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De Kia EV6.
Inspireert je business.

Vanaf

€399

per maand (excl. btw)
Financiële Renting(1)

Tot 528 km volledig elektrisch rijbereik, ultrasnel opladen, pittige prestaties, een grote binnenruimte, geavanceerde
rijhulpsystemen… De Kia EV6 is innoverend en inspirerend voor uw mobiliteit en geeft uw business een extra
boost. Bovendien zit ook het kostenplaatje perfect, want de EV6 is 100%(2) fiscaal aftrekbaar.
Ga langs bij je Kia dealer of surf naar kia.be
58 kWh = 16,6 kWh/100 KM • 77,4 kWh = 16,6 - 17,2 kWh/100 km • 0 g CO2/KM (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
(1) Model EV6 Air 58 kWh vanaf € 399,00 per maand excl. BTW in Financiële Renting. Offerte berekend op basis van 60 maanden, met een voorschot van
€ 2.966,09 excl. BTW en met een aankoopoptie van 30%. Indicatef gemmiddeld verbruik (l/100km): N/A. Indicatieve CO2-uitstoot (g/km): 0. Aanbieding
voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Alpha Credit N.V, Sint-Lazaruslaan 4-10/3, 1210
Brussel, RPR Brussel 0445.781.316. Aanbod geldig tot 30/11/2021. (2) Gebaseerd op de geldende wetgeving op 01/01/2021. Kia is niet verantwoordelijk voor
eventuele wijzigingen in de regelgeving.* De getoonde afbeelding is ter illustratie en kan worden gewijzigd.
V.U.: NV Kia Motors Belgium (BE 0477.443.106 - IBAN : BE17 5701 3129 5521) - Kolonel Bourgstraat 109, 1140 Evere.
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MILES X LONGINES

TOONBEELD VAN ELEGANTIE
Regé-Jean Page, acteur met betoverend charisma, is de nieuwste Longines Ambassador of Elegance. De Brit heeft dan
ook heel wat met het Zwitserse horlogemerk gemeen.

D

e fans van Regé-Jean Page staan al te trappelen van
ongeduld. De Britse acteur, die voor zijn rol van Duke
of Hastings in de Netflix-serie ‘Bridgerton’ wereldwijd
lof oogstte, zal binnenkort opnieuw op het scherm te
bewonderen vallen. Er is de blockbuster ‘Dungeons
and Dragons’, maar ook een nieuwe versie van de
film ‘The Saint’, beide bij Paramount Pictures.
De 31-jarige acteur werd bovendien door het pres-

verrijkend om te kunnen samenwerken met een merk dat van deze wereld

tigieuze tijdschrift TIME op de Next 2021-lijst geplaatst, als één van de 100

te gedragen, met aandacht voor alles wat me omringt. Daaronder versta

een mooiere plek maakt”, stelt de nieuwe ambassadeur van het horlogemerk met de gevleugelde zandloper.
Elegantie is een concept dat tegelijk heel complex en heel eenvoudig kan
worden omschreven. Beschouwt de Britse acteur, die over een onmiskenbaar natuurlijk charisma beschikt, zichzelf als elegant? “Een vraag die moeilijk te beantwoorden valt”, glimlacht Regé-Jean Page. “Ik vermoed dat ik
tot enige elegantie in staat ben, en hou er ook van om me op die manier

personen die de toekomst van hun vakgebied voor de volgende generaties

ik onder andere een onbaatzuchtige levensstijl, waarbij ik waar mogelijk

zal bepalen. Regé-Jean Page was dan ook verrukt de nieuwe Longines Am-

anderen kan helpen. Dat is voor mij een uitstekende manier om dat beetje

bassador of Elegance te mogen worden.

extra schoonheid aan de wereld te schenken.”

«Elegance is an Attitude»

met de Britse acteur als vanzelfsprekend te omschrijven: “Al heeft hij al

Voor Matthias Breschan, CEO van het horlogemerk, valt de samenwerking
heel wat bewezen, het moge duidelijk zijn dat Regé-Jean Page pas aan
het begin van een uitzonderlijke carrière staat. Hij bezorgt elegantie, een

De toekomstige Simon Templar als stijlvol omschrijven is een understate-

concept dat ons merk hoog in het vaandel voert, een nieuwe uitstraling.

ment. Zijn sterke persoonlijkheid laat hem ook toe ongedwongen voor zijn

We zijn dan ook in de wolken dat we hem in de Longines-familie mogen

mening uit te komen. “Longines ontwerpt sublieme horloges. Het is heel

verwelkomen.”
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De Spirit in het titanium tijdperk
De nieuwe titanium uurwerken van de Longines Spirit collectie beschikken zonder twijfel ook over de nodige kwaliteiten om indruk te maken op Regé-Jean Page. In deze
collectie, waar titanium zo mooi tot zijn recht komt, worden het lef en de pioniersgeest van het Zwitserse horlogemerk verenigd in een eerbetoon aan de wereld van
de luchtvaart, meteen ook de inspiratie voor deze
collectie.
Luchtig, sportief en pittig: de Longines Spirit onderscheidt zich door zijn lichtheid, en bewijst
dat robuustheid niet altijd een kwestie
van gewicht is. Zo is de Grade 5 titaniumlegering tegelijk lichter en steviger dan
staal. Verder is de afwerking amper iets
matter en donkerder, waardoor deze uitzonderlijke horloges een onuitgegeven
mechanische uitstraling meekrijgen.
Het automatische binnenwerk beschikt over een
spiraalveer uit silicium, een licht materiaal dat ongevoelig is voor temperatuurschommelingen. Zo
beschikken de titanium uurwerken van de Spirit collectie over spitstechnologie, wat hen toelaat het chronometercertificaat van de ‘Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres’ te dragen. De vijf sterren op
de wijzerplaat zijn dan ook niet enkel een verwijzing naar het rijke verleden van Longines, ze staan
tevens synoniem voor de hoogst mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid.

Ook dames kunnen voortaan
de maanfases op hun uurwerk

Maan aan de pols

In de Spirit collectie
wordt titanium in de

De Longines Master Collection werd dit jaar dan
weer uitgebreid met nieuwe damesmodellen
die de maanfases weergeven, een mechanisme dat twee jaar geleden bij de herenmodellen werd geïntroduceerd. Een waar
huzarenstukje, want een complicatie van dat type
in een behuizing van 34 mm onderbrengen vormt
een grote uitdaging.
Deze collectie richt zich op de onvoorwaardelijke
liefhebbers van uitzonderlijke horloges, met een
breed gamma exclusieve mechanismes voor het uur,
de minuten, seconden en datum, een chronograaf,
gangreserve, retrograde of ook een jaarkalender. Voortaan hoort daar dus ook een weergave van de maanfases
bij. Een op techniek verzot vrouwelijk publiek kan door deze
mechanische uurwerken met tijdloze elegantie zeker hun
hartje ophalen.
Het exclusief automatische kaliber L899.5 valt doorheen een saffierglas te bewonderen, en op de zichtbare zijde is de parelmoeren
wijzerplaat met diamanten bezet. Het zo typische ‘barley’ zilver van
de Master Collection is uiteraard ook bij deze nieuwe creaties van de
Longines designers en horlogemakers terug te vinden.
Met een nieuwe Ambassador of Elegance, de nieuwe titanium Spirit
en de nieuwe Master damescollectie met aanduiding van de maanfases bewijst Longines eens te meer dat het zijn steven richting de
toekomst heeft gericht, zonder evenwel de traditionele vakkennis
aan de top van de horlogewereld te verwaarlozen. Een kunst op zich.
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GConce

21 14:56

Shaping the future.
Een nieuwe visie op de toekomst. Audi herdefinieert premium mobiliteit
dankzij een persoonlijke ruimte waarin uw beleving centraal staat.
Duurzaam, intuïtief, luxueus en 100% elektrisch. Dit is high-class reizen.
Ontdek de Audi grandsphere concept.

#FutureIsAnAttitude

Meer info

Het getoonde voertuig is een conceptwagen die niet beschikbaar is als productiemodel.
V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive s.a./n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene - KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554.
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Baume & Mercier
Blancpain
Breguet
Breitling
Chanel
Hermès
Hublot
IWC Schaffhausen
Jaeger-LeCoultre
Qlocktwo
Rolex
SwissKubik
TAG Heuer
Tudor

13 uur, 12 minuten en 48 seconden.
Hall of Time. Make every moment a masterpiece.

Hall of Time
Louizalaan 75R
1050 Brussel
info@halloftime.be
+ 32 2 539 34 50

Boutique Rolex by Hall of Time
Waterloolaan 55
1000 Brussel
rolex.boutique@halloftime.be
+ 32 2 512 58 11

Hall of Time Brussels

Boutique Rolex Brussels

hall_of_time

boutique_rolex_brussels

w w w. h a l l o f t i m e. b e
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Uitgesproken mannelijk
iles leidt het aareinde uit met de start van een nieuwe
ormule et magazine laat zich op de een o andere wi ze
inspireren door de ascinerende wereld van de auto om
zonder tegen de kar te ri den van de bladen waarmee het
wordt uitgegeven de lezer te bedienen met een stevige brok
cultuur en levenskunst. Want ook daar moet een mens al eens
bi tanken
n een ti dgeest die terecht gendergeli kheid uitdraagt
positioneert iles zich voornameli k als een mannenblad
m aansluiting te vinden bi de meerderheid van zi n
leespubliek enerzi ds en anderzi ds omdat er al een groot
overwicht aan damesbladen is in de li est lemedia
rouwen zullen niet a wezig zi n in onze rubrieken o belee
e verderop onze ontmoeting met Cecilia artoli in woord
en beeld Deze grote dame van de opera vertrouwt ons haar
guilt pleasure toe autori den
m ons te positioneren met alle respect voor hen wiens
koopkracht omgekeerd evenredig is aan die van de
hedendaagse Croesussen begeven wi ons tussen het hoge
midden- tot het topsegment waarbi we de voorrang geven
aan kwaliteit boven aanzien ezitten is het plezier van de ene
en dromen volstaat bi de andere
Je verandert de inhoud van een magazine natuurli k niet
zonder ook de vorm enigszins aan te passen. Daarvoor streven
we naar een traditioneel leesbare sti l diep verankerd in een
hedendaagse visie
n tot slot bi het a sluiten van het tweede aar van de
gezondheidscrisis met hoop op een zonnige toekomst wenst
het hele iles-team u het allerbeste voor het einde aar en een
gelukkig
an harte

Serge Vanmaercke
Hoofdredacteur

Boekhouding
Evelyne Van Loocke
evanloocke@produpress.be
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LEZEN

NATUUR EN CULTUUR
Mensen kunnen niet zonder: de natuur schenkt ons een betoverende omgeving en de grondstoffen voor ons
dagelijkse reilen en zeilen. Cultuur is dan weer de uiting van onze creativiteit en tradities..
Serge Vanmaercke

1

4
3
5

2

1. WILDE SEIZOENGERECHTEN Frank Fol bedacht voor elk seizoen gerechten met plukverse en lokale groenten en fruit, wat resulteerde in zeldzame
smaakcombinaties. Keramiste Ilse De Vis creëerde het servies waarop Wim Demessemaekers de gerechten vereeuwigde.
Wild Cooking - Frank Fol & Ilse De Vis - Lannoo
2. OP WANDEL MET KLASSE Anthony Moss koopt, verzamelt en verkoopt bijzondere wandelstokken. Bij Belgische verzamelaars is hij zeker geen onbekende.
Aan de hand van zo’n 800 illustraties en zeldzame voorbeelden beschrijft hij hoe dit accessoire door de eeuwen heen een symbool van persoonlijkheid en
standing is geweest. Walking Sticks and Canes - Anthony Moss - Rowman & Littlefield
3. EEN TOOT, EEN PIEPER OF EEN BEES? Zoek niet naar uw dorp om te lezen wat erover wordt verteld. Dit boek over Vlaamse dialecten werkt per streek,
en toont aan hoe rijk de variaties in uitspraak en gebruik zijn als we in Vlaanderen iets willen uitdrukken. Een genot voor oog en ziel.
Atlas van het dialect in Vlaanderen - Johan De Caluwe - Lannoo
4. KIJK EERST HOE GROOT DE VOGEL IS Vogelgidsen zijn interessant om alles over het onderwerp te weten te komen. Een gespotte vogel snel terugvinden
is een andere zaak. Daarom heeft Jan Rods de vogels hier per lichaamsgrootte gerangschikt. Echt handig. De Slimste Vogelgids - Jan Rodts - Houtekiet
5. MEMENTO MORI-KUNST Belgisch classicus Patrick De Rynck bekijkt de laatste doeken van 30 grote namen uit meer dan vijf eeuwen schilderkunst, van
Jan Van Eyck tot Pablo Picasso. Verder nam hij enkele jonggestorven kunstenaars in zijn publicatie op (Rafaël, Egon Schiele, Frida Kahlo).
Het Laatste Schilderij - Patrick De Rynck - Ludion
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DESIGN

LIJNEN EN VOLUMES
De vorm geeft extra spirit aan een voorwerp. Het object drukt op zijn beurt de inspiratie van zijn maker uit:
bescheidenheid, minimalisme, mobiliteit, comfort of een eerbetoon.
Serge Vanmaercke

1

2

3

5
4

1. BOUWSPEL De Australische designer Marc Newson creëerde een collectie rekken die hij de naam Quobus gaf. Dankzij modules met verschillende afmetingen en kleuren resulteert elke assemblage in een ritmisch bouwspel met een specifieke verticale of horizontale lijnvoering. www.marc-newson.com
2. TEXTIELMINIMALISME De Belgische architect Vincent Van Duysen ontwierp voor Perennials Fabrics and Rugs een reeks tapijten en stoffen die zijn
minimalistische visie met aardse invloeden weerspiegelen. Perennials by Vincent Van Duysen omvat acht stoffenkwaliteiten en zes tapijtmotieven.
www.perennialsfabrics.com
3. HOGESNELHEIDSCOMFORT De Belg Yellow Window en de Française Matali Crasset – voor de kleuren en de ontspanningsruimten – vernieuwden samen
het interieur van de Thalys-treinen. Vendingmachines in de bar met de naam Kiosk, comfort en ecologie: het is allemaal aanwezig. www.thalys.com
4. CREATIE VAN FORMAAT Car light is in 2015 uitgegeven door Ligne Roset. De ontwerpster ervan, de Belgische Nathalie Dewez, die aan de academie van
La Cambre studeerde, putte inspiratie in de koplampen van een auto om deze lamp van geblazen glas te realiseren. De voet is van verchroomd aluminium.
Een indrukwekkend designvoorwerp dat maar liefst 4 kg weegt. www.ligne-roset.com
5. MOBIELE SUITE Voor de zestigste verjaardag van de R4 bouwde de Franse designer Mathieu Lehanneur de legendarische wagen om tot Suite N° 4, een
hotelkamer op wielen met een glazen kooi die het transportgedeelte en de achterklep vervangt. www.renault.be & www.mathieulehanneur.fr
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FASHIONABLE

GOED INGEPAKT, MAAR WEL IN STIJL
Terwijl de modewereld steeds vaker komt met ‘capsulecollecties’, die de seizoenen uitdagen, blijven de grote klassiekers
voor mannen goed verenigbaar met moderniteit en traditie. We hebben hiervoor vijf bewijsstukken van Hermès, Castart,
Degand, Issey Miyake en Maison Marcy.
Serge Vanmaercke

1

2

5

@ Mathieu Raffard_mathilde Roussel

3

4
1. GEKLEED VOOR ALLE (WEERS)OMSTANDIGHEDEN Met de opwarming van de aarde weten de seizoenen soms ook niet meer waar ze aan toe zijn.
Voor die ‘warm noch koude’-dagen komt Maison Degand met een fraaie, handgemaakte katoenen kabeltrui. www.degand.be
2. BELGISCHE NATUUR Dries en Michiel Somers richtten in 2018 het Belgische modemerk Castart op. Het merk put inspiratie uit de natuur, en maakt
daarom gebruik van organisch en gerecycleerde materialen als scheerwol en biologisch katoen. www.castartclothing.com
3. FRANS-BRITS Véronique Nichanian, ontwerpster van herenmode bij Hermès, toont zich ietwat Brits met deze kraftkleurige prince de galles-regenjas
in Toilmac (65 % scheerwol en 35 % katoen). www.hermes.com
4.JAPANSE KLASSE Sinds een jaar of 10 is plissé niet meer voorbehouden aan dameskleding. Met zijn collectie Homme Plissé veroorzaakte de Japanner
Issey Miyake een revolutie in het gebruik van stoffen voor traditionele mannenkleding. www.isseymiyake.com
5. SJIEK DE NACHT IN Het Belgische merk Maison Marcy, in 2012 opgericht door Marcy Szwarcburt (ex-Donaldson), richt zich met name op exclusieve
nachtkleding, zoals deze peignoir van zacht velours. De 3 zakken werden verfijnd afgezet met dunne band. www.maisonmarcy.comfins
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ELK DETAIL TELT

HET NUTTIGE DAAGT HET AANGENAME UIT
oewel accessoires meestal maar een klein onderdeel uitmaken van de herenoutfit mogen we het belang ervan
niet onderschatten en accessoire hee t weinig ruimte nodig om van zich te laten spreken ieronder een selectie
accessoires waarvan de look en het gebruik hand in hand gaan
erge anmaercke

3

1

4

2
5

1. PIONIER VAN HET MINIMALISME uperga
rti act is een collectie schoenen in canvas en rubber met als bi zonder kenmerk een versterkte hechting tussen de zool en het canvas uperga in
opgericht in uri n is een pionier op het gebied van sneakers Deze Decks een model van de hand van de Japanse
ontwerper eppei uga a zi n ontdaan van alle decoratieve elementen die momenteel trend zi n www.superga.com
2. NOORDELIJKE EENVOUD De veelal op vrouwen gerichte sieradencollectie van le nggaard wordt zeer gewaardeerd door de leden van het Deense
koningshuis Charlotte de dochter van de oprichter ontwerpt het grootste deel van deze gera ineerde collectie terwi l le verantwoordeli k is voor een aantal
sobere accessoires voor mannen waaronder deze gepoli ste zilveren manchetknopen www.olelynggaard.com
3. VERJONGINGSKUUR n
brengt het merikaanse merk ebago de Cit sides op de markt i enzeventig aar later hee t het merk deze traditionele
collectie aangepast aan de smaak van deze ti d et model Dan is een klassieker maar met deze tweekleurige zwart-witversie onderging de ti dloze mocassin
van ner leer een ver ongingskuur www.sebago.be
4. SCHRIJVEN EN RIJDEN et eisterst ck van ontblanc geldt als een van de iconen onder de schri waren irelli hee t dezel de status als het gaat om autobanden eide irma s zi n in
opgericht et de eisterst ck reat asters irelli imited dition
onderli nen de twee hun verbondenheid door het materiaal
toe te passen dat het begin van hun beider geschiedenis betekende boniet verkri g e nameli k door vulkanisering van natuurli k rubber www.montblanc.com
5. VAN OOG TOT TEEN et merk ods dat al aren bekend staat om zi n schoenen met noppen voor automobilisten startte al een poos geleden met de
verruiming van zi n assortiment et stelt nu de ilote
voor een zonnebril waarvan de poten a gezet zi n met gevlochten leer zonder dat dit a breuk
doet aan de lichtheid van de uiterst i ne structuur www.tods.com
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TECHNO

DE VOORUITGANG STAAT NIET STIL
Sinds de mens het vuur en het wiel uitvond, kwam er geen halt meer aan nieuwe uitvindingen die het leven en
overleven gemakkelijker maakten. Vandaag luisteren, vereeuwigen, rijden en kweken we als nooit tevoren..
Serge Vanmaercke

