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Intensely Alpine.

Ontdek onze Alpine premium mobiliteitsaanbiedingen vanaf € 499,- per maand.
Laatste verhoogde maandaflossing van € 22.724.

EASYfin Planning Financiering: Representatief voorbeeld - Lening op afbetaling* met laatste verhoogde maandaflossing, vallend onder
de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht. Contante prijs met verlengde waarborg
My Warranty (5 jaar / 80.000km) : € 68.391 BTWin. Voorschot (facultatief): € 12.137. Kredietbedrag: € 56.254. JKP (Jaarlijks Kostenpercentage)
van 1,99 % en vaste jaarlijkse debetrentevoet 1,97 %. Looptijd van het krediet: 60 maanden. Terug te betalen in 59 maandelijkse
aflossingen van € 561,97 waarvan € 20,83 voor de optie verlengde waarborg. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing van
€ 27.234,46. Geldig van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 60.390,68.
Illustratief voorbeeld voor een Alpine A110 Légende met verlengde waarborg My Warranty inbegrepen (5 jaar/80.000 km): € 63.900 BTWin, voorschot € 15.271,29.
Te financieren bedrag (voorschot afgetrokken): € 48.628,71, voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 499 waarvan
€ 20,83 voor de verlengde waarborg My Warranty, laatste verhoogde maandaflossing van € 22.724, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 52.165.
* Dit EASYdeal-aanbod bestaat uit een EASYfin-planning krediet. JKP (Jaarlijkse Kostenpercentage) 1,99% en vaste debetrentevoet 1,97%voor een maximale
duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot met verlengde waarborg en is voorbehouden aan particulieren op het hele Alpine gamma. Deze twee
contracten zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. Inclusief My Warranty optie (5 jaar/80.000km). Het bereiken van één van deze twee
termijnen beëindigt het verlengde waarborg contract. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever,
St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPR Brussel. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder), Bergensesteenweg 281, 1070,
Brussel, BTW BE 0403 463 679, Rekeningnummer bij een Belgische bank, RPR Brussel. Uw Alpine verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Afgebeeld model:
Alpine A110S. Aanbevolen catalogusprijs opties inbegrepen: € 74.311,00. Milieu-informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be

6,9 l/100 km – 158 g CO2/km (WLTP)
tContacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

alpinecars.com

Let op, geld lenen kost ook geld.
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Inclusiviteit:
het spreekt voor
zich dat we dit
delen
Het woord - misbruikt, ruw behandeld,
verkeerd begrepen - zorgt bij minder
goed geïnformeerden nog steeds voor
tandengeknars. Zichtbaarheid geven
aan ieder en elk van ons houdt in - dat
moeten we toegeven - dat we afstand
moeten doen van bepaalde privileges,
we ons terughoudend moeten
opstellen om tijd te gunnen aan het
woord, het beeld en het vooruitzicht
op andere gedachten. De autowereld,
die zich bewust en onbewust in
een voorbijgestreefd tijdperk had
vastgereden, heeft diversiteit lang
geloochend. En kijk, met de hulp
van sociale vooruitgang evolueren
de zaken, ontstaat er denkruimte, en
krijgt de weergave van de wereld een
afstofbeurt.
Er ontstaat plaats voor vrouwen in deze
sector met een hoog testosterongehalte
(‘zeg maar gauw dat het nu ook kan
voor een vrouw’). Bovendien, en daar
krijgt inclusiviteit pas echt betekenis, de
wereld opent zich voor personages en
talenten van alle leeftijden, elke afkomst
en verscheiden achtergrond.
De frisse wind van de vooruitgang, van
de herkenning, van de wendbaarheid
en van gedeelde visies waait over de
koetswerken. De sector kan er alleen
maar voorsprong uit halen.
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Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

7,7-12,8 L/100 KM • 202-293 G/KM CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
Ook een inclusieve wereld kan niet zonder technologie.
Ontdek hier hoe de digitale sector strijdt tegen ongelijkheid.
Nicolas Mauclet
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XBOX ADAPTIVE CONTROLLER
VOOR HANDIGAMERS
Het werd tijd dat gamers met beperkte mobiliteit
ook kunnen rofiteren van aange aste en
gepersonaliseerde interfaces. De Xbox Adaptive
Controller biedt hen een hub die het makkelijker
maakt om videogames te spelen. Concreet
gezegd: je kan er verschillende externe apparaten
op aansluiten (knoppen, joysticks, supports) zodat
je een op maat gemaakte controller krijgt, die
voldoet aan alle eisen om te kunnen spelen op de
Xbox One consoles en Windows 10-pc’s. Logitech
biedt een compatibele spelset met 12 knoppen en
triggers, die kunnen worden geïnstalleerd waar je
maar wilt door middel van klittenband voor een
o timale fle ibiliteit en meer s eelcom ort. ijn ze
eenmaal aangesloten, dan kun jij je gaan uitleven.
Xbox Adaptive Controller, € 89,99.

Adaptive gaming kit van Logitech, € 99,99

HIMOON, BELGISCHE DATINGAPP
VOOR LGBT+

DIGITALE INCLUSIE,
WAT BETEKENT DAT?

Als tegenpool van Tinder en Happn, besloten de makers
van de app Himoon zich eerder te richten op het humane
dan op het fysieke. Bedoeld voor lesbiennes, homo’s,
biseksuelen, transgenders, enzovoort, verleidt de app je
door zijn innovatieve en inclusieve o zet: de rofiel oto is
eerst vaag en wordt steeds scherper naarmate het gesprek
vordert. ‘Er zijn 81 vakjes. Er moeten dus 81 berichten
worden uitgewisseld om de volledige foto te onthullen.
Natuurlijk begin je na een veertigtal vakjes al wel een
beeld te krijgen van hoe het gezicht eruitziet’, aldus
Michael Couvreur, mede-ontwikkelaar van de applicatie.
Hij benadrukt het veilige en respectvolle karakter van het
concept, dat ervoor zorgt dat eventuele vergissingen over
iemands seksuele oriëntatie worden voorkomen. Met
dagelijks meer dan 750 nieuwe gebruikers in België, zou
dit wel eens een gamechanger kunnen worden op het
gebied van online daten.

Men noemt het ook wel e-inclusie: het idee
is om de digitale wereld toegankelijk te
maken voor iedereen, zodat we komen tot
een meer inclusieve informatiemaatschappij.
Door toegang te geven tot hardware en
software, tot internet, door te informeren over
telecommunicatie en informatietechnologie,
de beroemde ICT. Volgens de barometer van
de digitale inclusie, uitgevoerd in 2020 door de
Koning Boudewijnstichting beschikt 40% van
de Belgische bevolking over beperkte digitale
vaardigheden, 29% van de huishoudens met
een laag inkomen (minder dan 1.200 euro)
beschikt thuis niet over een internetverbinding.
In de strijd hiertegen hebben Vlaanderen,
Brussel en Wallonië een netwerk opgezet van
openbare computerruimtes, waar apparatuur
ter beschikking staat van het publiek, inclusief
begeleiders en opleiders. De strijd tegen
deze nieuwe vorm van uitsluiting is een reële
maatschappelijke uitdaging.

https://himoon.app

be.brussels/inclusion-numerique

APPS DIE HET LEVEN GEMAKKELIJKER MAKEN

e-inclusie.be

StorySign is een applicatie voor dove en slechthorende kinderen
waarmee boeken worden omgezet in gebarentaal.
Wheelmap brengt wereldwijd rolstoeltoegankelijke plekken in kaart.
Deze applicatie, die door de gebruikers wordt gevoed, verzamelt
een grote hoeveelheid kostbare informatie voorzien van foto’s en
commentaren.
VoiceOver is er voor slechtzienden. Deze software leest teksten
van een computer- of iPhone-scherm voor, inclusief zaken als de
stand van de accu, iconen van applicaties en een beschrijving van
beeldmateriaal. Verkrijgbaar via apple.com.
Watchhelp Assistant is een applicatie voor smartwatches waarmee
personen met cognitieve problemen zoals autisten, personen met
het downsyndroom of Alzheimerpatiënten zelfstandiger kunnen
functioneren. Hun mantelzorgers kunnen taken invoeren, die op de
geplande tijd op het horloge verschijnen in de vorm van tekst of beeld.
De gebruiker moet alleen maar bevestigen dat de taak is uitgevoerd.

‘40% VAN DE
BELGEN LOOPT HET
RISICO OP DIGITALE
UITSLUITING’
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MUSCLE
TIK TAK VROEM VROEM

Als het aan de Monsieur Superleggera Edition van CHANEL ligt, is de tijd nu
aan de mannen. Terwijl dit natuurlijk niet betekent dat vrouwen dit elegante,
technische en bijzondere horloge niet mogen dragen. Een sportief en
mannelijk voorkomen geïnspireerd op Italiaanse sportwagens, bekend voor
hun superlichte chassis. Het is een stijlvol horloge, waarvoor geen concessies
zijn gedaan, dat doet denken aan de snelheidsmeters van racewagens.
Matzwarte hoogwaardige keramische kast met een diameter van 42 mm,
matzwarte met zwarte nikkel afgewerkte geguillocheerde wijzerplaat,
nylonband gevoerd met rood kalfsleer en de iconische Superleggerasignatuur op ‘12 uur’. Een ware must.
Chanel.com
Prijs op aanvraag
9
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TRENDS

WIL JE STIJLVOL ZIJN,
DAN GA JE VOOR KWALITEIT!

E

Nicolas Mauclet

en geheim dat helemaal
niet lang bewaard is gebleven: de pretty boys
laten de kwantiteit definitief varen om zich te
concentreren op duurzaamheid. Niet meer
voortdurend veranderen
van items, maar effectief omgaan met
overbodigheid. Daar gaan we: tien manieren om je fluwelen overhemd het hele seizoen door te dragen. Maar hoe voorkom je
dat je vastloopt in het keuzeproces?

Laten we uitgaan van vier
basisregels:
1. Zoek merken die gericht zijn op duurzaamheid, creativiteit en inclusiviteit.
2. Tel op tien vingers welke evergreens niet
mogen ontbreken.
3. De wet van het combineren, creëer iets
nieuws met iets ouds.
4. Houd rekening met de kringloop.
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MERKEN OM IN HET OOG TE HOUDEN
Deze merken hebben alles begrepen: kwaliteitsmaterialen, gerelokaliseerde productie, kleinere hoeveelheden maar een
grotere creativiteit. Ze kondigen de vernieuwing aan van de prêt-à-porter.

RAF SIMONS

Dries Van Noten, de koning
van de prints, die nooit
teleurstelt.

Het principe van
minimalistisch chic
zorgt dit seizoen voor
een overtreffende
versie van zijn
iconische stukken: de
ultra-oversize gebreide
trui bijvoorbeeld, die
perfect past bij ieder
figuur is zonder twij el
het kledingstuk van
deze winter. Alles
eraan is overmatig.
Te dragen als
casual hoodie.

driesvannoten.com

rafsimons.com

MARTINE ROSE
Dit merk, dat in
2007 werd opgericht
door de Engelse
ontwerpster met
dezelfde naam,
inspireert alle
anderen met zijn
‘coole’ Londense
undergroundstijl en
het slim combineren
van materialen. Je zou
overigens een moord
plegen voor dit leren
jasje.

CAFÉ COSTUME

martine-rose.com

JAN-JAN VAN ESSCHE

Thom Browne, deconstructie en
reconstructie van tailoring, gegarandeerd
stijlvol van top tot teen, thombrowne.com

De Antwerpse ontwerper is de
incarnatie van het bewust ontwerpen,
in wiens collecties comfort,
bewegingsvrijheid en respect voor
grondstoffen centraal staan. Terug
naar de primitieve kledingstijl.

Dit maatpakkenmerk vindt zichzelf
voortdurend opnieuw uit door een
gepersonaliseerde, semi-gepersonaliseerde
of prêt-à-porterservice aan te bieden met
kleermakers die oog hebben voor de
kleinste details zodat ze perfect gesneden
maatpakken voor ons in elkaar zetten. In
hun twee boetieks in Antwerpen en Brussel.
cafecostume.com

janjanvanessche.com
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BOODSCHAPPENLIJSTJE
Wat je zeker moet kopen en voor altijd bewaren. Een tip?
Wel, nog beter is het om deze items vintage te kopen, te ruilen of te recyclen!
Blazer, Mr P.,
€ 425 op
MrPorter.com

Bootschoenen van suède,
Quoddy, € 200

De blazer komt in de plaats van de jas
door hem te dragen over een overhemd
en pullover
Paar sneakers van veganleer, Veja,
€ 125

Katoenen
overhemd, Polo
Ralph Lauren,
€ 110

Wollen bomber, Celine, € 1.890

Jeansjasje, A.P.C., € 230

Deze bomber
draag je met
een klassieke
beige broek en
sneakers.

Zonnebril, Ray-Ban, € 145

Een gabardine trenchcoat, Prada,
€ 1.600
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BEKWAAM JEZELF IN HET COMBINEREN
Eenmaal je favoriete kledingstuk gevonden, kun je ermee op los combineren en steeds weer anders voor de dag komen.
Katoenen jersey hoodie,
Thom Browne, € 840

ord overhemd
van katoen, € 195

Werkjas met veel zakken, Marine Serre, € 1075

Wollen cardigan, Tom Ford, € 995

Chelsea-boots van suède,
R.M. Williams, € 450

Leren OG Sk8 Hi, Vans, € 90

Jeans van ruw katoen,
Frame, € 235

EN WAT DOE JE DAARNA?
Volgens de wetten van de circulaire consumptie gaat er nooit iets verloren.

EERST GA JE SORTEREN
Wat ga je bewaren? De onmisbare
kledingstukken waarvan je niet zonder kan.
Wat geef je weg? De supertoffe stukken die
je niet staan.
Wat ga je verkopen? Dure merkkleding.
Wat gooi je weg? Versleten kleding. En nee,
dit kan niet fungeren als pyjama.
Je kijkt niet alleen naar de kleding maar ook
naar de accessoires. Om beter te kunnen
kiezen, stel je jezelf de juiste vragen.
Wanneer heb ik dit voor het laatst
gedragen? Welk merk? Wat voor materiaal?
Is het kledingstuk in goede staat? (Dit
is meteen ook een strikvraag: een oude
gescheurde Levi’s 501, die bewaar je!)
Waarmee kan ik dit combineren? Hoe kan
ik dit kledingstuk mooier maken? Staat het
me wel? Zit het comfortabel of niet? En dan
komt het logistieke werk.

