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Handgenopte matrassen, gevuld met natuurlijke materialen. Hoofdborden en boxsprings, 
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Het resultaat van pure ambacht en uitmuntend vakmanschap. Dat voel je.
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BYE BYE...
De eindejaarissue staat altijd in het teken van genieten maar ook terugblikken op... 
Het jaar mag afgesloten worden met een lach en een traan, het nieuwe jaar mag 
worden ingeluid met een bubbel. 

Traditiegetrouw sta je graag stil bij alle hoogtepunten, maar ook bij de dieptepunten. 
Als ik nadenk  zijn het voor mij wel de dingen of mensen die je voor lief neemt en je 
nog meer weet wat ze betekenden wanneer ze er niet meer zijn. Natuurlijk gaat mijn 
hart wel iets harder slaan bij goed eten, een mooi paar stiletto’s of oogstrelende kunst. 
Maar na afgelopen jaar besef ik meer dan ooit dat je bewust moet gaan genieten, 
iedere kans pakken die er is, je voornemens niet uitstellen maar uitvoeren en vooral 
je eigen grenzen bepalen. Pak je momenten met je vrienden en familie, neem er de 
tijd voor en laat je niet leiden door de drukte van de dag of onbelangrijke dingen die 
helemaal niet zo belangrijk blijken te zijn. Het feit dat je iedere dag gewoon wakker 
wordt en aan een nieuwe dag kunt beginnen met of zonder goed humeur, dat lijkt 
gewoon, maar is het niet. Je dag mogen beginnen in goede gezondheid krijgt een 
andere dimensie als blijkt dat je dit gouden goed niet hebt beschermd. Ze geeft je 
signalen, maar geeft je op je sodemieter als je haar signalen niet serieus neemt. 

Afscheid nemen heb ik dit jaar diverse keren moeten doen. Afgelopen maand heb 
ik afscheid moeten nemen van mijn hartader, mijn beschermengeltje, mijn schaduw, 
mijn kleine draak Prada. Er is geen hond met een grotere mensenkennis dan zij. 
Vanaf 8 weken oud ging ze mee naar de redactie. Dus tijdschriften maken zat ook in 
haar bloed. Dag in, dag uit was ze mee op pad. Ze was barones van de apero, getuige 
van diverse businessdeals en graag geziene gast in menig winkel. Behalve die keer 
dat ze haar behoefte deed voor een bekende design winkel dan... In goede en slechte 
tijden stond ze me bij en nu is ze een ster aan de hemel.

Bij de pakken neerzitten, doen we niet, dat is zo on-Prada! Zoals ik altijd zeg, een 
editie maken van The Gay Issue is voor mij altijd een feestje en Prada was er altijd bij 
op de redactie. We vieren in dit nummer ook een beetje feest, want dat verdient ze! 
We vieren de dieren met Vincent Lagrange en zijn prachtige serie ‘Human Animals’, 
we vieren mode met Bastiaan van Schaik, we vieren succes met Josh Brandão en Peter 
van Vught vertelt ons waar we het dan moeten vieren. We vieren ons sterke team en 
het feit dat we samen iets iedere keer iets bijzonders kunnen presenteren voor de gay 
community. We heffen het glas en wensen je een heel gelukkig 2019!

velda.net
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Voor winkelverkooppunten raadpleeg www.velda.net



FRANKS ATELIER VOORTAAN BIJ CRÈME DE LA CRÈME
FRANKS ATELIER WERD OPGENOMEN IN DE LIJST VAN ‘LUXURY LEADING SALONS OF THE WORLD’. ONS TRENDSETTENDE 

SALON BEVINDT ZICH SINDS KORT IN HET SELECTE GEZELSCHAP VAN SLECHTS 180 ANDERE LUXUEUZE SALONS 
WERELDWIJD. FRANKS ATELIER UIT ONS BESCHEIDEN KORBEEK-LO KRIJGT DAAR HET GEZELSCHAP VAN SALONS UIT PARIJS, 

LONDEN, BERLIJN, PEKING, NEW YORK, LISSABON, MADRID, TOKIO, ROME, ENZ.

SLECHTS VIJF SALONS IN BELGIË BEHOREN TOT DIE EXQUISE LIJST: TWEE UIT BRUSSEL, EENTJE UIT BRUGGE, EENTJE UIT 
ANTWERPEN EN … EENTJE UIT KORBEEK-LO.

DE SELECTIE HEBBEN WE TE DANKEN AAN ONZE DYNAMIEK, ONZE TRENDGEVOELIGHEID, ONZE KWALITEIT EN HET 
GEGEVEN DAT WE ALTIJD MEE ZIJN MET DE NIEUWSTE EVOLUTIES IN HET VAKGEBIED.

WE ZIJN UITERAARD ZEER BLIJ MET ONZE OPNAME IN DE LIJST VAN ‘LUXURY LEADING SALONS OF THE WORLD’, MAAR WE 
HOUDEN ONZE TWEE VOETJES OP DE GROND EN WILLEN IN DE EERSTE PLAATS DAT U ALS KLANT VOLOP KUNT GENIETEN 
VAN WAT WE U TE BIEDEN HEBBEN. EN DAT IS: U DE BESTE BEHANDELING MET HET BESTE RESULTAAT AANBIEDEN TEGEN 

EEN BETAALBARE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING. 

EN U? U HOEFT ALLEEN MAAR TE ONTSPANNEN EN TE GENIETEN. IN DE WETENSCHAP DAT U VOORTAAN VERWEND WORDT 
IN EEN VAN DE BETERE SALONS WERELDWIJD. EN DAAR ZIJN WE FIER OP! U TOCH OOK?

FRANKS ATELIER - LA BEAUTIQUE
TIENSESTEENWEG 147

3360 KORBEEK-LO
OPEN: MAANDAG-DONDERDAG VAN 9 TOT 18 UUR

VRIJDAG VAN 8 TOT 18 UUR
ZATERDAG VAN 7.30 TOT 15.30 UUR

ZONDAG GESLOTEN

BOOKING LA BEAUTIQUE: T +32(0)16 46 28 13
BOOKING FRANKS ATELIER: ONLINE/ TELEFOON

INFO@FRANKSATELIER.BE | FRANKSATELIER.BE
FRANKS ATELIER  |  TIENSESTEENWEG 147  |  3360 KORBEEK-LO  |  016 462813  |  INFO@FRANKSATELIER.BE

“LA BEAUTIQUE”
BY FRANKS ATELIER

THE LEADING SALONS  
OF THE WORLDTM
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Het gaat goed met Bastiaan. Hij is van het type rechtdoorzee en 
lekker direct. ‘Ik ben zeventig kilo afgevallen en dat maakt je leven 
natuurlijk heel anders. Je bent veel beweeglijker. Ik zweet niet meer 
en ik loop bijna alles. Het maakt mijn leven veel makkelijker. Ik heb 
net twee jaar bij Sanoma gewerkt, bij Libelle. Ik was altijd freelancer 
en ik kan je vertellen: dat is niet goed voor een maagverkleining. 
Het is te onregelmatig. Toen kwam de baan bij Libelle voorbij en 
ik dacht: dat moet ik gewoon gaan doen. Nu ik daar weer weg ben, 
kwam de collectie voor curvy vrouwen op mijn pad en ondernemen 
blijft gewoon echt heel erg leuk. Zeker in de mode. Het is een 
positieve business. Op dit moment is het voor de bladen natuurlijk 
best moeilijk. Je moet een goede mix kunnen vinden tussen on- en 
offline. Ik wilde in de win-business zitten. Een kleine uitgeverij als 
van The Gay Issue is flexibel, maar hier werken veel mensen, die 
allemaal moeten eten. Er moet geld verdient worden. Je leest veel 
sponsored content en de consument heeft dat ook wel door. 
Ik merk nu met mijn collectie heel erg dat mensen die hebben 
gevonden via Facebook, Twitter of Instagram. Bladen moeten 
daardoor creatiever worden en meer leesvoer bieden, want voor 
de nieuwtjes loop je altijd achter. Ik sluit bladen niet uit hoor. Als 
Vogue me belt om daar hoofdredacteur te worden, dan ga ik dat 
meteen doen. Ik kom uit de tijd dat je als blad rulede. Als je iets van 
Chanel opvroeg, dan kreeg je dat gewoon. Nu gaan artiesten en 
influencers voor. Nu moet je veel harder vechten om je stukken te 
krijgen. Ik vind het overigens niet altijd leuk dat influencers het al 
gedragen hebben. Dan heb ik het vaak al gezien.
Ik ben nu zelf aan het ombuigen naar iets nieuws. In de jaren 
negentig liep in stage in Amerika. Daar had je veel personal 
shoppers. Dat ben ik natuurlijk ook, maar dan wel voor individuen. 