2
1
4

5

3

1. COMFORTABEL LUISTEREN Shure lanceert de Aonic 215 Gen 2-oortelefoons ‘True Wireless Sound Isolating’, geïnspireerd op de in-ears die de grootste artiesten op het podium gebruiken. Zweetbestendig en bestand tegen alle omstandigheden. Ook de intuïtieve bediening behoort tot zijn topeigenschappen.
www.shure.com
2. SNEL, NAUWKEURIG EN STIL FujiFilm lanceert de X-T30II, een compacte en licht uitgevoerde body (378 g), voorzien van een lcd-scherm achteraan met
1,62 miljoen pixels. Zijn troeven: stille, snelle en nauwkeurige scherpstelling, uitgebreide video-opnamefuncties en goede hanteerbaarheid. Bij deze lancering
horen twee nieuwe objectieven: de XF33mm en de XF23mm. www.fujifilm.com
3. QUICKSTEPPEN MET DE FIAT 500 Dit is de 500 Iride, de e-step geïnspireerd op de New 500 van Fiat. Hij werd ontworpen door het Centro Stile de Fiat in
samenwerking met de Compagnia Ducale, en is voorzien van een Mopar-motor. Eén laadbeurt brengt je 30 km verder, tegen een maximumsnelheid van 25
km/u.. www.fiat.be
4. VGV De VanMoof V is een Nederlandse e-bike die geoptimaliseerd is voor lange afstanden. Hij bevindt zich nog in het ontwikkelstadium – de lancering van deze Speedbike is voorzien voor eind 2022. De racemachine is voorzien van twee aangedreven wielen en zal 50 km/u kunnen halen. Voorzichtig!
www.vanmoof.com
5. INDOORKWEKER De led-verlichting en het sproeisysteem van het Rise Gardens indoor tuinierconcept worden geactiveerd door een app waarmee je
eveneens de staat van je planten kunt opvolgen. Deze intelligente indoormoestuin behoedt zijn planten voor vroegtijdige verdorring wanneer de tuinder in
de dop even wat nalatig of afwezig is. www.risegardens.com
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Elegance is an attitude
Regé-Jean Page

The Longines
Master Collection
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BIJ DE TIJD

EEN ESSENTIEEL ACCESSOIRE
Het horloge als toonbeeld van de stijl en persoonlijkheid van de drager, is het herensieraad bij uitstek. Er zijn
mannen die al blij zijn met de uren, de minuten en de seconden. Anderen kunnen niet zonder de datum en zelfs
de fracties van een seconde..
Serge Vanmaercke

2

1

5

3
4

1. EEN STEVIG LICHTGEWICHT Voor dit model van de Spiritcollectie maakt Longines gebruik van titanium als eerbetoon aan de wereld van de luchtvaart,
waar het merk trouwens zijn oorsprong heeft. Zowel in de luchtvaart als bij de horlogemakers zien we een toenemende belangstelling voor dit materiaal.
Onder de 40 mm-kast zit een uurwerk met automatische opwinding. www.longines.com
2. EEN MOTORKAP OM JE POLS Parijzenaar Louis Jalaber (27) en Brusselaar Simon Szleper (25) hebben Atelier Jalabert opgericht, dat momenteel twee
modellen van wijzerplaten aanbiedt: 3 wijzers en de datum, en het andere de dag en de datum. Bijzonder: de wijzerplaat is gemaakt uit een fragment van een
authentieke motorkap van een Aston Martin DB5 uit de jaren zestig. www.atelierjalaper.com
3. TIJD VOOR DE FRANSEN Het merk Pequignet is er in geslaagd respect af te dwingen in de Franse horlogesector. Het eerste model uit de
Attitude-lijn is voorzien van een uurwerk van eigen makelij en een roségouden kast. Beperkte oplage – de exemplaren zijn handgenummerd op de wijzerplaat.
www.pequignet.com
4. MILITAIRE INSPIRATIE De nieuwe Khaki Field Automatic Chronograph is geïnspireerd op de modellen die voorheen door het Amerikaanse merk
Hamilton aan het leger werden geleverd, en tegenwoordig in handen zijn van de Swatch Group. Het model heeft een Bund-band voorzien van een dubbele
laag leer, die oorspronkelijk diende om de horlogekast te beschermen tegen het transpiratievocht van de soldaten. www.hamiltonwatch.com
5. Terug naar Goodwood IWC Schaffhausen en Hot Wheels vieren de terugkeer van het IWC Racing Team in de Members’ Meeting van Goodwood, met 50
‘IWC x Hot Wheels sets’, bestaande uit de Pilot’s Watch Chronograph en de Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL www.iwc.com
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Miles_A

www.pequignet.com-Morteau-France

M A N U FA C T U R E F R A N Ç A I S E
Attitude Or, Calibre Initial
Série limitée de 100 pièces
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GROOT ONDERHOUD

GODDELIJKE VERZORGING
Het begon allemaal met zonnecrème, aluinsteen en aftershave. Andere verzorgingsproducten waren
voorbehouden aan de dames. Maar tegenwoordig hebben de grote luxemerken zelfs make-up voor mannen in hun
gamma. Miles kiest voor de gulden middenweg.
Serge Vanmaercke

2

1

3

4
5
1.BIOBAARD De hellingshoek van de aarde ten opzichte van de zon is 66 graden en 30 minuten. Een merk van biologische verzorgingsproducten met
respect voor mens en natuur kiest die hellingshoek als naam: 66°30’. Zijn Huile à Barbe Cycle Barbier zorgt voor een zachte, gladde, makkelijk te kammen
baard zonder dat deze vet wordt. Verkrijgbaar bij Senteurs d’Ailleurs in Brussel. www.66-30.com
2. ROOSVRIJE SCHOUDERS Het vele wassen, een overvloedige talgproductie of andere factoren op het gebied van onevenwichtige voeding kunnen zorgen
voor irritatie van de hoofdhuid. Daardoor worden er nieuwe huidcellen aangemaakt die het ontstaan van roos bevorderen. Hair Rituel by Sisley – serum en
shampoo – reguleert die celvernieuwing en vermindert de jeuk. www.sisley.com
3. DEUGDZAME RODE GINSENG Clarins biedt een onzichtbare, niet-vette versterkende Energizing Gel voor het gezicht, en een andere voor de ogen. Het
extract van biologische rode ginseng hydrateert en verstevigt de huid. De wortel wordt pas na 6 jaar rijp (4 jaar voor witte ginseng), wat maakt dat deze een
grotere rijkdom aan actieve moleculen bevat. www.clarins.com
4. VERZORGING IN JAPANSE STIJL The Ritual of the Samurai inspireert zich voor zijn verzorgingsproducten voor mannen op de rituelen van de oude
Japanse Samurai-krijgers. De geschenkkoffer bevat douche- en scheerproducten, en een parfum. www.rituals.com
5. NET BRUSSEL Maxime de Villenfagne en Maxime Pecsteen openden de pop-up store Savonneries Bruxelloises in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel. Je vindt er een assortiment zeep en glycerineshampoo in vaste vorm. De fabriek in Laken waar deze producten vandaan komen bestaat
al sinds 1926. www.savonneriesbruxelloises.com
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FRIS RUIKEN

HET BELANG VAN EEN LEKKER GEURTJE
Het parfum van zeep is vandaag minder sterk en blijft niet lang hangen, wat ongetwijfeld gezonder is.
Gelukkig snelt de parfumindustrie de nostalgische liefhebbers te hulp die verlangen naar de lekkere geurtjes van weleer.
Serge Vanmaercke

1

4

2

3

5

1. EEN KONINGSPARFUM K by Dolce & Gabbana houdt stand met een onveranderde formule op basis van bloedsinaasappel- en Siciliaanse citroenschil.
Jeneverbes, salie, geranium en lavendel contrasteren vervolgens met piment tegen een basisnoot van warme houtgeuren van ceder en vetiver, alvorens de
overhand te geven aan de kruidige zachtheid van patchoeli. www.dolcegabbanabeauty.com
2. VAN DE ALPEN NAAR TIME SQUARE Moncler brengt een nieuwe houtachtig aromatische geur uit. Het merk dat bekend is vanwege zijn donsjassen en
bergkleding, verlengt zijn identiteit met een flacon die herinnert aan het kenmerkende gewatteerde effect. Ver verwijderd van de bergen doet het flesje ook
aan Time Square denken, want je kan er met een smartphone een bewegende boodschap op laten verschijnen. Het parfum hult je in de aroma’s van salie,
dennenhars, cipres, ceder, sandelhout en gerookte vetiver. www.moncler.com
3. DE GEUR VAN SCHOTLAND Een levend geurtje van Chanel met de krachtige aromatische reuken van planten en bomen, geïnspireerd op de Schotse heide
waar Gabrielle Chanel graag heen trok om verse energie op doen. Eerst stimuleert Paris-Édimbourg je met de frisheid van citroen en bergamot en een ondertoon van jeneverbes en cipres. Hierna volgt de geur een pad van droge ceder, dat kruist met gerookte, licht turfachtige tonen van vetiver. www.chanel.com
4. DE KLEINE IS TERUG Arsène Lupin Voyou (2008) is de laatste creatie van Jean-Paul Guerlain, de voormalige neus van het Huis. Dit frisse houtachtige aroma
vinden we terug in het eau de parfum van de collectie L’Art et la Matière, in een flacon die geïnspireerd is op een exemplaar uit 1870. De ingrediënten zijn
dezelfde – bergamot, absint, patchoeli en sandelhout – maar de concentraties verschillen. www.guerlain.com
5. EEN GEPARFUMEERD KOSTUUM Alle sterren van Cinecitta deden zijn kostuumwinkel aan de Via Barberini in Rome aan. Een nieuw eau de parfum
bevestigt de elegante reputatie van de zaak. Waar het eerst gedragen wordt door een vleugje ozon en roze peper, transformeert groene appel naar zacht
gepoederd viool, contrasterend met een cedertoon versterkt door tonkaboon en muskus. Het satijnen etiket herinnert aan de etiketten die in de pakken van
Brioni zijn genaaid. www.brioni.com
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IN VORM

DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE BERGEN
Onder de sporten van het koude seizoen is het skiën nog niet van zijn troon gestoten. Binnenkort trekken skifanaten
weer massaal naar de besneeuwde toppen van het Oude Continent. Miles geeft een overzicht van de geschikte
uitrusting voor een zorgeloze afdaling, met als extra tip de hogesnelheidstrein om op uw bestemming te geraken.
Serge Vanmaercke

2

1

3
5

4

1. OPVOUWBAAR EN BETROUWBAAR Het Sloveense skimerk Elan komt met de eerste opvouwbare hoogprestatieski’s die niet hoeven in te boeten aan
stevigheid. Met het model Voyager reikt het merk zijn doelgroep een perfecte oplossing aan. Ruimtebesparing verzekerd. www.elanskis.com
2. GERECYCLEERDE ALLURE Lagoped produceert 100 % gerecycleerde technische outdoorkleding, ontworpen in de Alpen en vervaardigd in de Ardèche.
Dit is de lange bergjack Eve 2 met hoge taille Supa broek. www.lagoped.com
3.KUKELEKU Voor de ski’s van Gerondal wordt gebruik gemaakt van hout om de plastic onderdelen, die niet noodzakelijk zijn voor de performance, te
vervangen. Hier zie je het meest traditionele model, maar het merk uit Malmedy biedt 4 reeksen aan – Race, All Mountain, Rando en Freeride – met ski’s in
verschillende breedtes en lengtes. www.gerondal.com
4. EEN NAAM DIE STAAT ALS EEN HUIS De mannenjas Stance 3l Long van Salomon oogt al even elegant op de piste als in de stad. De Stance 3L BIB, een
broek met verhoogde taille en bretellen is gemaakt van ademend materiaal dat tegen vocht beschermt. Degelijk. www.salomon.com
5. OP EEN HALVE DAG VAN DE PISTE Vanaf Antwerpen en Brussel voert de Thalys u iedere zaterdag van 25 december tot en met 16 april tot vlak bij de
Franse pistes in de buurt van Chambéry, Albertville, Moûtiers, Aime-La Plagne, Landry en Bourg-Saint-Maurice, vanwaar andere stations eenvoudig bereikbaar
zijn. Eventjes, vijf à zes uur, rust voordat de adrenaline wordt opgevoerd voor de grote afdaling. www.thalys.com
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EEN VLEUGJE CULTUUR

GROOTSE AKKOORDEN
en gerecht de smaak en de verbeelding van een fi nproever om aan ta el van het leven te genieten en tegeli kerti d
een vleug e cultuur op te snuiven

H

Michel Verlinden

et m thische omeinse gerecht Cacio e pepe is als
een innerli ke zoektocht waarbi e aan de ene kant
een terugkeer naar de essentie ervaart, en aan de
andere wordt overvallen door de overdadigheid van
de natuur en haar oneindige gulheid De bereiding
berust op drie hoo dingredi nten pasta pecorino
romano en zwarte peper Cacio dat stamt uit de e
eeuw toen het gebruik van kruiden steeds couranter
werd hee t een dubbele oorsprong enerzi ds het volk dat in de middeleeuwen moest voorzien in zi n dageli ks onderhoud en anderzi ds de moedige
avonturiers die voor de handel ver weg van huis trokken et gerecht werd
lange ti d bereid door een stevige handvol peper en pecorino uit te strooien
over goed uitgelekte spaghetti Dit alles gebeurt in een traditionele landeli ke sti l die plezier en schuldgevoel met elkaar vermengt De spirit is als e de
kans kri gt om te eten dan moet e het ook goed doen roeger mocht de
wi n het eli ir van vergetelheid de rol van saus op zich nemen andaag zi n
er veel koks die in tegenstelling tot de hardnekkige zonde om room toe te
voegen een lichtere versie van het gerecht presenteren De contouren zi n
nu wat voller door het zetmeel van het kokende water maar er is zeker nog
iets overgebleven van de oorspronkeli ke soberheid van het gerecht elk
bindmiddel is er om dit stuk e gastronomische geschiedenis te proeven dat
al evenzeer doordrongen is van een tastbare spanning
udio uziek die het materi le met het spirituele verbindt
ie anders dan componist rvo rt kan een laag e rond deze pasta leggen et belangri kste akkoord wordt hier geleverd door de compositie
ratres en dan het lie st in de uitvoering van idon remer en eith Jarrett
De structuur van dit stuk doet denken aan de structuur van Cacio e pepe
en akkoord van drie noten dat rond zichzel draait een melodische li n
die zich progressie en rechtli nig verplaatst en ten slotte een tastbare stilte waarvan het volume de luisteraar gast laat vluchten in complete e tase
Cacio e pepe en ratres rvo rt
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COVER STORY

ROBERTO MARTINEZ
DOOR HEM, DANKZIJ HEM
Roberto Martinez hoopt dat zijn contract als hoofdcoach en technisch directeur van
de ode Duivels a oopt op december
de dag waarop de ereldbekerfinale
wordt gespeeld Dat contract loopt nameli k tot de laatste wedstri d die het
nationale team in het tornooi zal spelen als de ploeg zich tenminste kwalificeert in
roep na de twee laatste wedstri den die midden november plaatsvinden dus
pas na het moment waarop dit nummer van iles ter perse gaat

B

erge anmaercke

i het ter perse gaan van
iles was het nog niet zeker o de ode Duivels de
kwali icatie gehaald hadden voor de laatste fase
van het wereldbekertoernooi in atar eind
aar nu e het magazine
in handen hebt is de teerling geworpen
oewel de twee kwali icatiewedstri den tegen
stland en
ales nog gespeeld moesten
worden toonde oberto artinez zich ti dens
ons gesprek in ieder geval optimistisch
nze teleurstelling over de twee nederlagen
in de ations eague zal een enorme stimulans bli ven om ons nog meer in te zetten
en te pro iteren van de ervaring die we sinds
hebben opgebouwd e willen echt een
team worden zoals we kunnen en moeten zi n
in een toernooi op het allerhoogste niveau
verzekert artinez ons
e hebben nog maanden te gaan voor het
en dat li kt vera
aar in het voetbal is dat
maar een hele korte periode want na de kwali icatiewedstri den in onze roep spelen de
voetballers nog maar drie keer samen in
in september en uni voor de volgende ations
eague en een derde keer in maart ti dens een
trainingskamp waar we twee vriendschappeli ke wedstri den zullen spelen om de nieuwe
spelers wat e tra ervaring mee te geven
Je hebt het wel gemerkt
artinez spreekt
zonder voorbehoud in de toekomende ti d
a nederlagen tegen rankri k en tali in
de ations eague is het vertrouwen snel
hersteld et li kt wel ongeschonden uit de
stri d te komen
et moet gezegd ook al hebben ze nooit op
de hoogste trede van het podium gestaan
met artinez boekten de ode Duivels indrukwekkende successen inds zi n komst
naar elgi in
zi n er v r stland en
ales
wedstri den gespeeld Daarvan
hebben de ode Duivels er
gewonnen
geli kgespeeld en verloren met een totaal
van maar lie st
goals en
tegengoals
egen stland and ales hoorden ong talent

Dante
aes

anzeire
tade

nion

ain- illes en

out

eims voor de eerste keer bi de

selectie r werd al gesuggereerd dat de olden
eneration van de ode Duivels meer gemengd
moet worden met nieuw talent

i n de onge

ongens er klaar voor om de sterspelers te
vervangen

Veelbelovend én waargemaakt
ieuw talent vormt inderdaad een bedreiging
voor de grote namen onder de ode Duivels erkent

artinez

aar dat is niet meer dan normaal

in het voetbal Je moet steeds zorgen voor een
gezonde competitie binnen een team waarbi de
ervaren spelers de kans kri gen om hun kennis en
kneep es over te dragen op ong talent

an de

andere kant moeten de onge talentvolle spelers
degeli k worden voorbereid om volledig klaar te
zi n voor het spel op het allerhoogste niveau
zi n hier al

i

aar mee bezig via een zeer individu-

ele aanpak in de begeleiding van de spelers die
we voorzien van hele speci ieke in ormatie zodat
ze volledig klaargestoomd zi n op het moment dat
ze aantreden bi de ode Duivels terwi l ze momenteel nog samenspelen met ongens van
en

aar k ben bli als ik zie dat onge spelers

die bi de ode Duivels aantreden niet worden beschouwd als spelers op wie alle hoop is gevestigd
maar eerst en vooral als spelers die bereid zi n hun
plaats te behouden

i k maar naar Jerem Docu

ari erschaeren Charles De

etelaere o

le is

aelemaekers dat zi n onge spelers die echt hun
best hebben moeten doen om bi de ode Duivels te mogen horen anzel sprekend is er sprake
van een natuurli ke concurrentie met de meer ervaren spelers

et zi n echter deze nieuwkomers

die het nationale team in de toekomst sterker zullen maken met name dankzi de er enis die hun
voorgangers hebben nagelaten
artinez is overigens goed te spreken over de
houding van de gevestigde spelers ten aanzien
van de nieuwelingen
e zi n enthousiast als ze die onge talenten zien
aansluiten bi het team De
van het

olden

eneration

elgisch voetbal is zeer bi zonder

© BMW
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‘HET TEAM DAT
HET BEST HEEFT
GEVOETBALD ZIET
ZIJN INSPANNINGEN
NIET ALTIJD
WEERSPIEGELD IN DE
EINDSTAND.’

benadrukt

artinez Dat geldt niet alleen voor de

spelkwaliteit de unieke manier waarop de ode
Duivels zich verantwoordeli k voelen voor het
elgisch voetbal nu en in de toekomst dragen zi
samen met hun ervaring over op de onge spelers
et gaat om wat ze allemaal doorgeven aan hun
opvolgers

et zi n stuk voor stuk uitstekende

coaches
Als profvoetballer was Martinez
middenvelder (zie kader). Heeft die positie
hem geholpen in zijn latere vak als coach?
De middenvelder moet alles aan het team
geven De aanvaller moet de doorslaggevende
momenten naar zi n hand kunnen zetten en snel
de uiste beslissing nemen om een doelpunt te
scoren De verdediger moet de hele ti d denken
aan wat er out zou kunnen gaan en zich zo
opstellen dat het spel weer ten goede kan worden
gekeerd

en middenvelder is zich dus tactisch

meer bewust van de speelruimte en de interactie
tussen de spelers

i n rol op die plek op het

veld hee t me dus zeker geholpen om trainer te
worden en de wedstri den correct te anal seren
Kan je door middel van analyse rationeel
verklaren waarom een wedstrijd op een
bepaalde manier is verlopen?
Ja maar e moet dan wel ti d uittrekken
om terug te ki ken Je kan niet starten met de
voorbereiding van een nieuwe wedstri d zonder
een antwoord te hebben op alle vragen van de
voorgaande match oms beki k ik een bepaalde
spel ase wel tien keer opnieuw om zo goed mogeli k te begri pen wat tot het eindresultaat hee t
geleid Dat is niet ingewikkeld maar e moet het
geduld opbrengen om het te doen

oetbal is

een sport waar de scores meestal niet echt hoog
zi n

et team dat het best hee t gevoetbald ziet

zi n inspanningen niet alti d weerspiegeld in de
eindstand

et omgekeerde komt al even vaak
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voor

et is gemakkeli k om achtera een anal se

te geven

et moeili ke zit hem in het anticiperen

in het voorzien wat er in de volgende match zou
kunnen gebeuren

Voetbal, teqball en zijn BMW
Voetbalt onze nationale coach zelf nog?
elden De laatste keer dat ik voetbalde
was met de sta van de ederatie Dat was drie
maanden geleden tegen de

ode Duivels

a

minuten raakte ik geblesseerd en moest ik
het spel staken

aar eind dit aar spelen we

opnieuw ter gelegenheid van erstmis k beloo
dat ik dan fully fit zal zi n zodat mi n ploeg alle
eer kan aandoen
Een andere sport?
Ja k speel te ball in ubeke dat li kt op
ta eltennis maar de ta el is gebogen en groter en e speelt met een voetbal

et is geen

contactsport weinig risico op blessures dus
Naast zijn werk, de sport, zijn familie
en een bescheiden voorliefde voor
lekker eten, is Roberto Martinez ook
autoliefhebber. De voetbalfederatie en
hijzelf zijn partners van het merk BMW.
a een