DAARNA GA JE ALLES
OPRUIMEN

EN TOT SLOT DOE JE DINGEN
WEG

En op dat moment bedenk je, dat je beter
naar Marie Kondo had kunnen kijken op
etfli ook al vind je dat su . et is niet
nodig om te hoge doelen na te streven, je
hoeft alleen maar een verstandige stapel te
maken van de dingen, die je wilt bewaren.
Zolang je maar niet probeert je sokken
op kleerhangers te hangen of op kleur
te sorteren, want dan weet je zeker dat
het binnen 24 uur weer een rommeltje is.
robeer e fici nt te werk te gaan: je vouwt
op wat niet snel kreukelt en je sorteert je
kleding op categorie.

Het gelukkigste moment breekt aan
wanneer je ruimte creëert! Je begint met
een goede daad door iets weg te geven:
ullenhul
am erre overal staan
containers, het is zo gebeurd en het geeft je
een goed gevoel.
Daarna ga je dingen verkopen, alleen al om
te bereiken dat je Pradajasje niet helemaal
een miskoop is geworden (de koper vond
karmozijngroen een mooie kleur): Vestiaire
Collective, Vinted, Zalando Pre-Owned,
Depop: allemaal goedgekeurd door de
redactie.

13

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

NL_010-013-Tendances_40_PA_CORR.indd 13

09/09/2021 12:41

STYLE

OPGEPAST, STIJLVOLLE VROUW AAN HET STUUR
Vrouwen - de kampioenes van de levensrace - houden het overwinningstempo op peil. Vol gas, de blik op de sterren gericht.
Elisabeth Clauss

29thOctober, € 650

Dior, prijs op aanvraag
Dior, prijs op aanvraag

Caroline Biss, € 160

American Vintage, € 185

Caroline Biss,
€ 300

Caroline Biss, € 385

Ray Ban, € 155

Elisabetta
Franchi, € 393

Elisabetta Franchi, € 801

Oakley, € 228
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IN SAMENWERKING MET BMW

PIONIER VAN EEN
NIEUW TIJDPERK
De BMW iX legt nieuwe maatstaven vast in de wereld van performante 100%
elektrische SUV’s. Prestaties, rijplezier en comfort, een hoge laadsnelheid, een
hoog technologisch gehalte, maar ook duurzaamheid: elke parameter werd
grondig ontwikkeld om een ongeëvenaard niveau van uitmuntendheid te
bereiken. Een kleine demonstratie.

D

e auto heeft zijn transformatie ingezet en is begonnen aan de onvermijdelijke transitie naar 100% elektrische aandrijving, een technologie die
een nuluitstoot van broeikasgassen of vervuilende stoffen garandeert. De
uitdaging voor autobouwers bij die transitie bestaat erin om een voertuig
aan te bieden dat niet alleen coherent en duurzaam is, maar dat tegelijk
de sterke waarden en kenmerken eigen aan het merk onderstreept. Dat is
precies de aanpak die BMW onderscheidt: deze overgang verzekeren en
bevorderen zonder afbreuk te doen aan de basiswaarden die de Bayerische Motoren Werke heeft opgebouwd in zijn meer dan honderdjarige bestaan.
Uitmuntendheid komt niet vanzelf en daarom heeft BMW alles in het werk gesteld om de nieuwe BMW iX te ontwerpen en te ontwikkelen. Want wanneer je van paradigma verandert, moet
je de factoren in de vergelijking durven om te gooien. En dat begint bij de basis, in dit geval de
architectuur, die hier volledig specifiek is. Het bijzondere eraan: het gebruik van verschillende
materialen, zoals aluminium of koolstofvezel om de stijfheid te optimaliseren, maar ook een
betere verdeling en inplanting van de verschillende organen. De voordelen zijn legio: meer interieurruimte, meer comfort, bijkomende technologische mogelijkheden, een betere chassisbalans, enzovoort. Daarom werpt de BMW iX zich ook op als de referentie van zijn segment en
als het nieuwe vlaggenschip van het merk.

Vloeiend en genereus
De BMW iX mag dan wel een SAV zijn (een Sport Activity Vehicle), hij biedt de interieurruimte
van een limousine. Dat is een van de rechtstreekse effecten van de nieuwe architectuur, die het
mogelijk maakt een transmissietunnel achterwege te laten, wat resulteert in meer beenruimte
en extra opbergvolumes, of een middenconsole die werd uitgedacht als een designmeubel.
Dat exclusieve karakter is natuurlijk terug te vinden in heel het interieur, dat een echte showcase
is. De binnenruimte ademt een warme en luxueuze sfeer uit, het resultaat van tal van factoren,
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zoals de nieuwe stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen (zowel voor- als achterin) en orthopedische steun. Ook het genereuze panoramische dak van glas dat het interieur doet baden in
het licht, of de elektrochrome beglazing dragen hun steentje bij. Lounge-effect gegarandeerd!
Die verbazende capaciteiten op het vlak van functionaliteit en comfort zijn des te opvallender,
omdat de BMW iX heel redelijk blijft qua afmetingen (4,92 meter), wat een duidelijk voordeel
oplevert op het vlak van wendbaarheid. Het silhouet is tegelijk vloeiend en puur, een gelikte stijl
die niet mag worden gezien als een breuk met het verleden, maar integendeel als vooruitgang
ingegeven door durf: de durf om te innoveren. Zo verbergt het koetswerk tal van subtiele dingen
die onzichtbaar zijn voor het blote oog, zoals de verzonken deurgrepen die de luchtweerstandscoëfficiënt verbeteren, wat de energie-efficiëntie ten goede komt. Of de 360°-parkeercamera’s
die discreet geïntegreerd zijn in het radiatorrooster en die ook dienstdoen als afstandsradars. Bij
BMW draagt die technologische discretie een naam: Shy Technology. Het zoveelste bewijs van
de uitzonderlijke zorg die werd besteed aan de BMW iX.

Rijbereik en prestaties
De nieuwe, vijfde generatie van de BMW eDrive-aandrijving onderscheidt zich door een volledige integratie van de elektromotor, de vermogenselektronica en de overbrenging. De BMW’s
iX xDrive40 en xDrive50 bieden respectievelijk een vermogen van 326 en 523 pk en een koppel
van 630 en 765 Nm; indrukwekkende waarden die beschikbaar zijn van bij 0 opm en die meteen
de eersteklasprestaties van deze nieuwe SAV verklaren. Afhankelijk van de versie volstaan 6,1 of
seconden voor de s rint naar
km u. en indrukwekkende restatie als je weet dat het gemengde normverbruik minder dan
k h
kilometer bedraagt. et batterij akket biedt een
capaciteit van 76,6 kWh voor de versie xDrive40 en zelfs van 111,5 kWh in de xDrive50. De resulterende waarden voor het rijbereik zijn ronduit opmerkelijk: tot 630 kilometer (WLTP-cyclus), wat van
deze SAV een nieuwe referentie in de categorie maakt. En het mooiste van dat alles is dat de BMW
i de gebruiker een o merkelijke le ibiliteit biedt: het laadvermogen kan tot
k bedragen
waardoor je de batterij tot 80% kunt opladen in slechts 29 minuten. Een must!

Technologisch en verantwoord
Het bijzondere aan de BMW iX is dat zijn duurzame karakter niet alleen te danken is aan zijn
aandrijving zonder koolstofuitstoot. Heel wat andere aspecten dragen bij tot zijn kwaliteiten op
het vlak van milieu, zoals zijn recyclagepercentage van 99% dankzij het gebruik van onderdelen
die gemaakt zijn van secundaire grondstoffen, van natuurlijke materialen en van gerecycleerde
materialen. Zo doet de BMW iX in ruime mate een beroep op aluminium en gerecycleerde plastics, FSC-gecertificeerd hout of bekleding en vloermatten die gemaakt zijn van gerecycleerde
visnetten.
Die duurzame aanpak sluit bovendien het gebruik van de meest geperfectioneerde technologieën niet uit, zoals blijkt uit het sluitstuk van het interieur: het iDrive en zijn BMW Curved Display, dat twee schermen naast elkaar combineert (12,3 en 14,9 duim), het ene voor de instrumenten en het andere voor de multimedia-interface. Het infotainmentsysteem wordt bediend met
een draaiknop op de middenconsole of met behulp van enkele aanraakgevoelige schakelaars
met haptische feedback. Ook hier waakt de ‘Shy Technology’ op de achtergrond tot wanneer ze
nodig is, zodat de inzittenden alle ruimte hebben om even intense als ontspannende momenten te beleven in de BMW iX.

Gevrijwaard rijplezier
Met zijn krachtige elektromotoren neemt de BMW iX vanzelf een beslissende voorsprong op de
weg. Dat geldt ook voor het comfort, want dankzij de afwezigheid van een verbrandingsmotor
zijn er evenmin trillingen en motorlawaai. Reizen in absolute stilte blijft een betoverende ervaring, waarvan je nooit genoeg krijgt. Tegelijkertijd schuift de iX, net als alle andere BMW’s, een
ideale gewichtsverdeling naar voren, een kwaliteit die hier nog wordt versterkt door de lage inplanting van het accupakket, waardoor het zwaartepunt nóg lager komt te liggen. Het resultaat:
een toegenomen rijplezier dat bovendien nog wordt vergroot door de ogenblikkelijke respons
van de motoren, voor een soepele en zachte, maar indien nodig ook vlotte en snelle rit. Kortom,
het rijplezier blijft intens en meeslepend. En ook op fiscaal vlak is er alleen maar goed nieuws,
want de BMW iX geniet de komende jaren de maximale aftrekbaarheid van 100%. De BMW iX
is dan ook een intelligente keuze: enerzijds vanwege zijn aantrekkelijke fiscale aftrekbaarheid,
anderzijds omdat de waarde van deze SAV de komende jaren behouden zal blijven - of zelfs zal
toenemen. Ja, de BMW iX is echt de pionier van een nieuw tijdperk.
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SHOPPING

GADGETS VOOR MILJONAIRS
Waar kun je jezelf mee plezieren als je alles al hebt?
Nicolas Mauclet

‘There is no Irony Here’, deze
boodschap lijkt ambigu en dat
bevalt ons wel. Ironisch, nietwaar?
Wollen pullover, Celine, € 365

Om thuis je cellen weer op
te laden, niets zo eenvoudig
als dit siliconenmasker met
ingebouwde leds.
Masker, The Light Salon, €
442,54 op MrPorter.com

Cooler dan een vilten hoed,
warmer dan een capuchon en
meer ‘street cred’ dan een muts.
Katoenen bucket hat, Burberry,
€ 290

Het leven beschouwen door
deze roze bril van Bottega
Veneta. Dat is ons statement
voor de herfst.

Een beetje nostalgie met deze
gepersonaliseerde arcade,
voor ieder wat wils. Dat gaat
ongetwijfeld jaloerse blikken
opleveren!

Optische bril, Bottega Veneta,
€ 452

Arcade, Neolegend, € 990

Een riem met een geheim...
Een rood leren binnenkant, het
symbool van dat beroemde
Parijse schoenenmerk. Niet
verklappen he!

Een reden om graag naar je
werk te gaan, deze rugzak van
linnen met leder, die ons eraan
herinnert dat we ook achter ons
bureau stijlvol blijven.

Lederen riem, Christian
Louboutin, € 330

Rugzak, Métier, € 2.380

Leren schoenen voor een
outdoorstijl, onweerstaanbaar
voor hielenlikkers!

Het is de hoogste tijd dat we
dat slordige object, foutief
portefeuille genoemd, uit onze
achterzak halen.

LV ‘Creeper-schoenen,
Louis Vuitton, € 1.490

‘Santos’-geldclip van staal,
Cartier, € 280

Een minimalistisch sieraad? Dat
is het principe van dit gouden
snoer die zijn gebruiksfunctie
verloren heeft.
18 karaat gouden armband,
LeGramme, € 2.778

Bedek je adamsappel, die ik
niet zou willen zien, en doe het
kleurrijk!
Wollen sjaal, Acne Studios,
€ 240

Dit apparaat geeft een
diepgaande percussiemassage
aan de spieren. Sportievelingen
zullen uit hun dak gaan.
Elektrisch massageapparaat
‘Theragun Pro’, Therabody, € 600
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TALK

DIKFOBIE BIJ MANNEN,
PRATEN ZE EROVER?
David Venkatapen is een mooie man, daar heeft hij dan ook zijn beroep van gemaakt, want hij is mannequin. Plus-size.
Dat moet er wel bij gezegd worden, want daar zijn er niet veel van en degenen die er zijn treden niet vaak voor het
voetlicht. Maar daar komt verandering in.

