbau of ‘lichte constructie’). Een model dat al snel een legendarische status verwierf en
dat ook gehuldigd werd met de creatie van een Concept Hommage... waarvan we vandaag
enkele stijlelementen terugvinden in de trekken van de nieuwe BMW 4-Reeks Coupé.

BMW 2002 TURBO: SPORT IN ZIJN ZUIVERSTE VORM
Als ultieme evolutie van de 1600 ti, 2002 en 2002 ti werd in 1973
de BMW 2002 Turbo op de weg losgelaten. Hij werd aangedreven
door een 170 pk sterke turbomotor: een primeur voor een Europese
auto die op grote schaal gebouwd werd. Zijn koetswerklijnen zonder
franjes, zijn relatief compacte afmetingen, zijn brede wielkasten en
zijn raszuivere radiatorrooster verleenden hem al snel de status van
stijlicoon. Een charisma dat nog werd vergroot door het ‘2002 turbo’-opschrift op de bumperspoiler... in spiegelschrift om vlot afgelezen
te kunnen worden in de achteruitkijkspiegel van voorliggers. Hoewel
hij zich er ook mee in de kijker reed bij de ordediensten uit die tijd, bekende de
2002 urbo duidelijk kleur en zette hij
definitief
op de kaart als constructeur van sportieve coupés.
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BMW 635 CSI: HET TOPSEGMENT
De BMW 6-Reeks werd gelanceerd in 1976 en verwierf zijn sportieve adelbrieven enkele maanden later, met de komst van de BMW 635 CSi.
Deze 2+2-coupé wierp zich op als een rechtstreekse concurrent van de Porsche 928, Mercedes SLC en Jaguar XJ-S. Met zijn zescilindermotor van
218 pk kon hij in amper 7,3 seconden van 0 tot 100 km/u spurten en haalde hij een topsnelheid van 220 km/u op de Autobahn. De BMW 635 CSi
Coupé, met een koetswerkdesign van de Fransman Paul Bracq, pakte uit met de typische haaiensnuit van de allersportiefste BMW’s. Hij zou een
mooie carrière beleven, tot 1989, toen hij plaatsmaakte voor de BMW 8-Reeks en zijn in de motorkap verborgen opklapbare koplampen.

BMW 3-REEKS (E21):
AFLOSSING VAN DE WACHT
De BMW 3-Reeks E21, de eerste van
een modelreeks waarvan BMW nu de
zevende generatie op de markt brengt,
volgde midden jaren 70 de BMW 2002
op. Met zijn gamma dat uitsluitend een
tweedeursversie omvatte, zette de BMW
3-Reeks de coupétraditie voort, terwijl
hij tegelijkertijd een stap voorwaarts
zette op het vlak van functionaliteit en
gebruiksgemak. De E21 kon weliswaar
niet prat gaan op de uitstraling van zijn
opvolger, de E30, maar wist BMW toch
weer wat meer naambekendheid te
geven, zowel in de autosport - met zijn
indrukwekkende roep -raceversies als op de markt van de sportieve
gezinsauto’s.
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BMW M3 (E30): DE ATLEET
BMW vernieuwde zijn 3-Reeks in 1982 en wilde tegelijkertijd zijn aanwezigheid in de autosport versterken. Zo werd in 1986 de BMW M3
E30 geboren, de eerste hengst in een voor de competitie ontworpen lijn van volbloeden, waarvan BMW minstens 5.000 exemplaren zou
produceren om zijn deelname aan het wereldkampioenschap voor toerwagens te valideren. Zijn 195 pk sterke viercilindermotor maakt vandaag
de dag minder indruk dan zijn verbrede wielkasten en grote achterspoiler. Niettemin wist de BMW M3 zich te ontpoppen als een absolute
referentie onder de sportwagens van zijn tijd. Een imago dat zeker ook de volgende BMW M4 zal willen nastreven...

BMW 4-REEKS (G22):
DE CLIMAX T
Net zoals zijn voorgangers heeft de nieuwe
BMW 4-Reeks Coupé weer een verticale
oriëntatie gegeven aan zijn grille. Het
beroemde paar nieren dat de huisdesigners zo
na aan het hart ligt, is nog altijd van de partij.
De grille steekt wat meer naar voren dan we
gewend waren, en is met meer zelfvertrouwen
geïntegreerd in de bumper. In dat verband
moeten we erop wijzen dat het model twee
verschillende gezichten kan aannemen,
naargelang het gaat om een sportievere
dan wel chiquere variant. Op de M Sportversie is de bumper aan de zijkanten meer
opengewerkt, waardoor de aerodynamische
kwaliteiten worden versterkt en de motor
efficiënter gevoed kan worden met frisse lucht.
De andere bumper, die minder ingesneden is,
onderstreept de elegantie van het lijnenspel
door te kiezen voor kleinere luchtinlaten en
subtieler te harmoniëren met het koetswerk.
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INTERVIEW: STÉPHANE DE GROODT

STÉPHANE DE GROODT,
EEN MAN VAN ZIJN TIJD
Deze russelse auteur, acteur, filmmaker en autocoureur bedenkt telkens opnieuw een andere versie van zichzelf en
heeft onlangs, in een samenwerking met zijn vriend-chocolademaker ierre arcolini, zijn gamma confituren gelanceerd
onfiNure (een woordspeling op confinement , dat onze ranstalige landgenoten gebruiken voor lockdown )

©Triptyque by Sebastien Van de Walle

oris odesch
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Vertel ons meer over dit solidariteitsproject dat je tijdens de

Ben je ontvankelijk voor het selfies-gebeuren? Of leef je liever

lockdown hebt gelanceerd!

onzichtbaar?

n plaats van de coronacrisis te becommentariëren, had ik zin

a, ik ben beschikbaar. k ben er allemaal zo laat mee in con-

om bij te dragen tot het collectieve elan door dit goede doel vorm
te geven.

tact gekomen. k knijp me nog steeds in de arm wanneer ik een

et idee bestond erin om elke pot confituur te verbinden

met een persoonlijkheid uit de ranse cinema die ons zijn fruit bezorgt. arole

ou uet heeft bijvoorbeeld de passievrucht gekozen,

Virginie Efira vijgen en Dany oon rabarber... ierre heeft vervolgens
de vrije hand gekregen om de vruchten op zijn eigen manier te verwerken. e vindt het hele gamma op zijn website, maar ook in de
rekken bij de russelse delicatessenwinkel

fantastische rol krijg voorgesteld of als ik zie dat iemand mijn boeken koopt. k kan de mensen niet genoeg bedanken die me gebracht hebben tot waar ik vandaag sta. Daarentegen heb ik vrienden uit het vak die een hekel hebben aan selfies. k kan dat wel
begrijpen en tegelijkertijd niet helemaal, want ik ga ervan uit dat
dit deel uitmaakt van het spel.

ob of bij traiteur Dans

la or t en La rande Epicerie de aris .

Wat vind je het lastigste aan beroemd zijn?
oms wordt de afstand wel heel klein, wanneer mensen aan-

Hoe kijken de mensen vandaag naar jou in vergelijking met de

nemen dat je hen toebehoort, omdat je beroemd bent en in hun

tijd dat je nog een anonieme piloot was?
k heb ondervonden wat mediatisering betekent zodra ik races begon te winnen, interviews moest afleggen, mijn gezicht in de
kranten zag, handtekeningen ging uitdelen

buurt bent. et soort familiariteit van mensen die je direct kussen of
tutoyeren, dat werkt op mijn zenuwen.

aar de mediatisering

van tv en film neemt nog andere afmetingen aan. oen ik piloot was,
moest ik ervan kunnen leven en ik deed meer moeite dan vandaag.
egenwoordig heb ik de neiging om me op de achtergrond te begeven, want hoe meer ik in de schijnwerpers sta voor wat ik doe, hoe

Hoe omschrijf je beroemdheid?
et woord wordt vaak misbruikt.
geschiedenis geschreven, zoals
merikaanse sterren. n

meer ik me in de schaduw plaats voor wie ik ben. De blik van de anderen is veranderd met het schrijven, met mijn boeken. Dat literaire

merika heb je sterren. Dat zijn mensen

waar je geen toegang toe hebt. Leonardo Di aprio is zo n star, maar
eigenlijk zijn er niet veel.

succes heeft de aandacht met reuzenschreden doen toenemen.

eroemde mensen hebben

inston hurchill, of het gaat over

et zijn mensen die gevierd worden, bijna

aanbeden. elf ben ik tot op een zekere hoogte beroemd, maar ik
ben geen celebrity en ik heb geen zin om daar in mee te gaan. k wil
geen standbeeld zijn.

Hoe kijk je tegen die carrièreswitch aan?
k heb me altijd meerdere versies van mijn leven voor ogen gehouden. oen ik jonger was, wou ik absoluut autoracer worden, maar
ik dacht al aan schrijven of toneelspelen of acteren voor de camera.
k ben nog altijd autocoureur in mijn hart in die zin dat ik me nog altijd competitief opstel en ernaar streef om wedstrijden te winnen. k

Het beeld dat je in de media van jezelf ziet, stemt dat overeen
met hoe je jezelf ziet?
k antwoord wel graag op sommige vragen die me gesteld
worden, want zo ontdek ik mezelf ook.

heb nooit die geestesgesteldheid de rug toegedraaid en nog minder

ls journalisten hun werk

goed doen en hun weergave in de kranten me weerspiegelen, dan

de persoon die ik was. et is eigenlijk geen carri reswitch, maar een

zeg ik goed gedaan. Vergelijk het met een karikaturist die je portret

voortzetting van dromen die ik als kind al koesterde.

tekent. emand anders maakt zich jouw beeld eigen.

el, net zoals

er goede en slechte karikaturisten zijn, heb je goede en slechte journalisten.