Competition heb ik nu een

ran Coup met

deuren

o kan ik mi n pas-

sie voor mooie mechaniek ook met mi n twee
dochters delen Deze auto ziet eruit als een
sportwagen maar ik kan mi n dochters allebei
meenemen ik geniet dus met volle teugen achp dit moment

is dit de per ecte auto voor mi hoewel ik er nu
al over denk om de volgende keer een h bride
model te nemen

richt zich op per or-

mance maar met sti l verstand en oog voor veiligheid waarden waar ik helemaal achtersta n

© BMW

© Photo News

ter het stuur van deze wagen

KORTE BIOGRAFIE
‘Robert’ Martinez is Catalaan. Hij werd in 1973 geboren in
het stadje Balaguer, waar zijn familie een schoenwinkel had.
Zo vader, zo zoon: zijn vader (met dezelfde voornaam) was
gek op voetbal. ‘In ons familiealbum zie je foto’s van mij,
nauwelijks 2 jaar oud, in de periode dat ik met mijn vader naar
wedstrijden ging die hij tijdens het weekend speelde. Zelf heb
ik tot mijn zestiende in Balaguer gespeeld, waarna ik als prof
naar Saragossa ben getrokken. Ik ging ook graag naar andere
wedstrijden kijken.’
Na zijn voetbalcarrière, voornamelijk als middenvelder, ging
Martinez in 2007 aan de slag als trainer in Groot-Brittannië.
Eerst bij Swansea in Wales, daarna bij Wigan en tot slot bij
Everton.
In 2016 volgde hij Marc Wilmots op als hoofdtrainer van het
Belgisch nationaal voetbalteam.
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HORLOGES & AUTO’S

MECHANISCHE VERBINTENISSEN
© Tagheuer.

Mannen zijn eigenlijk grote jongens. Het enige verschil is dat hun speeltjes met
de jaren iets duurder worden. Horlogemakers en autoproducenten weten dit
maar al te goed. Menig auto- en horlogemerk gaat samenwerkingsverbanden
aan om de liefhebbers van mooie mechanica nog beter te verleiden.
Serge Vanmaercke

D

e laatste decennia zijn
de banden tussen de automobielindustrie en de
horlogesector alleen maar
versterkt. Ook al blijven de
partners elkaar niet voor
het leven trouw… Maar na
een scheiding leggen ze
het even makkelijk weer aan met een nieuwe
partner.
Zo gebeurde het dat Ferrari in slechts een paar
jaar tijd in het huwelijksbootje stapte met Girard-Perregaux, daarna in zee ging met Panerai,
gevolgd door Hublot, om uiteindelijk samen te
hokken met Richard Mille, die hiervoor eerst van
McLaren moest scheiden.
Het feit dat de meest exquise horlogehuizen, met
name de Zwitserse, bekend staan als conservatief,
neemt niet weg dat geen enkel merk een maagdelijkheidscertificaat eist vooraleer het in een huwelijk toestemt.
Aston Martin was lange tijd gecharmeerd van
Jaeger-LeCoultre alvorens het merk zich liet verleiden door Tag Heuer, dat momenteel een serieuze affaire heeft met Porsche.

En Lamborghini, dat lange tijd het lievelingetje
was van Marc Hayek, de directeur van Blancpain
die persoonlijk deelnam aan de Lamborghini Super Trofeo, wordt nu gezien met Roger Dubuis.
Bij de recente lancering van de Bentley Breitling
Tourbillon van de horlogemakers uit Saint-Imier
in Zwitserland kondigde Breitling aan dat beide
merken hun samenwerking eind 2021 zullen stopzetten. Die verbintenis ging van start in 2002, met
de dashbordklok voor de Bentley Continental GT,
ontworpen door de Belg Dirk van Braeckel. Terwijl
Breitling zijn pijlen wederom op iconische klassiekers richt om zijn liefdesverdriet te vergeten, is het
nog onduidelijk of Bentley een nieuw huwelijk zal
durven aan te gaan.
Naast partnerships met automerken, ging een
aantal horlogemerken ook in zee met autosportkampioenschappen, concours d’élégance of oldtimerraces.
Al deze allianties leverden horlogemodellen op
in beperkte oplages, die verzamelaars nog steeds
voor elkaars neus willen wegkapen.
Het gebruik is nog springlevend. Hieronder volgt
een overzicht van de belangrijkste partnerships
tussen horlogemakers en automerken, op dit mo-
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© Chanel

© Bellross

BELL & ROSS X
ALPINE
Sinds 2016 is Bell & Ross
verbonden aan het Renault F1
Team. Om de komst van het
merk Alpine in de Grand-Prix
dit jaar te begroeten, is het
team herdoopt tot Alpine F1
Team, en voor die gelegenheid
brengt Bell & Ross 3
chronografen uit waaronder
deze stalen BR 03-94 A521..
www.bellross.com

CHANEL X
SUPERLEGGERA
De Superleggera-editie van
Monsieur de Chanel wordt
aangedreven door de in house
Calibre 1. Voor dit horloge
inspireerde het luxemerk zich op
het design van de snelheidsmeters
van de Superleggera raceauto’s,
afkomstig uit de legendarische
Italiaanse ateliers van de
Carrozzeria Touring uit de
jaren ‘30. Uren die verspringen,
minuten die aftellen op een schijf
van 240 graden en de centrale
secondenwijzerplaat vormen de
essentie van het horloge..
www.chanel.com

BREITLING X CHEVROLET CORVETTE X
FORD MUSTANG X SHELBY COBRA
De Top Time Chevrolet Corvette van Breitling is voorzien van een
rood-zwarte wijzerplaat en een chronograaf met automatische
opwinding op de achtste seconde. De Top Time Ford Mustang
van hetzelfde merk heeft een groen-zwarte wijzerplaat met een
tachometrische schaal en 3 zwarte registers. De Top Time Shelby
Cobra is dan weer voorzien van een blauw-witte wijzerplaat, en
beschikt over een gangreserve van 42 uur.
www.breitling.com
© Breitling
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CHOPARD X MILLE MIGLIA
De 2021-editie van de Mille Miglia afgelopen juni was
de 39e historische uitvoering van wat de ‘mooiste
autorace ter wereld’ wordt genoemd, voor het eerst
gereden in 1927. Chopard bracht dit jaar de Race
Edition uit, een chronograaf met automatische
opwinding, een gangreserve van 48 uur en een stopsecondefunctie. Het horloge is waterdicht tot op 100
meter diepte. Dit is de stalen versie, verschenen in een
oplage van 1000 exemplaren.

© Chpoard

www.chopard.com

© Frederique Constant

FREDERIQUE CONSTANT X HEALEY
Al meer dan 15 jaar brengt Frederique Constant een eerbetoon aan
de mythische Austin-Healey met de Vintage Rally limited editions.
Dit jaar onthult het Zwitserse horlogemerk drie nieuwe automatische
modellen voorzien van een kleine secondeteller, elk in een oplage van
888 exemplaren. Het ‘Healey’-logo prijkt op de achterkant en op de
wijzerplaat. Dit is de stalen versie met groene wijzerplaat..
www.frederiqueconstant.com

RICHARD MILLE X FERRARI
De samenwerking tussen Ferrari en de Richard Mille-horloges
wordt zichtbaar tijdens de deelname van het merk met het
steigerende paard aan een aantal wedstrijden. Het huwelijk werd
in maart aangekondigd, maar op het moment van het ter perse
gaan van dit nummer is er nog geen speciaal model uitgebracht.
En ondertussen zijn de modellen van Ferrari en zijn oude partner
Hublot nog in omloop…

© IWC

www.richardmille.com

IWC X MERCEDES - AMG PETRONAS

© Richard Mille

De 2021-modellen van de IWC Big Pilot worden
trots gedragen door Lewis Hamilton, maar het merk
uit Schaffhausen in Zwitserland heeft dit jaar geen
model uitgebracht dat gewijd is aan het MercedesAMG Petronas-Formule 1-team. Toch is het logo van
het merk in elke ronde van het kampioenschap
prominent aanwezig, zowel op de auto als op de
kleding van het team..
www.iwc.com
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ROGER DUBUIS X LAMBORGHINI
De nieuwe Excalibur Spider Huracán, een ontwerp van Roger Dubuis
en Lamborghini Squadra Corse in wit composietkeramiekvezel, doet
denken aan de motor van een auto. Door de halve skeletvorm met
een doorzichtige bodem is het mechanisme goed zichtbaar, met een
oscillerende massa in de vorm van een velg. De kroon is geïnspireerd op
de wielen van de supercar..

© Rolex

© Roger Dubuis

www.rogerdubuis.com

ROLEX X 24 HEURES DU MANS
Rolex is een kampioen als het gaat om partnerships zowel op
het gebied van cultuur, onderzoek, wetenschap als sport. In de
auto-industrie is het merk eveneens rijkelijk en met grote variatie
vertegenwoordigd, van de Goodwood Revival tot Formule 1 via
Daytona, Monterey en de 24 Uur van Le Mans, waar de winnaar een
chronograaf in ontvangst mag nemen.

© A. Lange & Söhne

© Tagheuer.

www.rolex.com

TAG HEUER X PORSCHE
Begin dit jaar kondigde Tag Heuer een samenwerking aan
met Porsche, die al heel wat heeft opgeleverd. Naast een
Carrera chronograaf met de naam van het beroemde merk
op de bezel, heeft Tag Heuer het design geleverd voor het
dashboard van de zojuist verschenen Porsche 968 Art Car,
ontworpen door Porsche en het Parijse kledingmerk L’Art
de l’Automobile, opgericht door Arthur Kar. Kar en zijn team
hebben voor dit project een speciale groentint ontwikkeld
ter ere van de 30e verjaardag van de 968. Voor het dashboard
liet Tag Heuer zich inspireren door een Heuer Rally-Mastersnelheidsmeter uit 1958. Die bestaat uit twee naast elkaar
geplaatste tijdmeters.

A. LANGE & SÖHNE X CONCORSO
D’ELEGANZA VILLA D’ESTE
Het Duitse merk uit de topklasse, A. Lange & Söhne, dat zich achter
een van de meest prestigieuze concours d’élégance ter wereld
schaart – dat van de Villa d’Este aan de oevers van het Comomeer
in Italië – heeft de houder van de ‘Best of Show’ een model
overhandigd uit zijn 1815 Chronograph-lijn. Het is uitgevoerd in
witgoud met een wijzerplaat in roségoud, onderaan voorzien van
een met de hand gegraveerde gescharnierde kastbodem .

www.tagheuer.com

www.a-langesoehne.com
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MILES X BMW

ELEKTRISCH RIJDEN
ZONDER COMPROMISSEN
Onder zijn consensuele kleedje blijkt de BMW i4 stiekem
de perfecte elektrische auto: achter zijn klassieke
look schuilt een gezinsberline die even praktisch is als
sportief en even duurzaam als performant – ook vanuit
energetisch oogpunt.

D

e transitie naar elektromobiliteit is niet iets dat je als
autoconstructeur zomaar op een-twee-drie doet.
Bij BMW ging dit proces gepaard met een lange
denkoefening die al enkele jaren geleden werd aangevat. Dat mondde uiteindelijk uit in een slimme
strategie, die intussen al flink aan overtuigingskracht
heeft gewonnen. Vanaf dit jaar wil de BMW-groep
zijn verkoop van elektrische voertuigen met 50 procent verhogen. Daarvoor beschikt de constructeur vandaag over vijf voertuigen: de i4, iX, iX3, i3 en de MINI Electric. En het is nog lang niet gedaan,
want dat aanbod zal snel worden uitgebreid: tegen 2025 zal het gamma al
dertien 100% elektrische voertuigen omvatten.
“Tegen 2023 willen we met BMW tenminste één volledig elektrisch model
kunnen aanbieden in ongeveer 90 procent van onze huidige marktsegmenten”, aldus Olivier Zipse, voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG. De
i4 past perfect in die overgangsstrategie. Meer nog, hij zal er ongetwijfeld
een sleutelrol in spelen. De BMW i4 is immers het allereerste 100% elektrische model dat geen compromissen sluit. Anders gezegd: de eerste EV die
geen enkele opoffering vergt van de kant van de gebruiker.

Diepgaande intelligentie
Schijn bedriegt: de i4 is geen 4-Reeks, ook al maakt hij gebruik van hetzelfde
platform. De bedoeling was om een gezinsauto te ontwerpen die consensueel is in de positieve zin van het woord, met alle kenmerken die nodig zijn om
naadloos op te gaan in het klassieke gamma. Met andere woorden: met de
i4 wilde BMW een universele 100% elektrische auto ontwikkelen die tegelijk
sober en discreet is en geen enkel compromis vereist, noch op het vlak van
stijl, noch wat de functionaliteit betreft. Die aanpak alleen al rechtvaardigt de
proporties, die doen denken aan de 4-Reeks. Zo staan zijn 4,78 meter lengte
en 1,85 meter breedte garant voor een royale binnenruimte voor vijf personen, terwijl zijn beperkte hoogte van 1,45 meter niet alleen de sportieve look
ten goede komt, maar ook de aerodynamische kwaliteiten. En die hebben
een rechtstreekse invloed op de energie-efficiëntie, en dus op het rijbereik.
De i4 behoort tot het ras van de elegante coupé-berlines, met een achterklep in plaats van een aparte koffer, waardoor de laadruimte gemakkelijk
toegankelijk is. Een echt voordeel op het vlak van de functionaliteit, net zoals
het beschikbare koffervolume van 470 liter, dat kan worden uitgebreid tot
1.290 liter door de rugleuningen van de achterbank neer te klappen – een
zeldzaamheid voor een elektrisch model. En wie dacht dat de batterij hier
concessies zou vergen, heeft het mis: de i4 heeft namelijk een dubbele koffervloer waaronder een grote ruimte zit om bijvoorbeeld de oplaadaccessoires in op te bergen. BMW heeft werkelijk aan alles gedacht...

Plezier als stuwende kracht
De i4 laat niet zomaar in zijn kaarten kijken: onder zijn relatief conventionele
look verbergt hij een waar concentraat van spitstechnologie. BMW vertrekt
immers van het principe dat een echte elektrische auto vanaf een blanco
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blad moet worden ontworpen. Alleen op die manier kan elk element tot

rijbereik mogelijk dat ver boven het marktgemiddelde ligt: 590 kilometer

in detail geoptimaliseerd worden. Vandaar dat bij de ontwikkeling van het

tussen twee laadbeurten (WLTP). Meer dan genoeg dus om de dagelijkse

CLAR-platform van meet af aan een 100% elektrische aandrijving centraal

afstand van de gemiddelde Europeaan (ongeveer 40 kilometer) af te leggen.

stond. Dat is de logica zelve en komt bovendien de efficiëntie ten goede.

En om zijn gebruikers een maximale flexibiliteit te verzekeren garandeert de

De i4 is momenteel verkrijgbaar in twee motorversies en dus met twee

i4 ook een buitengewoon snelle oplaadtijd. Ingeplugd in een DC-snellaad-

vermogens: de eDrive40 en de M50 (zie kader). Het instapmodel van het

station haalt het oplaadvermogen een waarde van 210 kW, wat betekent dat

i4-gamma, dat wordt aangedreven door één, op de achteras gemonteerde

je in amper 10 minuten tot 164 kilometer rijbereik kunt recupereren.

motor, is al een pareltje. Het gaat hier dus om een echte achterwielaandrijver
met karakter. Dat wordt bevestigd door het vermogen, dat niet minder dan

Het interieur van de toekomst

340 pk haalt, en een maximumkoppel van 430 Nm dat permanent beschikbaar is. Dat laatste is dan ook een van de grote troeven van een elektrische

Het interieur van de BMW i4 getuigt van topklasse. De afwerking en de sfeer

aandrijving: een respons die onmiddellijke en altijd zacht is, maar ook leven-

creëren een gezellig en comfortabel, maar toch futuristisch gevoel. Net als in

dig en krachtig wanneer nodig. De prestaties bevestigen de sportieve ambi-

de SUV iX zijn de twee grote bedieningsschermen samengevoegd tot één

ties: 5,7 seconden om op te trekken van 0 tot 100 km/u en een topsnelheid

geheel. Dat combineert met andere woorden een 12,3 duim groot display

die om voor de hand liggende redenen in verband met het rijbereik is be-

voor het instrumentenbord met een nog groter scherm van 14,9 duim voor de

grensd tot 190 km/u. Het batterijpack is ondergebracht in de vloer: een lay-

multimedia, de airco en het navigatiesysteem. De nieuwste generatie iDrive is

out die er niet alleen op gericht is om zoals gezegd de ruimte in de auto te

natuurlijk volledig compatibel met Android Auto en Apple CarPlay, terwijl het

optimaliseren, maar ook de gewichtsverdeling en het zwaartepunt, dat hier

systeem ook beschikt over een 5G-functionaliteit die het mogelijk maakt om

53 millimeter lager ligt ten opzichte van de 3-Reeks, ten gunste van de weg-

toegang tot het voertuig te krijgen via een mobiele app. Een ander voordeel

ligging en het rijplezier. Het batterijpack wordt geassembleerd in de Duitse

van die permanente verbinding is de mogelijkheid om realtime over de laatste

fabrieken van Dingolfing en Leipzig, wat veel zegt over de duurzame aanpak

updates te beschikken zonder dat je daarvoor naar een dealer hoeft te gaan.

die BMW promoot. Er wordt namelijk veel aandacht besteed aan de manier

De BMW i4 is even consensueel als een klassieke berline, maar met zijn su-

van produceren en de impact van het productieproces op het milieu. Zo zijn

perefficiënte elektrische aandrijving tegelijk ook resoluut toekomstgericht.

de Duitse productiesites bijvoorbeeld koolstofneutraal, terwijl de nabijheid

Hij loodst de elektrische auto het tijdperk van de normaliteit binnen. Want

van de assemblagefabrieken bovendien een korte keten garandeert voor de
onderdelen. Alweer een mooi voorbeeld van BMW’s betrokkenheid bij de

met de i4 hoeven er helemaal geen concessies meer te worden gedaan. Ook

toekomst van onze planeet.Ongeacht de versie biedt het pack een capaci-

niet op financieel vlak, dankzij een belastingaftrek van 100 procent. Het mag

teit van 84 kWh, waarvan 81 kWh bruikbaar. Die energiereserve maakt een

duidelijk zijn dat dit onze elektrische auto voor dagelijks gebruik is.