k ben David, 46 jaar oud. Ik ben een donkere man, gay en dik. Prettig kennis met
u te maken.’ Acht jaar geleden ging David een uitdaging aan door te reageren
op de advertentie van het agentschap
voor mannequins Plus dat bezig was met
het opzetten van een mannenafdeling.
‘Ze zochten naar mannen met grote
maten die goed in hun vel zaten, dat vond ik wel
gra ig gezien mijn a metingen ’ m
kg met
de souplesse van een salsadanser. Het komt overigens door salsa dat hij
jaar geleden leerde om
van zichzelf te houden. ‘Ik dacht dat ik door een bewegingsactiviteit te gaan beoefenen meer controle
zou krijgen over mijn lichaam en de ruimte waarin
ik me voortbeweeg. En dat werkte! Hierdoor heb ik
zelfvertrouwen gekregen. Aangezien ik groter, dikker en sterker was, had ik een toegevoegde waarde
voor de choreogra ie. k kwam goed van as. ls hij
over zichzelf spreekt, gebruikt David het woord ‘dik’
zonder er doekjes om te winden. ‘Ik weet dat dat
niet voor iedereen even gemakkelijk is. Dik is een
scheldwoord. In het algemeen gebruikt men liever
eufemismen zoals ‘rond, stevig, corpulent’, maar
het is belangrijk om dit woord opnieuw te gaan gebruiken, zodat het zijn negatieve connotatie verliest.
ls ik zeg dat ik dik ben is het ongemak weg.’ ant
dik zijn, zichtbaar zijn, betekent in de openbaarheid
treden. En dat is het punt waarop dikfobie ontstaat.
‘Mensen denken dat het feit, dat jouw bijzondere
kenmerk zichtbaar is, betekent dat ze er wat over
kunnen zeggen. Dik zijn betekent een gebrek aan
wilskracht, je krijgt daarom allerlei misplaatste opmerkingen naar je hoo d.’ rtsen voor wie de oorzaak van al jouw problemen terug te voeren zijn
naar je gewicht, een onderwijzeres die aan haar in gaykringen bestaat een erg strikt ideaalbeeld
leerlingen vraagt om een rij te vormen van dun van het mannenlichaam. Een slanke of gespiernaar dik, een collega die jou afraadt om een stukje de jongeman met een acceptabele hoeveelheid
taart te nemen of die je wijst op een artikel dat in- beharing. Is hij blank, dan geldt dat als pluspunt.
teressant zou kunnen zijn voor jou... met als onder- Iedereen die buiten deze criteria valt, en dat zijn er
werp obesitas. ‘Dik zijn, betekent dat je strijdbaar genoeg, wordt gediscrimineerd. Daarom bestaan
bent. De straat op gaan, je T-shirt uitdoen op het er subculturen zoals de Bears, bestaande uit dikke,
strand, je bent je er altijd van bewust dat er geoor- wel of niet behaarde mannen en mannen die dat
deeld wordt zel s door andere dikke mensen.’ ij mooi vinden.’ m te strijden tegen dik obie moelegt uit, dat er zelfs binnen de gediscrimineerde ten we eerst de schoonheidsidealen herdefiniëren.
groepen sprake is van een hiërarchie. Van dikkerds Door middel van #bodypositive, bijvoorbeeld?
die meer geaccepteerd worden. ‘Als een man een ‘De term body positive is zo afgezaagd geworden,
buikje krijgt of heupen en dikkere billen, wordt hij dat ik niet weet of deze nog geschikt is voor de
onderwerp van seksisme. Hij wordt dan gezien als strijd tegen dikfobie. Als je nu kijkt naar #bodyvrouw en in onze seksistische maatschappij bete- positive dan zie je vooral typen lichamen die je
kent dat, dat er op hem wordt neergekeken. Ook vroeger overal al zag. Ik weet niet of ik wel hele-

(c) @monsieur.gac

‘I

Nicolas Mauclet

maal akkoord ga met die term.’ us wat te doen
om je mooi te voelen? ‘Mijn eerste tip voor dikke
mannen om zich goed te voelen in hun lichaam,
is naar zichzel kijken. elwillend kijken naar de
dingen die je niet mooi vindt aan jezelf en je aandacht vestigen op wat je wel mooi vindt. Luisteren
naar mensen om je heen, die vertellen wat ze leuk
vinden aan ons. En vooral, afstand nemen van de
duizenden beelden die je sinds je kindertijd hebt
meegekregen van onbereikbare schoonheidsidealen. Ook zonder strakke buik kun je mooi zijn!
Dat is trouwens een van mijn hashtags! (lacht)
Mijn laatste tip is erover te praten. Met anderen
durven praten over je lichaam, je complexen, je
gevoelens. at is al een overwinning o zich.’
@davidvenkatapen
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T

WANNEER ZAL MANNENMODE
EINDELIJK INCLUSIEF ZIJN?
Nicolas Mauclet

imon Van Mechelen is hoofdredacteur van Marie-Claire
België, een zeldzaamheid in
het wereldje van de Belgische
vrouwenbladen. Een ideale
positie om de mode-industrie,
die hem al sinds zijn kindertijd
weet te boeien, onder een vergrootglas te leggen en vooral uit te leggen wat
zijn mening is over mannenmerken en inclusiviteit. Een onderwerp dat ingewikkelder is dan het
lijkt.

Wat is jouw relatie tot mode?
Geboren en getogen in de modehoofdstad
van België, heb ik van jongs af aan het talent
kunnen bewonderen, dat hier in Antwerpen
rondloopt. Natuurlijk hebben we de beroemde
Antwerpse Zes, die het land op de modekaart
hebben gezet, maar het is ook heel inspirerend
om waar ik ook kom de creatieve en stijlvolle
studenten van de Academie tegen te komen.
Door hen ben ik ook gaan experimenteren met
mijn eigen stijl en kreeg ik inzicht in modemerken
en hun geschiedenis. Mijn voormalige
collega's van HLN keken vaak neer op dit soort
onderwerpen, maar ik heb nooit gedacht
dat het oppervlakkig was. Het is een van de
grootste sectoren ter wereld, die werk biedt aan
miljoenen personen. Wat mij ook erg intrigeert
is het menselijke aspect, het zelfvertrouwen (of
juist niet) dat je kunt ontlenen aan kleding en
de creativiteit die bepaalde ontwerpers aan de
dag leggen. Bepaalde merken presenteren zes
collecties per jaar en dan gaat het om goede
en inspirerende collecties. Ik vind dat zeer
indrukwekkend. Als ik modeshows bekijk, krijg ik
soms nog steeds kippenvel. Als kledingstukken
goed gemaakt zijn, zijn het echte kunstwerken.
Dat is ongelooflijk.
Hoe zou je jouw stijl omschrijven?
Ik denk dat het moeilijk is om je eigen stijl te
omschrijven, maar ik heb een vriendin gevraagd

LOUIS VUITTON

Timon, waar kom jij vandaan?
Ik heb journalistiek gestudeerd aan de AP
Hogeschool van Antwerpen, de stad waarin ik
ben opgegroeid. Daarna heb ik als freelancer
gewerkt onder andere voor De Morgen Magazine,
om uiteindelijk terecht te komen bij HLN en
Nina (het supplement bij Het Laatste Nieuws)
waar ik schreef over lifestyle. Na ongeveer zes
jaar begon ik te werken voor Marie Claire, waar ik
momenteel hoofdredacteur ben van de website
en het Vlaamse magazine.

om me hierbij te helpen en zij stelde ‘minimalistic
street’ voor met inspiratie uit de oorspronkelijke
streetwearbeweging. Ik heb me overduidelijk laten
inspireren door de ‘original’ streetwearbeweging,
maar ik ben niet echt blij met waar dat toe geleid
heeft. Het lijkt alsof het te commercieel geworden
is, terwijl voorheen juist het tegendeel gold. Maar
hierdoor is haute couture toegankelijker geworden,
zodat je nu in één winkel merken als Prada naast
Stüssy kunt vinden. Daar ben ik een voorstander
van, want dat is ook de manier waarop ik me kleed.
Ik beschik niet over een budget waarmee ik me
van top tot teen in topmerken kan hullen, dus
mix ik kledingstukken van mijn favoriete merken
als Dries Van Noten en Prada met goedkopere
kleding. Ik koop bijna nooit een fast-fashion

item. Ik word echt niet blij bij het zien van die
verschrikkelijk goedkope kleding van synthetisch
materiaal. Ik ben een groot fan van vintage (mijn
favoriete adressen zijn Rosier41 en Labels Inc
in Antwerpen) en de merken voor werkkleding
Dickies en Carhartt. Zij maken betaalbare, maar
duurzame kleding, wat natuurlijk ook beter is voor
het milieu. Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk
Belgische mode aan te schaffen, want ik vind
het belangrijk om lokale bedrijven en talenten
te steunen. Ik ben een groot bewonderaar van
Arte Antwerp, maar ook bijvoorbeeld Jan-Jan
Van Essche en de meer bekende namen als Raf
Simons en Walter Van Beirendonck. Ik zeg altijd
dat ik geen modefanaat ben, maar ik blijf er te veel
geld aan uitgeven (lacht)!
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Wat is voor jou de definitie van inclusiviteit

in de modewereld, en wat betekent dat voor

jou?

andere achtergrond. Dat wordt helaas ook

want zij bedienen een groot deel van de

weerspiegeld in hun publicaties. Pyer Moss

bevolking. Zelfde verhaal voor Zalando met

en Savage x Fenty zijn opgekomen voor plus-

Inclusiviteit betekent in de eerste plaats dat

size mannenmodellen. Jacquemus en Nicolas

iedereen zich moet kunnen herkennen in de

Ghesquière zijn belangrijke verdedigers van

magazines, de websites en de campagnes die

LGBTQI+-rechten. Zij hebben het vaak over dit

hij ziet. Jarenlang heeft de industrie modellen

onderwerp op hun Instagram. En natuurlijk Telfar

gepromoot

en

ingezet

die

voornamelijk

heteronoom, wit en slank waren. We hebben
al een lange weg afgelegd, maar er moet nog
veel gebeuren. Als homo weet ik hoe het voelt
als je je niet vertegenwoordigd ziet in de modeindustrie. Zo zeer dat ik me verloren heb gevoeld
toen ik jong was (ook al ben ik bevoorrecht
omdat ik wit en slank ben en dus niet totaal het
tegengestelde van hoe de industrie wil dat ik
eruitzie). Ik zou er graag alle soorten personen
in terug willen zien wat betreft beperkingen,
geslacht, maat, afkomst, kortom de hele wereld.
We leven niet meer in een fantasiewereld,
waar we onrealistische beloften doen om een
product te verkopen. Als belanghebbende
bij deze industrie moeten we ophouden met
excuses te zoeken en eenvoudigweg beter ons
best doen. En zo moeilijk is dat niet.
Dit is een erg actueel onderwerp in de vrouwenmode. En de mannenmode?

Dat is een goede vraag, want er is

bijna geen aandacht voor inclusiviteit in de
mannenmode. Ik kan maar twee merken
bedenken, die plus-size mannenmodellen laten
zien in een campagne of modeshooting. Ook
al heeft onderzoek aangetoond dat mannen
even onzeker zijn als vrouwen als het gaat
om hun lichaam. Maar mannen spreken veel
minder over dit onderwerp, vooral als het om
mode gaat. Ik denk dat dat de reden is dat de
merken nog niet eens in de gaten hebben dat
ze een grote groep mensen links laten liggen. Er
is meer vooruitgang op het gebied van etnische
diversiteit, maar inclusiviteit is niet alleen een
kwestie van zwart of wit. In de vrouwenmode
begint men zich hier langzamerhand van
bewust te worden, maar in de mannenmode is
dat nog steeds niet aan de orde.
Kun je voorbeelden noemen van merken/

collecties uit de mannenmode... die gebruikmaken van modellen met grote maten of

LGBTQi+-rechten of genderkwesties promo-

ten?

Sinds Virgil Abloh bij Louis Vuitton is

komen werken, zie ik veel getinte mannen op
hun podium. Dat is een goed voorbeeld van
de reden waarom het zo belangrijk is om in de

Clemans, zelf zwart en gay, die opkomt voor de
regenbooggemeenschap.

Fast-fashionketens

als ASOS en H&M doen het trouwens ook niet
slecht op dit gebied. Zij hebben bijvoorbeeld
mannencollecties in grote maten, met echte
plus-size modellen in hun lookbooks.
Is het tegenwoordig gemakkelijk om als man

een extravagant gebloemd overhemd te dragen met volants, bijvoorbeeld? Is daar plaats
voor in de designerwereld?

Helaas denk ik niet dat dat nu al

eenvoudig is. Ik kan me nog herinneren, dat
Zalando een man toonde die een rok droeg
in een van hun campagnes afgelopen jaar
en dat daar op sociale media veel negatieve
reacties op kwamen. In België hebben zelfs
(rechtse) politici zich hiermee bemoeid. Ik ken
kerels die zich wat ‘vrouwelijker’ kleden en die
op straat worden lastiggevallen. Meestal door
andere mannen, die zich bedreigd voelen in
hun mannelijkheid. Echt pathetisch! Maar toen
Vogue US onlangs kwam met Harry Styles op
de cover gekleed in een jurk, werd dit hun
bestverkochte nummer sinds jaren. Ik denk
dat daarmee wordt aangetoond dat vooral
jongeren meer openstaan voor deze dingen.
Ze denken minder in termen van labels en
seksen en dragen gewoon wat ze willen. In
Antwerpen kom ik veel jongens van 16 jaar
tegen gekleed in roze en met nagellak op,
die niet bang zijn om te worden nageroepen.
De afgelopen jaren zijn de verkopen in de
mannenmode de lucht in geschoten. Ik geloof
dat dat het bewijs is dat belangstelling hebben
voor kleding steeds minder wordt gezien als
seksegebonden, dus ‘vrouwelijk’. Bijgevolg
bewegen we ons in de richting van een meer
diverse mannenmode. Maar we hebben nog
een lange weg te gaan.

zijn vooruitstrevende reclamecampagnes.
Zij steunen ook de LGBTQI+ in Hongarije,
Turkije en Rusland. Zij brengen campagnes
uit met daarin koppels van dezelfde sekse
ook al is dat daarginds verboden. Daarnaast
zijn er veel kleine mannenkledingmerken
zoals Sunnei, Our Legacy en Noah die
het verschil maken maar dan op kleinere
schaal.
Denk je dat populaire persoonlijkheden als

Harry Styles of Lil Nas X vastgeroeste patro-

nen kunnen doorbreken?

Absoluut. We hebben personen als
Harry Styles, Lil Nas X en zelfs Kanye West
nodig, want die bereiken een enorm groot
publiek. Het komt door hen dat veel mensen
afstand nemen van het hokjesdenken
(gender/ras)… en het niet vreemd vinden
als een man vrouwelijke kleding draagt of
make-up, enz. Ik heb pas nog een interview
bekeken van Kanye West van tien jaar
geleden, waarin hij zijn collega's uit de
rapwereld aansprak op hun homofobie.
Als een zeer gerespecteerd en populair
iemand als hij dat zegt, dan kan dat echt
het verschil maken. Ook de leadzanger van
Måneskin (van het Eurovisie Songfestival) is
een goed voorbeeld. Hij draagt vrouwelijke
kleding en make-up, kust andere mannen,
maar blijft extreem populair bij de vrouwen.
Het feit dat het hem niet uitmaakt, kan de
ogen openen voor mensen die nooit eerder
hebben nagedacht over dit probleem.
Welke verbeteringen moeten we verwachten
van de mannenmode-industrie?