Welk deel van jouw traject maakt je het meeste trots?

aar ik moet toegeven - zelfs al kan zoiets snel veranderen -

dat ik het geluk heb om positief onthaald te worden door de media.

ijn kinderen, mijn twee dochters. k heb moeite om trots te

De journalisten heb het nogal goed voor met mij.

zijn over wat ik doe, want met trots ga je op je lauweren rusten. En
rust roest. k ben vooral heel blij dat ik mijn kinderdromen heb waargemaakt. Er zijn natuurlijk momenten uit mijn carri re waar ik niet

Wat antwoord je aan hen die zeggen dat ‘beroemdheid mooi

trots op ben, maar dat hoort erbij.

maakt’?
ver het algemeen word je niet beroemd op je
je puberteit ben je niet altijd op je mooist.

Had je als jongere een idool of een rolmodel?
k was heel gevoelig voor het discours van ac ues rel. k heb

is het niet zozeer de beroemdheid die mooi maakt, maar wel het

hem ontdekt via mijn schoonvader, een onderzoeker die indruk op
me gemaakt heeft met zijn geleerdheid.

feit dat je geluk hebt, vooral als man, om mooier te worden met de

f het nu in zijn liederen

leeftijd. e kunt beroemde mensen volgen in de media waardoor

was, in zijn woorden of de manier waarop hij zong, er was altijd een

je makkelijk een vergelijking kunt maken, maar in principe kun

soort overlevingsdrang in elk moment en bovenal, een discours over

je dat voor iedereen doen.

het leven. Dat is bepalend geweest voor de manier waarop ik naar
de dingen kijk, opsta en ervoor ga, risico s neem.

aangezien het per definitie een verleidersvak is, zijn de mensen

ijn

aantrekkelijk. Dat uit zich vooral in de manier waarop je het vak

favoriete lied is trouwens La u te (de zoektocht, nvdr.).

benadert en niet door dik te gaan doen. Daar zie je de schoon-

n de sport is acky ck mijn voorbeeld, een levende legende met
klasse. De tred die hij erop nahoudt is te gek.

heid. ac ues rel was mooi door zijn intelligentie, door zijn manier

ij is natuurlijk een

waarop hij in het leven stond en door zijn fascinerende denkwij-

autocoureur, maar hij heeft de persoonlijkheid van een film- of een
stripheld.

ensen worden beter met de leeftijd.

Nu maakt beroemdheid mooi als je verleidelijke dingen doet. En

et gevaar bestaat

erin bij de pakken te blijven zitten , dat komt allemaal van rel.

en tijdens

et de tijd die verstrijkt,

ze, terwijl hij fysiek gesproken niet binnen de gewone schoon-

ij heeft een uitzonderlijke carri re doorlopen en toch is

hij heel bescheiden gebleven. Daarom heeft hij het zover geschopt.

heidsnormen viel.

etzelfde voor erge ainsbourg.

escheidenheid is van belang. Door jezelf elke dag opnieuw in vraag
stellen, kun je succesvol worden in je vak.

et is een afgezaagd

Als afsluiter, wat betekent het een man te zijn in 2020?

deuntje, maar verworvenheden heb je nooit, nooit, nooit.

ro vrouwen zijn!
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LIFE
OOK DE FIETS MAG IETS HEBBEN

Kracht, techniek, innovatie, design. De speedpedelec ST5 LTD (Limited Edition)
van Stromer combineert de vork met omgekeerde dempers van Wren Sports,
zwevende zadelpin van Kinekt, een Syno Sport-motor van 850 watt, en vooral
een autonomie tot wel 0 kilometer en een trapondersteuning tot
km u,
versnellingen en speciaal ervoor ontworpen irelli ycl-e-banden en specifieke
uitrusting allerhande.
Stromer, € 11.190
stromerbike.com
41
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HORLOGES

GEEF JEZELF WAT TIJD
De hier getoonde horloges zijn zeker meer dan ‘eenvoudige’ modeaccessoires. Het valt niet te ontkennen dat het horloge
dat iemand draagt van grote invloed kan zijn op de eerste indruk... Kunnen we hieruit concluderen dat horloges iemand
aantrekkelijker kunnen maken? Terwijl je nog even nadenkt over deze vraag, tonen wij alvast zes modellen met de kracht om
op tal van plaatsen de show te stelen.
Maxime Pasture

MOOI (M/V/X)… OP HET STRAND
BREITLING SUPEROCEAN HERITAGE 57

MOOI (M/V/X)... IN HET WATER
ORIS CARYSFORT REEF LIMITED EDITION

nderdaad het is al weer herfst, maar wat maakt dat uit? Een inke teug gezonde zeelucht is nooit te versmaden, toch? En dan bij
voorkeur met de nieuwe Breitling Superocean Heritage 57, geïnspireerd op de ongedwongen levensstijl van surfers uit de jaren
50 en 60. Wij zijn vooral gecharmeerd door het model met de
veelkleurige wijzers, in een beperkte oplage van 250 stuks. In de
woorden van Georges Kern, algemeen directeur van Breitling, is
dit model ontwikkeld ‘voor wie zoekt naar iets dat net een beetje
afwijkt van het gangbare; voor wie graag een mooi horloge draagt,
maar niet afkerig is van een beetje kleur om de pols.’ Daarnaast
heeft het horloge nog een ander opvallend kenmerk: de bidirectionele bolvormige bezel lijkt uit de horlogekast van 42 mm te
komen. Kortom, met dit model val je zeker op! De horloges zijn
uitgerust met een automatisch uurwerk met een reservegang van
2 uur en met een chronometerfunctie gecertificeerd door het
(het officiële witserse controleorgaan voor chronometers).
De prijs? Vanaf . 00 euro (lederen band met gesp). De andere
modellen van de Superocean Heritage 57 collectie hebben prijzen
tussen 4.120 en 5.400 euro.

Van het strand gaan we naar de oceaan, waar Oris zich al jaren voor inzet.
et merk uit
lstein (een klein plaatsje in witserland) laat dit nogmaals zien met hun derde horloge dat geproduceerd wordt ter ondersteuning van het Coral Restoration Foundation. Het model draagt de
naam van het koraalrif Carysfort in Florida. Het gaat om het derde grootste koraalrifsysteem in de wereld en het enige in de Verenigde Staten.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat je met de Oris Carysfort Reef
Limited Edition tot wel 300 meter onder water kunt duiken. Het horloge
kan de tijd in drie tijdzones tegelijkertijd weergeven met behulp van de
24-uursschaal die in de keramische bezel is gegraveerd.
De oplage bedraagt 2.000 stuks. Het model kost 2.500 euro met de
oranje rubberen band en 2.700 euro met een stalen band. In beide
gevallen komt een deel van de verkoopopbrengst ten goede aan de
Coral Restoration Foundation.

42

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

NL_042-044-Montres_PA.indd 42

09/09/2020 13:30

MOOI (M/V/X)… OP DE GREEN
TAG HEUER CONNECTED GOLF EDITION

MOOI (M/V/X)... BIJ HET UITGAAN
ZENITH DEFY 21 CARL COX EDITION

TAG heeft haar smartwatch voor golfers geüpdatet. Voor nog meer
bruikbaarheid is het aanbevolen om het horloge te gebruiken in
combinatie met de TAG Heuer Golf-app voor smartphones (iOS
en ndroid). et het nieuwste snufje Driving one is het mogelijk
een betere inschatting te maken van de schotafstand op basis van
voorgaande games. Maar wat ons vooral interesseert is het feit, dat
dit horloge je verheft tot prof in de golfswing.
De ultralichte
mm zwarte titaniumkast met de geschroefde onderkant weerspiegelt het design en de verfijnde afwerkingen van
de ‘traditionele’ TAG Heuer-chronografen. De matzwarte keramische bezel heeft 18 gegraveerde en gelakte schaalverdelingen die
dienen als referentie voor de prestatie bij elke hole. De kroon heeft
bij dit model twee functionele drukknoppen op 2 en 4 uur. De
witte lak van het polsbandje, uitgevoerd in een patroon van golfbalputjes, en de groene lak van de drukknoppen herinneren aan
de kleuren van de golfbaan. Deze smartwatch wordt verder nog
geleverd met een extra armband voor dagelijks gebruik. En wat de
TAG Heuer Golf-app precies doet? Daarmee kun je tijdens het spel
snel, eenvoudig en met precisie slagen en schotafstanden meten.
De TAG Heuer Connected Golf Edition is te koop voor 2.400 euro bij
een beperkt aantal horlogedealers, via de TAG Heuer verkooppunten en in de onlinewinkel.

Als jij graag de show steelt in het nachtleven, dan is dit het perfecte
uurwerk voor jou de speciale editie van enith Defy 2 ge nspireerd
op de Britse dj Carl Cox, die overigens al meermaals op Tomorrowland
stond. De uit koolstofvezel vervaardigde kast van dit indrukwekkende
horloge ( mm) heeft een bezel gevuld met uperluminova. Dat betekent dat niet alleen de wijzers oplichten in het donker om te kunnen
zien hoe laat het is, maar ook de bezel is lichtgevend evenals de stiksels
van de roodrubberen band! Ook origineel: er zit een draaiende vinylplaat ter hoogte van 9 uur, die de seconden aangeeft.
ls jij wilt opvallen in de nacht moet je er snel bij zijn, want de enith
Defy 21 Carl Cox Edition wordt slechts uitgebracht in een oplage van
200 exemplaren voor de prijs van 19.200 euro…
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MOOI (M/V/X)... IN JE VINTAGE BOLIDE
CHOPARD MILLE MIGLIA GTS AZZURRO POWER
FREDERIC CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY
CONTROL & CHRONO

Het is misschien minder in het oog springend dan de samenwerking
tussen Breitling en Bentley, maar het huwelijk tussen horlogemaker
Frederic Constant en het automerk Austin-Healey duurt al zeker 17 jaar.
In 2020 heeft de Vintage Rally Healey een comeback gemaakt waarbij
het model meer dan ooit steunt op zijn vintage-retro effect. Het model is verkrijgbaar in twee tinten: rood goud en Engels groen. Bij de
eerste versie geeft de ens de minuten weer op een chocoladebruine
achtergrond, die ook terug te vinden is op de opengewerkte kalfsleren
band, die lijkt op de horlogebanden van de mythische rallyhorloges
uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Op de wijzerplaat van de
tweede versie overheerst een diepgroene tint, die geïnspireerd is op het
beroemde ‘British racing green’. Beide versies zijn voorzien van een automatisch FC-303-kaliber met op 3 uur een datumschermpje en met
een gangreserve van 38 uur. Op de achterkant van beide modellen is
een Healey in vol ornaat gegraveerd, de beroemde 100S met kenteken
NOJ393, gekocht in 1969 door een verzamelaar voor 155 pond en in
december 2011 verkocht voor bijna één miljoen euro. Het schaalmodel
van deze legendarische bolide wordt overigens meegeleverd met het
horloge. Maar het is natuurlijk nog leuker om in een echte Austin Healey te rijden! Reken op 1.450 euro voor het model in ‘Engels groen’ en
1.750 euro voor het model in rood goud.