BMW i4 M50: EEN ECHTE SPORTIEVELING!
De M50-versie van de i4, het snellere broertje van eDrive40, is de allereerste in serie geproduceerde elektrische sportieveling. Dit model
wordt niet aangedreven door één, maar wel door twee elektromotoren, die de i4 omtoveren in een vierwielaandrijver die niet alleen alle
mogelijke extreme omstandigheden aankan, maar tegelijkertijd ook
een onfeilbare stabiliteit biedt. Dankzij die dubbele aandrijving maakt
het vermogen een sprong naar 544 pk, terwijl het koppel niet minder
dan 795 Nm bedraagt. Wat dat betekent in de praktijk? Een spurtje van

0 naar 100 km/u in 3,9 seconden en een topsnelheid van 225 km/u.
Als rasechte BMW is de i4 M50 er niet om schone schijn te etaleren,
maar wel om het grootst mogelijke rijplezier te bieden. Het bewijs?
Zijn onderstel grijpt terug naar aangepaste onderdelen die ook in de
M3 en M4 Competition worden gebruikt. En om het plezier nog extra
weerklank te bieden kan de i4 desgewenst een virtuele, maar bijzonder geslaagde motorsound voortbrengen. Getekend: filmmuziekcomponist Hans Zimmer!
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HORLOGES

EEN HISTORISCHE VERZAMELING
De privéverzameling van Philippe Stern, ere-president van het Horlogehuis Patek
Philippe, beslaat de hele geschiedenis van de horlogerie. Cocorico, een van de
pareltjes uit deze collectie, is zelfs van Belgische makelij.
Serge Vanmaercke

D

at de chef van een hoogwaardig horlogemerk een
verzameling aanlegt van de
producten van zijn eigen bedrijf, is niet verrassend. Dat
hij echter horloges aanschaft
die over de hele wereld zijn
verkocht sinds de oprichting
van het horlogehuis in 1839, is al een stuk specialer. Nog uitzonderlijker is het feit dat hij bovendien
hele oude stukken van andere horlogehuizen opkoopt, zodat zijn collectie de weerspiegeling wordt
van de hele geschiedenis van het horloge.
Voordat Philippe Stern met zijn verzameling begon, bezat Patek Philippe al een aantal modellen
die nooit eerder op de markt werden gebracht.
Philippe Stern trad in 1962 toe tot Patek Philippe.
Hij vertegenwoordigt de derde generatie aan het
hoofd van het horlogehuis sinds de overname ervan door de broers Jean en Charles Stern in 1932.
Thierry, de zoon van Philippe Stern (de vierde ge-

neratie dus), is sinds 2009 de president van het
bedrijf.
Op dit moment omvat de verzameling 1.187 antieke horloges, vervaardigd vanaf de 15de eeuw, 1.137
Patek-Philippe-horloges, daterend vanaf 1839 (het
oprichtingsjaar van het horlogehuis), 152 miniatuurkunstwerkjes op email afkomstig uit Blois en Genève, de twee epicentra van deze techniek, en meer
dan 8.000 antieke en moderne boeken daterend
uit de periode van de 16de eeuw tot nu, waaronder
geschriften van Galileo (1564-1642) en Christiaan Huygens (1629-1695), de uitvinder van de balansveer. Die
laatste uitvinding leidde tot een revolutie in de nauwkeurigheid van uurwerken, wat in 1675 een nieuw tijdperk inluidde voor de horloge-industrie. Het horloge
veranderde van sieraad in een precisie-instrument
met een afwijking van slechts één of twee minuten
per dag. Tot slot telt de verzameling nog een aantal
antieke werktuigen en -banken.
Philippe Stern is sinds 2009 ere-president van het horlogehuis. In 2014 droeg hij het beheer van zijn verza-

Philippe Stern:
een historische
horlogeverzameling.
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meling over aan meesterhorlogemaker en doctor in de

reld onterecht nog steeds geen erkenning geniet.

kunstgeschiedenis Peter Friess, directeur van het Patek

Zijn uitvinding is uiteraard niet het enige pareltje uit
de collectie oude stukken. Wat Peter Friess betreft
is het recent aangekochte horloge, dat dateert van
halverwege de 17de eeuw, in blauw email, bezet met
honderden diamantjes van de Parijse horlogemaker
Jehan Cremsdorff, ongetwijfeld een van de meest bijzondere horloges ter wereld.
En dan is er nog het horloge uit 1762 van de Engelse
horlogemaker Thomas Mudge, dat beschouwd wordt
als het eerste zakhorloge uit de geschiedenis met een
eeuwigdurende kalender, alsook een aantal exemplaren van de pionier en voorloper van de moderne horlogemakers, Abraham-Louis Breguet (1747-1823).
Meerdere iconische stukken van deze laatste maken
deel uit van de verzameling, waaronder twee zeer
zeldzame ‘sympathische slingers’.
Afgelopen jaar is de collectie overigens nog verrijkt
met een veertigtal horloges voorzien van kunstwerkjes op email, afkomstig uit de streek rond Blois, waar
de techniek omstreeks 1630 ontstond. ‘Hiermee behoort de verzameling tot de belangrijkste collecties
ter wereld, in het goede gezelschap van die van het
Metropolitan in New York of Victoria & Albert in Londen ‘, benadrukt Peter Friess.
Een aantal exemplaren tonen de ontwikkeling van
het opwindsysteem en de pogingen om horloges te
maken waarvoor geen sleutel nodig was, nog voor
de belangrijke uitvinding van Jean Adrien Philippe in
1842: het kroontje voor het opwinden en het gelijkzetten van het horloge. In 1839 had de Pool Antoine
Norbert de Patek samen met een landgenoot, een
zekere François Czapek, een horlogefirma in Genè-

Philippe Museum in Genève, dat zijn deuren precies
twintig jaar geleden, in november 2001, opende.
De inrichting van het museum werd toevertrouwd aan
Gerdi Stern, de echtgenote van Philippe, die deze ruimte de warme sfeer van een huiskamer wilde geven.
‘Door de tentoonstelling met meer dan 300 stukken
ter ere van de 150ste verjaardag, in 1989, ontstond de
idee om de verzameling van de heer Stern in een museum onder te brengen,’ licht Peter Friess toe. ‘Deze
verzameling toont een overzicht van de geschiedenis
van de techniek in de horloge-industrie sinds 1500.’

Antieke horloges
Tegenwoordig koopt Philippe Stern geen antieke horloges meer van andere merken die dateren van na de
oprichting van Patek Philippe in 1839. De oudste horloges, die in het verleden zijn aangekocht, gaan terug
tot 1850. Zijn verzameling Breguet-horloges wordt beschouwd als een van de mooiste ter wereld. Hetzelfde
geldt voor zijn Jaquet-Drozverzameling.
Onder de belangrijkste stukken van de verzameling
vind men het allereerste zakhorloge met opwindrotor uit 1778. Hoewel we moeten erkennen dat
deze rotor niet zo geschikt was voor een zakhorloge, was het toch een belangrijke voorloper van
uurwerken met automatische opwinding, volgend
op de uitvinding van het polshorloge. Wie was verantwoordelijk voor deze uitvinding? De Luikenaar
Hubert Sarton, een Belg die in de horlogeriewe-

Peter Friess, beschermengel
van de verzameling van Philippe
Stern.
Belgische trots: het eerste
horloge met rotor – voorloper
van de polshorloges met
automatische opwinding –
ontworpen door de Luikenaar
Hubert Sarton in 1778.
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ve opgericht, maar in 1845 besloot Patek om in zee
te gaan met Jean Adrien Philippe, een jonge Franse
klokkenmaker, uitvinder van het dubbele systeem
voor opwinding en tijdafstelling door middel van het
kroontje, anders gezegd: de eerste sleutelloze horloges. Dit systeem werd al snel de norm voor alle horlogemerken, en dat is het nog steeds.

ontwikkeling van het polshorloge betekende een echte uitdaging, want hiervoor was een mechanisme nodig dat een stuk resistenter zou zijn en beter afgedicht
dan voor een horloge dat in verticale positie in een
speciaal daarvoor bestemd zakje werd geschoven.
In de collectie nemen dameshorloges ook een ereplaats in, bijvoorbeeld het eerste Zwitserse polshorloge dat door Patek Philippe werd gemaakt voor een
gravin in 1868, lang voor het verschijnen van het eerste
polshorloge voor mannen.
Nostalgische kenners zullen hier ook de modellen
aantreffen die aan de oorsprong lagen van de belangrijkste en nog steeds actuele horlogereeksen van
Patek Philippe, zoals de Calatrava (1932), Ellipse d’Or
(1968), Nautilus (1976), Aquanaut (1997) of het dameshorloge Twenty~4 (1999).
Maar de Patekcollectie zou niet compleet zijn zonder
een aantal recentere toonaangevende modellen die
werden uitgegeven ter ere van belangrijke gelegenhe-

De ‘Pateks’
Het deel van de collectie gewijd aan het merk Patek
Philippe omvat onder andere het allereerste bekende
polshorloge met eeuwigdurende kalender, vervaardigd door Patek Philippe in 1925. In de eerste polshorloges voor mannen zaten eigenlijk opwindmechanismen die ook in de zakhorloges van vrouwen zaten. De

2

1

3

1. Het eerste
herenpolshorloge,
ontwikkeld door Patek
Philippe in 1925.
2. Het eerste polshorloge
voor vrouwen, ontwikkeld
door Patek Philippe in 1868.
3. Een zeldzaam exemplaar
van Maison Breguet: een
‘sympathische slinger’,
uitgevonden in 1795. Op de
pendule, de moederklok,
wordt een horloge
geplaatst dat via de pendule
automatisch gelijk wordt
gezet.
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den, waaronder de beroemde Calibra 89 (met maar

Stern belangstelling heeft voor zeldzame horloges,

liefst 33 functies), in 1989 ontwikkeld voor de 150ste

dus als zij hun horloges willen wegdoen, bieden ze

verjaardag van het horlogehuis, of de Star Caliber

deze geregeld aan hem aan. Zelf raadplegen wij uiter-

2000 (21 functies; uitgebracht ter ere van het nieuwe

aard ook alle catalogi van openbare veilingen op het

millennium), en de Grandmaster Chime, het meest

gebied van uurwerken wereldwijd.’

ingewikkelde Patek Philippe-polshorloge (20 func-

De verzameling van Philippe Stern is een van de uiterst

ties, waaronder 5 belsignalen) dat in 2014 werd uitge-

zeldzame privécollecties die toegankelijk zijn voor pu-

bracht bij de 175ste verjaardag van het horlogehuis en

bliek. ‘Alle horloges van de verzameling worden ten-

sindsdien deel uitmaakt van de vaste collectie.

toongesteld. De heer Stern heeft geen horloges in de
kluis liggen’, aldus Peter Friess. ‘Soms moeten bepaal-

Een verzameling als een sneltrein

de exemplaren een tijdje op reis naar de andere kant
van de wereld voor evenementen bij dealers en boetieks van het merk.’ Toch gebeurt dat eerder zelden. In

Van een veertigtal horloges bij zijn aantreden in het

België zijn er slechts twee verkooppunten: Maison De

bedrijf in 1962 tot de duizenden referenties van nu:
de collectie van Philippe Stern is in een razend tem-

Greef in Brussel, lange tijd het enige verkooppunt in

po gegroeid. Peter Friess: ‘Eigenaren van antieke hor-

België, en Tensen in Antwerpen. n

loges en Patek Philippe-horloges weten dat de heer

www.patekmuseum.com

4

5

4. De Calibra 89
met zijn 33 functies,
gemaakt ter ere van
de 150ste verjaardag
van het horlogehuis
in 1989.

6

5. Het horloge van
Thomas Mudge uit
1762, dat beschouwd
wordt als het eerste
zakhorloge met
eeuwigdurende
kalender.
6.Uurwerk van rond
1530 waardoor je de
tijd met je mee kon
nemen.
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EAT & SLEEP

DE SMAAK
VAN RUST
Als voortrekker van de Waalse gastronomie legde San Degeimbre, een
bijzonder parcours af. In 20 jaar tijd toverde hij een restaurant langs de
autoweg elders om tot een onvergetelijke, meeslepende ervaring. Miles
bracht een avond en een nacht door in L’Air du temps.
Michel Verlinden
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M

oe of toch een glaasje te veel op? Geen
probleem. De auto
blijft net als wij een
nachtje hier. Zodra je
die auto een plekje
geeft op het lichtkleurige grind bij
L’Air du temps in Liernu, borrelen er herinneringen in je op. We keren terug naar Noville-sur-Mehaigne, een nietszeggend stadje in de buurt van
Eghezée. Dit dorp verschijnt in onze gedachten,
omdat we de auto daar eerder al eens hadden
neergezet om te gaan proeven van de keuken
van San Degeimbre. Misschien wel vijftien jaar
geleden liet de van oorsprong Koreaanse chef,
daar gelegen aan de N91, al van zich spreken.
Het talent was zeker aanwezig, maar de plek
voldeed niet aan de vereisten: niet eenvoudig
om van streekproducten te dromen met je neus
op het asfalt... In die tijd had Degeimbre al een
moestuin om zijn verbeelding mee te voeden.
Toch had niemand het huidige scenario kunnen
vermoeden.
Met een streven naar meer samenhang in zijn
achterhoofd, pakte de kok in 2013 zijn koffers.
Ver voerde zijn reis hem niet, hooguit 7 kilometer. Op de kaart kan je niet aflezen wat voor een
radicale verandering van sfeer deze kleine afstand tussen beide plekken zou betekenen. Degeimbre kocht een mooie vierkanthoeve van 12
are, te midden van een groene weelde van 5 hec-

Het restaurant kijkt uit over het
landschap en vormt één geheel
met de omgeving.
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tare. Het landschap is hier heer en meester, en je

glazen pui hebben de gasten een uitzicht op de

baadt volop in de frisse lucht. Blatende schapen,

moestuin. Zo neergezeten, de blik gericht op de

een buizerd die door de blauwe lucht scheert,

in elkaar overlopende binnen- en buitenruimte,

met enkele vriendelijke schapenwolkjes…

keer je de keuken de rug toe, als ware het een be-

Op naar de receptie voor een hartelijke ont-

kentenis van grote nederigheid in een tijd waarin

vangst! Kort daarop staan we voor de deur van

chefs zich profileren als rocksterren waarbij alle

een van de 11 beschikbare comfortabele kamers,

schijnwerpers op hun ego zijn gericht.

die met succes ontdaan zijn van het teveel aan

Op de kaart staan twee verschillende menu’s.

blingbling. Inloopdouche, bad, rustieke balken

Het ene heet ‘Signature’, het andere ‘Supréma-

in een hedendaagse uitvoering, de inrichting

tie’. Het eerste voorstel verleidt vooral vanwege

door Charlotte Esquenet (Studio Exsud), en nog

zijn ‘geruststellende’ aspect: het tiental voorge-

extra sfeer als je vaststelt dat ze bedankt hebben

stelde voorgerechten en proeverijen behoort

voor airco. En als het dan te warm is? Het ver-

tot de bekendste gerechten van L’Air du temps.

trek met noord-zuidligging wordt verfrist door

Met die welbepaalde gerechten kwam San De-

windcirculatie. Nadat we onze koffers hebben

geimbre hoog aan het firmament van de gas-

neergezet, gehoorzamen we aan het voorzich-

tronomie te staan. Zo is er de ‘Kiwitre’ uit 2007,

tige gebod om ‘toch een kijkje te gaan nemen

een combinatie van Utah Beach-oesters met

in de moestuin’. Het groene hart van het project,

kiwiwater op een bed van afrikaantjes en hua-

het speelterrein van Ben Blairvacq, de tuinder

catay, een plant die ook wel de Peruaanse zwar-

die hier regeert, laat op allerlei manieren zien

te munt wordt genoemd. Daarna proeven we

dat dit een adres is dat rechtstreeks in verbin-

van de beroemde ‘ontlede sushi’, een creatie uit

ding staat met de levende natuur. Tijdens onze

2004, kortgezegd een mengsel van Ondenvalfo-

wandeling zien we dat de tomatenplantjes hun

rel, rijst en Ras el hanout. Ook de ‘Jardins de Lier-

einde naderen. Het lijkt alsof de 480 planten

nu’ mogen we niet vergeten te vermelden. Het

met een zestigtal variëteiten ons begroeten met

gaat om een succesnummer uit 2013 bestaan-

een ‘tot volgend jaar’. Het team ter plaatse, be-

de uit seizoengroenten, lacto-gegist sap (mo-

staande uit zes personen voor 2,5 hectare grond,

menteel gegiste seizoengroenten: kool, zwarte

haalt alles uit de kast om de groenten zo veel

radijs en rapen) olie op basis van druifpitten en

mogelijk te vertroetelen. De tuinders leggen niet

eppekruid. Tijdens de perfect afgestemde pau-

alleen visgraten, brandnetels en smeerwortel

zes tussen de gerechten kunnen we onze oren

aan de voeten van de tomatenplanten, maar aan

even spitsen. De geluidsband reproduceert wat

het einde van de dag zullen ze nooit vertrekken

buiten, in de moestuin, te horen is. Je wordt dus

zonder een muziekje te laten klinken in de 30

gewiegd door vogelgezang, de zachte gesprek-

meter lange plantentunnel. Eind oktober is het

ken tussen de tuinders en het geluid van spades

een hele uitdaging om de smaak van de tomaat

in de grond…

langer te behouden dan de beperkte tijd die

Een gouden tip? Vergeet niet het hokje ‘kaas’ aan

de natuur ervoor heeft gereserveerd. Hiervoor

te kruisen. De namen van de delicatessen van

maakt Degeimbre gebruik van een techniek uit

Pascal Fauville spreken voor zich (Pavé de Calais,

zijn geboorteland, jangajji, waarbij de groenten

Gorgonzola, Hercule…), maar de delicatessen zijn

worden gemarineerd in water, sojasaus, suiker

ook vaak tot perfectie gebracht met een ‘spe-

en azijn.

ciale bereiding’, zoals in vitrail d’immortelle-stijl
(doorschijnend koekje van suiker met luchtbel-

No ego

len, dat met immortellen geparfumeerd wordt)
vlierbloesemschermen en lacto-fermentatie van

De actie van het wandelen en het zien van de

schorseneren met vanille.

groenten, waaronder kool, daïkon enzovoort kan

En welke rol speelt de wijn in dit geheel? Stépha-

maar één onontkoombare uitwerking hebben:

ne Dardenne selecteert wijnen die garant staan

het hongergevoel. Na een alcoholvrij aperitief,

voor een interessante smaaksensatie, bekende

geparfumeerd ‘Osan-water’, een combinatie van

cru’s en heerlijke natuurwijnen. Op wonderbaar-

cosmos en shiso, is het de hoogste tijd om aan

lijke wijze gaan we van tafel met een heerlijk

tafel te gaan. Hiervoor moet je eerst door de cou-

voldaan doch licht gevoel – de chef van L’Air du

lissen, dat wil zeggen door de keuken, dé plek

temps weet uit ervaring wat de juiste doserin-

waar de magie plaatsvindt. De kok heeft duide-

gen zijn. Hij kiest voor globale porties van 700 g

lijk niets te verbergen. Leuk detail: in plaats van je

voedsel terwijl heel wat restaurants zweren bij

toevlucht te nemen tot de eeuwige hydroalco-

1,5 kg. Dit maakt dat we slapen als een roos. Het

holische gel, wrijf je je handen in met citroenver-

ontbijt is al even volmaakt: zuurdesembrood,

bena: het dient hetzelfde doel (ontsmetten), en
bovendien heeft het een aangename geur. We

een eitje op 63°C, bacon van Roland en een huis-

nemen plaats aan tafel. Onmogelijk om niet on-

gemaakte koffiekoek (op basis van tarwemeel

der de indruk te raken van het met hout bewerk-

van de Moulin d’Hollange). n

te plafond. Ook onmogelijk om niet hardop te
www.airdutemps.be

reageren op het grootse decor: via een enorme
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1. Kiwitre, legendarisch gerecht dat
al veertien jaar een blijver is in het
restaurant.
2. San Degeimbre, een chef die brak
met de overheersing van het ego in de
gastronomie.
3. De eenvoudige kamers bieden het
juiste comfort in een serene sfeer, zonder
verstoring door het geronk van airco.
4. De moestuin van 2,5 hectare is steeds
het centrum van de aandacht.

4
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HORLOGES

VERJONGEN
EN AFSTOFFEN
Te oordelen naar de uitbreiding van de omvang van winkels die
horlogemerken uit het hogere segment aanbieden, heeft deze sector de
wind in de zeilen. Binnenkort wordt hier een vernieuwend initiatief aan
toegevoegd in de trendy Dansaertwijk in Brussel. Onder de naam Prosper.