BASTIAAN VAN SCHAIK
FASHION TALKS MET

Mode en Bastiaan zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Je kan best stellen dat Bastiaan mode 
ademt. Ondernemen zit hem in zijn bloed, maar 
hij heeft een sterke hang naar magazines en er 
gaat ook geen week voorbij dat je Bas niet op 
televisie ziet. Inmiddels zeventig kilo lichter met 
een maagverkleining en ‘nog net zo gelukkig als 
daarvoor’ kan hij echt met alles wegkomen. Je 
kunt de man wel uit de curves halen, maar de 
curves nooit uit de man, want momenteel hangt zijn 
kledingcollectie voor de curvy vrouw te pronken 
in de winkels. We schuiven aan voor een portie 
fashiontalk.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
FOTOGRAFIE: MARINA MURASHEVA
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VAN FAN TOT FOTOGRAAF
JOSH BRANDÃO

Ik denk dat grote winkelketens daar ook gebruik van kunnen 
maken. Van laag tot hoog in de markt. Mensen vinden het heel 
prettig om feedback te krijgen en je bent als personal shopper / 
stylist een halve psycholoog. Het lijkt mij heel tof om een soort 
van uitzendbureau voor stylisten te beginnen. Ik ben daar nu mee 
bezig, maar ik weet niet wanneer het exact gaat gebeuren.'

Je hebt een lijn ontworpen voor de curvy vrouw. Hoe is dat tot stand 
gekomen?
‘Ik ben personal shopper voor een aantal dames op de Zuidas in 
Amsterdam. Deze dames hebben reguliere maten, maar ook zij 
lopen tegen heel veel dingen aan. Je laat al snel teveel decolleté 
zien, of je hakken zijn te hoog. Je krijgt dan al vlug sexistische 
opmerkingen van collega’s. Je merkt dat overal in de zakenwereld. 
Wat mij opviel toen ik met ze ging shoppen is dat ze bij voorbaat al 
niet zoveel aan wilden trekken en durven. Ik dacht: ik ga daar een 
boek over schrijven, want veel dames zullen hier tegenaan lopen. 
Zonder belerend te zijn, want daar heb ik een hekel aan. Maar meer 
als: zorg dat je knieën bedekt zijn, zorg dat je niet teveel decolleté 
hebt. Het is gebaseerd op het gegeven dat je zes kledingstukken 
moet hebben en als je die maar goed genoeg combineerd, heb je 
voor vijf dagen werkoutfits. Dan hoef je verder niet na te denken. 
Een werk-Capsule-collectie eigenlijk. Het heeft ook weer te maken 
met de 33 items challenge. Die 33 items moet voldoende zijn voor 
een hele maand. Het valt niemand op. Ik kwam toen iemand 
tegen, die dat met mij wilde gaan maken. Ik had verder geen 
marktonderzoek gedaan en ik merkte al snel dat de grotere ketens 
de collectie niet precies wisten te plaatsen. Twee maanden geleden 
belde Belloya me, die hadden de collectie gespot en die vonden het 
een goed idee voor de vollere vrouw. Normaal heeft een collectie 
natuurlijk de tijd nodig voor productie, maar de productie vindt 
gewoon in Amsterdam plaats. Dus twee weken later werden de 
samples al in elkaar genaaid, konden de doorpassen plaatsvinden 
en konden we van start! Bij de Curvy-collectie moet je je met heel 
andere dingen bezig houden dan bij een reguliere collectie. Bij 
vollere vrouwen schuren de dijen bijvoorbeeld. Daarom dragen ze 
vaak een soort van wielrenbroekjes onder de kleding. Dat hebben 
wij opgelost door deze aan de reguliere body te bevestigen. Er zullen 
best stukken tussen zitten die niet voor iedereen geschikt zijn, elk 
lichaam is anders natuurlijk, maar de wikkeljurk staat werkelijk 
iedereen. Ik zeg altijd: ‘Benadruk je curves!’Het grappige is dat 
mannen dat dan weer helemaal niet hebben. Soms lijkt het zelfs: 
hoe dikker de man, hoe strakker de kleding. Vrouwen zijn veel 
meer body concious’.

Je bent zelf zeventig kilo afgevallen. Kun jij je daardoor beter inleven in 
deze vrouwen?
‘Ik had zelf confectiemaat 62, dat is 52 in vrouwenmaat. Ik weet 
hoe moeilijk het is om dan te kunnen shoppen. Zo zijn mouwen 
bijvoorbeeld altijd te lang wanneer je een jasje koopt. Schouders te 
breed en het geheel wordt al snel vormloos. Daar heb je gewoon last 
van. Ik kon wel echt uit eigen ervaring putten. Ik weet hoe het is. 
Zeker om goede kantoorkleding te vinden. Ik liet op een gegeven 
moment mijn pakken maken. Confectie was niet te vinden.’

Ga je hierna nog meer Capsule-collecties ontwerpen? 
‘We maken voor maart een zomercollectie en waarschijnlijk daarna 
weer een Capsule-collectie voor de winter. We verkopen nu in 
Nederland, België, Duitsland en Denemarken. We ontwerpen, 
doen de marketing, de PR, de winkel, het is echt een minicollectie. 
Ik vind het heel erg leuk om hiermee bezig te zijn en ben dan ook 
echt een projectman. Ik vind het fijn om mijn eigen tijd in te delen 
en ben erg gesteld op mijn vrijheid. Het is daarom ook wel goed dat 
ik bij een groot bedrijf gewerkt heb, want dat zie je als ondernemer 
dan toch vaak als groot goed, omdat alles daar goed geregeld is. Dat 
klopt meestal ook wel, maar je vrijheid moet je inleveren. 

Ook je persoonlijkheid, want je moet meegaan in de office politics. 
Dat is niets voor mij. Ik ben daar veel te direct voor.’

Capsule is het toverwoord?
‘In deze tijden is het begrip sustainable heel belangrijk. Je ziet steeds 
meer merken die verantwoord ondernemen. Wat mij betreft kun 
je ook niet meer zonder. Niet alleen in de kledingindustrie; het is 
overal in door te voeren. Zo vind ik het ook heel erg belangrijk 
dat je wat doet aan de plastic soep. Al draag je maar bij door geen 
plastic tasjes meer te gebruiken en ander plastic zoveel mogelijk te 
reduceren. Verantwoord ondernemen, de mode-industrie springt 
er ook heel goed op in. Wat ik een leuk voorbeeld vind, is dat 
Nudie Jeans de leren merkjes achterop heeft vervangen voor vegan 
merkjes.’ SQUARE-FULL

(C) NICOLAI KORNUM
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Op dit moment ben je in je geboorteland Brazilië, hoe is het om zoveel te 
reizen?
‘Het is een mix tussen goed en slecht. Het is natuurlijk fantastisch 
om zo bevoorrecht te zijn om zoveel voor werk te mogen reizen. 
Ik kom op plekken waar ik nog nooit ben geweest. Maar wanneer 
ik naar Californië ben, is het tijdverschil wel killing. Ik reis meestal 
alleen, maar wanneer ik mag werken met mijn partner, reizen we 
samen.’

Je produceert werk voor Madonna's Rebel Heart Tour. Een droom. Wat is 
jouw vroegste herinnering aan Madonna?
‘Die is van toen ik een kind was. Ik was zes. Ik ben eigenlijk al fan vanaf 
toen, mijn hele leven dus. Het was aantrekkingskracht, adoratie. Het 
was niet alleen haar muziek. Het beste aan Madonna is dat zij een 
van de eerste mensen was die een positieve boodschap bracht en 
het aanmoedigde jezelf te zijn. In die tijd heel controversieel. Zeker 
voor gays was dat heel fijn. Ik denk ook dat ze daarom zo’n grote 
schare gayfans heeft. Ze is eigenlijk een soort van moederfiguur 
voor ons. Ze geeft goed advies en vertelt je dat alles goed komt. En 
tegelijkertijd maakt ze fantastische muziek en geeft ze geweldige 
optredens. Ik geloof dat het echt om de boodschap gaat. Vandaag 
de dag hebben we gelukkig veel popsterren die een positieve 
boodschap verspreiden, maar in haar tijd was dat niet zo. En het 
is niet eens zo lang geleden! We moesten ons echt vasthouden aan 
Madonna, haha!’