Ik denk dat het grootste probleem op
dit moment de totale afwezigheid van plus
size mannenmodellen is. Vrouwen hebben
modellen als Tess Holiday, Jil Kortleve, Ashley
Graham om te bewonderen, maar dat is niet
het geval voor mannenkleding. Alsof mannen
met grote maten niet geïnteresseerd zouden
zijn in mode en dus maar genegeerd

Wat zijn de meest tolerante merken die echt
voor een omwenteling zorgen?

Zoals ik hiervoor al zei, Pyer Moss en

Telfar schudden echt de boel op. Maar ook
meer commerciële merken als Gucci. Hun
creatief directeur Alessandro Michele heeft
grenzen verlegd op het gebied van gender.
Op de catwalk presenteert hij doorzichtige

moeten worden. In dat opzicht is er een
grote rol weggelegd voor de mannenmedia.
Bekijk eens een aantal recente nummers van
Esquire en GQ US en je komt geen enkele
man met overgewicht tegen. Gelukkig doen
ze het op het gebied van etnische diversiteit
iets beter. Hetzelfde geldt natuurlijk voor
mannen met een beperking, maar in de
vrouwenmode is het op dit gebied al niet

mode medewerkers aan te nemen afkomstig

gebloemde

uit minderheidsgroeperingen. Want deze zullen

skinny pantalons en deze zijn extreem

hier automatisch meer aandacht voor hebben

populair. Fast-fashionmerken kopiëren dit

aangezien ze zelf ervaren hebben hoe het is om

succes, iets dat normaal gezien niet goed is,

niet vertegenwoordigd te zijn. Dat is volgens

maar in dit geval wel helpt om het verschil

hier is nog een lange weg te gaan. En ik vraag

mij ook heel belangrijk voor de modebladen.

te maken. H&M bijvoorbeeld, kwam met

me echt af waarom het toch zo moeilijk is

In België zijn bijna geen journalisten met een

gendervrije collecties, dat is een grote stap,

voor de bedrijven om iets te doen op dit vlak.

overhemden

of

glanzende

veel beter. En dan is er nog het gebrek aan
transgendermannen in de mode. De modeindustrie ‘experimenteert’ ermee, maar ook
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ICONIC
CHOPARD EN MILLE MIGLIA:
AL MEER DAN 30 JAAR EEN GEZAMENLIJKE
PASSIE VOOR DE RALLY

De mythische rally Mille Miglia is sinds 1988 verbonden aan een historische
horlogemaker: de vrucht van een onstuimige liefde voor bijzondere
uurwerken en de prestaties die door de jaren heen zijn neergezet. De
2021-editie van de Mille Miglia betekent opnieuw een bezegeling van een
race, niet tegen maar met het horloge.
Elisabeth Clauss
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LEGENDE

e covoorzitter van Chopard,
Karl-Friedrich
Scheufele, verzamelaar
van zeldzame auto’s en
een ervaren rijder, neemt
al dertig jaar deel aan
deze legendarische rally.
Letterlijk aan het stuur
van deze succesvolle samenwerking, heeft hij
ervoor gezorgd dat het Zwitserse luxemerk de
officiële partner en tijdwaarnemer werd van de
Mille Miglia, die op haar beurt als inspiratie diende voor de gelijknamige horlogelijn. Duizend
mijl, bijna vierhonderd oldtimers, een vierdaagse
rally van Brescia naar Rome en terug. Bij iedere
nieuwe editie verschijnen exclusieve horlogemodellen. Dit jaar nam Karl-Friedrich Scheufele plaats achter het stuur van een rode Mercedes-Benz 300SL ‘Gullwing’. Met naast hem zijn
vriend en legendarische figuur uit de autosport,
Jacky Ickx.
De Mille Miglia, die vaak gereden wordt door vader en zoon, is een typische traditie die wordt
doorgegeven (inclusief de auto). Karl-Friedrich
Scheufele en Jacky Ickx deden mee met een
team van vijf auto’s uit de collectie van Chopard. Daaronder: een Ermini Sport 1100 uit 1954
bestuurd door Alessandro Squarzi (een fashionicoon uit Milaan) en een Porsche 356 uit 1957, bestuurd door de Franse rijder Romain Dumas.
In juni lanceerde Chopard haar chronograaf Mille Miglia 2021 Race Edition met een tweekleurige versie in roestvrij staal en 18-karaats ethisch
roodgoud. Chronometrische precisie voor een
iconisch model uit het luxesegment.
Deze Mille Miglia 2021 Race Edition met automatische opwinding biedt een gangreserve van
48 uur, een stop-secondefunctie en waterdichtheid tot 100 meter diep. Verder is hij voorzien
van antireflecterend saffierglas voor een betere
leesbaarheid. De bezel in roestvrij staal of 18-karaats ethisch roodgoud ingezet met zwart keramiek doet denken aan de schaalverdelingen
en meters van oldtimers. Op de bodem van de
horlogekast staat een geblokte vlag afgebeeld,
het officiële logo van de rally met de vermelding
van het parcours ‘Brescia > Roma > Brescia’. De
geperforeerde kalfsleren armband is een knipoog naar de racehandschoen, gevoerd met rubber naar het voorbeeld van Dunlop-racebanden
uit de jaren 60.
De Mille Miglia 2021 Race Edition is een chronograaf voor ‘gentlemen drivers’, die gehecht zijn
aan de code van fair play in de sport. Dit model
staat bovenaan het klassement van precisie-uurwerken en verovert tegelijkertijd de harten van
liefhebbers van vintage esthetiek.
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STORY

DUEL AAN DE TOP: RIGGS / KING
Een inkijkje in een van de mooiste rivaliteiten uit de geschiedenis van de sport.
Miles herinnert zich The Battle of the Sexes, een veelbesproken mythische wedstrijd tussen een
vrouwenhater en een feministe, die heeft bijgedragen aan de strijd voor de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen in de s ort en een definitieve breuk betekende in de geschiedenis van het vrouwentennis.

R

Boris Rodesch Illustratie A. Kool

obert Larimore ‘Bobby’ Riggs, die zichzelf
omschreef als ‘chauvinist pig’ werd in 1918
geboren in Los Angeles. Billie Jean Moffitt, beter bekend als Billie Jean King, alias
‘The Grand Lady of Tennis’ werd in 1943
geboren in Long Beach. Tot de grootste
successen van deze twee voormalige wereldkampioenen worden de zes titels gerekend, die de kleine, snelle Riggs met zijn perfecte racketbeheersing in de wacht sleept op de grand slam, waarvan
drie voor enkelspel (tussen 1939 en 1941), terwijl King, die

graag serve en volley speelt, overheerst in de vier belangrijkste toernooien met een totaal van 39 grandslamtitels,
waarvan 12 voor enkelspel (tussen 1966 en 1975) en 27 voor
dubbelspel en gemengd dubbel. De speelster die wordt beschouwd als een van de beste aller tijden heeft 20 Wimbledontitels op haar naam staan! Een record dat zij deelt met
Martina Navratilova.
In de jaren 50 gaat Bobby Riggs met pensioen, terwijl Billie
Jean King in 1983 haar racket aan de wilgen hangt, een paar
maanden nadat zij op 39-jarige leeftijd de oudste speelster
werd, die ooit een toernooi won in het vrouwentennis.
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Hij vecht voor geld, zij voor haar idealen

verbindt de 27-jarige speelster, die zich in die tijd bewust wordt van

Al op jonge leeftijd is Riggs, zoon van een minister, bluffer en gok-

zoek naar een nieuwe publiciteitsstunt schreeuwt van de daken dat

ker. Er wordt beweerd dat hij zijn eerste racket won met gokken. De

vrouwentennis inferieur is aan mannentennis en beweert dat geen

jonge King op haar beurt is van bescheiden komaf en maakt zich

enkele speelster ter wereld van hem kan winnen. Provocerend, stelt

druk om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar ook

hij, dat de vrouw in de slaapkamer en in de keuken thuishoort. In

tussen blanken en alle anderen, die afwezig zijn op de tennisbaan.

deze context stuit hij op de weigering van King, die niet mee wil doen

Uit woede dat zij niet welkom is op de foto met de leden van haar

aan deze in haar ogen zinloze confrontatie. Ondertussen besluit de

club, stelt zij, in het bezit van haar kersverse eerste racket gekocht

Australische Margaret Court, een andere speelster op wereldniveau,

haar homoseksualiteit, zich aan de oprichting van de WTA. Riggs op

van haar spaargeld, zich tot doel de beste speelster van de wereld

maar conservatief in tegenstelling tot King, om de uitdaging aan te

te worden. Haar stem moet en zal gehoord worden. Begrijp goed

gaan. Ze verliest met 6-2, 6-1 voor 5.000 toeschouwers, die op Moe-

dat zij op twaalfjarige leeftijd al geobsedeerd was door de strijd voor

derdag de eerste ‘Battle of the Sexes’ bijwonen.

vrijheid en gelijke rechten voor vrouwen en zich tegen allerlei soorten
van onrecht keerde.

Billie Jean rekent af met ‘The Pig’

Riggs, die lange tijd actief was als amateurtennisser, wil graag geld
gaan verdienen met zijn tennisactiviteiten. Hij wedt op zijn eigen

Tijdens het kijken naar de wedstrijd op tv, raakt de Grand Lady of Ten-

wedstrijden, soms zelfs in het midden van een wedstrijd, afhanke-

nis gemotiveerd en overtuigd van de noodzaak om de confrontatie

lijk van zijn rating bij de bookmakers. Een winstgevende activiteit

aan te gaan met Riggs, opdat de tennisvrouwen en alle andere sport-

waarmee hij meer dan 100.000 dollar verdient door te wedden op

sters eindelijk respect zullen krijgen. De beroemdste ‘Battle of the

zijn eigen drievoudige succes op Wimbledon (enkel, dubbel en ge-

Sexes’ zal worden gespeeld op 20 september 1973 in het Astrodome

mengd dubbel) in 1939. Na zijn pensioen wil hij verder profiteren van

van Houston. De battle wordt georganiseerd door Jerry Perenchio,

zijn voormalige glorie en gaat hij de meest bizarre weddenschappen

de sponsor die aan de basis stond van de eerste ‘Battle of the Cen-

aan, zoals het verslaan van zijn tegenstander terwijl hij twee honden

tury’ tussen Ali en Frazier. Hij looft een premie uit van 100.000 dollar

aan de lijn houdt of spelen terwijl hij met een touw aan een olifant

voor de winnaar. In de periode voor de wedstrijd bekwaamt Riggs

vastzit.

zich in ‘trash-talk’ en claimt het mannelijk chauvinisme. De man, die
strijdt voor de ‘bevrijding van de man’ en verguld is van zijn overwin-

Oprichting van de WTA

ning op Margaret Court, besteedt meer tijd aan het verkrijgen van
sponsors en het slikken van dubieuze middelen dan aan trainen.

In het begin van de jaren 70 is King met hele andere dingen bezig.

King, die zich ervan bewust is dat haar verlies de positie van vrou-

Na haar overwinning op de US Open in 1972 constateert ze dat de

wen vijftig jaar terug in de tijd zal werpen, bereidt zich juist serieus

cheque die zij heeft ontvangen 15.000 dollar minder bedraagt dan

voor op de confrontatie. Op de dag van de wedstrijd zijn de tribunes

die van de mannelijke kampioen, Ilie Nastase. In die tijd verdienden

gevuld met bijna 31.000 toeschouwers, mannen en vrouwen, en kij-

vrouwelijke spelers gemiddeld tien keer minder dan mannelijke

ken 90 miljoen mensen, waaronder 50 miljoen Amerikanen, naar de

spelers. Zij besluit daarom om te gaan strijden voor de gelijke be-

rechtstreekse televisie-uitzending van de wedstrijd! Een record wat

loning van mannen en vrouwen. Het resultaat is dat in 1973 de US

betreft het aantal toeschouwers van een tenniswedstrijd. Het staat

Open als eerste toernooi dezelfde premies toekent aan mannen en

nog steeds overeind.

vrouwen. Even terzijde, King wordt in datzelfde jaar de eerste pro-

Een waanzinnige Amerikaanse show! Riggs betreedt het stadion in

fessionele sportvrouw die meer dan 100.000 dollar heeft verdiend

een jasje van Sugar Daddy, voor een sponsorbedrag van 50.000 dol-

in één seizoen.

lar, gezeten in een riksja die wordt getrokken door danseressen in

Tegelijkertijd besluiten King en acht andere speelsters tot een boy-

minirok. King speelt het spel mee en maakt haar entree als Cleopa-

cot van het amateurcircuit, dat nog steeds dominant is bij de vrou-

tra op een troon versierd met veren omgeven door apollo’s. Daarna

wen, terwijl de mannen als sinds 1968 een professioneel statuut

wisselen ze geschenken uit. Zij geeft hem een biggetje, hij overhan-

hebben. Ze ondertekenen een symbolisch eerste professioneel

digt haar een reuzenlolly. De toon is gezet. Er hangt een uitbundige

contract van één dollar bij een sponsor. De Internationale Federatie

sfeer, pittig maar niet vijandig. De wedstrijd kan beginnen. Natuurlijk

durft hen niet te sanctioneren en daarmee wordt de Virginia Slims

neemt de arrogante Riggs het allemaal niet zo serieus en houdt zijn

Tour geboren, een professioneel vrouwentenniscircuit gesponsord

jasje tijdens de eerste set aan. King zet meteen haar strategie in met

door Philip Morris, dat de voorloper is van de huidige Women’s Ten-

als doel haar tegenstander uit te putten door dropvolleys af te wis-

nis Association (WTA), waarvan King tot 1975 voorzitter zal zijn. Het

selen met lobs. De eerste set is krap, ze wint met 6-4. Het vervolg

feit dat vrouwen sinds 2007 in de vier grote grandslamtoernooien

is overtuigender. Ze wint de tweede en de derde set 6-3, 6-3. Deze

eindelijk dezelfde bedragen ontvangen als mannen is te danken

overtuigende overwinning opent de deur voor het professionele

aan de inspanningen van King en haar kompanen ‘The Original 9’.

vrouwentennis en draagt bij aan de popularisering van de tennis-

Samen met haar toenmalige echtgenoot werkt ‘BJK’ ook mee aan

sport. Riggs geeft toe dat hij zijn tegenstandster heeft onderschat.

het opzetten van een magazine en een stichting voor de vrouwen-

Teleurgesteld vindt hij, voor wie dit alles in de eerste plaats een grap

sport.

was en een manier om zich te laten sponsoren, troost in het feit dat
hij goede zaken heeft gedaan.