S

Serge Vanmaercke

laets nam onlangs zijn intrek in een groot historisch
gebouw aan de Meir in Antwerpen, terwijl Colman zijn
façades maar blijft uitbreiden
in de schaduw van de kathedraal. Yvan’s in Brussel heeft
zijn verkoopoppervlak in de
Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen vergroot, en
De Greef opende een satellietvestiging in Knokke.
De kers op de taart voor de liefhebbers van tophorloges is de op handen zijnde opening van
Prosper in de Dansaertstraat, de trendy wijk van
onze hoofdstad.
Brice Wittmann (37 jaar - ex-De Greef) en zijn zakenpartner Jean-Baptiste Tardy (47 jaar - ex-Cartier)
willen hier binnen afzienbare tijd drie adressen
hebben met een aanbod van zowel de bekende merken uit het hogere segment als - en dat is
nieuw - zeer vooruitstrevende merken die tot nu toe
alleen bij een handjevol ingewijden bekend waren
en nooit eerder bij ons te koop zijn aangeboden.

Een frisse wind
Brice Wittmann: ‘Prosper wil dat de merken die
worden aangeboden hun producten zo goed
mogelijk kunnen presenteren. Wij willen hen de
kans geven een nieuwe generatie verzamelaars te
bereiken. Er is in België een enorm potentieel aan
lokale liefhebbers en kosmopolitische expats. We
gaan drie zaken openen op korte afstand van elkaar – op de nummers 101, 81/83 en 88 – die samen
één winkel vormen, Prosper, met een publieke
parking binnen handbereik. Opgezet als conceptstore dus, met een sterke identiteit. Met een toog
en verschillende soorten zitplekken bestaande uit
vintage meubels, maar geen stoelen of verkooptafels. De deelnemende merken komen trouwens
met uiterst vernieuwende concepten voor hun
presentatie.
‘Op nummer 101, met de 20 meter brede etalage,
beschikken we over 107 m2 voor merken als Panerai, Cartier, Nomos, Trilobe en verder een Prospergedeelte met een wisselend merkenaanbod zoals Roger Dubuis of Greubel Forsey. Er is ook nog
een ruimte bestemd voor Odyssée, dat niets met
horloges te maken zal hebben.’

‘Op de 81-83, met een 12 meter brede etalage, richten we de beschikbare 130 m2 in voor Grand Seiko,
Zenith, Bulgari en de designhorloges van Rado
met ook nog een ruimte van 20 m2 voor een apart
merk en een nieuw concept waarmee H. Moser
& Cie bij Prosper gaat starten. ‘En op nummer 88,
met een etalage van 7 meter en een oppervlakte van 60 m2, zal je voornamelijk Chanel vinden.
Daarnaast zal Prosper gecertificeerde tweedehandsmodellen aanbieden, een verkoop die enkel
online plaatsvindt.’ Het gaat om een omvangrijk
initiatief. Als dit succesvol is, wordt het zeker een
stimulans dat de fascinatie voor horloges bij de
jongere generaties in België ten goede zal komen.
‘Ik ben ervan overtuigd dat Prosper de horlogerie
nieuw leven gaat inblazen,’ aldus Brice. n

Het Prosper concept
volgens Cha Coco
(Charlotte Cauvin) die
In afwachting van de
opening de etalages
van Prosper met haar
tekeningen verfraaid.
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GASTRONOMIE

DE KEUZE VAN DE
NIEUWE
Chef-kok Viki Geunes kreeg dit jaar een derde Michelinster toegewezen voor zijn
restaurant Zilte in Antwerpen, het tweede *** restaurant dus in ons land, na Hof van
Cleve. Slechts 130 restaurants in de wereld kunnen met die onderscheiding pronken.
Met Viki Geunes luidt Miles een nieuwe reeks in: een ervaren chef-kok helpt een
jonge kok op weg door herinneringen op te halen aan zijn eigen begindagen.

O

Serge Vanmaercke

ns gesprek is nauwelijks
begonnen of Viki Geunes
(49) wordt door zijn echtgenote Viviane naar de
zaal geroepen: het team
van het gerenommeerde
Barnardin in New-York
waar hij net voor kookte,

De naam Zilte ontstond tijdens de huwelijksreis van

wil dolgraag met hem op de foto vooraleer ze de

met de planning en begroting van een onderneming

Viki Geunes naar Zuid-Afrika. In een restaurant in Knysna trof hij een ansichtkaart aan met een oestermotief,
dat hij later als logo zou gebruiken. Het woord ‘zilte’,
verwijzend naar de geur en zoute smaak van zeewater,
leidde hij dan weer af van dit beeld. In 1996 plaats het
koppel naam en logo op de voorgevel van hun eigen
restaurant: ‘t Zilte in Mol. Viki’s vader hield zich bezig

oceaan weer oversteken.

en zijn moeder was huisvrouw in het Kempense Olen,

De chef-kok is al snel weer terug.

in de buurt van Herentals. ‘Mijn moeder zorgde ervoor

We bevinden ons 60 m boven de grond, op de bo-

dat er altijd wat lekkers op tafel kwam. Ze schrok er

venste verdieping van het MAS in Antwerpen, waar

niet voor terug om te experimenteren in de keuken’,

Zilte gevestigd is. Het bijzondere gebouw van glas

herinnert Geunes zich. ‘Zonder een echte fijnproever

en rode steen is een ontwerp van Neutelings Riedijk

te zijn, was mijn moeder een grote kookliefhebster, en

Architecten.

ze kon het ook nog erg goed.’
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Van school naar keuken

een groot succes. Drie maanden na de opening zat

Na de moderne humaniora volgde Viki een opleiding

censenten, bij ons aan tafel. We kregen van hem 4 van

Pieter Van Doveren, de paus onder de restaurantrede 5 koksmutsen in Knack Weekend, wat ons meteen

industriële wetenschappen in Geel. Tijdens de week-

bekendheid opleverde. We moesten iemand extra in-

ends werkte hij daar als ober. ‘Als ik tijd had, ging ik

huren voor de bediening.’

vaak een kijkje nemen in de keuken. Op die manier
ontdekte ik wat ik echt leuk vond.’

Steeds hoger in de sterrenhemel

Viki Geunes vertelt dat hij altijd al graag mensen blij
maakte en er een plezier in had etentjes te organiseren in een gezellige sfeer waarin iedereen zich goed

Al snel gaven de fijnproevers die in ‘t Zilte over de

voelde. ‘In feite zou het plezier van koken voor ande-

vloer kwamen het advies om meer gastronomische

ren mijn specialiteit worden. Ik ben toen met school

gerechten aan te bieden.

gestopt, en ging solliciteren bij de Watermolen in

‘In die tijd was het nog mogelijk om vooruitgang te

Kasterlee, waar ik anderhalf jaar heb gewerkt. Behal-

boeken door de keuken, bediening, couverts, wijnen

ve spaghettisaus klaarmaken, kon ik eigenlijk nog niet

enzovoort stap voor stap te verbeteren. Vandaag

veel in de keuken.’

moet alles vanaf het begin perfect zijn. We zijn drie

Viki’s opleiding draaide natuurlijk niet alleen om het

jaar op die plek gebleven. Eind 1999 zijn we verhuisd

bereiden van gerechten. Als je een eigen restaurant

naar de Martelarenstraat, nog steeds in Mol, waar we

wilt openen moet je ook leren managen en coördi-

het gastronomische aspect verder wilden ontwikke-

neren.

len met vier man in de keuken en 35 couverts. Het

‘Daarom zijn we 25 jaar geleden heel eenvoudig be-

werd een geslaagde operatie, want vijf jaar later, in

gonnen, met een à-la-carterestaurant. Dit restaurant-

2004, kregen we onze eerste Michelinster toegekend, gevolgd door een tweede in 2008. Tegelijker-

deed de zaal, ik de keuken. Mijn ouders stonden er

tijd boekten we ook vooruitgang in de Gault&Millau.

aan de afwas. Onze zeetong en bisque waren meteen

Dit was allemaal zeer bemoedigend, ook al bleven

© Sarah Blee

je ‘t Zilte lag aan het Rondplein in Mol. Mijn vrouw
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we, zoals zoveel van onze collega’s, voortdurend zoe-

de tweede en de derde. De afstand wordt steeds

ken naar een eigen identiteit in een gastronomische

groter.’ Maar Viki Geunes blijft er sereen onder: ‘Ook

wereld die vanaf het begin van het nieuwe millenni-

al doe ik het wellicht wat minder sinds onze derde

um sterk veranderde.’

ster, toch blijf ik twijfelen en bewaar ik voldoende

In 2008 had Viki Geunes al door dat de moleculai-

zelfkritiek’, glimlacht hij.

re keuken in onze contreien snel uit de mode zou

www.zilte.be

raken. ‘Op dat moment hebben we het heldere
besluit genomen dat het product het belangrijkste
element zou worden in onze keuken: je combineert

Viki Geunes en ‘zijn’ koffie

goede producten en maakt ze klaar met traditionele
of nieuwe technieken. We bleven 11 jaar lang in de

Viki Geunes is een van de tien internationale chef-

Martelarenstraat werken. Vervolgens waagden we in

koks aan wie het Italiaanse koffiemerk Illy vroeg om

2011 de sprong naar Antwerpen.’

een eigen mengsel samen te stellen uit de, volgens
het merk, negen beste arabica’s ter wereld. Die kof-

De ultieme erkenning

fiebonen komen uit Honduras, India, Ethiopië, Costa
Rica, Brazilië, Colombia, Rwanda, Guatemala en Ni-

Je hoeft alleen maar de website van Zilte te bezoe-

caragua. Geunes maakte hiervoor gebruik van een

ken om een indruk te krijgen van de magie van de

Personal Blender. Geadviseerd door de Università

locatie.

del caffè in Trieste combineerde de gelauwerde

‘We hebben meer rust gevonden om ons hier te ont-

chef de negen koffiesoorten waaruit het traditionele

wikkelen en ons op de essentie te richten’, aldus Viki

mengsel van Illy is samengesteld met elkaar, maar

Geunes. Uit ervaring leer je wat je moet doen of laten

in de hoeveelheden en verhoudingen die hij zelf het

om vooruitgang te boeken. De rust zorgt ervoor dat

lekkerste vindt.

je jezelf vragen blijft stellen en gaandeweg geschik-

‘Ik stelde dit mengsel samen om het te drinken als

tere oplossingen vindt.’

koffie na het eten, als een espresso’, licht de chef-kok

Begin dit jaar, midden in de gezondheidscrisis, ken-

toe. Om deze koffie te proeven, moet je reserveren

de Michelin een derde ster toe aan Zilte. ‘We hebben

bij Zilte, want het is de enige plek waar je Geunes’

veel geleerd, tussen nul sterren en één ster, daarna

Personal Blend kan krijgen.

tussen de eerste en de tweede ster en vooral tussen

www.illy.com
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De protegé van Viki Geunes

Wie is Gianfranco Van de Maele
van het restaurant Upton in
Antwerpen

‘Als reactie op jullie verzoek om een kok uit te kiezen die aan het begin van zijn carrière staat, dacht
ik aan Gianfranco Van de Maele van het Antwerpse
restaurant Upton. Net als ikzelf volgde hij nooit een
hotelopleiding. Toen ik hem ontmoette, boezemde
hij me meteen vertrouwen in. Hij werkte bijna 4 jaar
bij ons. Ik wil hem steunen, niet alleen vanwege zijn
kooktalent maar ook voor wie hij als mens is. Gianfranco heeft altijd blijk gegeven van zelfdiscipline. Ik
zie mezelf vaak in hem terug: no pain, no gain. Met
zijn evenwichtige karakter heeft hij een duidelijke blik
op de zaken, en hij laat zich niet al te snel beïnvloeden. Ik ga graag bij hem eten. Een eerlijke kerel met
de juiste vaardigheden! Die oprechtheid proef je ook
in zijn gerechten.’

Gianfranco (32) omschrijft zijn keuken als ‘modern
met Italiaanse invloeden, gecombineerd met smaakbommetjes uit de Aziatische keuken.’ Upton stelt een
à-la-cartemenu en een 4-gangenmenu voor.
Over Viki Geunes zegt hij: ‘De opleiding, kennis en
vriendschap die ik al jaren van Viki heb mogen ontvangen, vormen de fundering van mijn restaurant. Dat gaat
verder dan de kookkunst alleen. Ik ken Viki nu acht jaar
en word nog steeds door hem geïnspireerd. Ik ben hem
erg dankbaar voor alles wat hij me heeft geleerd. Zonder hem zou ik Upton nooit hebben kunnen openen.’ n
www.upton.be
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PARFUMS

HET GEURIGE GRAS
Indiërs kennen al eeuwenlang de aromatische en geneeskrachtige eigenschappen van vetiver. Vandaag zijn deze
grassen nog altijd een geliefd parfumingrediënt, voor verschillende redenen.

A

ofie lbrecht

© Chanel

© Chanel

ls veevoeder een middel tegen bodemerosie een
element van voodoorituelen én een geliefd parfumingredi nt is vetiver verrassend veelzi dig n urvedische recepten van zo’n 1000 jaar voor Christus
noemden de Indiërs het ‘de olie van de kalmte’,
omwille van zijn kalmerende, aardende eigenschappen e gebruikten het om wierook te maken
water te zuiveren en melkdrankjes te parfumeren.
Oorspronkelijk groeiden de grassen in het wild in de vochtige grond van
Zuid-Indische moerassen en overs. Maar tegenwoordig wordt het ook gekweekt in het sub tropische klimaat van China
union Java ilippi nen
en Haïti. Op een jaar tijd groeien ze tot 2 meter hoog. Onder de grond zelfs
tot
meter diep waar ze een ondergronds netwerk vormen dat de bodem verstevigt ideaal om gronderosie te bestri den Duurzaam is het ook
want alles van de plant wordt gebruikt De grassen dienen als veevoeder
de wortels voor de par umerie en de bol groeit gewoon verder wanneer e
hem opnieuw plant.
Uit de wortels distilleert men een essentiële olie: een gelige siroop met een
comple houtaroma dat verschilt naargelang de kwaliteit en het terroir Die
van de ourbon vetiver uit union is het meest ver i nd aardachtig kruidig met rozennuances Die van Java is bitter en gerookt Die van a ti geldt
als de standaardkwaliteit: houtig met groene en gerookte ledertoetsen. En
ook citrusnoten want de grassen behoren net als citroengras en citronella
tot de oaceae- amilie etiver hee t kortom een comple aroma dat bovendien de houdkracht van een parfum versterkt. Het is dan ook een graag
geziene gast in veel mannen par ums
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© Diptyquepari

© Lalique
© Miglot

© Guerlain

ONZE 5 FAVORIETE VETIVER PARFUMS
1. etiver van uerlain groeide uit tot de re erentie onder de klassieke vetivergeuren
in Brussel, www.guerlain.com

au de toilette

2. comore van Chanel es clusi s is een kruidig vetiverpar um met een uwelig karakter
end me in evelgem de Chanel beaut boetiek www.chanel.com

ml

euro par umerie

au de par um

ml

uerlain boetiek

euro e koop bi

lace

3. ali ue ncre oire is een insidergeheim onder par umlie hebbers ok veel vrouwen weten zi n zachtheid dankzi kas mierhout en witte
muskus te appreci ren au de toilette
ml
euro e koop bi lanet ar um
4. Dipt ue et verio is een citrus risse bloemige interpretatie met een zachte muskusbasis au de toilette
russel ecessities in ntwerpen in du Jour in ent ortri k en ntwerpen www.diptyqueparis.com

ml

euro o a bi

enteurs d illeurs in

5. Miglot Pure Miglot Vetiver Edition 01 is een volledig natuurlijk parfum met slechts 1 ingrediënt: een topkwaliteit vetiver met een rokerig,
aardachtig, warm aroma. Eau de parfum 50 ml: 164,50 euro. www.miglot.com
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MILES X CAR CAVE

“DE DEFENDER IS HELEMAAL
ONS DING GEWORDEN”
Car Cave in het Limburgse Zonhoven pakt de zaken graag anders aan. “Bij ons ligt de nadruk meer op youngtimers, zeg
maar de jongere oldtimers. Bovendien zijn we intussen uitgegroeid tot echte specialisten in de Land Rover Defender
met V8-motor, die is ontzettend populair bij jongeren”, zegt zaakvoerder Roel Geraerts.

“T

Beeld: Ivan Ruck

ook een jaar waarborg op onze wagens. Wij bieden een full service pak-

oen we Car Cave een vijftal jaar geleden begonnen, was het plan meteen om de zaken anders aan te pakken”, zegt zaakvoerder Roel Geraerts. “Ik was autoliefhebber maar werkte zelf in
een ander milieu. Uit een ontmoeting met Pieter
Vangrunderbeeck groeide de lust om ‘iets’ met
auto’s te doen, maar dan niet zoals de anderen
het aanpakken.”

ket aan, met onderhoud. Net omdat we vooral mikken op auto’s waarmee
wordt gereden, hebben we ons gespecialiseerd in youngtimers: de auto’s
van de jaren ’70 tot de jaren 2000. We hebben ook auto’s uit de jaren ’60
natuurlijk, maar onze specialisatie is toch die jongere klassiekers.”

Gebruiksvriendelijk

“Het verschil? Het klinkt misschien onnozel, maar wij zijn ons er van bewust

Die aandacht op jongere oldtimers – de youngtimer – vergt andere aan-

dat een auto naast pluspunten ook minpunten heeft. Die gaan wij niet uit

dachtspunten, legt Geraerts uit. “We proberen de auto weliswaar zo ori-

de weg en wij leggen dat ook goed uit. Ons aanbod bestaat uitsluitend uit

gineel mogelijk te houden, maar omdat ze vaker gebruikt worden, maken

auto’s om te rijden, van ‘garage queens’ blijven wij weg. Daarom geven we

we ze gebruiksvriendelijker. Betere remmen bijvoorbeeld, of een ombouw
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De digitale toekomst in uw klassieke Porsche.
De Porsche Classic Communication Management systemen.
Achter het stuur van uw Porsche Classic bent u zich vaak aangenaam onbewust van de tijd die voorbij schrijdt.
Geconnecteerd zijn, kan dat genoegen nog vergroten.
De twee Porsche Classic Communication Management systemen, PCCM en PCCM Plus, helpen u daarbij.
Deze elegante en perfect aangepaste navigatie-, telefoon- en multimediasystemen zijn compatibel met alle Porsche
Classic modellen voorzien van een radio. Het PCCM systeem werkt bij alle 911 modellen, vanaf F tot en met 993.
PCCM Plus is monteerbaar in de modellen 911 type 996 en in de Boxstermodellen type 986.
PCCM of PCCM Plus bij uw Porsche Classic partner of in uw Porsche Centre.

GTG00522E PCM Classic-Miles 41_203x130_NL2.indd 1
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naar een betrouwbaarder injectiesysteem. Onze klanten willen kunnen

mee naar het containerpark als naar een trouw. Hij valt nooit uit de toon. De
Defender is ideaal als transport rond het buitenverblijf, en met de cabrioversie kan je zowel open als gesloten rijden. Hij blijft zijn ruwe karakter
houden, maar je wordt er snel verliefd op.”
“We hebben ons bij CarCave de Defender wat eigen gemaakt”, legt
Geraerts uit. “In de Verenigde Staten hebben we samen met een partner
CarCave USA op poten gezet, en ook hier zien we veel vraag naar onze
gemoderniseerde Defenders. Zo lang ze ouder zijn dan 25 jaar, raken ze
vlot de VS binnen. En door de gunstige dollarkoers werkt het verhaal ook
in omgekeerde richting en voeren wij ook auto’s uit de VS bij ons in, zoals
De Tomaso’s, Jaguar E-Types, Mercedessen,...”

instappen en rijden, dat is wat we hen bieden. Wanneer we bijvoorbeeld
een Amerikaanse V8-motor ombouwen naar injectie, zullen we de originele carburatoren meegeven in een doos, maar we zien dat de klanten
de voordelen van een injectiesysteem wel weten te smaken. Wanneer ze
bijvoorbeeld een rally in de bergen rijden, zouden de carburatoren daarvoor speciaal moeten worden afgesteld. Met een injectiesysteem start je
en rijd je zonder problemen. Soms brengen we ook meer geluidsisolatie
aan, om langere ritten comfortabeler te maken. Dat zijn aanpassingen die
je niet meteen ziet, maar die veel verschil maken.”
Geraerts: “Onze klanten zijn vaak mensen van onze eigen generatie, tussen
37 en 47 jaar. Ze zijn opgegroeid met poster cars in hun kamer. Nu kunnen

Car Cave & coffee

ze zich die auto’s eindelijk veroorloven. De Lancia Delta Integrale is populair, net als de Audi Quattro. Soms hebben mensen interesse voor een auto
die we te koop hebben staan, maar evengoed komen ze ons vragen om op

Dat Car Cave meer is dan zomaar een handelspand, komt ook tot uiting in
de evenementen die er worden georganiseerd. “Wij bevinden ons in een
industriezone en hebben geen echte toonzaal, wat een drempel vormt
voor mensen om spontaan bij ons binnen te stappen. Om die drempel te
verlagen, en vooral om autoliefhebbers een ontmoetingsplek te bezorgen,
organiseerden wij in het verleden geregeld thema-avonden. Dat waren gezellige cafébedoeningen waar mensen hun passie konden delen met een
goed glas bij. Alleen hebben we door de coronamaatregelen natuurlijk die
avonden moeten stopzetten. We gaan nu de draad opnieuw oppikken, en
voorzien één keer per kwartaal een nieuw ‘after work’ event.
Kwestie van de Car Cave-spirit nieuw leven in te blazen.”

zoek te gaan naar een bepaalde auto die ze graag zouden hebben.”