De Mille Miglia 2020 die had moeten plaatsvinden van 13 tot 16 mei is verplaatst naar 22 tot 25 oktober. Maar het coronavirus heeft de historische
partner van de race, horlogemaker Chopard, er niet van weerhouden zijn
nieuwe edities Mille Miglia GTS aan het publiek te tonen. In 2020 staan deze
modellen in het teken van de kleur ‘Azzurro’, duidelijk de modekleur van dit
jaar die zeker in de geheugens gegrift zal blijven staan. Om jezelf wat tijd te
geven, maar er elke seconde, elk moment van te genieten, laat je hart zich
zeker winnen voor dit automatische model met drie wijzers in rood 18-karaatsgoud, met een oplage van 500 exemplaren. Het datumvenster bevindt
zich ter hoogte van 3 uur en de gangreserve van 60 uur ter hoogte van 9
uur. Voor de haastigen onder ons bevat de collectie een chronometer met
een wijzerplaat met tellers geïnspireerd op de dashboards van oldtimers. Dit
model wordt uitgegeven in een oplage van 750 exemplaren en kost 7.360
euro. Het model met drie wijzers dat de naam ‘Power Control’ kreeg (vanwege zijn gangreserve) is te koop voor 9. 0 euro.
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BEAUTY HOTSPOTS

HERBRONNEN IN SCHOONHEID
Je hebt geen excuus meer nodig, een ‘lokale verandering van omgeving’ maakt voortaan deel uit van
onze leefwereld. Nieuwe uitjes voor een weekendje weg in nomadenstijl, om het moreel - en dus ons
immuunsysteem - voor de winter een boost te geven.
Elisabeth Clauss
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BEAUTY HOTSPOTS

HET KASTEEL VAN WALLERAND:
GEZELLIGHEID EN LUXE VOOR LEKKERBEKKEN
In juli opende dit spahotel, gevestigd in een vroegachttiende-eeuws
kasteel op de grens van de Franse Ardennen, zijn deuren als een
betoverend intermezzo voor een tijdloos uitje. Een topaccommodatie
met een gastronomisch restaurant aan de oevers van de Maas, met een
gratis bootje en elektrische fietsen voor de gasten om een meditatieve
wandeling te maken langs de groene weg, te midden van een groen
landschap. Pierre Lu, zaakvoerder en manusje-van-alles van deze
waardevolle en atypische locatie, zorgt vrijgevig voor een harmonische
sfeer en combineert gezelligheid met de luxe van een persoonlijke
service. Elke kamer is ingericht volgens een hedendaags thema dat
verband houdt met de omgeving en het omringende bos. De decoratie
en meubels zijn gemaakt door Italiaanse ambachtslieden.
Nog meer elegantie wordt geserveerd in restaurant Le Wallerand met
zijn terras aan de waterkant en culinair genot op sterniveau. De jonge
chef-kok Julien Castoldi is een meester in techniek en creativiteit die
texturen transformeert tot een osmose van smaken die de verbeelding
prikkelen. De gerechten worden bereid met verse biologische streeken seizoensproducten, uiteraard met veganistische variaties, uit de
moestuin van Daniel Leblond, een groentekweker die via korte keten het
beste van de gastronomie levert, rechtstreeks van de tuin naar het bord.
De spa met tegenstroomzwembad en kruidentheekamer, evenals de
bruidssuite in de toren, zijn beschikbaar vanaf eind dit jaar. Het kasteel
kan worden afgehuurd voor bruiloften of seminars.
chateaudewallerand.com

DOMAINE DE RONCHINNE:
VERANDERING VAN OMGEVING
IN EEN COMFORTABELE EN
AUTHENTIEKE SFEER
Met een kasteel als kloppend hart ademt
de geschiedenis van dit domein pure
romantiek uit: de gedwarsboomde doch later
zegevierende liefde tussen prinses Clementine
van België, dochter van Leopold II, en Victor
Napoleon Bonaparte. De hoofdstukken van
dit liefdesepos zijn geworteld in het beboste
park met de symbolische aanplantingen als
stille getuigen. Laurent Marée, de attente
zaakvoerder van dit ‘huis van mijn grootvader
op de buiten’, cultiveert ruimte en luxe,
maar niet in een stijve sfeer. De originele
accommodaties rond het hoofdgebouw - en
het terras met panoramisch uitzicht op het
strategisch lager gelegen meer waarin het volledige kasteel wordt weerspiegeld - liggen verspreid over de site: een loft die uit een stripverhaal
lijkt te komen, een boomhut, bungalows verborgen in de natuur, een beiaardkamer met zicht op het klokkenspel. Het interieur van de
verschillende seminarie- en conferentieruimtes doet elke gedachte aan werk vervagen, vooral na het betreden via de sfeervolle lounges in een
eigentijdse en rustieke Scandinavische stijl. Een groene pergolatunnel voor sentimentele wandelingen, en natuurlijk de spa, met een houten
pad naar een zwembad en een jacuzzi, beide verwarmd. Van de hamam gaat het naar kleine individuele sauna’s in fraaie houten hutjes. Overal
is het met volle teugen genieten van de stilte en de gezelligheid, ook in de zaal met gezelschapsspellen. Verder worden er sportaccessoires ter
beschikking gesteld. Op 5 minuten rijden ligt het dorp Profondeville met een schat aan ontdekkingen via de wandelboulevard langs de Maas
met zijn sensationele watersporten.
domainederonchinne.be
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LA MAISON D’ESTOURNEL:
LANDELIJKE CHIC IN KASTEELSTIJL
Het concept van het geprivatiseerde luxehotel La Réserve opent
in de residentie van Louis-Gaspard d’Estournel een nieuwe
accommodatie in de Bordeauxstreek, in het hart van de Médoc.
Dit grote landhuis ligt in een uitgestrekt park omgeven door
wijngaarden en is een eerbetoon aan de gulle regio in het
zuidwesten van Frankrijk, met een keuken die gebaseerd is
op een moderne versie van seizoensgebonden klassiekers. Als
ontspanning tussen twee dagdromen in, in de kamers ontworpen
door de Engelse architect Alex Michaelis, waarvan het interieur
harmonieert met de omgeving, kun je een helikoptervlucht
maken naar het dorp Saint-Emilion, een heerlijke picknick houden
in een landelijke omgeving, een privébezoek (met proeverij, zoals
het hoort) brengen aan een wijnhuis Premier Grand Cru Classe
, of sur essen nemen op een wit zandstrand. nders dan in
traditionele hotels neem je hier bezit van de ruimtes. Net alsof je
thuis bent. Maar dan beter.
lamaison-estournel.com

© Xavier Portela

DE KOBIDO-BEHANDELING VAN BELLE & VIE,
VERJONGING VAN ALLE ZINTUIGEN
In haar ‘huis van innerlijke en uiterlijke schoonheid’ biedt Fiona Abiad
heilzame behandelingen voor lichamelijk en geestelijk welzijn. Ze
maakt gebruik van traditionele harmoniserende technieken die
ze aanpast aan de individuele - en esthetische - behoeften van
de klant. In een holistische benadering van Ayurveda, voeding,
sofrologie, reiki en meditatie gaat ze op elke vraag in en brengt
ze onevenwichtigheden die spierspanning veroorzaken weer in
balans. De topbehandeling van Belle & Vie, Kobido, heeft het effect
van een facelift: Japanse massage in verschillende weldadige
stappen op maat. Een kuur van deze stimulerende en herstellende
behandelingen neemt spanningen in het gezicht weg en vertraagt
enkele weken het verouderingsproces. Prijs: 68 euro voor een
behandeling van een uur. Voor 5 sessies, 1 gratis. .

ATSUKAN: DRIJVEN VOLGENS ALOUDE
JAPANSE TRADITIE

belletvie.be

Voor de ‘sentô’ (openbare baden) kun je voortaan naar het
Brusselse Jam Hotel, waar je een spirituele ervaring beleeft in een
artistiek en mysterieus decor ontworpen door Lionel Jadot, via
onderdompelingmeditatie van lichaam, geest en het alledaagse.
Deze symbolische ‘openbare’ en toch exclusieve baden liggen
in een rij van tien individuele baden in kostbaar hout, met
designkranen en gordijnen om de privacy te garanderen, al kun
je er uisterend socializen. Een zuiveringsproces bij 2 , met
achterin een bar in het diffuse licht van lantaarns. Met een borstel,
handschoen van paardenhaar, shampoo en zeep reinig je jezelf in
één keer van zorgen en onzuiverheden. Je verheft je geest terwijl
je dertig minuten lang in water drijft dat geparfumeerd is met
deugdzame etherische oliën (Yuzu, Sugi, Shoga of Kiso Hinoki). Je
knabbelt aan otsumami (zoute tapas) of oyatsu (zoete desserts),
klaargemaakt door de Japanse traiteur Amaka, en je drinkt een
glas sake of een uitzonderlijke whisky geselecteerd door een
sommelier. In een kimono na het baden en met een warme thee
als overgang, ga je naar de sauna om verder te ontspannen. Dat is
exotisch kosmopolitisme.
Op reservatie: jamhotel.be/atsukan
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TIMELINE

Elke James Bond zijn eigen horloge.