Was het door Madonna ook gemakkelijker voor jou om jezelf te zijn?
‘Absoluut! Ik kom uit een klein dorpje, waar het erg moeilijk 
is om jezelf te mogen zijn. Toen waren internet en social media 
nog onbereikbaar. Ik kon nergens vragen stellen. Madonna heeft 
me echt geholpen om aan mezelf te werken en mezelf te zijn. Ik 
realiseerde me dat er niks mis met me was en dat ik veel meer kon 
dan dat mensen me voorhielden. Het is belangrijk voor mensen om 
een voorbeeld te hebben. Wanneer mensen je vertellen dat er iets 
aan je mankeert, of dat je ziek bent, of zelfs een slecht persoon, ga 
je dat geloven. Discriminatie, met in dat geval specifiek vanwege je 
seksualiteit, is heel erg moeilijk. Je bent zo geboren. Je vindt niet 
dat er iets mis met je is, maar de wereld om je heen schijnt dat wel 
te vinden. Ik hoop dat we ooit in een wereld kunnen leven waarin 
seksualiteit geen issue meer is. Het verbetert zeker wel hoor, maar 
we zijn er nog lang niet.’

Je bent zelf opgegroeid in een klein stadje waar het moeilijk was om jezelf 
te zijn en nu ben je hier. Hoe ga je ermee om dat mensen tegen je opkijken?
‘Ik zie dat zelf niet zo hoor, maar inderdaad, wanneer je het 
objectief bekijkt, kom ik wel van ver. Het is natuurlijk moeilijker om 
je dromen na te jagen wanneer je gediscrimineerd wordt. Ik voel 
me bevoorrecht dat ik achter mijn dromen aan kan gaan en dat ik 
sommige ook behaald heb. Het is een privilege. Er zijn vast mensen 
die tegen me opkijken, maar ik heb dat zelf niet door, want het voelt 
voor mij niet zo. Soms krijg ik een berichtje van mensen die amper 
Engels kunnen schrijven die me vertellen dat ze geïnspireerd zijn 
door mijn werk. Ik vind het dan wel heel gaaf dat ik ze heb kunnen 
bereiken. Uiteraard is dat nu wel makkelijker geworden door social 
media, maar het geeft me toch een goed gevoel wanneer iemand 
naar mijn werk kijkt en het mooi vindt.’

Je hebt vele dromen, neem ons eens mee...
‘Ik praat niet graag over mijn dromen totdat ze zijn uitgekomen, 
ik denk dat het een soort zelfbescherming is. Ik werk heel hard om 
mijn ze te verwezenlijken. Ik werk nu met Madonna, dat is iets waar 
ik jaren hard voor gewerkt heb. Mensen hoorden dat pas toen het 
werk uitkwam. Alleen mensen die heel dichtbij me stonden, wisten 
het. Ik vier mijn overwinningen liever pas wanneer ze ook echt 

behaald zijn, omdat dingen zo vaak veranderen en ik mezelf niet 
wil teleurstellen. Ik heb wel grote dromen en ik kan je vertellen 
dat ik aan al die dromen werk. Je kunt niet verwachten dat dingen 
gewoon op je pad komen. Voor mij voelt het ook beter om hard 
voor iets te moeten werken en het dan niet te behalen, dan het niet 
te hebben geprobeerd. Iets niet behalen, maakt je geen faler. Je 
kunt alleen falen wanneer je er niets voor hebt gedaan. Alles wat je 
doet heeft impact.’

Jouw foto staat op de cover van Madonna’s Rebel Heart tour. Hoe heb je 
dat voor elkaar gekregen?
‘Ik denk dat ik acht jaar heb gestreden om in contact te komen met 
de juiste mensen. Ik was twaalf toen ik een concert van Madonna op 
televisie zag en dacht: ik wil daar zijn. Ik wil die foto maken, daar, 
op dat moment! Ik werd fotograaf en bedacht me dat het mogelijk 
zou kunnen zijn. Ik zocht de juiste mensen. Ik vond manieren 
om haar op de foto te krijgen en uiteindelijk kwam ik erachter 
hoe ik Madonna mijn foto’s als eerste kon laten zien. Dus niet via 
Instagram ofzo, mensen denken weleens dat het zo is gegaan, maar 
zo was het niet. Zij was de allereerste die de foto te zien kreeg. Ik 
mocht samenwerken aan de Rebel Heart Tour. Toch was het een 
grote verrassing dat mijn foto op de cover van haar CD en Blu-ray 
stond! Ik was heel erg blij! Ik was met het vliegtuig onderweg naar 
Azië en had een tussenstop in Berlijn. Het was het moment dat het 
vliegtuig aan de grond kwam en mensen hun koffers pakten. Ik las 
het nieuws en heb toen heel hard geschreeuwd van blijdschap. Ik 
geloof dat er wel mensen van me schrokken: een schreeuwende 
man in een vliegtuig, dat is wel beangstigend. Ik ben normaal niet 
zo uitbundig, maar dit moest ik echt vieren! Het voelde fantastisch 
en nog steeds!’

Hoe voelde het om haar te ontmoeten?
‘Elke keer dat ik haar zie, ben ik even starstruck. In concert, in 
persoon. Ik zie een godin. She just glows! Maar wanneer ik haar 
shoot, ligt de focus op mijn werk. Het is fantastisch om met haar 
te werken. Ze stopt geen seconde en is altijd aan het dansen. Ze 
heeft natuurlijk een heel team om zich heen. Ik had een paar key-
momenten die ik vast wilde leggen. Op dat moment ben ik alleen 
maar daarmee bezig. Op de dag van de cover shoot, sneed ik mezelf 
aan mijn camera. Aan het einde van de dag had ik pas door dat ik 
onder het bloed zat en wist ik niet eens dat het van mij was! Ik liep 
op adrenaline.’

Je bent een storyteller met jouw werk, wat is de boodschap die je over wil 
brengen?
‘Voor de boodschap die ik wil overbrengen, kan ik beeld en film 
inzetten. Het is niet altijd een specifieke boodschap, maar ik zie 
elke shoot, film of editorial als een verhaal. De modellen zijn de 
acteurs. Ik bedenk van tevoren wat ik neer wil zetten en laat niets 
aan toeval over. Het is eigenlijk nooit: “Goh, dat is mooi, laten we 
dat fotograferen!” Over alles is nagedacht. Ik houd er wel van om 
een boodschap over te brengen. Ik doe dat het liefst met film. Ik 
noem het fashion films, omdat we mode inzetten. Zo heb ik projecten 
gedaan over pesten en over onze interactie met technologie. Ik 
creeër dan een metafoor, het ligt er niet altijd dik bovenop. Ik heb 
wel mijn visie op een bepaald onderwerp, maar ik wil mensen de 
ruimte te geven voor interpretatie.’

Mode is geen mode meer als er geen statement in verwerkt is. Eens of 
oneens?
‘Dat is wel hoe het moet zijn. Mode is kunst. Natuurlijk heb je 
kleding die je gewoon draagt. Modeontwerpers hebben een groot 
platform om mensen mee te bereiken. Ik vind dat ze dat ook in 
moeten zetten. Veel ontwerpers laten zien dat je een boodschap 
over kunt brengen met mode. Ik vind het fijn dat ik met mensen 
samen kan werken die dat doen.’ SQUARE-FULL

Je kent ze vast wel, die doorzetters, die mensen met 
een droom. Die mensen die streven naar iets dat 
haast onhaalbaar lijkt. Van die mensen die keihard 
werken om hun doelen te bereiken. Die mensen die 
doorgaan terwijl anderen al opgeven. Wanneer 
je dit mixt met heel veel talent, perfectionisme en 
oog voor detail, dan heb je Josh Brandão, de man 
die kan zeggen dat hij Madonna’s Rebel Heart 
Tour vast mocht leggen. 
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

(C) FREDERIC LAMBERT

(C) FREDERIC LAMBERT

(C) JOSH BRANDÃO



RUNWAY
C

DOOR:ESMÉE BERKELAAR
FOTO'S: PIXELFORMULA

heck mate! De winter 
wordt lekker knus, want 
er mag weer geschaakt 
worden, of een potje 

kaarten, helemaal goed. Zolang 
de ruit maar in het spel is! Ruiten 
zien we in alle maten en kleuren en 
de echte fashionliefhebber durft 
gewoon een paar ruitpatronen 
bij elkaar te dragen. In oker of 
roestkleurig, pak je die trend ook 
meteen mee. Naast de ruit, is ook 
de workwear helemaal van nu. Je 
hebt nu nog meer reden om die 
sexy brandweerman te beroven 
van zijn jas, want hij is al op de 
internationale runway gespot. Heb 
je wat te besteden, dan pik je hem 
van de runway. Iets krapper bij kas? 
Maak dan een tripje naar de lokale 
thriftshop, want met een beetje geluk 
kom je daar zo’n knap exemplaar 
tegen. Ben je direct sustainable bezig. 
10 punten voor jou!
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REPORT

Neil BarrettLiam Hodges MSGM
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CHECK MATE!