De echte Land Rover
Car Cave heeft intussen een nieuwe niche gevonden. “Defenders. We
hebben ontzettend veel vraag van over heel de wereld naar originele Land
Rover Defenders, met een V8 benzinemotor. Wij kunnen die helemaal op
smaak van de klant samenstellen. Momenteel werken we voor het eerst
samen met Startech, een nevenmerk van de Duitse tuner Brabus, om een
Defender V8 helemaal aan de wensen van een klant aan te passen. Dit
project is het verste dat we ooit met een Defender gegaan zijn. We merken

Meer info: www.carcave.be

vooral dat jongeren zot zijn van Defenders. Ze kunnen alles: je kan er zowel
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DESIGN

VIJF DESIGNKLASSIEKERS VAN
LOWIE VERMEERSCH
Lowie Vermeersch, een van ’s lands belangrijkste ontwerpers van voertuigen en
mobiliteitsoplossingen, zet zijn designklassiekers op een rijtje.
Jesse Brouns

“A

ls mensen me kennen,”
zegt Lowie Vermeersch,
“dan is het vooral als ‘design director’ van Pininfarina. “Ik was er meer dan
tien jaar lang verantwoordelijk voor het ontwerpen
van, onder meer, Ferrari’s.”
Vermeersch (47) werkte bij het Italiaanse bedrijf in opdracht van onder meer Fiat, Maserati, Ford, Peugeot en
JAC. Sinds 2010 werkt hij in zijn eigen ontwerpstudio.
“Ik wou mijn ervaring als auto-ontwerper aanwenden
om ruimer te gaan. De grote vraagstukken van onze
tijd hebben met mobiliteit te maken. Ik vond dat ik
daar een bijdrage te leveren had.”
Granstudio, het in Turijn gevestigde bureau van Vermeersch, heeft intussen een zestigtal mensen in

dienst. “We ontwerpen auto’s — elektrische auto’s —
maar bedenken ook mobiliteitsplannen voor steden
en regio’s. Volgend jaar gaat de Lightyear One in productie, een auto met geïntegreerde zonne-energiepanelen die we voor een Nederlandse startup hebben
ontwikkeld. Maar we werken bijvoorbeeld ook mee
aan een visie voor de stad Luik in het jaar 2050. Voor
dat project nemen wij het hoofdstuk mobiliteit voor
onze rekening.”“De idee is om voertuigen te creëren
die afgestemd zijn op een specifieke context. Auto’s
die bijvoorbeeld alleen voor stedelijk gebruik zijn bedoeld, en daardoor ook veel lichter kunnen zijn, met
lichtere batterijen. Zo creëer je vooruitgang.” Hij vermeldt de Komma, een door Granstudio ontwikkeld
elektrisch tweepersoonsvoertuig “met de voetafdruk
van een motorfiets en het comfort van een auto”, dat
volgend jaar wordt voorgesteld. “Voor het mobiliteits-
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5 Designklassiekers

vraagstuk zijn een veelvoud van oplossingen mogelijk.
De grote tendens van het moment is de elektrificatie
van voertuigen die we al kennen: auto’s, bussen, fiet-

“Ik heb alleen ontwerpen gekozen die ik zelf ook ge-

sen. Ik kijk ook naar de volgende stap: hoe kunnen we

bruik.”

gebruik maken van de mogelijkheden van, onder an-

1. De Alfa Romeo Duetto Junior, gelanceerd in 1966,

dere, elektrische aandrijving, om nieuwe voertuigenty-

is in al zijn eenvoud een meesterwerk. Een hele lich-

pes te bedenken? Daar zit voor mij de toekomst.”

te auto, met een kleine motor, en een bijzonder po-

“Mobiliteit is geen anti-autoverhaal,” vindt Vermeersch.

sitieve spirit. Er zit geen greintje agressiviteit in. Als je

“De wagen zal in veel gevallen de beste vervoersoplos-

in de Junior stapt, komt er vanzelf een glimlach op

sing blijven. Maar niet altijd, en niet overal. Er moeten

je gezicht.”

meer alternatieven komen, en we moeten auto’s anders gaan gebruiken. Als je in een dorpje in de Italiaan-

2. “De Campanino 900 van fabrikant Fratelli Levag-

se bergen woont, is een elektrische auto aangewezen,

gi is een minder bekende stoel die de elegantie van

ook omdat je een beroep kan doen op honderd jaar

Italië symboliseert. Je kunt hem met je pink ophef-

investeringen in wegeninfrastructuur. Maar als je je van

fen. Deze stoel wordt sinds de 19e eeuw gemaakt,

de ene kant van de stad naar de andere wilt verplaat-

en het ontwerp is door de jaren heen zo uitgepuurd

sen, neen, dan is een auto niet efficiënt.”

dat je er eigenlijk niets meer van kan wegnemen, te
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3

4

5

vergelijken met het ontwerpprocédé van een
sportauto. Het gebruikte hout komt van bomen
die door de familie Levaggi zelf zijn geplant, en
alles wordt met de hand gemaakt.”

Apple-fanaat, maar zij waren wel de eersten die
computers maakten uit aluminium. De MacBook Pro is daardoor een object met een eigen
waarde, los van de software die erin zit. Ik ben
ook fan van die combinatie van pure elegantie
met werkkracht. Je kunt er overal mee aan de
slag, en dat argument is in coronatijden alleen
nog belangrijker geworden.”

3. “Dankzij de Kast van Maarten Van Severen uit
2005, in productie bij Vitra, een trouw item in
mijn bureau, kan ik boeken bij dit verhaal betrekken. Wat voor mij telt, is de kast plús de boeken.
Ik houd van essentie in materiaal en constructie,
en deze kast is daar een goed voorbeeld van.”

5. De aluminium Urban Bottle (2013) van 24 Bottles, een bedrijf uit Bologna, is een ontwerp dat
op moeiteloze en haast onzichtbare wijze een
plaatsje inneemt in ons leven, en zo toch een
grote impact kan creëren. De beste designklassiekers dragen bij aan een betere wereld, en dat
doet deze fles.”

4. Ik wou niet alleen kiezen voor stoelen, tafels
en auto’s, en daarom noem ik ook graag de MacBook Pro. Designklassiekers kunnen ook spullen
zijn die elke dag van pas komen. Ik ben geen
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... En 2 eigen ontwerpen

misch ‘performance design’: materie gereduceerd

“Als ontwerper beweeg ik me tussen twee

— en maximale interactie met de fysieke krachten.”

tot het minimum — de auto weegt slechts 855kg

polen: voertuig en mobiliteit, en bijgevolg ook

2. “Granstudio Mobject, een ‘work in progress’, is

praktijk en onderzoek. Ik zoek steeds naar de

de puurste uitdrukking aan het andere uiteinde

juiste balans tussen mens en omgeving, en

van het spectrum. Mobject is specifiek ontwor-

daarvoor kijk ik naar context, efficiënt materi-

pen voor voetgangerszones. Een autonoom rij-

aalgebruik en gebruikerservaring. De volgen-

dend elektrisch voertuig dat traag is (maximum

de twee projecten illustreren mooi de verzoe-

12km/u), en als stadsmeubilair kan fungeren wan-

ning tussen de twee polen in mijn werk.”

neer het stilstaat. Er ontstaat als het ware een positieve relatie met de omgeving.” n

1. “De Dallara Stradale (2017) is de meest pure en

www.granstudio.com

eenvoudige expressie van de essentie van aerodyna-

57

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

NL_054-057-LowieVermeersch copie.indd 57

09/11/2021 16:19

HANDSCHOENENKASTJE

IJZEREN HAND IN LAMSWOLLEN HANDSCHOEN
De eerste stuurwielen waren van metaal, dus koud ’s winters en glibberig door zweterige handen tijdens de zomer.
Sommige exemplaren waren van hout, maar dan met splintergevaar! En dus werd rond 1890 de rijhandschoen
uitgevonden. Rijden werd veiliger, meer comfortabel, en meteen ook eleganter.

I

Jesse Brouns

n 2021 heeft het handschoenenkastje, in zowat elke auto nog standaard aanwezig, de rijhandschoen overleefd. Niet dat die laatste helemaal verdwenen is: je vindt nog exemplaren in bijna elke gespecialiseerde handschoenenwinkel - meestal in lamsleder of pekari -,
al zijn ook die eerder zeldzaam geworden. De bekendste Belgische
zaak is Ganterie Boon in Antwerpen, opgericht in 1884 en sinds 1920
in handen van dezelfde familie. In Brussel is de Ganterie Italienne, in
de Koninginnegalerij, ongeveer even oud.
In Millau, destijds het epicentrum van de handschoenenindustrie, is
Causse Gantier (1892) nog steeds actief. De ateliers zijn ondergebracht
in een hedendaags gebouw van architect Jean-Michel Wilmotte, maar
de handschoenen worden er nog net als vroeger, met de hand, gemaakt.
Causse is sinds 2012 eigendom van Chanel, maakt handschoenen in opdracht van een aantal van de voornaamste luxehuizen en voor performers, en heeft daarnaast een eigen lijn.
Maison Fabre, dat ook in Millau is gevestigd, heeft een boetiek in les Jardins du Palais Royal, in Parijs. Hun handschoenen voor automobilisten

hebben hun populariteit verworven via de bioscoopzalen dankzij Grace
Kelly (het model in leer en haakwerk) in de film To Catch a Thief van Alfred Hitchcock, Jean-Louis Trintignant in Un Homme et une Femme van
Claude Lelouch en Steve McQueen in The Thomas Crown Affair van John
McTiernan.
Agnelle, gevestigd in Saint-Junien, in de buurt van Limoges, bestaat sinds
1937 en biedt eveneens rijhandschoenen aan. Net als Causse werkt het
vaak samen met luxehuizen.
Agnelle en Causse hebben bij elkaar om de hoek een boetiek in Parijs,
in de schaduw van de Place Vendôme. Daar zijn rijhandschoen immers
meer luxe dan noodzaak.

© Maison Fabre

www.glovesboon.be
www.ganterie.com
www.causse-gantier.com
www.maisonfabre.com
www.agnelle.com
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GIVE BACK

SAMENWERKEN BUITEN

DE BEGANE PADEN
Met de pandemie bleek weer hoe belangrijk het Rode Kruis en de Rode Halve
Maan zijn voor een zo gelijk mogelijke toegang tot zorg wereldwijd. Om tot
de meest afgelegen gebieden te kunnen doordringen, kan het Rode Kruispersoneel rekenen op de voertuigen van Land Rover.
Sylvestre Defontaine
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H

et redden en het behoud van levens door het Rode
Kruis en de Rode Halve Maanvereniging is per definitie een offroad-activiteit, waarbij de zorgverleners bovendien snel moeten kunnen ingrijpen,
een systeem dat enorm op de proef werd gesteld
in de crisis rond het coronavirus. Van hulp in stedelijke context tot het vaccineren van de bevolking
in afgelegen gebieden: zowel het Rode Kruis als

OP YOUTUBE

Om de vruchten van hun samenwerking in beeld te brengen
hebben de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode
Halve Maanverenigingen en Land Rover vier films gedraaid over
de activiteiten van de NGO tijdens de pandemie. ‘On the Ground:
Humanitarians in Action’ bestaat uit beelden die ter plaatse zijn
opgenomen door het personeel en de vrijwilligers van het Rode
Kruis en de Rode Halve Maan. De filmpjes, die op YouTube te
bekijken zijn, tonen het belang van lokale vrijwilligers. We zien
ook dat het gebruik van aangepaste voertuigen ervoor zorgt dat
de hulpverleners hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de
serie, die gefilmd is op drie continenten, komt een grote variëteit
aan hulpacties aan bod, zoals hulp aan Italiaanse daklozen of
hulp aan de Australische bevolking bij de herstelwerkzaamheden
na de bosbranden.

de Rode Halve Maan lieten zien dat zij steeds meer in staat zijn om snel
te handelen. Bij het uitvoeren van hun taak worden deze organisaties ondersteund door Land Rover, een van de zwaargewichten als het gaat om
verplaatsingen over lastig terrein. Deze samenwerking dateert al van 1954,
toen de autoproducent zijn serie 1 aan het Britse Rode Kruis leverde om
te kunnen voldoen aan de vraag naar mobiele gezondheidszorg in Dubai.
Na dat eerste voertuig heeft Land Rover nog talloze partijen offroadvoertuigen gedoneerd of uitgeleend aan het Rode Kruis en de Rode Halve
Maan. Op dit moment ondersteunt de Britse autoproducent maar liefst

CIJFERS

17 projecten. Dat gaat van een programma voor waterzuivering en water-

Tijdens de crisis rond het coronavirus namen de activiteiten
van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan wereldwijd een
enorme vlucht.
• Vrijwilligers en personeel vaccineerden bijna 100.000
personen in afgelegen en moeilijk toegankelijke gebieden.
• Dankzij het feit dat het Rode Kruis 267 voertuigen kon lenen
van Land Rover, kon de organisatie geïsoleerde en kwetsbare
gemeenschappen bereiken.
• Die voertuigen legden in totaal meer dan 800.000 km af
om personen in crisissituaties te bereiken. Zo konden de
hulpverleners hen, zowel bij het bieden van weerstand als bij
heropbouw, bijstaan.

voorziening in Zuid-Soedan tot een campagne voor gezondheidszorg in
Portugal. De scenario’s waarin het voertuig wordt ingezet, zijn ontelbaar,
en de horizonten voor ontwikkeling oneindig.
De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen is aanwezig in 189 landen. Het is dan ook ‘s werelds grootste
humanitaire netwerk. Bloedinzameling, maar ook hulp bij natuurrampen:
bijna 14 miljoen vrijwilligers zetten zich in om hulp te bieden aan 150 miljoen mensen. Dit enorme netwerk van personen ter plaatse is voor Land
Rover ook een gelegenheid om de betrouwbaarheid van zijn voertuigen
in de ruige natuur te testen.
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PORTFOLIO

100 VAN DE MEEST
BEGEERDE AUTO’S TER WERELD
Serge Vanmaercke

1. 1914 Mercedes Grand Prix
racing car. © Revs Institute/
photo Peter Harholdt

2. 1933 Auburn Twelve Custom
Speedster. Foto Michael Furman
© courtesy of RM Sotheby’s

938 Alfa Romeo 8C 2900B MM Spider. © Simeone Foundation Automotive Museum/foto Michael Furman

Ultimate Collector Cars Charlotte & Peter Fiell

Twee delen in box: in
totaal 904 pagina’s met
een gewicht van 11,57
kg. Engelse uitgave
in een oplage van
10.000 genummerde
exemplaren: een
collector’s item.

4. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa.
Foto Darin Schnabel
© courtesy of RM Sotheby’s

www.taschen.com

D

3. 1955 Mercedes-Benz 300 SLR
Uhlenhaut Coupé. © Daimler AG,
Mercedes-Benz Classic

5. 1966 Shelby 427 Cobra S-C.
Foto Michael Furman
© courtesy of RM Sotheby’s

e Duitse uitgever Taschen
brengt een bijzonder werk uit
voor liefhebbers van oldtimers.
Van de 24 uur van Le Mans
tot het Festival of Speed van
Goodwood of de Concorso
d’Eleganza Villa d’Este, de
agenda en de markt voor oldtimers maakten de afgelopen jaren een uitzonderlijke
groei door.
Ieder jaar bezoeken duizenden liefhebbers van oldtimers rally’s, veilingen en concours waar ook ter wereld. De prijzen voor de zeldzaamste modellen wor-

den steeds hoger. Zozeer zelfs dat vanaf de eerste
Marmon Wasp die de Indy 500 won tot aan de futuristische Valkyrie van Aston Martin in 2020, de totale
waarde van de 100 in dit werk getoonde modellen
meer dan een miljard dollar bedraagt.
De selectie van de auteurs Peter en Charlotte Fiell
geeft een overzicht van de geschiedenis van de auto,
met zeldzame modellen als het Stuz Bearcat Model A
(1912) of de Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Coupe van
Figoni en Falaschi (1937).
Ook Miles stelde een selectie samen voor deze portfolio, met de nadruk op het fantastisch gefotografeerde
interieur van de bolides.

6. 1971 Lamborghini Miura P400
SVJ. © Kidston SA

7. 2020 Aston Martin Valkyrie.
© Courtesy Aston Martin Lagonda
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OPERA

VOEDSEL VOOR DE ZIEL
Al meer dan 30 jaar weet de Italiaanse operazangeres Cecilia Bartoli het
publiek wereldwijd te betoveren met haar stem, zangstijl en sympathieke
onbevangenheid, zoals die u nog maar zelden tegenkomt in de wereld van de
diva’s. De grote dame is daarnaast ook een groot liefhebster van horloges en auto’s.
Cecilia Bartoli is op 1 december te zien in Bozar te Brussel. Een ontmoeting.

C

Serge Vanmaercke

ecilia Bartoli, coloratuur- en mezzosopraan,
een stem met sterke,
gekleurde zware tonen
en een grote soepelheid in de hoge registers, werd in 1966 in
Rome geboren. Tijdens

bran (1808-1836) woonde in een prachtig paviljoen aan het Fernand Cocqplein in Elsene
(later gemeentehuis geworden). Zij rust in een
klein mausoleum op het kerkhof van Laken.

Weer thuis
Tijdens ons gesprek had Cecilia Bartoli het repertoire dat ze in Brussel brengt al bepaald.
“Het beroemde ‘Stabat Mater’ van Pergolesi
staat centraal in het programma: het gaat om
een absoluut meesterwerk van een adembenemende schoonheid. Ik word begeleid door de
jonge contratenor Carlo Vistoli en door Les Musiciens du Prince-Monaco, een orkest met oude
instrumenten, dat wij in 2016 oprichtten met
steun van de Prins van Monaco.»

haar pubertijd dacht deze vrolijke dochter
van twee operazangers trouwens aan een
carrière als flamencodanseres. Maar al snel
beseften haar moeder en zijzelf dat haar
stem een ongelooflijk potentieel bezat.
Op 15-jarige leeftijd startte ze met zangstudies in Rome, en met nauwelijks 21 stond
ze voor het eerst op de planken in een opera-uitvoering. Haar vertolkingen van Mozart
en Rossini werden al snel wereldwijd bejubeld. Haar schitterende debuut in 1996 in de

Miles - Wat vindt u van de akoestiek in de
Henri le Bœufzaal waar u optreedt?
Cecilia Bartoli - Echt geweldig! De
akoestiek van de zaal is een belangrijke factor
bij een concert: niet alleen voor de perceptie
van het publiek, maar ook voor de vertolkers. Ik
moet mezelf kunnen horen. Ik luister ook naar
de muzikanten van het orkest. De muzikanten
luisteren op hun beurt naar elkaar. Afhankelijk
van de galm, de kleuren en de precisie van
die weerkaatsing, verandert onze vertolking.
Als de akoestiek goed is, hebben we soms de
indruk dat we vleugels hebben die onze stem
kunnen laten vliegen. Ik kom al 30 jaar met
regelmaat in de grote zaal van Bozar. Voor mij
voelt het een beetje als thuiskomen in een
huis waar ik van houd en waar ik al talloze
mooie momenten beleefde.