1995

1997

‘Goldeneye’

‘Tomorrow Never Dies’

OMEGA Seamaster Quartz
Professional Diver 300M

OMEGA Seamaster Professional Diver
300M

Dankzij de geïntegreerde
laser kan Agent 007 uit de
trein ontsnappen voor die
de lucht in vliegt.

In het horloge van Pierce Brosnan zit
niets minder dan een afneembare
afstandsbediening voor een ontstekingsmechanisme...

1999

2002

‘The World Is Not Enough’

‘Die Another Day’

OMEGA Seamaster Professional Diver 300M

OMEGA Seamaster Professional
Diver 300M

Het in de Seamaster verborgen helium lanceert
een miniatuur enterhaak: ideaal om uit een
nucleaire bunker te ontsnappen…

Een ontstekingsmechanisme en
een laser, alles, vanzelfsprekend,
ingenieus ondergebracht in het
aanbeden horloge van onze
geliefde spion.
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ENGINE
MY NAME IS…

De enige echte liefde van James Bond? Die met OMEGA, vast sinds 1995. Veel intenser
dan de ranke schoonheden die het pad van de legendarische spion kruisen, doen
deze uitzonderlijke horloges zijn hard op hol slaan. ‘No Time To Die’, levert een unieke
gelegenheid om je blikken te laten afglijden naar de nieuwe Seamaster Diver 300M.
Een licht horloge die subtiele militaire verwijzingen met vintage inspiratie verweeft. Dit
horloge, dat in nauwe samenwerking met Daniel Craig is ontworpen, gaat dit voorjaar
absoluut gevoelens van verlangen losweken.
OMEGA Seamaster Diver 300M 007 Edition, prijs op aanvraag
omegawatches.com

2006

‘Casino Royale’

2008

2012

2015

‘Quantum Of Solace’

‘Skyfall’

‘Spectre’

OMEGA Seamaster Diver
300M

OMEGA Seamaster
Planet Ocean 600M

OMEGA Seamaster Planet
Ocean 600M

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M

OMEGA Seamaster 300 Spectre

Met zijn blauwe wijzerplaat
zo verleidelijk dat het een
compliment weet los te
weken van de slechte Vesper
Lynds lippen.

Een Seamaster Planet
Ocean 600M coaxiale
chronometer met de
indrukwekkende behuizing van 45,5 mm diameter. Royaal bemeten.

Zet vaart achter James Bonds
rijstijl aan het stuur van zijn Aston Martin DBS langs de oevers
van het Gardameer…

Het horloge duikt op in verschillende
adembenemende scenes. Toch is het de
achtervolging per motor in de straten
van Istanboel die de diepste sporen in
ons geheugen achterlaat …

Het eerste OMEGA 007-horloge
met een NATO-armband, een
in twee richtingen draaibare
GMT-horlogering en een opbergplaatsje voor... explosieven
natuurlijk!
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JACKY ICKX 75

‘NIEMAND HEEFT ZOVEEL
RACES GEREDEN ALS IK’
Zes keer de beste in de 24 uren van Le Mans, elf keer op het hoogste trapje in de Formule
1, twee wereldtitels in het WEC-uithoudingskampioenschap. En één keer als eerste over de
streep in Parijs-Dakar. Geen twijfel, met zijn palmares hoort Jacky Ickx thuis in het rijtje van
de sportmonumenten. Zet hem gerust naast Merckx, Henin of Pfaff. Ickx is nu 75, het ideale
moment voor een blik in de achteruitkijkspiegel.
Johan Dillen Foto’s: Corporate Archives Porsche AG, Ford Belgium, Mercedes, Newspress

‘I

k heb een goede bewaarengel gehad’,
blikt Jacky Ickx terug. ‘Niemand heeft zoveel gereden als ik: 32 seizoenen lang. Met
de motorwedstrijden uit mijn jeugd inbegrepen reed ik zeker 550 races… zonder
me al te erg te verwonden. Dat is mijn geluk geweest. Talent komt daar niet aan te
pas, een goede bewaarengel wel.’
Jacky Ickx maakte razendsnel carrière in wat een
moordende tijd in de autosport was. Op zijn zeventiende was Ickx nog actief op twee wielen in de enduro,
maar van zodra hij 18 werd in 1963 stapte hij over naar
de autosport. De zoon van journalist Jacques Ickx liet
snel van zich horen. In 1967 verbaast hij de wereld voor
het eerst door met een tragere Formule 2 de derde
snelste tijd te laten optekenen tussen de Formule 1’s
op de oude Nürburgring, de Groene Hel. In 1969 en in
1970 werd hij vice-wereldkampioen in de Formule 1, en
eveneens in 1969 won hij voor het eerst de 24 uren van
Le Mans met een Ford GT40, nadat hij nota bene con-

troversieel de startgrid over slenterde om de levensgevaarlijke procedure bij het begin van de race aan te
klagen. ‘We liepen toen over de piste naar de auto en
scheurden weg. De bedoeling was dat we onze veiligheidsgordels al rijdend zouden vastmaken, maar dat
was moeilijk in de praktijk. Hierdoor reden de meesten
in het begin zonder gordels aan. Krankzinnig.’ Le Mans
paste de startprocedure daarna aan.

Liefde voor de woestijn
‘Eind jaren 70 belandde ik in het zwarte gat. Ik had net
de titel gepakt in het CanAm-kampioenschap in de
Verenigde Staten, maar het werd me duidelijk dat er
in de Formule 1 geen topzitje meer voor mij was weggelegd. Ik kon me niet meer opladen om die laatste
drie tienden van een seconde te zoeken waarmee je
het verschil maakt. Een jaar lang heb ik toen niets gedaan, tot ik in de winter beelden zag van Parijs-Dakar.
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1

3

4

1. Ickx met de Ferrari 312B in 1970, goed voor drie overwinningen dat jaar.
2. Met een Porsche dream team naar Dakar in 1984: (vlnr.) Ickx, Roland
Kussmaul en René Metge.

3. In 1983 winnen Ickx en Claude Brasseur Parijs-Dakar met de Mercedes
G-klasse.

2

4. Op weg naar zijn eerste en meest beroemde overwinning in Le Mans,
Ickx met de Ford GT40 in 1969.
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Van alle markten thuis. Jacky Ickx
blonk uit op - letterlijk - alle terreinen:
woestijn, circuit, uithouding, sprint.
Bovenal excelleerde Ickx in een
periode waarin elk jaar wel enkele
toprijders het leven lieten. Voor zijn
75ste verjaardag zette Porsche hem
in de bloemetjes met een ‘Belgian
Legend Edition’ van de 911.
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Magische beelden. Ik wilde meteen mee doen. Ik kreeg Claude Brasseur, een vriend en vooral een bekende Franse acteur, zover om mee te
gaan. In 1981 stonden we aan de start met een Citroën CX. We dachten
dat we goed voorbereid waren. We hadden in Senegal getraind met de
auto en dachten dat we klaar waren voor de woestijn. Wisten wij veel. Ik
moet zeggen, het lag niet aan de auto. De Dakar maakte in die tijd nog
vooral gebruik van de bestaande pistes, in welke toestand dan ook,
en de CX met zijn pneumatische ophanging bleek uitermate geschikt.
De auto was in staat om de rally te winnen, maar wij misten ervaring.
Maar ik was gebeten. In 1982 kwam ik terug met een Mercedes 4x4. Ik
denk dat we toen acht of tien klassementsproeven hebben gewonnen.
Helaas miste ik een tijdscontrole waardoor we vijf uur straftijd aan onze
broek kregen. Die fout maakte ik niet in 1983, toen wonnen we wel met
de Mercedes G-klasse.’

Met Porsche
Overwinning binnen, maar daarmee was het Dakar-hoofdstuk nog
lang niet afgesloten. Zegt Ickx: ‘Toen was ik opnieuw in dienst bij Porsche voor de uithoudingsraces en Le Mans. Ze waren zeer benieuwd
naar mijn avonturen in de woestijn. Geheel toevallig zag ik hoe ze bij
Porsche net een rally-911 testten. Ik stapte meteen naar de directie:
‘Zeg, eigenlijk hebben jullie al een auto waarmee we de Dakar zouden
kunnen winnen.’ Ik kreeg groen licht, met twee bedenkingen. Eén: de
911 moest vierwielaandrijving krijgen. Porsche wilde tonen dat het die
techniek beheerste. En twee: ik moest het allemaal zelf organiseren.’
Zo komt het dus dat in 1984 Team Rothmans Jacky Ickx aan de start
staat van Parijs-Dakar met drie 4x4 Porsche 911’s. ‘Je had de mensen
moeten zien kijken. Ze hielden ons echt voor een stel debielen die hun
sportwagens gingen vernielen in de woestijn. Niemand gaf een cent
voor onze kansen.’
Dat lag in de praktijk wel even anders. Zowel in 1984 als in 1986 won
Porsche. ‘Ja, twee overwinningen in drie deelnames. Nog zo slecht niet,
hé. Maar je moet het Porsche wel nageven, dat ze helemaal op mijn
oordeel vertrouwden’, zegt Ickx nu. Dat het zijn teammaat René Metge
was die twee keer won, maakt voor Ickx niet uit. ‘Het belangrijkste was
het team laten presteren. Dat eerste jaar moest ik alles zelf organiseren:
sponsors zoeken, twee vrachtwagens regelen voor de technische assistentie, en de voorbereidingen treffen.’
Ickx zou nog dichtbij de overwinning komen. In 1989 besliste teambaas Jean Todt met een toss met een muntstuk over winst in de Dakar.
Ickx verloor de toss. In 1995 reed hij de rally helemaal alleen. ‘Het heeft
wel even geduurd vooraleer ik daarvan recupereerde. Je moet over
een immense kracht beschikken. ’s Avonds kom je aan in het bivak en
moet je alles zelf doen: de auto klaarmaken voor de volgende dag, het
roadbook voorbereiden. Je slaapt nauwelijks. En op de rustdag heb je
als groentje in de mechaniek de hele dag nodig om de vier wielen te
vervangen, de veerpoten, de olie, de filters… maar het was het allemaal
waard. Zelfs vandaag gaat er geen dag voorbij zonder dat ik aan Thierry
Sabine denk, de man die de Dakar-rally organiseerde. Hij liet ons dingen doen die onmogelijk leken.’
Een rijkgevulde carrière, maar wel beleefd in de dodelijkste periode
van de autosport. Ickx: ‘Ik zag onlangs iets wat zangeres Joan Baez zei:
‘Herinneringen bevatten zowel diamanten als roest. Je keert terug omwille van de diamanten, de mooie herinneringen. En dat is het moment waarop je ook de roestplekken ziet.’
Interclassics Brussels had de jarige graag uitgebreid in de bloemetjes
gezet, maar moet die plannen door de coronamaatregelen in laatste
instantie laten varen. De nieuwe editie van het oldtimersalon op de
Heizel zal plaatsvinden op 19, 20 en 21 november 2021.
Meer info: interclassics.be
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BELGIË BOVEN
De bekende Zoute Sale van veilinghuis Bonhams (9-11 oktober) in Knokke brengt opnieuw
een uitgelezen kans om enkele uitzonderlijke oldtimers te bemachtigen. Dit keer is er een
duidelijke link naar enkele hele speciale auto’s uit onze vaderlandse geschiedenis.