De pandoering op Moederdag

In 1981 komt Billie Jean King als eerste professionele sportvrouw

De beroemde ‘Battle of the Sexes’ is dus te danken aan het gok- en

openlijk uit voor haar homoseksualiteit. In 2009 kent President Oba-

machogedrag van Riggs en aan de vastberadenheid van King, strijd-

ma haar de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers toe,

ster voor vrouwen- en LBGT-rechten, die zich naast de sport een

de Presidential Medal of Freedom. Terwijl Bobby Riggs, die nooit is

vijftigtal jaar inzet voor vrouwenemancipatie. Terwijl de ‘King of the

opgehouden met zijn missie, in 1995 overlijdt, is Billie Jean King nog

macho’s’ op 55-jarige leeftijd in zijn onderhoud voorziet met gokken,

steeds een icoon in de strijd tegen alle vormen van discriminatie.
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SHE IS

AUTOSPORT: VROUWEN IN DE
STARTBLOKKEN
de sociale media hee t u ercar londie de ustralische le irschi meer dan miljoen volgers voor haar film jes
waarin ze auto’s test. Toch bestaan de chauffeurs in de praktijk en op de circuits nog grotendeels uit mannen.
Élisabeth Clauss
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anneer je een gespecialiseerd tijdschrift openslaat of een programma over het
onderwerp bekijkt, kom je zelden een vrouw tegen op de podia van kampioenschappen voor de motorsport. Een ondervertegenwoordiging die eigenlijk, en
daar is sprake van een causaal verband, al begint op de kartingcircuits. Angélina
Favario, net 18 jaar oud, is de enige vrouw die dit jaar meedeed aan de F4-kampioenschappen in Frankrijk. Zij is afkomstig uit Saint-Alban-des-Villards, een dorpje in de Savoie, en is
zich bewust van het atypische karakter van haar roeping. In haar regio wordt meer ski- of fietssport
beoefend dan autosport.

‘Het is echt een mannenwereld’
‘Op 13-jarige leeftijd begon ik met karting omdat ik het leuk vond. In mijn familie was ik de eerste die meedeed aan autoraces. Op een circuit in Grenoble heb ik kennisgemaakt met de sport. Ik
was meteen verkocht en wilde ermee doorgaan. Er zijn maar heel weinig meisjes in de kartingsport,
evenals bij eenzitters, en dat wordt nog minder naarmate je verder komt op professioneel gebied. In
Frankrijk doen maar ongeveer dertig meisjes aan karting en wat het volgende stadium betreft, de
F4, daar ben ik de enige. In de Verenigde Staten kom je wat meer vrouwen tegen in NASCAR, een
andere categorie van motorsport, want er zijn meer sporttakken en meer wedstrijden. Maar over het
algemeen zijn ze slechts beperkt vertegenwoordigd. Ik denk dat dit komt door het gebrek aan communicatie over autosport gericht op vrouwen: aangezien er maar weinig vrouwen zijn, zijn er geen
rolmodellen. De vrouwen die deze sporten beoefenen, krijgen best weinig media-aandacht en zijn
dus minder zichtbaar. Er zijn zelfs jonge vrouwen die me schrijven om te vragen of zij deze sport wel
mogen beoefenen! Daarom heb ik een vereniging opgericht, Angélina FSA, om te communiceren en
andere vrouwen aan te sporen om ermee te beginnen. Ik ga de scholen langs, ik moedig meisjes aan,
ik probeer latente roepingen aan te moedigen. Maar ze moeten zich er wel van bewust zijn dat deze
sport een grote fysieke discipline vereist en natuurlijk sponsors. Dat is ook een lastig punt. Bovendien
is het een echt mannenwereld en heb je stalen zenuwen nodig om er je plek te vinden. Ik word hier
juist door aangemoedigd en gemotiveerd. Ik weet wat ik waard ben op het circuit. Ik kom er om te
winnen, niet om vrienden te maken.’ Haar ambitie? Doorgaan naar F2, en daarna F1.

Niet genoeg ondersteuning
Angélina werkt zonder coach, maar de FFSA stuurt haar trainingsprogramma’s, die ze in haar eentje
uitvoert in een sportclub, drie uur per dag, zes dagen per week. Met een middelbaar diploma wetenschappen op zak, zet de jonge vrouw zich voorlopig voor 100% in voor de kampioenschappen en
zoekt zij naar sponsors om een nieuw seizoen te kunnen draaien nadat dit seizoen is afgelopen. Heb
je nog een tip voor vrouwen die zouden willen beginnen? ‘Laat je niet afremmen! Je kunt beginnen
zonder contacten, zonder geld en zelfs door een minder veeleisende training te volgen dan anderen
als je daar de middelen niet voor hebt. Ik ben ervan overtuigd dat volharding sterker kan zijn dan
talent. Zowel in de motorsport als in andere sporten zijn vrouwen nodig.’ Het wordt tijd dat we ook in
deze sector naar een hogere versnelling schakelen.
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REMEMBER

OLYMPISCHE HERINNERINGEN
Vlak voor de Olympische Spelen in Tokyo gooiden we een verbaal balletje naar de voormalige
nummer o de wereldranglijst voor het tennis o de ustine enin cademy. e lym isch
kam ioene o de elen van thene in
kan zich haar deelname nog heel goed herinneren.
Boris Rodesch

e ode uivels natuurlijk maar ik kijk ook veel naar
atletiek en turnen. k kijk graag naar alle s orten. e
van okyo ga ik s eciaal volgen en zeker wat de
elgen betre t. aar het is moeilijk om een restatie
te onthouden het gaat altijd weer ge aard met veel
emoties. ls ik een atleet zie die zijn grenzen verlegt o
records breekt denk ik aan alle ins anning want ik weet
hoeveel werk er achter een restatie zit. k heb geen
avoriete disci line bij dit soort evenementen stijg je
boven de s ort uit boven de technische handeling. r
gebeurt iets anders. at is het mooie van de lym ische
elen.’

Welke plaats bekleedt jouw Olympische titel op jouw
erelijst?
et is een van mijn drie beste ervaringen. ant ja een titel
in de wacht sle en is vooral een menselijk avontuur. n deze
heb ik tot mijn grote verrassing gewonnen. anwege mijn virus
kwam ik aan zonder s eciale verwachtingen. ennismaken met
het lym isch dor de dagen doorbrengen met de elgische
delegatie de wedijver
aar ook de bewondering voor andere
s ortdisci lines die duidelijk minder media aandacht krijgen.
an heb ik het vooral over de vrouwens ort. k heb geluk
aangezien vrouwentennis een vrouwens ort is die e treem
veel aandacht krijgt iets dat zeker niet geldt voor vele andere
lym ische s orten zowel voor mannen als vrouwen. ls je
dan al die atleten ziet die ieder jaar keihard toewerken naar
hun doel... n de tenniss ort zijn er jaarlijks vier grand slams dit
geldt zeker niet voor alle lym ische s orten. k ben door dit
alles geïnspireerd geraakt en kon hierdoor bijna een wonder
waarmaken. et eit dat ik een gouden medaille in de wacht kon
sle en met de conditie die ik o dat moment had is zeker ook te
danken aan de energie die ik kreeg van de andere atleten.

Ter afsluiting: ben je je ervan bewust dat je ongetwijfeld
de grootste Belgische sportvrouw aller tijden bent?
et is erg moeilijk om verschillende erioden en
niveaus met elkaar te vergelijken. och is het geweldig
om geschiedenis te hebben geschreven voor de
Belgische sport en te proberen om het tennis op een
bepaalde manier een beetje tot leven te brengen en door
te geven via de ustine enin cademy. at is waar ik
tegenwoordig mijn energie uit ut. k heb een gevoelsjob
en rijs me gelukkig dat ik dit met anderen kan delen. n
als mijn restatie bovendien veel emotie teweeg hee t
gebracht en ik geloo dat dat voor veel mensen het geval
was dan ben ik die gelukkig.

Waar ligt de gouden medaille van Justine Henin opgeborgen?
huis. k ben o dat gebied nogal bescheiden. k heb hier
in lub ustine enin slechts een aar rijzen staan. egrij me
goed ik ben heel blij met mijn rijzen maar ben niet het ty e
dat ze aan iedereen laat zien. k ben totaal niet materialistisch
ingesteld ik bewaar de herinneringen in mijn hoo d en hart.
Heb je in het Olympisch dorp een ontmoeting gehad
met een atleet die je speciaal is bijgebleven?
ee niet echt ik heb een aantal bijzondere momenten
doorgemaakt toen ik de
meter moest rennen voor mijn
voorbereiding. k ging naar de trainingsbaan in het dor waar
natuurlijk atleten bezig waren die hardlo en als disci line
hebben. e zagen me zo mijn best doen voor die
meter
dat ze allemaal langs de baan gingen staan om me aan te
moedigen. k heb trouwens mijn beste tijd neergezet natuurlijk
ver verwijderd van die van hen maar dat was su er. h ja dat
is waar de eerste zaterdag toen
el erck zijn bronzen
medaille won dat was echt een o steker voor de hele elgische
delegatie. k was ook best onder de indruk van het restaurant in
het lym isch dor . lles o de elen is zo immens. n dan
was er nog de terugkomst in de residentie en de ontvangst door
het elgische team na mijn overwinning. ijn avoriet was agje
anwalleghem de jonge turnster. e was toen jaar en ik heb
haar een beetje onder mijn hoede genomen. e ervoeren een
grote verbondenheid. eer leuk was dat.
Is er een recente Belgische sportprestatie die speciale
indruk op je heeft gemaakt?
oeilijk om er eentje te noemen. ltijd wanneer er
elgische s ort o tv is zit ik aan het scherm gekluisterd.

‘BIJ DIT SOORT
EVENEMENTEN STIJG
JE BOVEN DE SPORT UIT,
BOVEN DE TECHNISCHE
HANDELING, ER GEBEURT
IETS ANDERS EN DAT
IS HET MOOIE VAN DE
OLYMPISCHE SPELEN’
ustine

enin
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LIFE
É L O D I E O U É D R A O G O X T O Y O TA

Bij zijn verschijning in 1994 ontketende de Toyota RAV4 - een legendarisch model
van het merk - een ware trendbreuk in de automobielsector. Het was namelijk de
eerste SUV. Ook nu geldt de Toyota RAV4 nog steeds als de referentie: dit model is
de bestverkochte SUV ter wereld. In haar streven naar een correcte moraal, heeft
het merk een bijzondere vrouw als ambassadrice gevraagd.
35
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lodie Ouédraogo, olympisch
kampioene en modeontwerpster (samen met Olivia Borlée
leidt ze het sportkledingmerk
42|54) is nog maar een paar
maanden ambassadrice voor
Toyota, maar slaagt er nu al in
om het innovatieve en toegankelijke merk te inspireren met haar enthousiasme,
vastberadenheid en positieve waarden. Haar favoriete model: de Toyota RAV4 Style Plus Hybrid
2WD, een SUV die zowel sportief als elegant is. We
laten haar graag zelf aan het woord.
‘Toyota kent zeker een rijke geschiedenis, maar
is in de eerste plaats een modern en innovatief
merk. Het verlegt continu zijn grenzen en daar
herken ik mezelf in. Ik breng dagelijks veel tijd
door in de auto zowel voor privé als voor het werk.
Daarom heb ik een praktische, comfortabele en
veilige auto nodig waarmee het altijd prettig rijden is, zowel voor mijn gezin als voor mij. En als
kers op de taart, past de look van mijn Toyota perfect bij mij!’.
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LIFE & SOCIETY

DIVERSITEIT, GELIJKHEID EN INCLUSIVITEIT:
HOE NEEMT DE AUTOMOBIELSECTOR DE BOCHT?
Ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren vertoont de automobielindustrie nog steeds in sterke mate
‘mannelijke’ trekjes. Om in de pas te blijven met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, worden pogingen
ondernomen voor een juistere afspiegeling. Betreft het hier een marketingtruc? Of is dit daadwerkelijk het begin van
meer begrip voor diversiteit en inclusiviteit?
Camille Vernin

Voorbij is de tijd, waarin organisaties konden beweren dat zij hun klanten kenden. Er is een nieuwe generatie klanten in opkomst: jonger, brutaler en meer begaan met actuele maatschappelijke
kwesties. Zij willen vanaf nu een merk dat hen erkent en een weerspiegeling is van hun waarden.
De automobielbedrijven hebben dit goed begrepen en passen zich aan door middel van creatieve
campagnes. Terwijl Subaru 25 jaar geleden het voortouw nam met zijn slogan ‘It’s the way we’re built’
met als doel lesbiennes aan zich te binden, omdat ze wisten dat deze ruim vertegenwoordigd waren
onder hun klanten, verschijnen ook nu weer nieuwe originele communicatievondsten.