DSQUARED D 1030

HERON PRESTON D 122

LANEUS D 463

BURBERRY D 490

ENFANT RICHES  D 7875

RAF SIMONS D 1854

BURBERRY D 1150

MARNI D 774

MISSONI  D 650

BALENCIAGA  D 795

BURBERRY D 390

MCM  D 727

Runway Report

Versace

Charles Jeffrey Loverboy

Liam Hodges
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BURBERRY D 290

JW ANDERSON D 685

VERSACE D 163

DSQUARED D 715

BURBERRY  D 1350

THOM BROWNE D 857
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WORKWEAR
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Runway Report

BALENCIAGA D 550

COMME DES GARCONS HOMME PLUS D 333

MARTINE ROSE D 343

BURBERRY D 1790

A-COLD-WALL D 150

BOTTEGA VENETA D 1543

RICK OWENS D 542

CLAUDE MEYLAN D 6955

TRACK & FIELD D 120

BURBERRY D 520

MARNI D 345

Armani

Armani

Liam Hodges

PHILIPP PLEIN D 750

TOMORROWLAND D 320

A(LEFRUD)E D 1734

DSQUARED2 D 2038

TOMORROWLAND D 512

MONCLER D 919

RICK OWENS D 2038
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FOTOGRAAF: JOSH BRANDÃO
STYLING: JODY VAN GEERT
MAKE UP: ANNICK WOUTERS
MODEL: MICHEL PINHEIRO / DOMINIQUE MODELS
MET DANK AAN DE LOCATIE: ENGELENBURCHT TILDONK
INFO & BOEKINGEN VIA WWW.ENGELENBURCHT.BE / LMILAN@ONS.BE
TOTAL LOOK LES HOMMES

CONFESSIONS OF 
A FALLEN ANGEL

TOTAL LOOK MOSCHINO 
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TOTAL LOOK MOSCHINO 
RINGEN TAWO TOTAL LOOK LES HOMMES



HOODIE ASHISH
RING TAWO
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HEMD THE KOOPLES
T-SHIRT EN SHORT ASHISH
BOOTS ZADIG & VOLTAIRE
RING TAWO

TOTAL LOOK MOSCHINO 
RINGEN TAWO



SLIP MOSCHINO 
SHORT EN T-SHIRT ASHISH

BASKETS LES HOMMES
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BROEK EN VEST DOLCE & GABBANA
VERSO ANTWERPEN

HOODIE JEREMY SCOTT
SLIP MOSCHINO

RINGEN TAWO



BOOTS/HOODIE/BROEK JEREMY SCOTT
RING TAWO

T-SHIRT FENDI
VERSO ANTWERPEN
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TRUI CALVIN KLEIN
VERSO ANTWERPEN

SHORT EN T-SHIRT ASHISH
RINGEN TAWO
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p jonge leeftijd wilde hij boer worden. Hoewel hij een 
goede boer zou zijn, Philip is gek op dieren,  zijn we 
blij dat hij dit doel heeft bijgesteld. Toen zijn oudere 
zus model werd, begon zijn fascinatie voor fotografie. 
‘Ik weet nog goed dat mijn zus gescout werd en de 

testfoto’s binnenkwamen. Destijds was dat nogal een ding, omdat 
dat nog met de post ging. Bij mij thuis zijn ze allemaal vrij nuchter, 
maar ik zag wel dat mijn ouders trots waren. Ik bekeek de foto’s en 
dacht: Wow! Ben jij dat? Ik was direct gegrepen door hoe anders je 
mensen er uit kunt laten zien.'

‘Toen ik Arnaud Lemaire ging shooten, wist ik alleen dat hij een 
supermodel uit de late eighties, naughties, was en ik ging er eerlijk 
gezegd vanuit dat hij een beetje een attitude zou hebben, een 
beetje cliché eigenlijk. Maar toen ik hem ontmoette, was er een 
enorme klik. We waren als broers die elkaar uit het oog verloren 
waren. We gingen beiden door een soort van persoonlijke crisis 
en er was direct een enorme band. Een spirituele connectie. Toen 
we een outfit change moesten doen, durfde de stylist haast niet 
binnen te komen, hij was professioneel, dus absoluut niet verlegen, 
maar hij was bang dat hij de chemie zou verbreken door ons te 
onderbreken. Hij legde de kleding neer en verdween geruisloos. 
Elke keer als ik deze foto zie, dan herinner in me alles waar ik op 
dat moment doorheen ging en ga ik terug naar dat moment. Het is 

O
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Hij maakt al jaren mindblowing foto’s voor prachtige modemerken als Viktor & Rolf. Hij staat erom bekend 
dat hij maar een paar seconden nodig heeft om hét shot te maken. Hij heeft de groten der aarde voor zijn 
lens gehad, hij is meerdere malen verschenen in grote televisieproducties als Next Topmodel en The Face 
en toch is hij een van de meest natuurlijke personen die ik ooit ontmoette. Oh ja, hij runt ook nog een modellen 
managementbureau. Zijn geheim? ‘Ik ben opgegroeid in een klein boerendorpje’.  Philip is een druk bezet 
man, hij pendelt tussen Londen en Amsterdam en gaat regelmatig naar het thuisfront in Australië. The Gay 
Issue ontmoet Philip in het Conservatorium Hotel te Amsterdam voor de unieke verhalen achter de foto.

ODE AAN
PHILIP RICHES

absoluut een van mijn favoriete foto’s. Op deze foto staat hij in de 
badkamer en het was het ultieme fotograaf-en-muze moment. Hij 
vroeg op een gegeven moment of hij onder de douche zou gaan 
staan. Buiten het feit dat hij de kleding aanhad en ik niet wist of 
het wel mocht van de stylist, was ik bang dat het raar zou zijn en het 
niet zou werken. Maar hij liet het werken. We hadden direct een 
relatie. Hij is echt een artiest. Hij is zo briljant dat hij bijna gek is. 
Mensen denken vaak dat een model alleen maar goed op de foto 
moet kunnen staan. Maar om een muze te kunnen zijn, moet je 
veel meer talent hebben. Je moet begrijpen dat je een emotie en 
een moment creëert.’

‘Met Doutzen heb ik maar twee keer gewerkt. Ze is heel aardig, 
heel vriendelijk, maar vooral heel professioneel. Ik moet eerlijk 
zijn, ik voelde niet zo’n connectie met haar als met Arnaud. Ze is 
waarschijnlijk de mooiste vrouw op de wereld. Alles aan haar is 
symetrisch en perfect. Ze is charmant en gracieus. Doutzen kwam 
binnen met haar agent en we hadden maar 45 minuten voor de 
shoot, inclusief haar en make-up. Ik had een beeninfectie en kon 
niet lopen. Maar in die 45 minuten die ik met haar had, vergat ik 
mijn been. Ik gaf haar het licht en zij deed de rest. Elk frame dat 
ik van haar maakte was perfect. Ik voelde dan ook geen druk dat 
ik maar 45 minuten had. Wellicht heb ik haar twee aanwijzingen 
gegeven, maar ze leest af wat de fotograaf wil. 

'HET GREEP ME HOE JE MET 
EEN FOTO IN EEN SOORT 
FANTASIEWERELD KON 

BELANDEN'
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Dat maakt haar perfect. Ik zou zo weer met haar werken. Niet 
vanwege haar faam of uiterlijk, maar omdat ik weet dat ze perfectie 
aflevert. Ze is fantastisch.’

‘Grace Jones was onderdeel van het optreden van het tienjarig 
jubileum van Viktor & Rolfs’ Flowerbomb in het Le Meurice. Ik 
deed een exposé van de collectie en ik volgde Kristen McMenamy 
een aantal dagen omdat ze het hoofdmodel was van de collectie. 
Viktor en Rolf vertelden me dat Grace Jones op zou treden en 
wilden graag een foto met haar. Sure! Zei ik. Ik ging naar haar suite 
en ik zei tegen haar agent dat ik een foto met haar wilde. Haar 
agent wist niet zeker of ze dat wel wilde. Ik kwam binnen en het was 
de ultieme setting. Een prachtige kamer vol supermodellen. Grace 
was niet in de stemming en wilde niet op de foto. Ze stond in de 
suite en maakte wat ontevreden geluiden, haast katachtig. Ik dacht:  
‘Nee, fuck it. Ik ga deze foto krijgen!’ Normaal doe ik altijd wel wat 
mensen van me vragen en wil ik dat mensen gelukkig zijn, maar nu 
hield ik mijn voet stijf. De hele kamer keek wat ongelukkig, het was 
een vreemd feestje. Opeens hoorde ik haar kermen: ‘It’s hot! It’s hot 
in here! ’ Dat was mijn moment! Ik zei: ‘Grace, hier is het koel!’ Ik 
opende de ramen en ze kwam naar me toe. Ik gaf haar een hand 
en zei: ‘Ik ben Philip Riches en ik kom een foto van je nemen.’ Ze 
leunde tegen de muur en ik zei: ‘Oke, let’s go!’ Bij de eerste flits was 
het alsof het model in haar ontwaakte en in dertig seconden had ik 
fantastische foto’s. Ze was Grace Jones, het icoon. Ik bedankte haar 

en keek om me heen en zag dat de hele kamer was gefocust op ons. 
Ik vroeg haar om een foto van ons samen. Ze purde in mijn oor en 
greep me in mijn kruis. Dat was mijn perfecte rockstar-moment! 
Ik lach op de foto’s, maar dat is vooral omdat ze me bij mijn kruis 
greep. Jaren later ontmoette ik haar weer en was ze heel open. Ze 
gebruikt de foto op Instagram als profielfoto.’