GARAGE BOX BY

Johan Dillen Foto’s: Bonhams

KONING BOUDEWIJNS ASTON MARTIN DB 2/4 (1955)
Benzine stroomt de familie van Saksen-Coburg en Gotha door de aderen.
Leopold III was de meest fervente autoliefhebber van ons koningshuis, maar zijn
beide kinderen Boudewijn en Albert II bleken veel van de passie van hun vader te
hebben geërfd. Legendarisch zijn de verhalen van Boudewijn en Albert die hun
politie-escortes probeerden af te schudden vanuit Laken.
In een rijtje van koninklijke bolides als de Bugatti Type 59 Sport van Leopold
III of de BMW 507 van Albert II staat ook deze Aston Martin DB 2/4 uit 1955 te
pronken. De toen nog jonge koning Boudewijn mocht deze Aston in februari 1955
ontvangen uit handen van de Belgische invoerder. Uit veiligheidsoverwegingen,
om zo anoniem mogelijk door het leven te gaan, kreeg de auto Franse
diplomatieke nummerplaten, geleverd aan de Belgische ambassade in Parijs.
Boudewijn kwam zijn nieuwe Aston Martin persoonlijk ophalen, in het gezelschap
van zijn broer Albert.
De DB2/4 was in 1953 voorgesteld als een uitbreiding binnen de DB2-familie.
Achteraan verwerkte Aston Martin twee kleine zitplaatsen, waardoor er in de
Gran Turismo vier inzittenden pasten. De leuning achteraan kon plat, waardoor
je over een grotere laadruimte beschikte. Dat maakte de DB2/4 de ‘snelste
praktische auto ter wereld’ volgens Aston zelf. Alleen weggelegd voor de elite,
zoals Boudewijns bestelbon nog onderstreepte. Hij vroeg vanzelfsprekend de
krachtigste versie, met 3 liter-zescilindermotor met 140 pk. Daarmee haalde de
DB2/4 een top van 190 km/u. De linksgestuurde DB2/4, ‘Imperial Crimson’-rood
met beige interieur in Connolly-leder, bleef weliswaar in Belgische handen, maar
raakte gaandeweg in verval. Tussen 2001 en 2008 vond Boudewijns Aston zijn
oude glorie terug na een ingrijpende restauratie. Veilinghuis Bonhams schat dat
deze ‘Belgische Brit’ minimaal 250.000 euro opbrengt, en misschien wel meer.
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PORSCHE 911 2.7 CARRERA MFI TARGA RIJKSWACHT (1976)
Wie ze destijds zag naderen, bibbert nog steeds bij de gedachte: de Porsches van de rijkswacht. Bedoeld om de orde te handhaven op
de Belgische snelwegen, hadden de Porsches met de oranje streep al op voorhand een ontmoedigend effect: denk maar niet dat je kans
maakt om uit de klauwen van de wet te ontsnappen. Ze kwamen er nadat het vorige raspaardje van de rijkswacht, de BMW 2002 tii, wat
van zijn pluimen begon te verliezen. De rijkswacht had een statement van jewelste nodig om duidelijk te maken wie er op de snelweg het
laatste woord had. Daarvoor ging de rijkswachttop ten rade bij Porsche. Oorspronkelijk met de bedoeling om de snelle 2.7 Carrera RS van
een streep en een zwaailicht te voorzien, maar dat plan moest omwille van timing worden bijgesteld… gedeeltelijk toch. Na een eerste
reeks van twintig iets bescheidener 911 E-coupés in 1973, met de 2,4 liter-motor, volgde in 1976 deze heel bijzondere opvolger voor de
rijkswacht: de ‘narrow body’ 911 2.7 Carrera MFI Targa.
Bijzonder omdat onze gendarmes in navolging van de Nederlandse marechaussée voor een Targa-model kozen, met uitneembaar
cabriodak dus. Maar vooral bijzonder omwille van wat er onder de motorkap schuilging. De eerste twintig rijkswacht-Targa’s die in 1976
werden geleverd, beschikten over de beroemde 2,7 liter-motor met 210 pk uit, jawel, de Carrera RS.
De volgende levering, in 1977, had een 3 liter. Die voldeed aan nieuwe uitstootvereisten, maar was wel minder krachtig. Het moet
overigens gezegd dat de Targa-configuratie in ons
regenlandje niet bij iedere diender even geliefd was.
Bovendien waren er klachten over het comfort van de
stoelen. Weinig Porsches hebben in hun bestaan harder
moeten werken dan die van de rijkswacht, die vlot meer
dan 400.000 kilometer op de teller klokten tijdens hun
carrière. Daarbij zijn er ook enkele afgeschreven bij
incidenten.
Het gevolg: deze auto’s zijn zeldzamer dan een goal
van Vincent Kompany. Er zijn momenteel slechts
vier overgebleven exemplaren van de RS-motor met
zwaailicht bekend. Het veilingexemplaar heeft dertig jaar
in een schuur gestaan en is grotendeels ongerestaureerd.
De verwachte prijs - tussen 170.000 en 250.000 euro
- is eigenlijk een buitenkans. Niet te vergelijken met
wat je doorgaans voor een echte 2.7 RS moet betalen
(+500.000 euro) en de 2.7 Carrera Targa is zeldzamer.
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AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 COUPE BY D’IETEREN (1954)
Tot slot nog een uitzonderlijk stuk Belgische trots. Bonhams mag één van vermoedelijk nog slechts twee resterende Austin Healey 100/4
Coupés verkopen. De coupés zijn vervaardigd door het koetswerkbedrijf van Albert D’Ieteren, de broer van Lucien D’Ieteren die we nu
vooral kennen als VW-invoerder. Het is Alberts zoon Daniel die bij het overlijden van zijn vader in 1949 de koetswerkactiviteiten overnam,
en zo de roadster Austin Healey 100/4 BN1 voorzag van een hard coupédak in 1954. Dat dak was er vermoedelijk om van de Healey een
betere racewagen te maken voor de 24 uren van Le Mans, maar na de tragedie van 1955 waarbij meer dan 80 mensen stierven toen
een auto in het publiek belandde, werd het reglement gewijzigd en was de Austin Healey in coupévorm zinloos. Er zijn slechts zes
coupéversies gecreëerd in totaal. Bij een aantal daarvan is nadien het coupédak opnieuw weggeknipt, omdat je bij een Austin Healey
toch vooral een roadster ziet.
Dit exemplaar is bewaard gebleven als coupé en dus een uitzondering. Bovendien stond deze auto te blinken op het autosalon van
Brussel in 1955. De 100/4 BN1 was de eerste sportwagen van Donald Healey, die zich had laten inspireren door de Austin A90. Hij nam
de viercilindermotor van Austin over, vandaar Austin Healey. De BN1 was de eerste variant, die geproduceerd werd tot 1955. De roadsters
verkochten bijzonder goed in de Verenigde Staten. Bonhams schat de waarde van de Belgische coupé tussen minimaal 120.000 euro en
180.000 euro, met ook hier de mogelijkheid dat de prijs nog een stuk hoger kan liggen!
Meer info: bonhams.com/cars

FERRARI 250 GT LUSSO (1963)
Nee, deze heeft niets Belgisch, behalve het feit dat hij in Knokke op de veiling komt. Maar we kunnen toch niet naast een van de
.
0
dan toe vooral van zijn prestaties moest hebben. Langer uitgesponnen lijnen en een volumineuzer interieur maakten van de Lusso de
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RENDEZ-VOUS

DE KUNST OM PASSIE TE VERZEKEREN
Het door Roger en Christiane Vander Haeghen in 1996 opgerichte VANDER HAEGHEN & C° is een agentschap
gespecialiseerd in het onderschrijven van speciale risico’s. Wanneer in 2010 Frédéric de Haan en Bertrand Vander Haeghen,
de huidige Managing Directors, de leiding overnemen, geven ze een nieuwe impuls aan deze speler die vandaag een
referentie is in het verzekeren op maat voor de liefhebbers van vooral mooie motoren, kunst of architectuur.

Vander Haeghen & C° wordt VdH…
Bertrand Vander Haeghen: VANDER HAEGHEN & C° was oorspronkelijk een ‘onderschrijvingsagent’ opgericht door mijn ouders. Dit
agentschap heeft zich gespecialiseerd in heel
specifieke risico’s die nog niet op de Belgische
markt bestonden. Wanneer in 2004 Frédéric en
ik zelf mee in het avontuur stappen, stellen we
als doel om een voertuigenportfolio te ontwikkelen, dat zich voornamelijk toespitst op prestige- en verzamelaarsvoertuigen met inbegrip
van motorfietsen. Vervolgens is het verzekeren
van woningen en kunstwerken uit het topgamma eveneens tot een van onze specialiteiten
uitgegroeid. We beschikken ook over een portefeuille speciale risico’s. Wij waarborgen met
name evenementen, successierechten enz. In
2019 verandert de naam Vander Haeghen & C°
naar VdH. Er komt eveneens een nieuw logo dat
onze identiteit op de Belgische verzekeringsmarkt nog meer versterkt.