Metropolitan Opera van New York – ze vertolkte er de rol van Despina in Così fan tutte
– zou ervoor zorgen dat ze vooraanstaande
rollen toebedeeld kreeg in de allerbelangrijkste opera’s.
Een carrière van meer dan 30 jaar, bijna evenveel albums met wereldwijde successen en
een bijna onaangetaste jeugdigheid hoewel
Bartoli vandaag 55 lentes telt: haar talent en
zuivere stem staan nog steeds als een huis.
De diva heeft altijd goed voor zichzelf en vooral voor haar kostbare stembanden gezorgd.
Naast haar talent als muzikante is ze ook een
groot muziekkenner.
Ieder jaar voert ze een diepgaand onderzoek
alvorens een nieuw album uit te brengen.
Maria, een van haar succesvolle albums,
heeft een nauwe band met België want het
is opgedragen aan Malibran, een erg po-

M - Naast het werken aan uw stem en het
leren van partituren doet u ook veel onderzoek naar muziek.
CB - Door mijn onderzoeksactiviteiten
kan ik een link leggen tussen verleden, heden
en toekomst: die vernieuwing van de traditie
is ook een vernieuwing van mijn passie voor
de muziek. In mijn werk als vertolker zoek ik
altijd een scheppend element. Zo kan ik me
als artiest ontwikkelen en tenslotte ook het
publiek blijven verleiden.

pulaire zangeres uit het begin van de 19de
eeuw en echtgenote van de Belgische violist
Charles de Bériot. “Ik kan me het project rond
deze legendarische mezzosopraan nog goed
herinneren. Op dit album ‘Maria’ staat onder
andere een grote scène van Felix Mendelssohns ‘Infelice’ die opgedragen is aan het
koppel Maria Malibran en Charles de Bériot.
Mijn grote vriend Maksim Vengerov begeleidde me bij deze uitvoering.” Maria Mali-

66

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

NL_066-068-Cecilia.indd 66

10/11/2021 09:43

67

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

NL_066-068-Cecilia.indd 67

10/11/2021 09:43

M - Van Mozart en Rossini bij uw eerste

mijn tijd in te delen. Ik probeer altijd op

optredens bent u nu terechtgekomen bij

tijd te komen op een afspraak. Dat is een

meer vooruitstrevende componisten.

kwestie van respect en professionalisme.

CB - Het is vooral uit nieuwsgierigheid dat

Ik zorg er echter ook altijd voor dat er ge-

ik me van het ene naar het andere repertoire

noeg vrije tijd, zonder verplichtingen, over-

beweeg. Eigenlijk ben ik altijd bezig met

blijft.

onderzoek. Ik ontdek partituren of artiesten,
of ik herontdek een meesterwerk dat ik graag
vanuit een nieuwe invalshoek wil uitvoeren.

M – Vinden uw waarden en uw persoonlijkheid hun weerklank in dat horlogemerk?

M - Vindt u dat muziek naast het bieden

CB - Zeer zeker. Ik ben al meer dan 25

van plezier ook een belangrijke rol speelt

jaar “Testimonial” voor Rolex: wij delen een

in onze hedendaagse maatschappij?

aantal waarden zoals eerbied voor traditie,

CB - Muziek is veel meer dan alleen

inspiratie en passie. Rolex is een ideale part-

maar ‘plezier’! Ik beschouw het als voedsel

ner voor mij en voor onze projecten. Sinds

voor de ziel: even noodzakelijk om te kunnen
overleven als lucht, water of brood.

ik Artistiek Directeur ben van de Salzburger

M - Naast uw carrière van operazangeres en uw

tival als hoofdsponsor. Het merk is ook een

studio-opnames bent u Artistiek Directeur van

trouwe en gerespecteerde partner van het

de Salzburger Pfingstfestspiele en nog veel

operahuis in Monte-Carlo, dat ik vanaf 2023

meer. Hoe gaat u om met de schaarse tijd?

zal leiden.

Pfingstfestspiele ondersteunt Rolex het fes-

CB – Ik ben een voorstandster van carpe
diem. Of in de woorden van een personage

M – Tijdens een interview aan het begin

van Händel: ‘Lascia la spina, cogli la rosa.’ Het
is net de muziek die ons laat zien hoe we ons

van uw carrière vertelde u mij dat u toen in

kunnen concentreren op het moment zelf,

Rome rondreed in een Fiat 500…

zonder ons te haasten richting toekomst of

CB – Ach, mijn geliefde rode Fiatje 500!

ons te verliezen in het verleden. Het is die

Weet u dat ik hem nog steeds heb? Zo gauw

kracht, die geconcentreerde emotie waar ik

ik in Rome ben, profiteer ik ervan om er een

de nodige energie van krijg, en die mijn passie

rondje mee te gaan rijden. Maar ik heb ook

voor al mijn projecten voedt.

een andere ‘vintage’ Fiat, een mooie Giardinera! Als Italiaanse moet ik toegeven dat

M – Bent u zelf meester over uw tijd, of ligt

ik graag achter het stuur zit. Maar voor de

het in de aard van een kunstenaar dat een

lange trajecten, tijdens mijn tournees in Eu-

niet-kunstenaar dit op zich moet nemen?

ropa, reis ik voor zover mogelijk het meeste

CB – Ik draag steeds een Yacht-Masterhorloge van Rolex dat me helpt om

met de trein. n
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AFSPRAKENBOEKJE

OP LOCATIE OF VIA HET SCHERM
We kunnen erheen gaan of erover dromen. Hoe dan ook, beurzen, tentoonstellingen of openbare veilingen wereldwijd
zijn het onderwerp van onze gesprekken en vormen onze smaak. Er gaat niets boven een echt bezoek. Maar als het
vanwege de afstand of een andere reden niet kan, dan verzoenen we ons met internet.
Serge Vanmaercke

UIT PRODUCTIE GEHAALD
Geen enkele van de 40 superauto’s van
de tentoonstelling Super Car Story kan
nog nieuw worden aangekocht via de
distributeurs van de betreffende merken.
De meeste exemplaren zijn afkomstig uit
musea en particuliere verzamelingen. Hier
een Bugatti Veyron Lang Lang die lijkt op
het model dat op Autoworld te zien is. Van
17 december 2021 tot 23 januari 2022. Foto
Bugatti.
www.autoworld.be

KARL LAGERFELD IN ETAPPES
Tussen december en komende lente veilt
Sotheby’s in Parijs, Monaco en Keulen een
Karl Lagerfeldcollectie bestaande uit 1000
loten afkomstig uit zijn huizen in Frankrijk
en Monaco. De Australiër Marc Newson
(hier met de Zenithfauteuil uit 2003 in
gepolijst aluminium) en de Belg Maarten Van
Severen behoren tot de meest voorkomende
ontwerpers van de collectie. Foto Sotheby’s.
www.sothebys.com

VAN HET ZWEMBAD
NAAR HET MUSEUM
De olieschilderingen op doek van de Duitse
Susanne Hay (1962-2004) weerspiegelen haar
belangstelling voor het menselijke lichaam
en zijn vertwijfeling, zoals te zien is in de serie
uit 1996 in een zwembad in Parijs. Tot en met
6 februari 2022 in het museum La Piscine
in Roubaix. Susanne Hay, Piscine I, 1996.
Particuliere collectie..
www.roubaix-lapiscine.com

VEILINGEN
Een selectie American en British Pop zal samen
met een aantal moderne en actuele werken
worden geveild tijdens de Phillips London
Evening & Day Editions Auctions op 19 en 20
januari 2022. Bijvoorbeeld deze Robert Longo
(1953) – Untitled 1, een ingelijste, gesigneerde en
gedateerde litho, genummerd 39/48. Courtesy
of Phillips..
www.phillips.com

SNELHEID
Van 10 december 2021 tot 28 maart 2022 wijdt het Musée national français de la voiture in het
Château de Compiègne een tentoonstelling aan de geschiedenis van de voortbeweging, met
bijzondere aandacht voor de aantrekkingskracht van snelheid op de mens.
Louis Marie de Schryver (1862-1942) – L’Arrivée du Vainqueur. Musée d’Orsay.
www.chateaudecompiegne.fr
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DE TIJD OP ZIJN KOP
ONTDEKKING
Een tentoonstelling van de New Yorkse
fotografe Vivian Maier zal nog tot en met
16 januari 2022 te zien zijn in het Musée
du Luxembourg in Parijs. Ze leidde een
onopgemerkt leven totdat in 2007 meer
dan 120.000 foto’s, super 8- en 16 mmfilms verschillende opnames en een grote
hoeveelheid niet-ontwikkelde films werden
gevonden.
Chicago 1960. © Estate of Vivian Maier,
Courtesy of Maloof Collection and Howard
Greenberg Gallery, NY.
www.museeduluxembourg.fr

De tentoonstelling Wassily Kandinsky: Around
the Circle toont het oeuvre van de kunstenaar
in omgekeerde chronologische volgorde, te
beginnen bij de schilderijen van het einde van
zijn leven en de lijn terug volgend doorheen
de spiraalgangen van het Guggenheim in
New York. Tot en met 5 september 2022.
Landschaft mit Fabrikschornstein, 1910.
Solomon R. Guggenheim Museum.
www.guggenheim.org

PORTRETTEN EN STILLEVENS
Tot en met 17 april wijdt het Whitney in New
York een tentoonstelling aan Jennifer Packer:
he e is ot atisfied ith eeing aar
portretten en stillevens zijn een combinatie
van observatie, herinnering en improvisatie,
met als onderwerp haar familie, vrienden en
bloemen.
Tia, 2017. Collection Joel Wachs. © Jennifer
Packer. Foto Matt Grubb. Courtesy Sikkema
Jenkins & Co., New York en Corvi-Mora,
Londen.

DE DANS VAN POUSSIN

AMERIKA OPNIEUW
UITGEVONDEN
Het Whitney Museum of American Art
in New York toont tot en met 13 februari
2022 een retrospectief over Jasper Johns:
Mind/Mirror, in samenwerking met het
Philadelphia Museum of Art. Deze in 1930
geboren schilder vond zichzelf tijdens zijn
leven steeds weer opnieuw uit. Three Flags,
1958 op drie panelen. Whitney Museum of
American Art, New-York. © 2021 Jasper Johns
/ Licensed by VAGA at Artists Rights Society
(ARS), NY.
www.whitney.org

www.whitney.org

Poussin and the Dance is nog tot en met 2
januari 2022 te zien in de National Gallery in
Londen. Bewonder er de danstaferelen van
deze klassieke Franse schilder (1594-1665),
waaronder deze schuine tekening afkomstig
uit de collectie van Her Majesty.
Satyres Dansant, ca. 1636. The Royal Collection
Queen Elizabeth II 2021 © Her Majesty.
www.nationalgallery.org.uk

MASKERS OF GEZICHTEN
Niet vaak getoond in onze contreien: de
schilderkunst van de Russische schilder Alexej
von Jawlensky (1864-1941) kunnen we plaatsen
in de moderne stroming die voortkwam uit het
fauvisme. Hij had een voorliefde voor gezichten
die hij in series uitwerkte. Abstract hoofd:
Lumière rouge (1926) - San Francisco Museum
of Modern Art - donatie van Charlotte Mack Foto - Don Ross.
www.roubaix-lapiscine.com
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AFSPRAKENBOEKJE

NEW YORKSE SCHAT
IN PARIJS
In het Jeu de Paume in Parijs kan je tot en
met 13 februari 2022 een aankoop van het
New Yorkse MoMA inkijken: 230 van de meer
dan 350 foto’s afkomstig van verzamelaar
Thomas Walther, waaronder meesterwerken
van Berenice Abbott, Karl Blossfeldt, El
Lissitzky, Edward Weston en André Kertész.
George Hoyningen-Huene - Portret van Henri
Cartier-Bresson, 1935. © George HoyningenHuene Estate Archives.
www.jeudepaume.org

IK IS EEN ANDER
Het MEP stelt tot en met 20 maart 2022
een retrospectief voor gewijd aan de FransKameroense fotograaf Samuel Fosso (1962).
Zijn werk wordt al vanaf de jaren zeventig
gekenmerkt door autofictie en zel portretten
waardoor de praktijk van het fotograferen een
politieke fictionele en intieme lading kri gt
Zelfportret Serie ‘Black Pope’, 2017 © Samuel
Fosso Courtesy Jean-Marc Patras, Parijs.

DE SAKÉDANS
awanabe
sai
was in zi n ti d
de meest populaire schilder van Japan. De
Royal Academy in Londen toont van 19 maart
tot 19 juni 2022 een serie van zijn schilderijen
met een humoristisch tintje, volgens de
overlevering geschilderd onder het genot van
een goed glas saké. Hell Courtesan (Jigokuda
kk dansend met skeletten he srael
Goldman Collection. .
www.royalacademy.org.uk

www.mep-fr.org

VOETBALDESIGN
Met het oog op het WK voetbal van 2022
toont het Design Museum in Londen van
8 april tot 29 augustus 2022 Football:
Designing the Beautiful Game, een
tentoonstelling die belicht hoe de menselijke
creativiteit het voetbal tot de limieten van
techniek en emotie heeft gedreven. Aerial
View of a Football Field. Foto: Philip Myrtorp.
www.designmuseum.org

BERUSTING
De National Portrait Gallery in Londen
exposeert in Cromwell Place (South
Kensington) het werk van drie fotografen die
zijn genomineerd voor de Taylor Wessing
Prize, tot en met 2 januari 2022. Pierre-Elie de
Pibrac (Parijs 1983) toont foto’s die genomen
zijn in de Japanse mijnstreek Yubari en in
Fukushima. De berusting tegenover het lot is
op de gezichten af te lezen. Sudo San uit de
serie Hakanai Sonzai © Pierre-Elie de Pibrac.
www.npg.org.uk

ABSTRACTE
KUNSTENARESSEN
Het Guggenheim Bilbao programmeert tot en
met 27 februari 2022 Women in Abstraction,
een tentoonstelling gewijd aan vrouwelijke
kunstenaars in de geschiedenis van de abstractie,
van het begin tot in de jaren 1980. Verschillende
disciplines komen aan bod: beeldende kunst,
dans otografie film en decoratieve kunst
Fahrelnissa Zeid - The Arena of the Sun, 1954 Istanbul Museum of Modern Art Collection. ©
Raad Zeid Al-Hussein © Istanbul Museum of
Modern Art. Foto: Reha Arcan.
www.guggenheim-bilbao.eus
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TWEE KEER HOCKNEY

WANKELE ROMANTIEK

Bozar in Brussel toont tot en met 23 januari
2022 de dubbeltentoonstelling ‘David
Hockney: Werken uit de Tate Collectie,
1954-2017’ en ‘David Hockney: De komst
van de lente, Normandië, 2020’. Een miniretrospectief met een reeks iconische
werken uit de vorige eeuw aan de ene kant,
en recenter werk – 116 uitgeprinte iPadschilderijen – aan de andere.
My Parents, 1977 - Tate: Acquisition 1981
© David Hockney.
www.bozar.be

Tot en met 2 januari 2022 toont MuZee in
Oostende foto’s van Julie Scheurweghs in
een serie met als titel Birth of a Mother. De
otografie van Julie cheurweghs bevraagt
de beeldvorming van de vrouw, meer
bepaald in haar hoedanigheid van moeder
in spe. Julie Scheurweghs wil ons laten zien
dat zogenaamde ruwe beelden minstens
even esthetisch en krachtig kunnen zijn als
de geromantiseerde foto’s over moederschap
die we kennen. © Julie Scheurweghs.
www.muzee.be

VOORWERPEN IN DIALOOG
Muller Van Severen, internationaal bekende
ontwerpersduo uit Gent viert dit jaar zijn
10-jarig bestaan. Sinds 2011 werken Fien Muller
(1978) en Hannes Van Severen (1979) samen
aan een oeuvre dat het midden houdt tussen
design en sculptuur. Voor deze tentoonstelling
die nog doorloopt tot en met 6 maart 2022
plaatst het Design Museum Gent hun werk
tegenover de permanente collectie. In dialoog
met de collectie © Steven Decroos.
www.designmuseumgent.be

UNIVERSUM VAN DE KUNST
Zwarte gaten, nevel, exoplaneten,
zwaartekrachtgolven, oerknal:
kosmische objecten en fenomenen
zijn inspiratiebronnen voor literatuur,
muziek, beeldende kunst en design.
De tentoonstelling Cosmos in Le Grand
Hornu stelt tot en met 27 februari 2022
het werk tentoon van ontwerpers die op
conceptuele, technische of poëtische wijze
de architectuur van het Universum in vraag
stelden. Gio Tirotto - I’m not weird I’m limited.
Secondome Edition.
www.cid-grand-hornu.be

EEN ECHTE
KEREL
Het Fotomuseum Antwerpen (FoMu) toont tot en met 13 maart 2022 Masculinities: Liberation
through hotograph een groepstentoonstelling over manneli kheid met films en oto s van
meer dan 50 kunstenaars, vanaf de jaren 1960 tot heden – Richard Avedon, Rineke Dijkstra,
Peter Hujar, Robert Mapplethorpe, Catherine Opie, Wolfgang Tillmans.
Rotimi Fani-Kayode - Untitled, 1985 © Rotimi Fani-Kayode. Courtesy of Autograph, London.
www.fomu.be
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AFSPRAKENBOEKJE

L’AIR DE RIEN

SCHATTEN GEOPENBAARD

Bernard Plossu is een Franse fotograaf die
sinds 1980 talloze reizen naar België maakte,
waarbij hij zwart-witfoto’s maakte van
‘nietszeggende plekken’ in Antwerpen, Gent,
Brussel, Luik, Charleroi en aan de kust, in de
stad of daarbuiten.
Brussel, s.d. © Bernard Plossu.
www.museephoto.be

Het onlangs geopende Depot Boijmans
Van Beuningen is het eerste kunstdepot
ter wereld dat toegankelijk is voor
publiek. Het depot, ontworpen door het
architectenbureau MVRDV, toont ongeveer
90 procent van de 151.000 werken uit de
collectie. Tot op heden waren die opgeslagen
in de kelders van het museum. Skyline van
Rotterdam met het Depot Boijmans Van
Beuningen. Foto: Ossip van Duivenbode.
www.boijmans.nl

QUINZE OP DE KUNSTBEURS
De BRAFA (Brussels Art Fair) is terug
van weggeweest, van 23 tot en met 30
januari 2022, met 134 oude, moderne en
hedendaagse kunstgalerieën. Eregast is
de Belgische beeldende kunstenaar Arne
Quinze, die zich tegenwoordig voor zijn
werken laat inspireren door een zorgvuldige
observatie van de wilde bloementuin
rondom zijn studio in Sint-MartensLatem, voormalig centrum van het Vlaams
Expressionisme. Arne Quinze painting in his
studio. Foto: Dave Bruel.
www.brafa.art

ADAM EN ZIJN KOSTUUM
Het Victoria and Albert Museum in Londen
brengt van 19 maart tot 6 november 2022
iconische looks uit de mannenmode
ontworpen door de groten uit de
modewereld. Fashioning Masculinities tracht
door middel van ongeveer honderd outfits te
tonen hoe kleding heeft bijgedragen aan de
invulling van het begrip mannelijkheid. Maar…
zoals Adam al zei: ‘Het pak maakt de man
nog niet’. Nude 1, London 2016
© Anthony Patrick Manieri.
www.vam.ac.uk

SPAANSE BAROK
Ter gelegenheid van de onlangs voltooide
restauratie van zijn belangrijkste werk van
Ribera, Sint Paulus, de Heremiet, presenteert
het Wallraf-Richartz-Museum & Fondation
Corboud in Keulen tot en met 24 april 2024
de tentoonstelling Unter die Haut. Die brengt
drie bekende kunstenaars uit de Spaanse
barok samen: Ribera, Zurbarán en Murillo.
Francisco de Zurbarán, El Cristo de la
Misericordia, 1640, Museo de Bellas Artes
Sevilla.
www.wallraf.museum

TE ONTDEKKEN
Tot en met 9 januari 2022, toont het
Käthe Kollwitz Museum in Keulen een
tentoonstelling van Maria Lassnig (19192014), een Oostenrijkse kunstenares die
werkte tussen abstractie en figuratie en
-tal grafische werken en oliever uit de
Klewancollectie belichten de creatieve fasen
van deze onterecht onbekende kunstenares.
Studie für Siebdruck 1971 © Maria Lassnig
Stiftung / VG Bild-Kunst, Bonn 2021.
www.kollwitz.de
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JONGENSDROOM

RELATIVEREN IS OVERLEVEN
Ook al liep zijn pad niet bepaald over rozen, Sam Dejonghe (30) maakte zijn jongensdroom toch maar mooi waar: een
carrière uitbouwen in de autosport. De Antwerpenaar kende successen in Formule 3 en Formule E. Vandaag rijdt hij
uithoudingsraces aan de zijde van Tom Boonen. Zijn brede ervaring en bochtige parcours maken hem bovendien tot
een gedroomde coach en tv-commentator.
Peter Van Dyck

E

en succesvolle carrière in de
autosportwereld steunt op
drie pijlers: talent, geld en
relaties. De 23 jaren die hij al
in het wereldje vertoefde – hij
begon op zevenjarige leeftijd
aan indoorkarting – hebben
Sam Dejonghe geleerd dat
vooral het netwerken wordt onderschat. “Het
punt is: geld plaatst je vaak in de positie om
goeie relaties te hebben, en dat geld ontbrak
initieel bij mij. Zo goed als ik kon probeerde
ik relaties uit te bouwen met de juiste mensen,” Men ziet hem vandaag in gezelschap van
de grootsten zoals Niki Lauda b.v., maar zoiets
vraagt tijd. “Omdat het in de sport meestal
snel moet gaan, mis je soms de boot.”
Dejonghe, generatiegenoot van Stoffel Vandoorne, verscheen met een handicap aan de
startlijn: een familie die totaal geen voeling

had met de autosport. De haaien die hun
pad kruisten, twijfelden niet om hun onwetendheid uit te buiten. “Het was trial and error.
Enigszins logisch, als je er volledig onbeslagen
instapt. We wisten niet bij wie we moesten
aankloppen en hadden geen benul van het
vereiste budget. Zonder die kennis is de autosport een tricky wereldje om je in te bewegen.”