Je lijkt vooral heel sterke beelden van vrouwen neer te zetten. 
Hoe komt dat? 
‘Ik hou zeker van sterke vrouwen. Het was "in" om jonge meisjes als 
jonge meisjes neer te zetten. Ik wilde vooral de oude supermodellen 
fotograferen omdat ik daarmee opgroeide. Veel fotografen willen 
ze hetzelfde neerzetten als in de tijd dat ze supermodellen waren. 
Ik hou ervan om ze te shooten als de powervrouwen die ze nu zijn. 
Mijn moeder is een krachtig persoon, misschien komt het daar 
vandaan. Ik kom uit een klein dorpje uit Australië en iedereen was 
wel melkveehouder of iets anders agrarisch. Mijn ouders waren 
beiden kapper en mijn moeder haalde me van school met big hair, 
schoudervullingen, juwelen. Niet om flashy te zijn, maar ze hield er 
gewoon van! Ik kwam dus al op jonge leeftijd met sterke mode en 
schoonheid in aanraking. We waren best een opmerkelijke familie. 
Vroeger wonnen we op een lokale fair de prijs voor Best family 
portet. Niemand had me dat destijds verteld. Mijn ouders zijn best 
wel down to earth. Dat is goed, want daardoor ben ik dat ook. Ze zijn 
trots op me, maar blijven heel dicht bij zichzelf.’ 
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Hoe kwam je met fotografie in aanraking? 
‘Vroeger wilde ik boer worden. Mijn zus werd gescout en toen 
stuurden ze de testfoto’s nog met de post. Het was in de jaren 80 
en de testfoto’s waren -anders dan nu- met veel make-up en big 
hair geschoten. Het was als een blikseminslag en het greep me hoe 
je met een foto in een soort van fantasiewereld kon belanden Het 
maakte enorme indruk op me. Ik wilde geen boer meer worden en 
kocht een camera. Ik begon foto’s van vrienden te maken. Voor die 
tijd wist ik niets van mode.’

Hoe ging je verder? 
‘Het was de tijd dat je foto’s zelf kon ontwikkelen in een dark room. Ik 
deed een korte cursus daarover op school. Ik ben geen technische 
fotograaf, maar ik vond het geweldig om in een dark room te zijn. 
Het printen en verwerken. Het was een soort van meditatie voor 
me. (lacht) Misschien waren het de chemicaliën, maar ik werd er 
heel rustig van. Heel anders dan wanneer ik shoot, want dan ben 
ik heel impulsief en plan ik niet graag. Ik doe ook geen grote licht 
set-ups. Ik ben compleet in het moment. Heel intens. 
Ik wilde naar de universiteit en moest een portfolio maken. Helaas 
heb ik de foto’s niet meer. Ik ben in die tijd zo vaak verhuisd en 
mijn moeder heeft ze waarschijnlijk weggegooid. Het was een mix 
van koeien en (half)blote vrouwen. Ik maakte een foto van een 
naakt meisje met een telefoonkoord om haar nek, een toplessfoto 
met een kettingzaag. Best intens. Het was raar, maar het waren 
sterke beelden. Mijn moeder vertelde me: ‘Vanaf dat moment wist 
ik dat je gay was.’ Ik zal haar eens vragen waarom ze dat dacht. 
Waarschijnlijk omdat het niet seksueel was. Wel sensueel, maar dat 
was de eigen sensualiteit van de modellen. 
Vanuit daar ging ik testen voor modellenbureaus en dat ging 
goed. Ik verhuisde naar Milaan en genoot ervan om in Europa te 
zijn. Australië is fantastisch, maar ik kan niet zeggen dat het heel 
insprirend is. Ik voelde me heel erg thuis. Ik kwam in Amsterdam 
en bleef er maar terugkomen. Ik hou van grote steden als New York 
en Parijs, maar omdat ik toch een plattelandsjongen ben, voelde 
dit het beste. Ik hou ook van de esthiek van Nederlanders en de 
karakters passen bij mij. Ik woon nu in Amsterdam en Londen en 
dat gaat goed. Ik ben niet graag langer dan tien dagen op dezelfde 
plek. Voor 2008 hadden bedrijven grote budgetten om je de hele 
wereld over te sturen. Ik kwam in India, Afrika, Mozambique, 
Zanzibar. Dat is nu anders.’ 

Je hebt je eigen modellen management bureau. Ben je in het voordeel 
omdat je zelf fotograaf bent? 
‘Het is een klein bureau, ik manage ongeveer 25 jongens. Ik zie het 
echt als een management bureau. Het is niet alleen het ontdekken 
en ze dan in het diepe gooien, maar ik coach ze echt. Ik neem veel 
foto’s zelf en train ze om een goede muze te zijn. Ik leer ze lopen 
en hoe ze een fotograaf moeten lezen. Het is eigenlijk begonnen 
toen ik merkte dat het scouten me goed af ging. Ik stuurde 
modellen dan door naar bevriende agencies en hoorde daar nooit 
meer wat van. Toen scoutte ik in Italië een 15-jarige jongen en ik 
voelde me verantwoordelijk en ik wilde ervoor zorgen dat hij goed 
terecht kwam. Zo ben ik er eigenlijk opgekomen om een agency 
te beginnen. Het gaat goed. Dat klinkt niet heel down to earth, 
maar het is wel zo. De meesten kwam ik gewoon op straat tegen, 
anderen op Instagram. Sommigen hebben grote campagnes en 
covers gescoord.’

Hoe kijk je terug op jouw televisie werk? 
‘Ik stapte daar een beetje naïef in. Soms word ik herkend, dat is 
meestal in de zomer. De show werd ook in de zomer opgenomen 
en ik had toen een voorliefde voor tanktops. (lacht) Ik kan nog 
steeds niet geloven dat ik tanktops op televisie droeg! Ik was jurylid 
in Hollands Next Topmodel. Regelmatig kwam de producer naar 
me toe en fluisterde in mijn oor: ‘Philip, doe eens grappig, het is 

zo saai hier!’ Misschien zeiden ze dat wel tegen iedereen, maar ik 
ging toen los met grappen en drama en ik vond het te gek! 
Ik heb een fout gemaakt. Ik heb er geen spijt van, maar er was een 
shoot waarbij modellen in Brazilië naakt waren achter een soort 
scherm, het was verhullend, maar je wist dat ze naakt waren. De 
modellen waren onervaren en ik wist dat het niet ging werken. Er 
was een moment dat ik nogal gestresst was omdat het niet werkte 
en de producer kwam naar me toe om te vertellen dat één van de 
modellen haar ondergoed niet uit wilde doen. Ik ging naar haar 
toe om met haar te praten en vertelde haar dat het wellicht een 
probleem is. Dat stuk is er natuurlijk uitgeknipt. Het kwam op tv erg 
plat over, terwijl we er een heel gesprek over hadden. Die aflevering 
moest ze er ook uit. Het leek net alsof het daardoor kwam. Ik ging 
er een beetje vanuit dat mensen wel zouden begrijpen dat het stuk 
geëdit was, maar dat was niet zo. Er werden de meest vreselijke 
dingen over me geschreven. Ik denk dat het mijn carrière geen 
goed heeft gedaan.
Toen ze me daarna vroegen voor The Face werd me verteld dat het 
een ‘echte’ show zou worden over het modellenbestaan. Het harde 
werken, de teleurstellingen, de coaching... Dat interesseerde me 
direct en ik gaf me voor de volle 100%! Ook buiten de camera om. 
Ik had een groep van vijf modellen en ik ging ervoor! Ik was een 
steun voor de modellen en zorgde ervoor dat ze de juiste voeding 
en dergelijke kregen. Achteraf bleek dat het vooral een realityshow 
was.  Misschien naïef, maar voor mij was het een teleurstelling. Als 
ik weer televisie zou doen, zou ik zeker meenemen wat ik geleerd 
heb. Toch vond ik het een mooie ervaring. Ik vind het mooi om 
mensen te laten zien waar ze goed in zijn. Soms word ik nog 
herkend als Nigel Barker van America’s Next Topmodel, haha!’