Hoe omschrijf je VdH?
F.d.H : Passie is het woord dat ons het beste omschrijft. Zodra je dezelfde passies met je
cliënten deelt, creëer je heel snel een band.
Dat is onze filosofie. Wij begrijpen de noden
van dit cliënteel en wij houden er rekening
mee. Het is echter goed om te weten dat, alhoewel wij goederen met een hoge waarde
verzekeren, de verzekeringspremies niet veel
duurder zijn. Het is vaak zelfs het omgekeerde, want ons cliënteel is zich heel bewust van
de goederen die het bezit en maakt er een
erezaak van om als een goede huisvader te

handelen. Voor hen betekent een schadegeval
vooral een mogelijk vermogensverlies. Deze
preventieve houding helpt vaak risico’s te minimaliseren en zorgt logischerwijs voor een
verlaging van de premies.
B.V.H.: Dankzij onze ervaring zijn wij vandaag ook een van de weinige Belgische onderschrijvers die over zoveel capaciteit beschikken
om goederen van hoge waarde te verzekeren.
Onze herverzekeraars volgen ons al sinds jaren
en stellen ons in staat heel belangrijke collecties te verzekeren, soms zelfs musea. Wat kan
een mens meer verlangen?

Frédéric de Haan: In België vind je klassieke verzekeraars die oplossingen aanbieden
voor de doorsnee klant. Voor andere cliënten is
er nood aan verzekeringsoplossingen op maat.
Het is daar dat wij ingrijpen. Wij hebben geen
standaardaanbod, maar wel een aanbod dat is
aangepast aan de specifieke noden van onze
cliënten en de door hen gewenste kwaliteit.
Het gaat om een premiumdienstverlening voor
premiumgoederen die een gepersonaliseerde
opvolging en knowhow vereisen. Wij werken samen met een netwerk van zo n 0 makelaars
die weten dat ze bij ons dé oplossing vinden
om aan de noden van hun veeleisende cliënten
te voldoen. Onze geschiedenis is in de eerste
plaats gedreven door passie en dat maakt ons
vak zo aangenaam.
Een woordje over het VdH-team?
B.V.H.: Wij hebben een team van 28 medewerkers. Het is een jong, dynamisch en
evenwichtig team met een passie voor dit vak.
Onze ondertekenaars spelen tegelijkertijd de
rol van adviseur, consultant en specialist voor
onze cliënten. Deze flexibiliteit wordt heel sterk
op prijs gesteld door de makelaars die contact
met ons opnemen, omdat ze weten dat ze
worden bijgestaan door professionals die hen
zullen helpen om de beste oplossing voor hun
cliënten aan te bieden. Dat is onze toegevoegde waarde.

Frédéric de Haan (links) en Bertrand Vander Haeghen
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SUBCULTURE

Bestaat er een mooiere titel voor een special over schoonheid?
Het antwoord luidt neen. Je kunt deze beroemde uitspraak van prins
Mýsjkin in ‘De idioot’ van Dostojewski niet onvermeld laten. Ze zet ons
nog steeds aan het denken! Het internet gonst van de analyses en
commentaren. Miles pikt er eentje uit dat echter door Frédéric Lenoir werd
te boek gesteld in ‘Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm
gemoed’: ‘Het is ongetwijfeld overdreven, maar schoonheid maakt de
wereld zeker beter te verdragen en toont ons soms de verborgen waarheid
en het goede.’
Virginie de Borchgrave en Piet Andries
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‘V

SUBCULTURE

oor het antwoord op de vraag of
schoonheid de wereld kan redden gaan we te rade bij filosofen
als Luc Ferry, Frédéric Lenoir, Raphaël Enthoven en Roger Scruton,
schrijvers als François Cheng en
Umberto Eco, wetenschapper
Dick Swaab en de Amerikaanse
kunstcriticus Arthur C. Danto, om uiteindelijk uit te komen bij
een stukje over Francis Bacon, de schilder van schaamteloze
schoonheid.

middeleeuwen hoogtij vierde. Het zou Eco inspireren tot een
wende, een tweede boek waarin hij zich namelijk verdiepte
in de antithesis van schoonheid: ‘De geschiedenis van de lelijkheid.’ In fascinatie kunnen beide als geen ander met elkaar
wedijveren.

3. RAPHAËL ENTHOVEN
‘Imaginez’ (Gebruik je verbeelding), ‘Morales provisoires’
(Voorlopige moraal), ‘’Little brother’, enz..
In een betoog over schoonheid verklaart deze filosoof dat iedereen kan aanvoelen wat schoonheid is, maar dat om de
een of andere reden niemand het echt weet. Schoonheid

1. LUC FERRY

is aan de ene kant heel duidelijk en tegelijkertijd is het een
indruk die men niet kan formaliseren. En dat is nu juist de

‘Beginnen met filosofie, met andere ogen kijken naar je leven’, ‘What is the Good Life?’ ‘7 façons d’être heureux’, enz.
Schoonheid is wanneer de wereld van onze zintuigen - de natuur - een betekenis lijkt te hebben, wanneer deze begrijpelijk
wordt. Deze filosoof heeft een voorkeur voor muziek, want zij is
de kunstvorm waarin zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt
van beelden, woorden en concepten, en toch is deze vorm
het meest betekenisvol. Hij bevat een spanning tussen zuivere
beleving en het materiële en vervolgens het begrijpbare, alsof muziek een betekenis heeft: ‘Wanneer je luistert naar een
Bachkoraal of de 6e prelude van Chopin, dan voelt het alsof het
een verhaal is dat wordt verteld aan een kind, maar dan zonder
woorden en plaatjes: het is het zuivere ervaren. Het lijkt of de
geluidstrillingen ons toespreken en een betekenis hebben.’ Luc
Ferry denkt dat schoonheid ontstaat uit de ontmoeting tussen
wat je ervaart en wat je begrijpt. .

paradox. Een voorbeeld: bij een zonsondergang zeggen we
‘Dit is mooi’ en niet ‘Ik vind dit mooi’. De paradox is dat onze
indruk een indruk is die we als universeel ervaren. We kunnen
ons niet voorstellen dat iemand die naast ons staat, dit niet
mooi zou vinden. Maar toch weten wij niet wat schoonheid
nu precies is, terwijl het woord zelf niet dwingend of absoluut
is en dat is nu de paradox van schoonheid.
Om Kant te citeren: ‘Schoonheid biedt een mogelijke alomvattendheid die het bijzondere overschrijdt en die terug te
voeren is op deze ondoorgrondelijke paradox van een evidentie zonder waarheid.’
Vervolgens gaan we naar Bergson die het kijken als een
bron van verjonging ziet. Hij verwijst naar deze verjongende
kracht van de blik wanneer hij verklaart dat er dingen zijn
die de smaak van eenieder overstijgen om iets als universele schoonheid te bestempelen: ‘Wij beschikken door de onschuld waartoe wij in staat zijn, door de teruggevonden argeloosheid van onze blik, het wonderbaarlijke vermogen om

2. UMBERTO ECO

de wereld te benoemen, om de dingen te benoemen en te
vertellen of deze mooi zijn of niet. De paradox van een roep
naar een soort zuivering van onze waarnemingen, waardoor

‘De geschiedenis van de schoonheid’.
‘Schoonheid is niet absoluut - dat is ze nooit geweest - noch onveranderlijk.’ Met die woorden rechtvaardigt de Italiaanse emeritus annex romanschrijver annex essayist Umberto Eco waarom
hij het zo nodig vond een geschiedenis over haar te schrijven. Of
misschien moeten we zeggen uitbeelden. Want in deze lijvige
turf zijn het vooral de sprekende foto’s en de reproducties van
beroemde kunstwerken die stap voor stap de rode draad van
de esthetiek voor de ogen van de lezer - of moeten we zeggen aanschouwer? - uitrafelt. Eco zou Eco niet zijn, mocht hij
zich verengd hebben tot een opsomming in Wikipediastijl. Als
vermaard historicus - en ook nog eens een benijdenswaardig
succesvolle als het gaat over de te boek stelling van historische
symboliek - weet Eco dat de ontvankelijkheid van schoonheid
afhangt van de plek en de tijd waar ze ontstond. Maar desalniettemin kiest hij voor een thematische aanpak. Zo komen Plato, Boccaccio naast David Beckham en George Clooney terecht.
Dat echter veel van die geschiedenis door kunstwerken wordt
vertolkt, mag je volgens Eco niet lezen als een evident monopolie. De geschiedenis van de schoonheid is géén geschiedenis
van de kunst. Talloze werklieden, van pottenbakkers over bouwvakkers tot landbouwers, hebben ongetwijfeld fabuleus mooie
stukken geschapen. Maar diezelfde geschiedenis heeft ervoor
gezorgd dat die niet tot ons zijn geraakt. Dus moeten we het
doen met schilderijen en beeltenissen van wereldfaam… In dit
interessante kijkdocument zitten trouwens ook hoofdstukken
over de aantrekkingskracht van monsterlijkheid, die vooral in de

wij een zodanig waarheidsgetrouwe ervaring van het gebeuren beleven dat deze uiteindelijk kan worden bestempeld als
alomvattend. Een evidentie die met geen enkele waarheid in
verband wordt gebracht.’
Waarbij hij tot de conclusie komt dat er geen wetenschap
van de schoonheid bestaat, dat er alleen maar een gevoel
over schoonheid bestaat en dat schoonheid toch een universeel gegeven is, dat men bereikt door een openhartige,
onbevooroordeelde manier van kijken, luisteren en denken.