‘LOVE IS LOVE’: HET NIEUWE INCLUSIEVE KUNSTWERK OP VIER WIELEN VAN BENTLEY
Bentley heeft zich als doel gesteld om de diversiteit binnen haar directie op te voeren naar 30% vanaf nu tot 2025. Een besluit dat deel uitmaakt
van haar globale strategie Beyond100 gericht op meer gelijkheid en inclusiviteit binnen de organisatie. Voor de lancering van deze campagne gaf
Bentley de vrije hand aan de creativiteit van ontwerper Rich Morris. Zijn opdracht was een automobiel kunstwerk te ontwerpen in de kleuren van de
regenboogvlag. De Flying Spur werd Unifying Spur. Op zijn koetswerk dansen figuren die oproepen tot liefde en eenheid zonder onderscheid naar
afkomst, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. Bentley is 101 jaar oud, maar weet hoe belangrijk het is om bij de tijd te blijven. Alleen zo kan
je de meest diverse producent worden van luxeauto’s. Een herbekenen rekruteringsbeleid en een bewustwordingsproces voor managers op basis
van gemeten inclusiviteit moeten daarbij helpen.
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NAOMI OSAKA: STERKE, KALME AMBASSADRICE VOOR DE NIEUWE NISSAN ARIYA
‘Atletisch. Intelligent. Relaxed. En met gezag… ‘, klinkt de bescheiden maar overtuigende stem van Naomi Osaka. Door de viervoudig grandslamkampioene tot ambassadrice te kronen, wil Nissan een parallel trekken tussen het karakter van de sportster en de Ariya.
De kampioen van de US Open en de Australian Open heeft altijd gestreden voor meer inclusiviteit in de wereld. Zij heeft zich in het verleden uitgelaten tegen het racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Dit is het grootste sponsorcontract dat Nissan heeft getekend met een vrouwelijke
atleet. De campagne, in elkaar gezet tijdens de lockdown, bestaat uit Instagram-content en archiefbeelden. Met een Japanse soundtrack, aangevuld
met animaties, is het een film geworden zonder dat er op de set moest worden gedraaid. Een keuze die eens te meer bij deze tijd past.

DE LOVESTORY VAN RENAULT:
EEN DOOS VOL PRO-LGBTQIA+
Voor het dertigjarige bestaan van de Twingo bracht Renault
in 2019 ‘The French Exchange’, een campagne waarin de
liefdesgeschiedenis werd getoond van twee vrouwen op
diverse momenten in hun leven. De campagne kreeg de
British LGBT+ Award en won goud op de British Arrows 2021.
Het credo van Renault? De maatschappelijke vooruitgang
gebruiken als metafoor als het gaat over de verbetering van
haar auto’s: ‘De tijden veranderen, Twingo ook’.
Als ondertekenaar van het VN-handvest Free&Equal en
het Handvest van de Franse organisatie L’Autre Cercle
is Renault Group in 2020 begonnen met het opzetten
van een netwerk van LGBT+ diversiteitsreferenten in de
Renaultfabrieken in Frankrijk. Op de internationale dag
tegen homofobie bleek het engagement wel nog selectief.
Renault besloot haar logo op Twitter te wijzigingen in
de kleuren van de LGBTQIA+ vlag... maar dan alleen in
bepaalde landen.
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DE LEXUS IS: BALL CULTURE AND VOGUING
Lexus schreef onlangs geschiedenis door een partnership aan te gaan met MJ Rodriguez, de rijzende ster uit de queerserie ‘Pose’. De actrice is
daarmee een van de eerste Afro-Latin transgenders die optreedt in reclame voor luxeauto’s.
In een bijna cinematografische stijl toont het 45 seconden durende spotje MJ Rodriguez in guerillakleding voguing op het ritme van de golvende
lijnen van de auto, waarna ze plaatsneemt achter het stuur van haar Lexus. Op gedurfde wijze suggereert de Japanse fabrikant dat hun auto’s
verlengstukken worden van de persoonlijke stijl van hun bestuurder.

HYUNDAI: DE MILLENNIALS EN
GENERATIE Z IN HET VIZIER
Met deze campagne voor de nieuwe Elantra getiteld ‘This
Is How You Dare’, heeft Hyundai besloten af te rekenen met
de oude tradities en zich aan de wereld te tonen als dé
game changer van morgen. Het bedrijf besloot gebruik te
maken van non-conformistische acteurs om daarmee uit
te stralen dat haar auto’s bestemd zijn voor iedereen. Wat
staat er op het programma? Androgyne gestalten waardoor de grenzen tussen de seksen vervagen.
Een manier om de LGBTQIA+-gemeenschap te ondersteunen en zich te verzekeren van de steun van de millennials,
die momenteel het leeuwendeel uitmaken van de autokopers. Hyundai Motor America werd in 2021 voor de vijfde
keer op rij genomineerd tot ‘De beste plaats om te werken op het gebied van LGBTQ-gelijkheid’ door de Human
Rights Campaign Foundation.
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AVA MAX: ACHTER HET STUUR VAN DE NIEUWE FIAT PANDA TRUSSARDI
Met de lancering van de nieuwe Panda Trussardi worden de communicatieregels van de
automobielindustrie opnieuw geschreven
met een aanpak die meer doet denken aan
de modesector. De Amerikaans-Albanese
zangeres Ava Max is de ster in de nieuwe
campagne van deze eerste ‘luxe-Panda’.
Als een soort van gentrificatie krijgt het bekende model een totaal nieuwe en flashy
look. Gekleed door het Italiaanse luxemodehuis Trussardi, verandert de Panda in een
waar lustobject. Ava Max deinst er zelfs niet
voor terug om met haar pump een ruit te
breken en de veiligheidsgordel met Trussardi-logo door te knippen en als accessoire rond haar middel te binden. Dansers in
outfits van Trussardi bewegen rond de auto
op het beroemde Piazza del Duomo in Milaan.

TOYOTA: EEN OPROEP OM NAAR HET ONMOGELIJKE TE STREVEN
Tijdens de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 lanceerde het bedrijf haar internationale campagne ‘Start Your Impossible’ (streef naar
het onmogelijke) om haar inzet te benadrukken voor mobiliteit voor iedereen en voor een meer inclusieve maatschappij. Er verschenen
verschillende spotjes waarin alledaagse atleten en paralympische sporters hun doel bereiken dankzij hun eigen vastberadenheid en de
technische oplossingen van Toyota.
De overtuiging van het Japanse bedrijf? Mobiliteit is meer dan een auto, het is het fundamentele recht van alle vrouwen en mannen ter
wereld. Als bewijs voor haar engagement, heeft Toyota verschillende innoverende en milieuvriendelijke prototypes ontwikkeld waarmee
iedereen zich vrij kan verplaatsen: het zelfrijdende elektrische voertuig e-Palette, een futuristische zelfrijdende auto voorzien van LQ artificial intelligence, een robot die menselijke bewegingen kan imiteren voor een virtuele mobiliteit, noem maar op.
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De dingen zijn langzaam aan het veranderen. Maar daar is meer voor nodig dan mooie
campagnes. Er moeten concrete daden uit
voortvloeien en dat gebeurt ook wel. Toyota, dat zich al lange tijd inzet voor de zaak
van LGBTQIA+, heeft tijdens de pandemie
materiaal en een bedrag van 300.000 dollar
gedoneerd aan het Los Angeles LGBT Center
en aan de San Francisco AIDS Foundation.
Mercedes en Lewis Hamilton hebben onlangs
een liefdadigheidsorganisatie opgezet voor
een meer diverse en inclusieve autosport.
En zij staan niet alleen. ‘Wie wil nog werken
voor een autoproducent die geen flexibel
werken toestaat, die geen commissie heeft
voor Diversiteit & Inclusie of die geen lid is
van de Automotive 30pc Club met als doel te
streven naar een vrouwelijke vertegenwoordiging van 30% in de raden van bestuur tegen
2030?’, vraagt Erin Baker, voormalig redacteur
en hoofd van de automobielredactie van The
Telegraph. Hetzelfde geluid komt van de kant
van het hoofd marketing van Jaguar Land Rover UK, Anne-Sophie Boettcher: ‘Merken die
inclusiviteit integreren in het ontwerpproces,
de techniek en de productie maken de beste
producten voor iedereen en dat is op zijn
beurt weer een stimulans voor de verkoop.
Je kunt vandaag niet meer zonder inclusieve
communicatie. Het geldt al lang niet meer als
vooruitstrevend. Om zich te onderscheiden
moet een merk er nog meer energie insteken.

MERCEDES: DE CAMPAGNE ‘NO LIMIT’
TEGEN STEREOTYPERING
Mercedes-Benz heeft een rijke geschiedenis van vrouwelijke pioniers.
In de strijd tegen genderstereotypen
besloot de autoproducent te putten
uit zijn archief en deze pioniers aan
het woord te laten. In het kader van
de campagne ‘No Limit’ werden een
aantal videoclips geproduceerd. Een
daarvan gaat over Bertha Benz, de
eerste vrouwelijke langeafstandsrijder ter wereld en echtgenote van
de uitvinder van de automobiel, Carl
Benz. ‘Unexpected Champion’ toont
door middel van archiefbeelden Ewy
Rosqvist, de eerste vrouw die een
langeafstandsautorally won tijdens
de grand prix van Argentinië in 1962.
En het gaat verder. Zo werkt Mercedes samen met Mattel om de Mercedes-Benz 220SE, die door Ewy werd
bestuurd, als speelgoed op de markt
te brengen om meisjes enthousiast te
maken voor niet-stereotypisch speelgoed. In de video praten meisjes over
de inspiratie die zij krijgen van vrouwelijke modellen in een door mannen gedomineerd domein.
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PROGRESS

OP WEG NAAR EEN INCLUSIEVERE
AUTOMOBIELINDUSTRIE

D

Boris Rodesch

e Zweeds-Chinese producent, die zichzelf liever mobiliteitsleverancier dan automerk noemt, zet in op
de Belgische markt. Miles was in Antwerpen voor de
opening van de eerste Belgische mobiliteitsclub van
Lynk & Co als alternatief voor de traditionele autodealer. De presentatie van het eerste model uit het
aanbod, de 01, is de gelegenheid om kennis te maken met dit nieuwe concept van supertrendy (deel-)
auto’s, die je zelfs kunt onderverhuren. Een premium SUV, die je kunt kopen
of via een abonnement kunt leasen (500 euro/maand) zonder verplichtingen op dezelfde wijze als het streamen van films en muziek. Naast dit originele mobiliteitsconcept, dat al snel een hot topic zal worden, willen we ook
nog even wijzen op de wens van de groep om te breken met de mores van
de automobielindustrie door te strijden tegen de grote ongelijkheid en zich
in te zetten voor een meer verantwoordelijke, progressieve en duurzame
wereld.
Miles sprak met Telma Negreiros, Vice-President PR & Communication Europe. ‘De automobielindustrie bestaat al meer dan een eeuw en past zich niet
snel genoeg aan aan de veranderende maatschappij. De ‘hoeders’ van de
automobielindustrie hebben vrouwen te lang buitengesloten en de meeste
personen, op de mannen na, heeft een lichte huid. Lynk & Co wil hier verandering in brengen.’ iervoor hebben ze samen met het instituut voor marktonderzoek en opiniepeiling Statista een onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken hoe de balans man/vrouw eruitziet bij een aantal van de grootste

automobiel roducenten ter wereld. et resultaat is alarmerend. rouwen
maken gemiddeld 15% uit van het personeelsbestand van ondernemingen
in de automobielindustrie. Als reactie hierop belooft Lynk & Co te zorgen
voor een volledig gelijke man-vrouwverdeling onder haar medewerkers vanaf nu tot eind 2021 en in de managementfuncties vanaf nu tot eind 2023.
Nu al is het aandeel vrouwen binnen het bedrijf, dat geleid wordt door de
Belg Alain Visser, drie keer zo hoog als het gemiddelde in de sector, met 45%
vrouwen op een zeer divers personeelsbestand: maar liefst 27 nationaliteiten
zijn vertegenwoordigd.
De cijfers uit de sector met betrekking tot vrouwen in managementposities zijn niet minder alarmerend. Vrouwen maken gemiddeld voor 11% deel
uit van de managementteams en voor 18% van de raden van bestuur. Maar
nogmaals, met een aandeel van 33% vrouwen in de managementteams en
een gelijke verdeling in de raad van bestuur, is Lynk & Co een mooie inspiratiebron voor de hele automobielsector.
Voor de ‘Spotify van de auto’ gaat het hier niet alleen om de ethiek maar
ook om de overtuiging dat diversiteit en een gelijke man/vrouw-verdeling
binnen de onderneming veel voordelen hee t. et bedrij baseert zich hier
op een groot aantal studies. Die hebben aangetoond dat organisaties die
meer plaatsen vrijmaken voor vrouwen betere financiële resultaten behalen
en meer collaboratief en innoverend werken. Telma Negreiros concludeert:
‘Gelijkheid op de werkvloer moet niet een doel op zich zijn. Wij hebben ontdekt dat het absoluut noodzakelijk is voor de groei en de productiviteit van
een onderneming.’
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MILES ZOUTE GRAND PRIX 2021
ALLES ANDERS

2021 is het jaar van de verandering bij Zoute Grand Prix.
Kunst omarmt prestigieuze bolides, in een exclusief kader
dat de dijk in Knokke hertekent. Wie van auto’s houdt, stipt
maar beter het tweede weekend van oktober
in zijn agenda aan.
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ZOUTE GRAND PRIX 2021
oor zijn elfde jaargang en de langverwachte terugkeer naar het nieuwe normaal, roeien de organisatoren van Zoute Grand Prix resoluut tegen de stroom
in. Nog meer standing en nog meer
exclusiviteit zijn de kernwaarden dit
jaar. Belgiës mooiste oldtimerevent sluit
daarmee nog beter aan bij de aspiraties

van de beau monde.
Mede-bezieler Filip Bourgoo legt het waarom achter de verandering uit: ‘Vorig jaar hebben we door corona een miniversie van de Zoute Grand Prix georganiseerd. Daarbij kreeg
kunst een belangrijke nieuwe rol toebedeeld. Een formule
die beter aansloeg dan we konden vermoeden, en waar we
wel een toekomst in zagen.’
De editie 2021 is het jaar van de dappere keuzes voor Zoute
Grand Prix, dat een volledig andere invulling geeft aan zijn
evenementen. Zoute Grand Prix wist in het verleden meer
dan 300.000 bezoekers tijdens een oktoberweekend naar
de Belgische kust te lokken. Door een andere indeling van de
evenementen, spreidt Zoute Grand Prix de bezoekers. Zo zal
de GT Tour, met moderne GT- en sportwagens, dit jaar Gent,
Brugge en Oostende als ankerpunten hebben. De klassieke
oldtimerrally van de Zoute Grand Prix blijft wel in Knokke
gebaseerd, waar het startpodium na een jaartje afwezigheid
terugkeert naar het Albertstrand. Maar de setting belooft helemaal anders te zijn.