Je doet zoveel verschillende dingen, waar krijg je het meeste energie van? 
‘Mijn fotografie. Dat is een belevenis op zichzelf. Het is heel 
diepgaand en ik hou ervan. Maar zeker ook de modellen. Ik vind 
het prachtig dat ik een verandering kan maken in iemands leven 
en ze iets mee kan geven. Mijn modellen komen uit verschillende 
werelden en ik ben blij dat ik ze bij mag staan en hopelijk het 
verschil kan maken.’ 



HEMD/BROEK/VEST JEREMY SCOTT
STRIK MOSCHINO

FOTOGRAAF: JOSH BRANDÃO
STYLING: JODY VAN GEERT
MAKE UP: ANNICK WOUTERS
MODEL: RICHARD DEISS / DOMINIQUE MODELS
MET DANK AAN LOCATIE: SERNEELS - BRUSSELS
TOTAL LOOK MOSCHINO

BOY TOY
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MUTS EN TRUI ESSENTIEL
BROEK BALMAIN - VERSO ANTWERPEN FULL LOOK MOSCHINO
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SHIRT MOSCHINO
BROEK EN TRUI ESSENTIEL

STRIK EN HOED MOSCHINO
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Jouw DJ carriere krijgt een heel andere wending, vertel!
‘Ik vind het te gek om in andere steden het LGBT nachtleven te zien 
en geinspireerd te raken. Ik was onderdeel van The G-Team, maar 
we gaan ieder ons eigen weg. Niet met ruzie hoor. Maar het is als een 
relatie waarbij je na jaren meer vrienden bent geworden dan geliefden, 
of in ons geval zusters. Je moet elkaar blijven inspireren en wij gingen 
ieder teveel onze eigen kant op. We draaiden veel op LGBT feesten, het 
was altijd heel erg leuk. Mensen vragen vaak of er iets mis is gegaan, 
maar dat is niet het geval!
Als soloartiest ga ik verder als Darling Peter en draai ik graag in de 
commerciële hoek: pop, house, classics. Ik draai graag op open- 
minded feesten. Als mensen bij elkaar komen op een Pride of een 
festival, doen ze dat omdat ze gelijkgestemden zijn en niet per se 
omdat ze dezelfde muzieksmaak hebben. Daarbij zijn daar vaak 
mensen in alle leeftijdscategoriën. Dat is veel breder draaien. Ik maak 
ergens graag een feest van en luister daarbij naar mijn publiek, dat is 
het belangrijkste. Vrolijk en uplifting, is hoe ik het graag zie!’

Je draait veel in het buitenland, hoe is dat?
‘Het zijn altijd een soort van mini-vakanties. Ik draai op best veel  
Prides. Vorig jaar stond ik op de World Pride in Madrid voor 20.000 
man, maar ook in het prachtige Bergen, een klein stadje in Noorwegen 
en ik vind de verschillen heel erg mooi om te zien. Een kleine  
Pride doet niet af aan een miljoenen-Pride. De boodschap blijft 
hetzelfde. Groot is niet altijd beter, er zijn altijd meer problemen 
bijvoorbeeld. In Bergen was het een kleine, lieve Pride die soepel verliep 
en waar de mensen heel happy waren. Maar bijvoorbeeld in Londen 
waren er vorig jaar anti-protesten van lesbiennes die vonden dat trans- 
gendervrouwen geen echte vrouwen zijn. Dat vind ik echt vreselijk om 
te horen. Als community moet je het juist voor elkaar opnemen en 
samenwerken. Samen sta je zoveel sterker.'

Wat vind je ervan dat mensen zich afvragen of de Pride nog wel nodig is?
‘Ik werk voor Pride Amsterdam en organiseer de evenementen 
op de Dam, Vondelpark en de social-media. Er is altijd heel veel 
commentaar op de Pride, maar er is ook een heel grote groep die het 
juist fantastisch vindt. Uiteindelijk is de boodschap van Pride groter 
dan ons allemaal, het gaat om gelijke rechten van alle mensen en daar 
zijn we nog lang niet! Ik vind het ook fantastisch om te zien dat er in 
de rest van Nederland kleine Prides beginnen, zoals in Rotterdam, 
Leeuwarden, Dordrecht en volgend jaar ook Zwolle. Hoe meer Prides, 
hoe meer er gestreden wordt voor gelijke mensenrechten. Wanneer je 
echt denkt dat een Pride niet meer nodig is, vraag ik me af of je wel 
goed bij je hoofd bent. We zijn lang niet zo openminded en tolerant 
als we in Amsterdam denken dat we zijn.  Dat was misschien vroeger. 
Er is altijd werk aan de winkel. Amsterdam is ook door veel steden 
ingehaald inmiddels. Zo was ik in Barcelona en voelde ik hoe relaxed 
er om werd gegaan met bijvoorbeeld homo’s. Je bent gewoon geen 
uitzondering en mensen letten niet zo op je. Als je alleen in het 
centrum van Amsterdam blijft, dan denk je misschien dat het wel 
meevalt, maar daar gebeuren ook genoeg dingen. Ik weet zeker dat 
ik het niet mee ga maken dat de Pride niet meer nodig is. Er zal altijd 
wel strijd blijven voor gelijke rechten. De Pride staat voor jezelf kunnen 
zijn. Hij is natuurlijk begonnen bij de Stonewall-protesten en het 
vijftigjarig bestaan daarvan wordt volgend jaar groots gevierd in New 
York. Je moet eens stilstaan bij wat er allemaal gebeurd is in vijftig jaar, 
maar er is nog zoveel meer nodig. Soms denk ik dat we in Amsterdam 
stappen terugdoen. De Pride is niet alleen maar feest. Het is ook veel 
voorlichting. Ikzelf kom bijvoorbeeld uit een boerendorp en had nog 
nooit een homo gezien als kind, alleen op tv.
Een tijdje terug veranderde de naam van Gay Pride naar Pride. Dit 
omdat lesbiennes, transgenders en bi’s zich niet kunnen identificeren 
met de term Gay. Er werd toen gezegd dat ‘de hetero’s er met de Pride 
vandoor gingen’. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als straight persoon 
ben je niet anders, je hoeft niet uit de kast te komen. Waar het wel om 
gaat is dat je samen sterk staat als community. De Pride is veel meer 

HET 
AMSTERDAM

VAN 

PETER 
VAN VUGHT

Als je graag in Amsterdam uitgaat, dan moet 
je haast wel van Peter gehoord hebben. Als 
DJ, event manager van de Pride en organisator 
van nog meer evenementen, zoals Superball, 
is Peter een nachtvlinder in een prettig jasje.
Hij stond aan de wieg van Club NYX, heeft 
zijn eigen radioprogramma ‘Beter Peter’ op 
Amsterdam FM en vertelt ons heel graag over 
zijn Amsterdam.
DOOR: ESMÉE BERKELAAR
FOTO'S: CYRIEL JACOBS

dan de parade alleen. Dat is het grootste event, maar er zijn ongeveer 
200 events tijdens de Pride week. Iets wat je niet mag missen is de Open 
Air Cinema. Op het Mecator Plein worden dan films getoond. En op 
de donderdag is er de Senior Pride, op de Nieuwmarkt. Daarnaast 
mag je Pride at the Beach ook niet missen. Dat is drie dagen lang in 
Zandvoort met allerlei feesten op het strand. Het is nog heel erg in 
ontwikkeling, maar nu al een groot succes.’

Amsterdam is zo veranderd. Eens of oneens?
‘Anno 2018 kun je Grindr niet meer de schuld geven wanneer mensen 
wegblijven op jouw feest. Amsterdam is een uitgaansstad waar je elke 
avond uit kunt gaan. Of het overal even druk is, is weer een ander 
verhaal. Ik vind het heel leuk om te zien dat er steeds meer alternatieven 
ontstaan. Natuurlijk praten mensen nog steeds over de IT en de Roxy, 
dat was een movement en tegelijkertijd ook de opkomst van house. Ik 
denk dat het ‘klagen over verandering’ wel van alle tijden is. Ik hoop 
dat we over twintig jaar zeggen: ‘Dat waren nog eens tijden!’ Het is heel 
erg lastig om een feest te organiseren, dus als mensen klagen dat er 
niks gebeurt, sta op en neem zelf het initiatief! Ik denk dat gaykroegen 
nooit zullen uitsterven, het zal er misschien iets rustiger zijn. Dat is ook 
omdat heel veel niet meer achter gesloten deuren hoeft te gebeuren, 
maar mensen zullen gelijkgestemden altijd blijven opzoeken.’