4. FRANCOIS CHENG
‘Over schoonheid - Vijf meditaties’, uitgeverij Klement
Een antwoord vinden op de vraag “Wat is schoonheid?”, vergt
een lange ontwikkeling. Zo stelt Cheng meteen vanaf het begin. Het universum is niet verplicht om mooi te zijn, maar iedereen geeft toe dat schoonheid eruit voortkomt. Dat is het
begin van alles en vervolgens is er de menselijke geest die op
deze schoonheid reageert met kunstcreatie.
Het universum is niet verplicht om mooi te zijn en toch is het
mooi en dat is waar het betekenisidee ontstaat, want we bewegen van instinct naar schoonheid. Alleen al door deze richting te kiezen, ontstaat de betekenis.
Het universum geeft ons een signaal dat er een betekenis zit
achter deze schepping en dat er een betekenis is voor het bestaan van elk van ons.
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5. FREDERIC LENOIR
‘Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm
gemoed’
‘Bestaan is een feit, leven is een kunst.’
Met deze woorden wil hij zeggen dat wij niet gekozen hebben voor het leven, maar dat we moeten leren leven zoals
je ook leert pianospelen en koken. Dat is de rol van het onderwijs dat steeds minder gericht is op het aanleren van sociale vaardigheden en steeds meer gericht is op knowhow.
Dit kleine maar kernachtige boekje leert ons over de kunst
om het intellect en het hart open te stellen en zo vreugde
en schoonheid te vinden. Een aantal citaten:
- ‘De natuur beschouwen en je laten meeslepen door een
gevoel van verwondering die schoonheid in ons oproept,
is een beleving die ons soms letterlijk buiten onszelf voert.
Zijn we ons er wel van bewust dat schoonheid overal ís?
Niets is lelijk in de natuur. De lelijkheid bestaat alleen in
de mensenwereld.’
- ‘Schoonheid is voor mij altijd een bron van geluk. Een
bron die o zo makkelijk toegankelijk is, want ik hoef mijn
ogen maar te openen en om me heen te kijken of naar
mooie muziek te luisteren om doordrongen te raken van
dat gevoel dat bij vlagen opkomt en dat zo goed beschreven is door dichters: een soort van eenheid met de wereld.
Poëzie en muziek tonen ons met de woorden van het hart
en de harmonie van de klanken - misschien wel meer dan
welke andere kunstvorm - de verborgen schoonheid van
de wereld.’
- ’Een wijze man nam het woord en zei: ‘Hoeveel mensen
brengen de grootste tijd van hun leven door met zich zorgen te maken over materiële zaken of onbenulligheden
en vergeten de tijd te nemen voor de meest essentiële ervaringen als liefde, vriendschap, creativiteit en het bewonderen van de schoonheid van de wereld? Het overbodige
kost geld, terwijl de essentie gratis verkrijgbaar is.’

7. ROGER SCRUTON

6. DICK SWAAB

vlot neergepend, met het gedachtegoed van Rimbaud, Ma-

‘Schoonheid’
Inzichtrijk, wervend en ontluisterend. In ‘Schoonheid’ verkent de bekende Britse filosoof Roger Scruton het concept
van mooiheid. Of het nu talentvol geschapen kunst is, puur
uit de natuur komt of de menselijke voorstelling zelf is, Scruton keert het concept binnenstebuiten en houdt het onder
al zijn hoeken tegen het licht .Scrupuleus. Hij komt zelfs tot
de vraag of er zoiets bestaat als corrupte, gevaarlijk of immorele schoonheid. De insteek is hier dus niet altijd even hoopvol, te meer daar de filosoof - net als C. Danto (zie hieronder) - beweert dat schoonheid aan het verdwijnen is, omdat
we leven alsof het geen rol meer speelt.’ Dat is een belangrijk
punt voor Scruton die met dit boek ons wil overtuigen om
schoonheid weer een centrale rol in ons bestaan te doen
bekleden. Volgens hem is muziek, architectuur en kunst in
de twintigste eeuw op een lelijk pad terechtgekomen.

8. ARTHUR C. DANTO
‘The abuse of beauty’
Niet veel van het werk van Arthur C. Danto is in een Nederlandse vertaling te lezen, en dat geldt helaas ook voor ‘The
abuse of beauty’. Danto, bekend van ‘Wat kunst is’, ‘After the
end of art’ en ‘The Madonna of the future’, is een gevierd
kunstkenner en -criticus. Op vermakelijke wijze legt de Amerikaan in dit boek de evolutie van schoonheid bloot en doet
uit de doeken hoe ze uit de kunst verdween terwijl ze een
eeuw geleden nog voor de ultieme doelstelling van diezelfde kunst moest doorgaan. Danto jongleert, welbespraakt en
tisse, de dadaïsten, Hume en zo meer en komt tot de vaststelling dat de meeste kunst, zowaar, niet mooi is. Maar niets

‘Ons creatieve brein’

is verloren.

Wat gebeurt er in je hersenen als je een weergaloos mooi
schilderij bekijkt of als fluweel klinkende muziek te horen
krijgt? Onze ervaring en gewaarwording van schoonheid
behoort niet zomaar onze ogen en oren toe. Backstage is
het ons brein dat er ons week en weerloos voor maakt. Het
ogenschijnlijk ongrijpbare tot de tucht van de wetenschap
ranselen, is natuurlijk een hachelijke onderneming. Maar
als iemand, met een nuchtere kijk en in een glasheldere
taal bovendien, zijn weg weet in onze hersenpan, dan is het
Dick Swaab wel, de bekendste neuroloog van de Lage Landen. In ‘Ons creatieve brein’ legt de Nederlandse chirurg uit
hoe hersenziektes kunst kunnen baren, waarom kunst onze
gevoelige snaren beroert, hoe beelden en partituren een
helende werking kunnen uitoefenen en hoe de beleving in
zijn werk gaat eens ze tussen onze oren haar ding doet. Een
boeiende vertelling, maar je moet er wel tegenkunnen dat
de mystiek rond schoonheid wat van haar kracht inboet.

9. FRANCIS BACON
‘Er is geen uitnemende schoonheid zonder iets vreemds
in de proporties.’
Deze Britse autodidactische schilder en verre nazaat van de
filosoof was een beschouwer zonder weerga, die geen goed
woord over had voor Pollock en Rothko, maar een groot bewonderaar was van Picasso en Giacometti, na Egyptische
kunst, Rembrandt en Velázquez. De figuren van Bacon zijn
even verwrongen en ontwricht als dynamisch. Hij voert ons
naar een andere wereld tussen surrealisme en kubisme met
angstige, intense en pijnlijke werken, die ons raken en uitdagen. Zijn afgemeten enscenering met rode, oranje, gele, olijfgroene, zwarte en zelfs lichtblauwe kleuren verbluffen ons en
verpletteren ons, waardoor we machteloos staan tegenover
deze ongekende kracht.
En wat zou jij zeggen als je voor dit bijzondere werk stond?
‘Het is mooi’ of eerder ‘Ik vind het mooi’ zonder het commentaar af te wachten van degene die naast je staat…
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MUZIEK

MUZIEK MAAKT MOOI
De schoonheid van een plaats, van het leven of van een dierbare laat sinds mensenheugenis inkt vloeien uit
de pennen van muzikanten en minnezangers. Maar maakt muziek mooi?

Z

Nicolas Capart

egt de spreekwijze dat ‘waar muziek is, niets
kwaads kan zijn’, dan mogen we best stellen dat schoonheid uit muzieknoten voor
de geest rijst... En dat losstaand van het feit
dat mensen of omstandigheden ons heel
anders kunnen beroeren naargelang de bijhorende soundtrack.
Om je ervan te overtuigen, kun je simpelweg
de sfeer van een filmscène veranderen door er contrasterende
melodieën bij te beluisteren. Door te kiezen voor een ritmisch of
opgeruimd deuntje – in het wilde weg gekozen bijvoorbeeld de
generiektune van de legendarische Engelse serie Benny Hill of
‘Dragostea din tei’ van de Moldavische groep O-Zone –, kan de
oorspronkelijke spanning al snel plaatsmaken voor een glimlach,
veroorzaakt door het verschil tussen de ernst van het beeld en
de lichtheid van de begeleidende muziek.
Plaats je daarentegen als achtergrondgeluid een bijzonder intense of angstaanjagende melodie – zoals het klassieke ‘Danse

macabre’ van Camille Saint Saëns, ‘Lux Aeterna’ van Clint Mansell & Kronos Quartet in de film ‘Requiem for a Dream’ of om
het even welke soundtrack van de hand van Danny Elfman – ,
dan transformeer je al heel snel een onschuldige scène in een
angstaanval of een regelrechte stressbeleving. Probeer maar, het
is ongemeen geinig.

Zeg naar wie je luistert
en ik zeg je of ik je leuk vind…
Muziek heeft dus deze onvoorstelbare kracht… om te veranderen,
te transformeren, te verdraaien, te overstijgen en met onze waarneming te spelen, met het risico dat we ons niets vermoedend
maar welwillend iets wijsmaken. Sinds april 2019 kun je de dating-app met de naam Turn Up vrijgezellen laten voorstellen die
dezelfde muzikale smaak/smaken met jou delen. Een soort Tinder
of Music, dat gebruikmaakt van cultureel tribalisme als overdra-

Shivaree

Lenny Kravitz
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gende en katalyserende verleidingskracht. Vanuit deze vaststelling en ons geknutsel met filmscènes, hebben we ons afgevraagd of muzieknoten hetzelfde effect hebben op mannen als
op vrouwen. En of uit het langdurig beluisteren van de een of
de andere artiest of bepaalde muziekstukken schoonheid zou
kunnen ontstaan, waardoor iemand eensklaps verleidelijker voor
de ogen en oren zou verschijnen dan hij of zij voorheen ooit was
geweest. De heren – met een neiging tot narcisme? – horen hun
uitverkorene graag het nummer neuriën van hun favoriete rapper, of brengen de sfeer er het liefst in met hun eigen playlist.
Fundamenteler, zou, door eenvoudige projectie, een man een
vrouw mooier kunnen vinden als de beminnelijke in kwestie
naar een vrouw luistert die hem fysiek bevalt. Vanuit dezelfde
benadering, hebben we uit verschillende vrouwelijke bronnen
vernomen, dat een man die naar Lenny Kravitz luistert (wat
blijkbaar met zijn integrale oeuvre zou werken) onmiskenbaar
extra punten scoort voor charme en sexappeal...
Wordt die man bovendien hierop betrapt gekleed in een doodgewone jeans terwijl hij zijn tand staat te poetsen, dan zou dit

bij sommigen tot een tienmaal verhoogde interesse kunnen
leiden.
Naast de look en visuele aantrekking van zijn uitvoerder, kunnen andere factoren, zoals de lyrics, zijn aura en vooral het
timbre van de artiest, van een muzieknummer een waarachtig schoonheidsaccessoire maken. We noemen in dat opzicht
namen als Prince (‘Sexy MF’, ‘Cream’, ‘The Most Beautiful Girl
in the World’ enz.), bezinger van de sensualiteit meer dan van
de viriliteit, die gecombineerd met een juist gedempt licht het
verleidingspotentieel kan laten exploderen van hem die op de
Play-knop heeft gedrukt.
De gezamenlijke lage stemmen van Dave en Burna Boy op ‘Location’, de hoge noten van Frank Ocean (‘Ivy’) of The Weeknd
(‘What You Need’) kunnen een gelijkaardig effect teweegbrengen. Tot slot blijven ook sommige nummers van Portishead
(het album ‘Dummy’) of het lichtjes zoetgevooisde stemgeluid
van Ambrosia Parsley (zangeres van Shivaree) op het legendarische ‘Goodnight Moon’ vaste waarden voor dames die hun
omstaander(s) zouden willen betoveren.