Prado
Filip Bourgoo: ‘Langsheen de dijk, op het strand, verschijnt ons
tijdelijke rado: een o u constructie van lie st
meter
lang en 70 meter breed. Dit wordt het epicentrum van Zoute
Grand Prix, met aan de ene kant het podium waar de oldtimers die starten in de Zoute Grand Prix elke dag passeren.
Aan de andere kant is er het Prado, dat de tenten vervangt
waar de constructeurs en invoerders van prestigewagens
voorheen hun auto’s etaleerden. Het Prado wordt een overdekte ontmoetingsruimte, waar kunst, lifestyle en de prestigeauto elkaar omarmen in een gemoedelijke sfeer. Onder
andere McLaren, Pininfarina, Touring Superleggera, Bentley,
Porsche en Bugatti zullen hier hun auto’s tentoonstellen.’ Met
de naam verwijzen de organisatoren naar het vroegere ‘Prado’
dat op die plek aan de kustdijk te vinden was, een luxueuze
strandbar die in de zeedijk verwerkt was. ‘Precies wat we vandaag opnieuw willen uitstralen’, zegt Bourgoo.
Ook de oldtimers die geveild worden in het kader van de
Bonhams Zoute Sale zal je kunnen bewonderen in het Prado Zoute. ‘De Zoute Sale is de belangrijkste veiling van Bonhams in Europa. We hebben niet alleen het aantal te koop
aangeboden auto’s doen verdubbelen, van dertig naar minstens een zestigtal. maar hebben ook de veiling zelf verlegd
naar zondag in plaats van vrijdag zoals vroeger. Het gaat om
een fysieke veiling, die we volledig coronaproof kunnen laten
plaatsvinden. Het publiek kan het hele weekend door de wagens bekijken in de tent’, zegt Bourgoo.
Natuurlijk speelt ook het culinaire aspect een rol. De organisatoren van Zoute Grand Prix geven op deze manier hun
event een volkomen nieuwe invulling voor het publiek. In ruil
voor een betalende toegang worden de bezoekers voortaan
meer in het evenement opgenomen dan dat ze het aanschouwen. De basisformule kost 35 euro voor een dagticket
.
. uur tot rado oute waar je de beste laats hebt

Boven: links David Bourgoo en rechts
Filip Bourgoo
Het nieuwe Prado wordt het hart van de Zoute Grand Prix.
Op deze plek zullen prestigeauto’s, kunst en lifestyle elkaar omarmen.
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om het vertrek te zien van de 225 oldtimers die deelnemen aan de rally. De beste ervaring krijg je met het Vip
ocktail ticket
euro e cl. btw er ersoon . at legt
de nadruk op de terugkeer van de rallywagens, en de bezoeker krijgt er een open bar en walking dinner bij aangeboden. Ook vervoer met een shuttle van en naar een
privéparking aan de rand van Knokke is inbegrepen.

Concours
De Royal Zoute Golf Club blijft dat weekend ook het toneel van het prestigieuze concours d’élégance. 75 van de
mooiste en historisch meest relevante oldtimers staan dan
op de green opgesteld. ‘Meer dan vroeger willen we voor
het concours de nadruk leggen op de kwaliteit van het
deelnemersveld’, zegt Filip Bourgoo. “Dit jaar hebben we
enkele klasses in het leven geroepen waarmee we een
hommage brengen aan enkele belangrijke Belgen die ons
recent ontvallen zijn. Er is een klasse met auto’s uit de collectie van Roland D’Ieteren, de VW-invoerder die een groot
supporter was van de Zoute Grand Prix en die steeds te
vinden was op het concoursveld met enkele van de auto’s
uit zijn privécollectie. We hebben ook een ‘Beurlys’ klasse,
met racewagens waarmee Jean ‘Beurlys’ Blaton nog reed.
Blaton was een van de belangrijkste gentlemen-drivers
van ons land. Hij overleed in december vorig jaar. En ook
apart: we hebben een klasse die aandacht besteedt aan
de wagens uit de collectie van de eveneens vorig jaar overleden tekenaar van Asterix, de Fransman Albert Uderzo.
Zijn collectie zal velen verbaasd doen opkijken.’ Ook hier
zullen kunstwerken overigens een prominente rol toebedeeld krijgen.
Tickets die toegang geven tot het concours d’élégance
zijn verkrijgbaar op de website van Zoute Grand Prix. De
basisprijs bedraagt 40 euro per persoon, maar ook hier zijn
verschillende formules mogelijk. Hierbij kan je ook opteren
voor een begeleid bezoek, waarbij een gids uitleg geeft bij
elke auto op het concoursveld.

Belgische Car Week
‘Met onze nieuwe insteek willen we Zoute Grand Prix
verder doen groeien tot een van de meest prestigieuze
evenementen op de autokalender, naar analogie met de
beroemde ‘Car Week’ van Pebble Beach in de Verenigde
Staten’, sluit Bourgoo af. Hij wil het aantal evenementen
onder de paraplu van Zoute Grand Prix nog verder laten
toenemen, en voor 2022 staat alvast een grote uitbreiding
naar Brugge op het menu, waar een gelijkaardig Prado
een tent die de vorm van het arijse rand alais ko ieert o het and zal verschijnen.
De Zoute Grand Prix vindt dit jaar
plaats van 6 tot 10 oktober. Tickets en
info: zoutegrandprix.be
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MCLAREN & ELVA, HOE HET BEGON

MCLAREN & ELVA:
DAAR GAAT ZE
Interclassics Brussel (19-21 november) blikt terug op 65 jaar geschiedenis voor
Elva, en hoe Elva McLaren een beslissend duwtje in de rug gaf.

E

Eerste McLaren

lva is nu een modelnaam voor
McLaren, maar is zoveel meer
dan dat. Het is zelfs twijfelachtig of McLaren zonder
Elva ooit zou uitgegroeid zijn
tot constructeur, of zelfs het
sportwagenmerk zoals we
dat nu kennen. En wat voor

Lambretta-Trojan neemt meteen de productie van Elva over. In 1965 ontstaat een nieuwe
samenwerking, opnieuw op Amerika gericht.
Racepiloot Bruce McLaren wil groeien als
constructeur van racewagens. In de VS ziet hij
een markt liggen in het CanAm-kampioenschap.

één, want wie kan zeggen dat hij op dezelfde

McLaren klopt bij Elva aan om zijn visie uit te

hoogte staat als Ferrari? Maar je wil natuurlijk

werken. Het resultaat is de Elva McLaren M1A,

weten wat Elva daar precies mee te maken

waarvan uiteindelijk 24 stuks geproduceerd zijn.

heeft.

Volgen nog een M1B en M1C, waarna in 1967
McLaren geheel zijn eigen weg volgt.

‘Elle va’

Elva vergaat het minder goed dan McLaren. Na
pogingen met BMW gaat uiteindelijk het licht uit

Terwijl de jonge Nieuw-Zeelander Bruce Mc-

met de laatst geproduceerde Courier eind jaren

Laren nog de oversteek naar Europa moest

60. Het merk krijgt wel een schare trouwe volge-

maken, liet de Britse autosportenthousiast Frank

lingen, die de vlam voor Elva brandend houden.

Nichols zich inspireren door de Lotus Mk VI om

Onder hen, oud-premier en Europarlementslid

zelf aan het racen te gaan. De auto kon beter en

Guy Verhofstadt: ‘Bij mij is het begonnen toen ik

ook de motor kon beter, en zo liet Nichols in 1955

wilde racen op Spa in een klasse voorbehouden

bij CSM een op de Lotus geïnspireerd chassis

voor de auto’s uit de tijd van Stirling Moss. Dé

bouwen met een hart van Ford. Hij schonk zijn

typische auto in die klasse is de Lotus 11. Frank

creatie de wervende naam Elva, vertaald uit het

Nichols was Chapmans grote concurrent in die

Frans ‘Elle va’. Ofwel ‘Zij gaat’.

dagen. Hun concepten waren erg gelijkaardig en

Elva past zo naadloos in de ellenlange geschie-

ze discussieerden onder elkaar wie nu de eerste

denis van Britse huis-, tuin- en keukenconstruc-

was om gebruik te maken van de de Dion-ach-

teurs, met Lotus als grootste exponent, maar

teras. Ik was op zoek naar een auto en vond in

met Lola, Marcos, Caterham en Cooper als bijna

de Verenigde Staten een Elva-racewagen, met

even beroemde voorbeelden. Door vast te hou-

Coventry Climax 1100 FWA-motor. Ik heb de auto

den aan competitiewagens, zowel eenzitters als

en de motor laten restaureren.’

kleine roadsters, slaagt Elva erin om een repu-

‘De parallellen tussen Lotus en Elva zijn duideli-

tatie op te bouwen bij de amateur-racers in de

jk’, zegt Verhofstadt. “Maar de uitkomst was ver-

Verenigde Staten.

schillend voor beide merken. Nichols heeft zich

Het succes leidt tot grootse plannen. Nichols,

miskeken op het industrieel project met de Elva

aangespoord en gelokt door gouden verkoop-

Courrier. Ik doe trouwens in de Spa Six Hours mee

beloftes in de VS, zet de Elva Courrier op het ge-

met een Courrier coupé, met MG B motor.’ Ve-

touw, een sportwagen voor de straat. De beloftes

rhofstadt is één van de trekkers van de Elva-expo-

blijken hol, terwijl de kosten voor de productie

sitie tijdens Interclassics Brussels. ‘We hopen acht

en een nieuwe fabriek de pan uit swingen. Goed

wagens bij elkaar te brengen, net als de nieuwe

vierhonderd Couriers verlaten de fabriek. Nichols

McLaren Elva.’ Tu vas aussi?

kan niet anders dan in 1961 de handdoek in de

www.interclassics.be

ring te gooien.
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PORSCHE CLASSIC PARTNER BRUSSELS

ENIG IN ZIJN SOORT
De woorden van Ferry Porsche hangen als een mantra in de werkplaats van Porsche Classic Partner in Brussel:
rocent van onze totale roductie rijdt nog steeds rond’. it atelier moet er mede voor zorgen dat dat ook zo blij t.

‘B

Beeld: Ivan Ruck

Oud wordt nieuw

ij orsche zijn we ons al een tiental jaar van het
belang van onze oldtimers bewust’ zegt ean
ves illers bij orsche lassic in rogenbos.
orsche lassic is een a arte a deling binnen
het Porsche Centre Brussels en het enige in
elgi dat het certi icaat mag dragen van
de beroemde s ortwagenconstructeur uit
tuttgart. e hebben deze a deling o gericht

orsche lassic kwam er om o de s eci ieke noden te kunnen ins elen van
de klanten met oldtimer orsches.

orsche. ovendien kunnen we in het lassic entre een lager uurtarie aan
bieden

de orsches met de motor vooraan
gekoelde

orsches nog langs in het gewone netwerk.
dat

en

generaties. ana de watergekoelde

model

aar van de

euro e clusie btw. ij ons kan je terecht voor onderhoud wissel

stukken revisies van motoren en versnellingsbakken en ander mechanisch

om beter te kunnen ins elen o de wensen van de eigenaars van onze old
timer orsches. et lassic entre zorgt doorgaans voor de

ij kunnen ges ecialiseerde diensten

aanbieden door mensen die hiervoor een s eci ieke o leiding genoten bij

werk.’

modellen

e kijken samen met ean ves naar een

waar de eigenaar drie jaar naar gezocht hee t.

en de lucht

ty e

. en arrera

e hebben de auto al deels

mechanisch o ge rist o dit moment krijgt de motor een volledige revisie.’

gaan de

ean ves troont ons mee naar de motorkamer waar de onderdelen netjes

een model

gesorteerd liggen klaar voor montage. ieuwe onderdelen zo lijkt het wel.

jaar geleden uit roductie ging zien we er jaarlijks nog steeds een

ee hoor dit zijn de originele onderdelen. choongemaakt en ge assiveerd

twintigtal o bezoek komen bij ons voor onderhoud.’