Waar moeten we heen?
‘In het weekend is er natuurlijk altijd genoeg te doen. Zo heb je in 
Club NYX altijd Saturgay. Club Church is fetish gericht, vooral voor 
mannen. Op donderdag is er Blue met een heel gemixt publiek, 
mannen, vrouwen, drags. Eigenlijk is Church op donderdag de meest 
'vrije seksuele' plek in Amsterdam en een heel mooi voorbeeld van 
jezelf kunnen zijn. Daarnaast is er eigenlijk altijd wel een tof dragfeest 
ergens te vinden. In drag zit zoveel werk, het is echt kunst. Het krijgt 
niet altijd het podium dat het zouden moeten krijgen. Als je de kans 
krijgt, kom dan op 11 mei naar Superball in Paradiso, een fantastische 
dragbattle waar talent een groot podium krijgt om hun kunsten te 
vertonen. Dit evenement staat ook helemaal in het teken van jezelf zijn. 
De deelnemers worden ook enorm aangemoedigd door het publiek, 
want als de meiden over de runway gaan, krijgen ze zoveel liefde terug 
vanuit het publiek, dat zelfs de meest onzekere meid zich beter gaat 
voelen.’ Er zijn elke week wel grote feesten in Amsterdam te vinden, 
van commercieel tot alternatief en daarom voor ieder wat wils. 
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WAT DRAAG IK 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

Met de feestdagen in aantocht heb je waarschijnlijk al verschillende keren je hoofd gebroken over wat 
je gaat aantrekken. Je wilt er hoe dan ook op je kerstbest uitzien. Met zoveel keuze in al die winkels kan 
een helpende hand je al een stapje dichter bij de juiste keuze brengen. Laat je begeleiden door ons 
team van modieus aangelegde redacteurs die jou maar al te graag de weg wijzen naar de perfecte 
feestdagen outfit(s).   
DOOR: DITTE VAN DONINCK

STRAK IN HET PAK MET DE SAMSOE 
SAMSOE HARLEY BLAZER
Een kerstlook zou geen kerstlook zijn 
zonder een blazer. De bordeaux Harley 
blazer van Samsoe Samsoe maakt van een 
casual outfit, een chique outfit. En daar 
bovenop is bordeaux ook nog eens een 
perfecte kleur tijdens de feestdagen! 

Verkijgbaar bij alle Samsoe Samsoe 
verkooppunten voor €319

IN KERSTSFEER MET DE KERSTIGE 
BROEK VAN SISSY BOY
Nog op zoek naar een stijlvolle broek in 
kerstsfeer? Wat dacht je van deze groene 
Chino broek van Sissy Boy? Comfy, stijlvol 
en heel kerstig! Leuk te combineren met 
een hemdje of koltruitje. 

Verkrijgbaar bij Sissy Boy voor €69,99

KLASSIEK CHIQUE MET DE DAS VAN 
SAMSOE SAMSOE
Toch meer voor een klassieke das dan voor 
de speelse bow tie? Deze geruite das van 
Samsoe Samsoe straalt een en al Christmas 
vibes uit. Superleuk om bijvoorbeeld een 
sober grijs of zwart pak minder saai te 
maken. 

Verkrijgbaar in alle Samsoe Samsoe 
verkooppunten

NOOIT TE LAAT OP JE KERSTFEEST 
MET HET GEORG JENSEN HORLOGE
De kleren maken de man, maar het horloge 
maakt hem af. Het horloge van Georg 
Jensen is klassiek en stijlvol. Perfect om 
jouw feest-outfit tot in detail af te werken. 
De Swiss-made beweging in het horloge 
levert een hoog niveau van technische 
prestaties en precisie.

Prijs op aanvraag

DE EXTRA TOUCH MET DE CAFÉ 
COSTUME BOW TIE
Wie echt fancy wil zijn, gaat voor de bow 
tie om zijn outfit af te maken. Speels en 
toch chique genoeg voor de feestdagen. 
De bow tie van Café Costume is sober 
met dat tikkeltje feestelijkheid. Perfect 
combineerbaar op een wit, grijs, 
donkergroen, bordeaux of blauw hemdje. 
Eigenlijk met zo goed als alle kleuren. Laat 
je fantasie de vrije loop!

Verkrijgbaar bij Café Costume voor €89

EEN OP MAAT GEMAAKT PAK VAN BUTCH TAILORS
Met een op maat gemaakt pak zit je tijdens de feestdagen 
altijd goed. Niets beter toch dan een man strak in het pak, 
right? Sinds 1956 maakt het Belgische merk Butch Tailors 
elk maatpak van top tot teen met de hand. Een belangrijke 
textielfamilie richtte het bedrijf op en later kreeg Dominique 
Vindevogel de gelegenheid om de naam en knowhow verder 
te zetten. Met de Traveling Tailor Service kan je Butch Tailors 
gewoon tot bij jou thuis laten komen om je te laten opmeten 
en je maatpak te passen. Samen met een van de stylingexperts 
kun je een keuze maken uit meer dan 700 stoffen en meerdere 
gepersonaliseerde opties om het pak van jouw dromen te 
kunnen dragen tijdens de feestdagen. 

Prijs op aanvraag
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MUST HAVE Party

H&M JACQUARDGEBREIDE TRUI €19,99

JE FAVORIETE
KERSTTRUI

De kerstperiode is niet af zonder een echte kersttrui. 
Lekker warm ingeduffeld onder een dekentje naast 
de open haard met een theetje en jouw favoriete 

Rudolftrui. Niets dat meer Kerst ademt dan dat 
beeld. Of wat dacht je van een foute kersttrui als 

cadeau geven? Speciaal voor jou zochten we de 
leukste kersttruien met de leukste prints, om jou een 

op-en-top kerstgevoel te geven. 
DOOR: DITTE VAN DONINCK

H&M GEBREIDE TRUI €19,99

PRIMARK X-MAS LAMA TRUI €16

PRIMARK X-MAS RUDOLPH TRUI €14

PULL&BEAR GRIJZE KERSTTRUI €29,99

ZARA JACQUARD SWEATSHIRT IN SPECIAL EDITION €49,95

JACK&JONES #SNOWFIE TRUI €29,99

RIVER ISLAND KERSTMAN TRUI €40

TOMMY HILFIGER FAIR ISLE TRUI €179,95

WE JACQUARDDESSIN TRUI €59,99

REGENBOOG OUD EN NIEUW 
Het nieuwe jaar wil je ingaan door dat te vieren op een locatie waar ze echt alles geven 
om van jouw avond een topavond te maken. In Bar de Regenboog in Rotterdam is ‘een 
topavond’ een standaardbegrip. Als je van een gezellig feestje houdt, beslist niet bang bent 
voor wat drukte en een disco-inferno echt helemaal jouw ding is, dan mag je feestcafé De 
Regenboog zeker niet overslaan. Vijf minuten lopen vanaf het Centraal Station en vijf 
stappen naast de Strano, kun je deze kleine maar supergezellige bar in de Van Olden-
barneveldstraat vinden. Om half negen ‘s avonds op oudejaarsavond kun je er naar een 
VIP-party (18+) waar je de hele avond door kunt drinken aan de open bar, met daarbij 
lekkere gerechtjes en fingerfood. Om klokslag twaalf uur is er een surprise entertaining ge-
pland, vergezeld van vuurwerk én gratis champagne voor iedereen. Ook de alom bekende 
miss Ada staat die avond voor je klaar. 
Tickets kosten €50 en kun je krijgen aan de bar van de Regenboog. Na middernacht is de entree gratis. 

REVELATION

Nog geen plannen om uit te gaan op 
oudejaarsavond en wel in voor een 
wild feestje? The Revelation party in 
Brussel is wild, heet, begint om tien 
uur ‘s avonds en duurt tot heel laat. 
Of moeten we zeggen vroeg? Iedereen 
met een fetisj is meer dan welkom om 
samen met zijn vrienden onvergetelijke 
herinneringen te schrijven. Normaal 
gezien mag iedereen binnen (gay, 
straight, lesbian, bi, trans, …), maar 
deze avond is het men only. Met een 
New Years Special om middernacht 
voor jou in petto en een geweldige  
line-up, is een avond vol spanning en 
plezier gegarandeerd. 
Tickets kun je kopen via 
revelation-party.com. P.S.: de afterparty 
gaat door in Sauna Macho. 

WOODPOP
In hartje Antwerpen, tussen de lichtjes van de Schelde en die van het Schipperskwar-
tier, ligt Cargo Club (voordien Red&Blue). Op oudejaarsavond vindt er het meest leuke 
gay-evenement van Antwerpen en omstreken plaats: WOODPOP. WOODPOP staat voor 
liefde, vrede en popmuziek. De gay-popmuziekparty, met een ambiance waar je maanden 
later nog over spreekt, voldoet aan al jouw guilty pleasures. In de line-up van elf tot twee 
uur ‘s nachts: Anita Summer, gevolgd door The Olsan Twins. By the way, om middernacht 
gratis champagne voor iedereen! 
Tickets en info via tibbaa.com.