SCHONE LIEDJES...
Sinds de wereld bestaat en muziek

Manson (‘The Beautiful People’) of de

vrijgevig en zonder ‘vals te spelen’

elegante Sacha Distel (‘La Belle Vie’)

klinkt, heeft het schoonheidsconcept

drijven er de spot mee, ironiseren

muzikale artistieke geesten

en zetten je maar al te graag op het

onophoudelijk beziggehouden en inkt

verkeerde been. Maar voor de meesten,

laten vloeien uit de zangerspennen

draait het om een ode aan het leven,

van alle pluimage. Sommigen, zoals de

de liefde, of nog het vaakst, om een

de horizon van het Franse chanson. Tot
slot om dit algemene en onvolledige
overzicht van de muzikale schoonheid
af te sluiten, hebben we nog de plicht
om gewag te maken van twee van de
grootste zingende zagen ter die zich
ooit aan het thema hebben gewijd:

erg aanbevelenswaardige Californische

verklaring van hun diepste gevoelens

groep Eels (‘Beautiful Freak’) of de

aan de bewonderde andere.

geniale Dominique A (‘La beauté’)

We hadden zin om Pauline Croze hier

hebben er niet over getwijfeld om er

ook een plaatsje te geven, van wie ‘T’es

een volledig album aan te wijden…

Beau’ een van de meest ontroerende

zingen bij het eenvoudige lezen van

Anderen, zoals de ‘lelijke’ Marilyn

liefdesverklaringen is aan een man aan

de titel.

‘You’re Beautiful’ van James Blunt
en ‘Beautiful’ van Christina Aguilera,
waarvan je zou zweren dat je ze hoort

Eels

Christina Aguilera
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MUZIEK

DE PLAYLIST MET ZINGENDE SPORTERS
Heel wat profsporters in België en het buitenland hebben zich, met wisselend succes, aan een zangcarrière gewaagd.
Boris Rodesch

Enzo Scifo - Voetbal - ‘Gagné d’avance’
We denken als eerste aan Enzo Scifo. Hij heeft bij Anderlecht gespeeld, is
tot beste jonge speler verkozen tijdens het WK van 1986 in Mexico, heeft
lang het nummer 10 gedragen bij de Rode Duivels en wordt beschouwd als
een van de beste Belgische voetballers ooit. In 1985 waagt hij zich aan het
‘chanson’ met zijn 45-toeren ‘Gagné d’avance’ (Van tevoren gewonnen). De
muziek is van Toto Cutugno, de woorden van Jacques Duvall, en die luiden
vertaald ongeveer zo: ‘Ik heb mijn gestreepte das omgeknoopt. Ik sta met
mijn gezicht in de wind. Maar zelfs mijn kapsel geeft geen krimp.’ Het wonderkind (en een beetje een wolvenkind: uit La Louvière) met Italiaanse roots
en een uitgesproken tongval, zingt heel heavy shit. Spijtig genoeg vinden
we de clip nergens on line. Enzo heeft zonder twijfel zijn voorzorgen genomen om niet in Beste Kijkers of andere blooperprogramma’s terecht te
komen… Hij heeft ook onder de titel ‘La fille en blanc’, een Franstalige adaptatie te horen gegeven van ‘Younger girl’, waarvan hij later heeft toegegeven
dat hij dat beter achterwege had gelaten.

Carl Lewis - Atletiek - ‘Break it up’
De Amerikaanse sprinter en verspringer met 10 olympische medailles
(waarvan 9 gouden) die door het Internationaal Olympisch Comité verkozen werd tot ‘atleet van de eeuw’, is een korte periode zanger geweest na
de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984, waar hij de topprestatie
had neergezet om 4 gouden medailles te winnen. Hij heeft van jongs af
de muziekkriebel al in het bloed, speelt viool en zingt in 1987 ‘Break it up’.
Fans konden hem hier op de Belgische tv zien (tja, er was nog geen world
wide web), dankzij een onwaarschijnlijke uitnodiging van de Franstalige
collega’s voor de ‘Tatayet show’ op de RTBF… België was blijkbaar zo zijn
mediaplek, want de clip - met als decor een fitnesszaal met een hoog testosterongehalte en duidelijke jaren 80-allures - is in België gedraaid én geproducet. De Belgische tv-coryfee Paule Herreman komt er zelfs even de
show stelen. Te zien op YouTube, heerlijk.

per Eloquence, wekt de nodige nieuwsgierigheid op en verkoopt op zo’n
50.000 exemplaren. Meteen daarna neemt hij zijn album ‘Tony Parker’ op bij
het label Music One van de Franse zender TF1. Kenza knz neemt de productie voor haar rekening en Skalpovich schrijft de muziek. De basketbalspeler
zingt en werkt samen met Éloquence en zijn ex-vrouw Eva Longoria aan de
lyrics. Ondanks de bijdragen van Soprano, Booba en de Amerikaanse acteur
Jamie Foxx, is het album een ware flop. Tony Parker wordt bedolven onder de slechte kritieken voor zijn banale en weinig geïnspireerde ritmes en
punchlines. Hij laat zijn eigen studio in Texas bouwen, maar was beter met
zijn hoofd bij zijn voetbalcarrière gebleven. Het duurt nog tot 2013 voordat
Parker er genoeg van heeft om het middelpunt van de spot te zijn en zijn
handdoek met muziekmotiefjes in de ring gooit.

Jean-Pierre François - Voetbal ‘Je te survivrai’

En uit de boxen klonk ook nog:

Deze voormalige beroepsvoetballer - hij speelt begin jaren 80 in de Franse
eerste liga bij Saint-Etienne en bij het Zwitserse FC Basel - stort zich in 1989
op het chanson. De playboy uit Lotharingen met zijn platinablond haar,
inclusief nektapijt, scoort onmiddellijk met de uitvoering van het nummer
‘Je te survivrai’. Didier Barbelivien schrijft deze hit die een tweede plaats
bereikt in de Top 50 en eervol de ‘Lambada’ moet laten voorgaan. Een jaar
later brengt hij zijn album ‘Des nuits’ uit, waarna hij het podium voorgoed
vaarwel zegt. Onvoorbereid zoveel roem en een overdonderende media-aandacht torsen worden hem snel te veel. Zijn nieuwe professionele
uitdaging mag dan van korte duur zijn, zijn uitstapje naar de muziek gaat
de geschiedenis in als een succes met een nummer dat nog steeds nagalmt tussen de oren van zijn fans.

Jean-Marie Pfaff – Voetbal - ‘Denk je vaak aan mij’
Marius Trésor – Voetbal - ‘Sacré Marius’
Gerd Müller - Voetbal - ‘Dann macht es bumm’
Johan Cruyff - Voetbal - ‘Oei oei oei (Dat was me weer een loei)’
Franz Beckenbauer – Voetbal – ‘Gute freunde kann niemand trennen’
Manny Pacquiao – Boksen - ‘Lalaban Ako’ en ‘Sometimes when we touch’
Shaquille O’Neal – Basketbal - Rapper maar ook dj aka DJ Diesel
Kobe Bryant ft. Tyra Banks ¬- Basketbal - ‘K.O.B.E’
Jacques Villeneuve – Formule 1 - ‘Accepterais-tu ?’
Stefaan Everts – Motorcross – ‘Try to beat me’
Jean-Michel Saive – Tafeltennis - ‘Love and sport’
Paul Gascoigne – Voetbal – ‘Gazza Fog on the Tyne’
Youri Djorkaeff - Voetbal - ‘Vivre dans ta lumière’
Pascal Olmeta - Voetbal - ‘Tape dans un ballon’
Chris Waddle & Basile Boli - Voetbal - ‘You’ve got a feeling’
Joël Bats– Voetbal – ‘L’escargot’

Tony Parker - Basketbal - ‘Balance toi’
In 2007 maakt de Franse ster van de Texaanse San Antonio Spurs zijn droom
waar en wordt ‘hiphopzanger’. Zijn eerste single, ‘Balance toi’, geproducet
door Skalp (Leslie, M. Pokora, Youssoupha) en geschreven door de rap-
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moniteurautomobile
Le Moniteur Automobile
Retrouvez le meilleur de nos reportages, essais et courses !
www.moniteurautomobile.be
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En download MILES gratis op autogids.be en autowereld.be, rubriek ‘Abo en Magazine’
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DROOM WEG BIJ
ONEINDIG ZEEZICHT
U droomt van heerlijk zeezicht? Zilt
Residences, op de grens van De
Panne en Sint-Idesbald, biedt u nog
veel meer. Hier is de zee uw tuin. Een
mooiere plek is aan de Belgische
kust echt moeilijk te vinden. Elke dag
opnieuw kan u van de schoonheid
van de natuur genieten.

TIJDELIJKE
ACTIE
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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