(zuurbehandeling, nvdr.) nu zijn ze weer zo goed als nieuw.’
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drive.
classic.
WWW.CARCAVE.BE - SALES & RESTORATION OF CLASSIC AND SPORTS CARS - FOLLOW US ON INSTAGRAM FOR A DAILY DOSE OF CLASSIC BEAUTY
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e kwaliteit is een van de redenen waarom orsche zo gelie d is bij de

certi icaat van orsche om aan de arrera
te werken hij behaalde in
maart
als een van de eerste acht ter wereld het di loma van erti ied
orsche lassic echnician en sinds a ril
behaalde hij weer als n van
de eerste zes in de wereld een recerti icatie bij orsche. ij mag dan ook
geregeld werken aan n van de meest mythische orsche modellen. ij
hebben er een viertal die bij ons o onderhoud komen’ zegt hij.

lie hebbers en ook waarom je niet meteen schrik moet hebben van hoge
kilometerstanden. n ons atelier arriveren veel auto’s met link wat kilome
ters o de teller

.

bedrij szekerheid.’

ie zijn oldtimer als hobbyvoertuig gebruikt moet in

kilometer is niks. orsche staat bekend om zijn

rinci e slechts na twee jaar een klein onderhoud in lannen.

n bij lage

kilometers is een groot onderhoud slechts om de vier jaar nodig’ aldus

Stempel

ean ves illers.
ean ves hee t zel meer dan dertig jaar o de teller bij orsche. e voorbije
tien jaar zag hij de interesse voor de oldtimers van zijn merk alleen maar
e

oor de e clusieve modellen lijkt de link met orsche lassic vanzel s
rekend. aar ook voor meer alledaagse modellen voor zover je een
alledaags kan noemen blij t het belangrijk om de band met het merk zo
hecht mogelijk te houden. et maakt deel uit van de onderhoudshisto
riek’ zegt ean ves. e stem el van orsche lassic in het onderhouds
boekje is een soort van keurmerk. at hee t samen met de acturen zijn
weerslag o de waarde van de auto: het staat symbool voor een eigenaar
die zijn orsche in de beste omstandigheden laat o volgen.’

onentieel toenemen. n hij verwacht dat die trend nog zal aanhouden.
e ovid crisis hee t mensen meer dan ooit met de neus o de eiten ge

drukt dat het leven eindig is.

ensen willen nu meer dan ooit de droom

waarmaken die ze zichzel al zo lang beloven. en oude orsche maakt daar
deel van uit.’ orsche lassic verkoo t zel rechtstreeks geen auto’s maar
kan steeds hel en bij een e
ee

ertise.

ij weten waar je o moet letten.’

ertise van orsche lassic komt helemaal tot zijn recht bij de e

clusie ste modellen.

e arrera

je vandaag de dag minstens

bijvoorbeeld. at is een auto waarvoor
.

euro betaalt.

dan ook goed laten o volgen.’ ean ves
technicus sinds

in het

ie wil je mechanisch
Porsche Centre Brussels I Classic Partner
Grote Baan, 395, 1620 Drogenbos - 02/371 79 11

illers is momenteel de enige

orsche dealernetwerk met een all round
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SUBCULTURE
SCHUMACHER

De documentaire ‘Schumacher’ gerealiseerd door Vanessa Nöcker met
toestemming van de familie van de zevenvoudig wereldkampioen
Formule 1 (en in het bijzonder van zijn echtgenote Corinna) wordt vanaf
se tember uitgezonden door etfli . e documentaire biedt
minuten
beeldmateriaal van de overwinningen, de inspanningen, het zoeken naar
er ectie en boeiende getuigenissen. abine ehm manager van de
voormalige Duitse coureur, verklaart: ‘Omdat hij zijn privéleven, waaruit hij
zijn kracht haalde, wilde beschermen, hield hij dit altijd strikt gescheiden van
zijn o enbare leven. eze film toont beide werelden.’ en dikke aanrader
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EXPO

DE MECHANIEK VAN MUGLER
Binnenkort te zien in het Musée des arts décoratifs in Parijs, dus niet ver
weg: een veelzijdige tentoonstelling over de carrière van de vooruitstrevende
(mode-)ontwerper en revolutionaire regisseur, tevens allround uitvinder van
machines die bedoeld waren om het parfum Angel te ontwikkelen. Een
parfum dat een historische bestseller werd. ‘Thierry Mugler, Couturissime’(*) zal
flink wat sto doen o dwarrelen.

V

Élisabeth Clauss

oor de Parijse editie van deze overzichtstentoonstelling van een universele
avant-garde, toont het museum tientallen silhouetten, die zowel kunstwerk
als bijzonder modestuk zijn, zeldzame foto’s en gesculpteerde decors. Er
is ook een zaal gewijd aan parfums om de zintuiglijkheid te benadrukken,
die onlosmakelijk verbonden is aan de signatuur van deze alleskunner en
veelzijdige, multidimensionale ontwerper. Thierry-Maxime Loriot, de curator van de tentoonstelling ‘Thierry Mugler, Couturissime’(*) vertelt dat de
ontwerper eind jaren 70 ‘een parfum wilde ontwikkelen dat zorgde dat je
zin kreeg in eten wanneer je het opdeed. Hij heeft er meer dan tien jaar over gedaan om het
te ontwikkelen, waarbij hij gebruikmaakte van een molecule die gewoonlijk wordt toegepast
in mengsels voor suikerspinnen en snoepgoed. Het was zowel een innovatie als een uitvinding.
Hij wilde hiermee aantonen hoezeer geuren bijdragen aan de persoonlijkheid en de definitie
van een individu.’ Onder auspiciën van de curator krijgt de extravagante Mugler alle aandacht
in een tijd waarin meer dan ooit wordt gezocht naar een soortgelijke revolutionair. Dankzij hem
bevrijdde de mode zich in de jaren 80 en 90 uit haar keurslijf. Dit gold zelfs voor de moderne
Amazonecorsetten. Thierry-Maxime Loriot verheugt zich over wat de tentoonstelling zal overbrengen op de toeschouwer: ‘Eindelijk krijgen de mensen toegang tot de kunstvorm van de
haute couture. Tenzij je een outfit aanschaft, kun je je - zelfs als je ze voorbij ziet komen op de
catwalk, wat nauwelijks langer duurt dan een minuut - niet voorstellen hoeveel details en hoeveel weken of maanden werk aan deze bijzondere stukken is besteed. Het is belangrijk dat de
jonge generatie de vrijheid van expressie ziet en de verschillende kunstvormen die tot uiting
komen in de kledingstukken. Manfred Thierry Mugler wilde iedere vrouw de gelegenheid bieden om een femme fatale te zijn. Het is belangrijk om op te merken, dat de modewereld van nu
beheerst wordt door de beelden op social media en dat er te vaak gebrek is aan wat Monsieur
Mugler naast zijn andere talenten bezat, namelijk humor.’

© Max Abadian

* Van 30 september 2021 tot 24 april 2022 in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Een tentoonstelling die werd
ontwikkeld, geproduceerd en gepresenteerd in Montreal, Rotterdam, München en Parijs door het Montreal Museum of Fine Arts (MMFA).
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Zelfverzekerd de ruimte in met exoskeletten-de-luxe
Thierry-Maxime Loriot vertelt in de tentoonstellingscatalogus(*): ‘De legendarisch geworden aerodynamische en robotachtige silhouetten van Mugler
hebben de haute couture getransformeerd. De ontwerper laat zich inspireren
door sciencefiction en superheldinnen uit strips, de wapenuitrusting van
soldaten en middeleeuwse ridders, industrieel design en futuristische auto’s
(…) Langs de grenzen van de werkelijkheid anticiperen Muglers wezens op
wielen en zijn cyborgs ‘met vrouwelijke vormen’. Het zijn voorlopers van de
revoluties van het transhumanisme.’ Thierry-Maxime Loriot schrijft verder nog
dat ‘Mugler in 1989, drie jaar voor de presentatie van zijn eerste haute-couturecollectie een eerbetoon brengt aan de Amerikaan Harley J. Earl, die in 1959
de beroemde spoilers van de Cadillac Eldorado ontwierp. Dit doet hij door
auto-onderdelen te integreren in de outfits van zijn Buick-wintercollectie.
Voor deze prêt-à-portercollectie ontwerpen de couturier en zijn medewerkers
opvallende maar tegelijkertijd geraffineerde outfits, die erg humorvol voor
de dag komen met afneembare ‘cabriomouwen’, ‘bumperbustiers’, ‘radiatorriemen’ en niet te vergeten de ‘spoilertas’ met knipperlichten.’
(*) THIERRY MUGLER, éditions du Musée des Arts décoratifs, onder auspiciën
van Thierry-Maxime Loriot.
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CULTURE

DAVID
HOCKNEY, EEN
BEWONDERENSWAARDIGE
KUNSTENAAR

B

Juliette Debruxelles

ijna 30 jaar na diens laatste expositie in België, verwelkomt BOZAR een van
de grootste hedendaagse
kunstenaars ter wereld. Een
dubbeltentoonstelling met
enerzijds tachtig ‘Werken
uit de Tate collectie, 19542017’ en anderzijds ‘De komst van de lente, Normandië, 2020’, een collectie die de kunstenaar
tijdens de eerste lockdown maakte en die gepresenteerd wordt in samenwerking met de Royal
Academy of Arts in Londen.
‘David Hockney: Werken uit de Tate collectie,
1954-2017’ toont iconische beelden en etsen uit
de Tate Collection. ‘David Hockney: De komst van
de lente, Normandië, 2020’ toont 116 werken die
hij op de iPad maakte en vervolgens op papier
heeft uitgeprint met als thema de viering van de
vernieuwing van de natuur. ‘Do remember they
can’t cancel the spring…’, aldus de kunstenaar.
Op 83-jarige leeftijd blijft de meester zich vernieuwen.
BOZAR Paleis voor Schone Kunsten,
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
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TALK

INTERSECTIONALITEIT:

EEN FENOMEEN OM NADER ONDER DE LOEP TE NEMEN
Op zich zouden afwijkingen van het gangbare juist rijkdom moeten brengen. Maar dat is alleen in theorie, want in de
praktijk hebben een zwarte homoseksuele vrouw of een sikh met een beperking niet dezelfde kansen als anderen. Er
is sprake van een opstapeling van discriminatie. Dat is het principe van intersectionaliteit en heel wat knappe koppen
hebben zich al over dit onderwerp gebogen.
Nicolas Mauclet
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Sociale verschillen als geloof, klasse, geslacht, seksuele oriëntatie, afkomst, huidskleur, generatie en lichaamsbouw worden niet los van
elkaar gezien, maar in combinatie leiden ze juist tot grotere ongelijkheid. Dit fenomeen wordt bestudeerd door de sociologische discipline die in 1989 werd ontwikkeld door de Afro-Amerikaanse femi-

‘Pour l’intersectionnalité’
door Sarah Mazouz en
Eleonore Lepinard
Twee sociologen, de een
gespecialiseerd in feministische
bewegingen en gendertheorie,
de ander gespecialiseerd in
antidiscriminatie door middel
van etnografisch onderzoek:
Eleonore Lepinard en Sarah
Mazouz bieden een complete
gids over intersectionaliteit.
Vanaf het moment dat het
concept dertig jaar geleden
werd ontwikkeld tot aan de
recente kritiek erop, hebben
zij het concept verdedigd als
middel voor het ontwikkelen van
een effectieve maatschappelijke
hervorming.

niste Kimberlé Williams Crenshaw. Zij onderzocht de gevolgen van
de intersectionaliteit van seksisme en racisme waarvan Afro-Amerikaanse vrouwen het slachtoffer waren. Het begrip is vervolgens in
de jaren 2010 uitgebreid, dus nog maar zeer recent. Hier volgen een
aantal boeken die dieper ingaan op deze kwestie.

‘Can the monster speak?’
door Paul B. Preciado

‘Women, race & class’ door
Angela Davis

Filosoof en onderzoeker Paul B.
Preciado werd in 1970 geboren
als Béatriz Preciado in Spanje
onder Franco. Voor zijn transitie
en voordat hij uitkwam voor
zijn identiteit als transgender,
was hij partner van Virginie
Despentes. Momenteel geldt hij
als een belangrijk figuur in de
queerbeweging in Frankrijk. Dit
boek is een bewerking van zijn
lezing in november 2019 voor
3.500 psychoanalisten tijdens
de internationale dagen van de
École de la Cause freudienne
(ECF) in Parijs. Wat heeft dat
ermee te maken? Hij sprak daar
over de huidige maatschappij
die gebaseerd is op de binaire
principes van de tegenstellingen
tussen zwart-wit, man-vrouw...
waar hij vraagtekens bij zet.
‘Het is tijd om van de bank
af te komen, om de straat
op te gaan en het discours
te collectiviseren, lichamen
te politiseren, seksualiteit te
ontdoen van binaire principes en
over te gaan tot de dekolonisatie
van het onbewuste.’ Uitgefloten
door zijn publiek kon hij de
presentatie van zijn manifest niet
eens afmaken, vandaar dat hij
overging tot publicatie om de
discussie niet te laten stranden.

In dit boek geeft de beroemde,
strijdbare Amerikaanse historica
een kritische en diepgaande
analyse van de conflicten die zich
hebben voorgedaan tussen het
feminisme en de emancipatie
van de zwarte bevolking. Zij
pleit voor solidariteit tussen
beide bewegingen om een
gezamenlijk doel te bereiken:
een einde van de sociale
onrechtvaardigheid en van
het kapitalistische systeem.
Als zwarte vrouw wil zij haar
identiteit volledig omarmen
zonder de kenmerken waaruit
deze is opgebouwd te hoeven
ontkennen of tegen elkaar uit te
spelen. Deze tekst die in 1980
werd geschreven is nog steeds
erg actueel en klinkt zelfs luider
dan ooit.

‘La pensée straight’
door Monique Wittig
‘Lesbiennes zijn geen vrouwen.’
Met deze zin begon Monique
Wittig in 1978 haar voordracht
over ‘straight denken’ (op
basis van heteronormen). Met
deze shockerende voordracht
wilde zij het ’natuurlijke’ van
heteroseksualiteit aan de
kaak stellen. Volgens haar is
dit geen natuurlijk gegeven,
maar het resultaat van een
beleidsconstructie. We
moeten dus afstand doen
van het denken in normatieve
en vervreemdende binaire
categorieën. Als lesbienne
ben je een outlaw in een door
heteronormen beheerste
maatschappij. Een uitnodiging
om na te denken over nieuwe
sociale functies. Een theorie die
ingesleten codes opschudt en
nu nog steeds tot ophef leidt!
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HOMMAGE

E

VROUW ZIJN

en paar dagen voordat ze zonder omhaal omschreven zal worden als slachtoffer
van femicide – een moord op de vrouw vanwege haar vrouw-zijn, ontmoeten we
Nathalie Maillet. Een themanummer over inclusiviteit en gelijkheid zou niet kunnen
verschijnen zonder dat zij, onmisbare sleutelfiguur uit de motorwereld, er deel van
uitmaakte.
Deze coureur en sinds 2016 directeur van het circuit van Spa-Francorchamps werd
gedreven door een visie en ongebreidelde passie en zette zich binnen de racewereld als geen ander in voor de acceptatie, waardering en normalisatie van de
plaats van vrouwen in de autobranche.
Uit respect voor haar, voor Ann Lawrence Durviaux, die op 15 augustus aan haar zijde overleed, en voor
hun naasten, zien we af van de journalistieke verleiding om haar laatste interview te publiceren, ook
niet in de vorm van een eerbetoon.
Wij willen met deze paar zinnen uitdrukking geven aan ons respect voor deze persoon.

Zonder vooruit te lopen op het lopende onderzoek, willen wij deze pagina
graag zinvol gebruiken om slachtoffers en daders te wijzen op de hulplijn voor
slachtoffers van partnergeweld: 0800 30 030.
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