Pioniersrol bij Formule E
Het moeilijkste moment beleefde Dejonghe
in 2014, toen het besef indaalde dat Formule
1 niet voor hem was weggelegd. Hij had net
tevoren de MRF-Challenge in India gereden,
en daar zo’n 16.000 euro aan prijzengeld bijeengesprokkeld. Zijn ingenieur raadde hem
aan om deel te nemen aan een test voor de
Auto GP, die in het verleden een springplank
bleek voor onder meer Romain Grosjean en
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Felipe Massa. “Op de tweede dag van de test

van de Formule E goed voor te bereiden. “Als

zette ik de snelste tijd neer. Dat leverde me een

ambassadeur van Umicore en Voxdale volgde

deal op om tegen een beperkt budget deel te

ik de ontwikkelingsprojecten van nabij op. Hoe

nemen aan de eerste drie races van het kam-

meer ik ervan afwist, hoe beter ik mijn job als

pioenschap. Hoewel het heel goed liep, wou

testpiloot bij Mahindra kon doen, en vice versa.”
Rond 2017 was het klimaat dat in de Formule

mijn team me de derde wedstrijd niet meer

E heerste een pak progressiever dan bij For-

laten starten, tenzij ik extra centen ophoest-

mule 1. “Daar het om gloednieuwe technologie

te. Daarop schreef ik het in India gewonnen

draaide, en het dus deels onontgonnen terrein

prijzengeld over. Lange tijd reed ik aan de lei-

was, zag je er meer enthousiasme bij de teams

ding in de derde race, om na een foutje bij de

– heel wat ingenieurs waren trouwens vanuit

pitstop derde te eindigen. Het team besloot na

de Formule 1 overgestapt. Formule E was mo-

dat weekend definitief het doek te laten vallen.

derner en toegankelijker voor fans. Later heeft

Ik had zo veel risico’s genomen, had zo diep in

F1 daarop ingespeeld. Die vormt in zekere zin

mijn reserves geput… Het was een gigantische

nog altijd een elite, maar de communicatie is

klap, niet alleen omdat het onrechtvaardig

er nu veel opener.”

aanvoelde, maar vooral omdat ik besefte dat
de F1-droom voorgoed voorbij was.”

Nuchter blijven

In 2017 verzeilde hij opnieuw in India. Om een
deal als testpiloot bij het Formule E-team van
de Indische renstal Mahindra Racing binnen

Omdat het racen op zich te weinig opbracht,

te halen, bereidde Dejonghe met Umicore

schopte de Antwerpenaar het tot co-commen-

een nauwgezette pitch voor. Dat bedrijf had

tator van Kris Wauters bij Play Sports, de sport-

aan een ontwikkelingsprogramma gesleuteld

zender van Telenet. Bovendien ging hij gent-

om de prestaties van de batterijen te verbete-

leman drivers coachen. “In de toekomst wil ik

ren. Met Voxdale stapte een tweede Vlaamse

zeker ook jongeren coachen en zelfs managen,

sponsor aan boord, namelijk om de simulaties

maar nu ben ik nog te veel met mijn eigen carri-

te verfijnen die cruciaal zijn om de straatraces

ère bezig. Samen met de Belgische autosportfe-
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deratie en Curbstone Track Events richtte ik wel
de School of Racing op, welke we deze winter
lanceren. Hiermee richten we ons op het promoten en ontwikkelen van de autosportpiloten van
vandaag en morgen. We gaan eveneens voor
een meer duurzame autosport in België!”
Zeker sinds het tijdperk van Max Verstappen
wordt er uitzonderlijk vroeg gescout. “Ze azen
op 17- en 18-jarigen die nog geen rijbewijs hebben, wat redelijk hallucinant is. Die jongens komen net uit het karting en worden al meteen
richting Formule 1-carrière gemanoeuvreerd.
Mijn tip voor de jonge mensen? Praat veel en
filter op basis van de verhalen die je hoort wie
correct handelt en wie niet. Verder is het zaak
om voorstellen heel nuchter en realistisch te bekijken. Als je te veel toegeeft aan de druk, ben je
geneigd voor foute deals te gaan.”

goot het verschrikkelijk hard. Toen ik de pit op
reed, zag ik te laat dat het lagergelegen wegdek
vol water stond. Door de aquaplanning slipte ik,
waarna een andere wagen me ramde. Na een
dergelijke crash stel je jezelf heel even in vraag.
Dat is gezond, zolang dat niet blijft hangen. De
belangrijkste eigenschap om tot een goede piloot uit te groeien, is relativeringsvermogen. Op
en naast de baan is het zo’n harde wereld dat
relativeren een ware overlevingstechniek is.”

Oogtraining tegen crashes
Enkele jaren geleden sloot levende wielerlegende Tom Boonen zich aan bij het Deldiche racing
team waarmee Sam Dejonghe onder meer het
Belcar Endurance Championship rijdt. “Ik hoef
Tom uiteraard niet uit de doeken te doen hoe de
sportwereld in elkaar zit, maar soms kan ik als
klankbord fungeren. Ik raadde hem aan om met
downforce wagens met vleugels te leren rijden,
omdat dat je meteen naar een hoger niveau
tilt. Ik geef hem ook weleens input over rijlijnen,
maar niet overdreven. Tom weet als topsporter
goed genoeg hoe je met fouten moet omgaan.
Door zijn koersinzicht boekt hij sneller vooruitgang dan andere gentleman piloten.”
Vorig jaar werd het team opgeschrikt door de
zware crash die Sam Dejonghe in Assen maakte.
“Gelukkig ben ik een piloot die weinig crasht. Dat
heeft een reden. Toen ik aan karting deed, had
ik vaak crashes ten gevolge van stress. Omdat ik
last had van kokerzicht volgde ik oogtraining bij
specialisten. In de F3 kon ik me ook al om financiële redenen weinig crashes veroorloven. Om
je een idee te geven: een voorvleugel van een
F3-wagen kost ongeveer 10.000 euro. In Assen
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MOTOR PASSIE

HET MUSEUM WAAR ALLES RIJDT
et

stuks bezit tan
outers uit almthout een uitzonderli ke collectie elgische motorfietsen ronkstukken in zi n
verzameling zi n de vooroorlogse arol a s et meest bi zondere is dat die oldtimers allemaal nog ri den
David Janssens

S
weede

tany Wouters (59) is ongetwijfeld een man met een liefde
voor oude motorfietsen en
een grote passie voor arol a
Overdag is hij dakwerker, na
zijn uren sleutelt hij het liefste
aan zijn motoren, waarvan
het grootste deel van voor de

ereldoorlog stamt

Amper 15 was Stany toen hij zijn eerste motorfiets
kocht een

met uren opknapwerk aan

nder-

tussen telt de collectie 55 stuks en heeft Stany zich
toegelegd op de Belgische grootheden FN en Sarol a n vredesti d maakten die

aalse wapen abri-

kanten vanaf het begin van de 20ste eeuw al motorfietsen om hun orderboekjes aan te vullen’, vertelt
tan

et succes want in

zi n abriek in uk wel

bouwde arol a in

motor ietsen per dag

De zeldzaamste Belg

een oude arol a k was meteen weg van zi n ine mechaniek en sportieve li nen De arol a was
ook een bijzonder snelle motorfiets voor zijn tijd
en heeft heel wat prijzen gewonnen, zowel op de
baan als in de cross De meest bi zondere is de
arol a -twin van v

r de erste

ereldoorlog

Dat is de zeldzaamste Belgisch motorfiets, die een
mechaniek hee t om van te smullen

an die be-

faamde V-twin bestaan er nog vier originele exemplaren k heb er zel drie van
Zijn motorfietsen in perfecte staat krijgen vindt
Stany minstens zo belangrijk als de zoektocht naar
unieke modellen

estaureren vindt hi echter een

ongepast woord

ant dat betekent dat e de

motorfietsen met nieuwe materialen gaat opkaleateren k houd mi n

arol a s zoveel mogeli k

in oorspronkeli ke staat

o gebruik ik uitsluitend

originele wisselstukken om ze te repareren

lles

in mijn museum kan namelijk rijden! Alle motorfietsen en ook de enige auto, een Buick uit 1913,
kunnen zo de weg op

lk aar kies ik er vi uit om

Centraal in de collectie van Stany staat een in-

ritten mee te maken, en vaak trek ik met een Saro-

drukwekkend aantal van die vooroorlogse Saro-

l a naar het circuit

l as

het gas stevig open te draaien

en van de eerste motoren die ik vond was

entleman racing a al dur ik
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Racemachines met een verhaal

exemplaar dat niet voor competitie bedoeld

Lange tijd legde Stany zich toe op de alleroudste

heten orsten en

is met serienummer

gische motorgeschiedenis

tank als een koekentrommel tussen het kader
mdat hi die collectie nu als compleet

euverswi n die op een arol a in ereplaatsen
Koestert een verzamelaar met dergelijke in-

léa is – heeft hij zijn focus verlegd naar recentere

drukwekkende collectie nog dromen

ooral de koersmotoren zi n interes-

de jaren zestig bij, toen de neerwaartse spiraal

onotube uit

naar de sluiting al was ingezet k ben wel tevre-

van lphons ervroegen die onder de naam m-

den met wat ik heb

i n zoon ierrot is net

nerzi ds

vind je gemakkelijker oude motorfietsen en wis-

ok een zeldzame arol a uit

selstukken, maar anderzijds drijft de internatio-

1928, waarmee de familie Schepens van de ge-

nalisering de pri zen de hoogte in

lijknamige motorzaak uit Antwerpen races reed,

dure hobb

heb ik in originele staat hersteld
Tussen al dat historische geweld staat één hedendaagse motor iets te blinken

et internet hee t de kunst

van het verzamelen ook veranderd

na de oorlog op die motorfiets Belgisch kampioen geworden

isschien

kan er nog een elegante scooter van Saroléa uit

sant, omdat daar dikwijls een verhaal aan vas-

perial sidecars bouwde

et reden want ze

grossierde

1903, wat meteen de oudste overgebleven Saro-

thangt o heb ik een arol a

ok zi zi n

zijn achterneven van motorcrosser André Van

beschouwt ¬– zijn oudste model dateert van

modellen

obbens

verknocht aan de roemrijke naam uit de Bel-

Saroléa’s, de flat tankers waarbij de benzinehangt

Die twee broers

orn

et wordt een

e duur n

Motorenmuseum - Belgische Oldtimers

en splinter-

Hilloweg 1, 2920 Kalmthout

nieuwe MANX7, de elektrische motor van het

Enkel op afspraak en tijdens de jaarlijkse

heroplevende arol a wee broers uit ent he-

motorevenementen in de buurt

bben de merknaam gekocht en bouwen sinds

www.belgischemotorenmuseum.com

enkele aren racemotoren k kocht het eerste
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WAGENS & FIETSEN

PETROLHEAD MET
EEN PASSIE VOOR PEDALEN
Charlie Cooper heeft niet alleen een naam die klinkt als een klok, hij draagt ook een hele brok geschiedenis met zich mee.
De net veertig geworden kleinzoon van racelegende John Cooper bouwt e-bikes en handgemaakte fietsen onder de naam
Cooper Bikes. Verder is hij ambassadeur voor MINI, het automerk dat voor altijd met zijn naam verbonden zal blijven.
David Janssens

79

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

NL_079-081-CharlieCooper.indd 79

09/11/2021 16:32

A

ls er één auto de Britse
golden sixties kleur heeft
gegeven, is het wel de
Mini Cooper. Met grote
dank aan John Cooper,
die in 1959 zijn opgefokte
motor in de kleine vinnigaard van Morris dropte.
Die ingreep was goed voor een stel zegekransen
in de Rally van Monte Carlo, en maakte van de
broodtrommel op vier wielen een legende van
de weg. Een legende was John Cooper zelf al geworden toen hij net na de Tweede Wereldoorlog
als eerste de motor achteraan in een racewagen
stopte en daarmee de hele autosport op zijn kop
zette. De bolides van Cooper snelden van zege
naar zege, met als orgelpunt de dubbele wereldtitel in de Formule 1 voor Jack Brabham in 1959
en 1960.
Even tuk op snelheid is Johns kleinzoon Charlie
Cooper. De prille veertiger is een vlotte prater,
een geboren verkoper en een zelfverklaarde
petrolhead met een passie voor pedalen. Voor-

al voor fietspedalen, want sinds 2009 bouwt hij

kijken. Al blijf ik het vreselijk jammer vinden dat

fietsen onder de naam Cooper Bikes. ‘De fiets

we niet meer bij de Europese Unie horen.’

was een logische keuze’, vertelt Charlie. ‘Ik woon

Naast de e-bikes bouwt Cooper ook handge-

in Londen, waar een tweewieler het handigste

maakte custom bikes. Die rollen volledig op

vervoermiddel is. Bovendien denk ik dat onze

maat gemaakt uit de werkplaats in Surbiton

mobiliteit duurzamer kan en moet. Daarom zet-

(Surrey), waar John Cooper ooit aan zijn fabuleu-

ten we met Cooper Bikes volop in op elektrische

ze racewagens sleutelde. Die plek is niet de eni-

modellen. Om diezelfde reden ben ik nu een

ge verwijzing naar het roemruchte autoverleden

grote fan van de nieuwe elektrische Mini’, knip-

van de familie: de e-bikes van Cooper zijn bij-

oogt hij.

voorbeeld gebouwd met een systeem dat kinetische energie recupereert, een technologie die

Fietsen in raceblauw
De e-bikes die Cooper sinds 2017 maakt, hebben
met enkele duizenden verkochte stuks per jaar
een stevige pikkel aan de grond in Groot-Brittannië en continentaal Europa. Vooral op dat laatste
is Cooper trots. ‘Europa is ontzettend belangrijk
voor ons’, zegt hij. ‘Onze e-bikes worden trou-

rechtstreeks uit de Formule 1 komt. De oogverblindende custom bikes van Cooper dragen ook
nog de racekleuren van weleer, zoals het donkerblauw waarmee de grote Stirling Moss furore
maakte voor het Rob Walker Racing Team uiteraard met een motor van Cooper in de staart.

Brits flegma

wens in Duitsland vervaardigd, door TechniBike
GMBH. De Brexit heeft ons eventjes lelijk parten

Nodeloos te vermelden dus dat Charlie Cooper

gespeeld, maar stilaan kunnen we weer vooruit-

enorm fier is op de nalatenschap van zijn groot-
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vader. Ook al heeft hij de man minder goed ge-

van bestuderen van de aerodynamica aan voor-

grootvader oprichtte, nauw betrokken bij het de-

kend dan hij zou willen. ‘Voor mij is John Cooper

afgegaan. Toch vertelde mijn grootvader aan ie-

vooral de grootvader die me in de lucht gooide

sign van de Mini Electric Pacesetter, die dit jaar

dereen laconiek dat het model te lang was voor

debuteerde als safety car in de FIA Formule E.’

de vrachtwagen, en dat hij er daarom maar een

Op de vraag of de nieuwste generatie van Mini

toen ik een kind was. Als volwassen man heb ik
hem echter nooit gekend. Ik was nog geen twintig toen hij op kerstavond 2000 overleed’, aldus
Charlie. ‘Op die leeftijd denk je dat je alle tijd van
de wereld hebt, en voer je niet altijd de gesprekken die ertoe doen. En al zeker niet met oudere
mensen. Nu denk ik geregeld: verdorie, daarover
had ik het eens met grootvader willen hebben.
Wel jammer… Anderzijds heb ik de verhalen en
herinneringen van anderen om me aan vast te
houden. Want hij was een merkwaardig man,
door en door Engelsman met een groot gevoel
voor zelfrelativering, overgoten met een gulle
geut flegma. Gevraagd waarom hij als eerste
een motor achteraan in een racewagen plaatste,
antwoordde hij steevast: “Uit gemak.” In de fif-

stuk van had afgesneden.’

niet wat groot uitgevallen is om die naam te verdienen, reageert Charlie Cooper snel: ‘De Mini

Mini blijft mini

blijft een compacte auto, en ermee rijden zal altijd aanvoelen zoals het voor een Cooper hoorde.

Fietsen maken is niet de enige bezigheid van
Charlie. Net zoals zijn vader Mike is hij al enkele jaren ambassadeur voor Mini, dat sinds 2001
in handen is van BMW. Hij reist de hele wereld
rond om de hedendaagse modellen aan te prijzen. Een kolfje naar Charlies hand, want voor hij
naar het familiebedrijf overstapte, werkte hij in
de marketing- en reclamewereld. ‘Net zoals onze
fietsen van Cooper Bikes is de nieuwe Mini zowel
Europees als Brits. Het is ook erg fijn dat de fa-

Of er ooit een kleiner model komt, weet ik niet.
Het zou leuk zijn, maar het belangrijkste blijft
dat elke auto die van de band rolt onmiskenbaar
de erfenis van mijn grootvader, van John Cooper in zich meedraagt. Zodra je in eender welke
Mini zit, voel je die spirit. Ik rijd dolgraag over het
circuit met mijn vintage Mini Cooper. Gezapig,
want aan echt racen bezondig ik me niet meer.
Met evenveel plezier kruip ik achter het stuur van
mijn nieuwe Mini Countryman of mijn Mini Elec-

milie betrokken blijft bij het merk dat in veel as-

tric om over de landwegen van Surrey te cruisen.

rechte staart, de Cooper T39 Bobtail, die in 1957

pecten nog steeds op de nalatenschap van mijn

In Londen neem ik dan weer de fiets. Een e-bike

meteen de derde plaats behaalde in de 24 Uren

grootvader leunt. Zo waren we met John Cooper

van Cooper Bikes uiteraard.’

van Le Mans. Daar waren meerdere maanden

Works, het bedrijf dat mijn vader ter ere van mijn

www.cooperbikes.com

ties bouwde hij een racewagen met een korte,
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THE END

Time expired, een olieverfschilderij van Vern Blosum uit 1962 (95,1 x 70,7 cm), te zien op de
expo Automania die loopt tot 2 januari 2022 in het Museum of Modern Art in New York. Larry
Aldrich Foundation Fund. .
© Vern Blosum. Courtesy of the Vern Blosum Estate
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