OUT & NYX
In voor een house, r&b, hip hop, eclectic, 
urban oudejaarsavond? Club Nyx en Exit 
Café in Amsterdam slaan de handen ineen 
om een knallend oudejaarsfeest te organise-
ren. Met de naam Nyx in Wonderland kun 
je al raden wat het thema zal zijn. De vier 
verschillende ruimtes hebben elk hun eigen 
muziekstijl, voor iedereen wat wils dus. Met 
een line-up als Valentijn, Nanno, Phoenix 
Rhae en nog zoveel anderen, belooft het 
een fantastisch oudjaar te worden. Natuur-
lijk hoort er ook een dresscode bij: Wonde-
rer, Creature of the Night, Queen of Hearts, 
Mad hatter, Who the f*** is Alice, Jabber-
wock The white, black, green, purple, yel-
low or pink Rabbit, Caterpillar, Cheshire 
Cat, Flamingos, Hedgehogs, Chess piece, 
Curiouser and Curiouser, Tweedledum or 
Tweedledee, Playing Card, Off With Their 
Heads, Humpty Dumpty, Alice Dee, Tea 
Cup, Tea Time or Time piece. Wij zijn be-
nieuwd naar jouw keuze! 
Tickets vanaf €30 euro via clubnyx.nl
Wees er wel snel bij, want de tickets vliegen de 
deur uit.



VERSACE LA SCALA DEL PALAZZO
Coffee is served! In dit prachtige koffieservies 
van Versace. De porseleine kunstwerkjes 
uit de La Scala del Palazzo collectie 
zijn geïnspireerd op het palazzo van 
Gianni Versace in Milaan, meer specifiek 
op de marmeren trap die je naar zijn 
privékwartieren leidt. De collectie is perfect 
om tijdens de feestdagen je gasten na een 
heerlijk diner te voorzien van een gezellig 
kopje koffie of thee. 

Scala del Palazzo Rosa koffietas 
+ onderbordje  €185
Scala del Palazzo Verde theepot €545
Scala del Palazzo Verde suikerpotje €200

We love it all over! Want met de kerstdagen is trop nooit té. Luxe en 
glamour horen erbij, zeker wanneer je je tafel dekt. Bij lekker eten 
hoort namelijk een nog lekkerdere tafel. En moet je horen, zelfs al is 
je eten iets minder lekker dan verwacht, dan hebben je gasten nog 
altijd een prachtige tafel om achteraf over te praten. 

5 ITEMS VOOR EEN 
VERBLUFFENDE 
KERSTTAFEL

DOOR: DITTE VAN DONINCK

VERSACE CHAMPAGNE FLUTE 
Geen diamonds deze keer, wel kristal als 
a men’s best friend. Deze oogverblindende 
champagne-flutes van Versace uit de  
Medusa d’Or collectie zorgen voor een 
vleugje elegantie op je kersttafel. Stijlvol 
en uniek, want elk glas werd met de hand 
gemaakt en is daardoor nooit identiek aan 
een ander. 

Set van twee kristallen Versace 
champagne flutes €455

ROBERTO CAVALLI SERVETRING 
De mooiste servetring die we ooit gezien 
hebben? Deze van Roberto Cavalli! De 
initialen van Roberto Cavalli zijn een 
echte eyecatcher op je tafel. De servetring, 
volledig gemaakt in Italië en verguld met 
goud, is een essentieel onderdeel van je 
tafel. Nog een pluspunt? Je kunt hem 
combineren met eender welke kleur servet 
die je maar wilt. Roze? Rood? Groen? It’s 
up to you!

Roberto Cavalli monogram servetring €293

HERMÈS RALLYE 24 NAPKIN 
En jawel, we vonden de perfecte servetten 
om in de servetring te steken. Klassiek 
zwart in combinatie met het opvallende 
goud zorgen voor op-en-top kerstsfeer op 
je tafel. De Rallye 24 napkin van Hermès is 
gemaakt van linnen van de beste kwaliteit. 

Hermes Rallye 24 Napkin $100 (enkel 
verkrijgbaar in United States)

HERMÈS BALCON DU 
GUADALQUIVIR-VAAS 
In het midden van je tafel, met een 
prachtig witbesneeuwd bloemstukje, staat 
deze Hermèsvaas te pronken, omgeven 
door hulsttakjes. Zie je het voor je? Wij 
wel in ieder geval en we zijn er dol op. 
De robuustheid van de tekening, de 
levendigheid van de kleur rood en de 
rijkdom en verscheidenheid van het stuk 
maken het tot een prachtige tafeldecoratie 
tijdens de feestdagen. 

Balcon du Guadalquivir-vaas €785
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Hij voelde tot in de kleinste dingen dat hij niet geaccepteerd werd door zijn ouders. Was het omdat 
hij een ongewenst kind was of omdat het van jongs af aan al duidelijk was dat hij gay is? Jeffrey 
groeide op in homes en internaten en ging op zijn zeventiende op zichzelf wonen. Dat allemaal door 
een thuissituatie die wel uit een film lijkt te komen. Wanneer hij erover vertelt, vallen meerdere keren de 
woorden ‘raar’ en ‘bizar’. Alsof hij zelf niet kan geloven wat er allemaal gebeurd is. En toch klom hij met 
succes uit die situatie. Ik ben na het gesprek bij Jeffrey naar buiten gestapt met het grootste respect voor 
hem en zijn situatie.
DOOR: DITTE VAN DONINCK

& GAY
ONGEWENST

Ik groeide zelf op in een warm gezin. Oké, mijn ouders zijn 
gescheiden, maar ik ben de grootste gelukzak geweest, want tot op 
de dag van vandaag kunnen zij nog altijd goed met elkaar overweg. 
De scheiding is rustig en respectvol verlopen. Het was een ver-van-
mijn-bedshow: ouders die elkaar niet mogen, instellingen waar 
je je kinderjaren in doorbrengt en van het ene pleeggezin naar 
het andere hoppen. Tot ik Jeffrey ontmoette. Plots stond het heel 
dichtbij. 

‘In eerste instantie was ik al geen gewenst kind. Mijn vader en 
moeder ‘moesten’ trouwen, omdat mijn moeder zwanger was van 
mijn vader. Dat heeft hij haar en ook mij altijd verweten. Hij heeft 
mij nooit willen aanvaarden als zijn zoon. Wat mijn moeder betreft, 
zij heeft mij daar nooit echt in verdedigd, vind ik. Het was al vanaf 
mijn geboorte dat de situatie niet was zoals die zou moeten zijn. 
Ik kreeg ook geregeld een pak rammel, omdat mijn vader niets van 
mij moest hebben. Ik werd door niemand in de familie aanvaard. 
Toen bleek achteraf ook nog eens dat ik gay ben. Al van kinds 
af aan was dat duidelijk. Ik wilde altijd meisjeskleren aan, met 
poppen spelen; ik was geen echte jongen. Naarmate ik ouder werd, 
zag je dat ook in mijn bewegingen. Dat heeft de situatie alleen nog 
moeilijker gemaakt. Het was echt een hele rare situatie.’

Werd jou op de ene of andere manier als kind dan duidelijk gemaakt dat 
je niet gewenst was?
‘Ja, ik merkte dat aan veel dingen. Ik werd op alles achtergesteld. 
Ik heb nog een broer en een zus die binnen hetzelfde huwelijk 
geboren zijn, na mij. Maar zij werden helemaal anders behandeld 
en wel aanvaard. Als kind is het moeilijk daarmee om te gaan, want 

je denkt constant dat je iets verkeerd doet. Door de hele situatie 
ging ik in mijn eigen wereld leven. Tot mijn negende jaar woonde 
ik thuis. Daarna zijn mijn ouders uit elkaar gegaan en is mijn vader 
met mijn broer en zus vertrokken. Mijn moeder zat er mentaal 
volledig doorheen en ik werd naar homes en internaten gestuurd. 
Dat was heel moeilijk. Je gaat door de periode dat je je echt bewust 
wordt van je geaardheid, maar er is niemand waarmee je daarover 
kunt praten. Door de situatie thuis werd ik sneller zelfstandig en 
volwassen en heb ik een deel van mijn kindertijd overgeslagen. Ik 
werd aan mijn lot overgelaten, dus ik moest wel. Ik blijf me afvragen 
of het iets te maken heeft gehad met het feit dat ik ‘anders’ ben. 
Al zal ik dat nooit weten, want ik heb nooit de kans gehad dat te 
vragen.’

Hoe is het na die teuizen en internaten verlopen? 
‘Toen ik zestien was, ben ik naar een pleeggezin gegaan dat een 
restaurant had. Zij zagen mij eerder als een goedkope werkkracht. 
Overdag ging ik naar school, maar ‘s avonds moest ik helpen in 
het restaurant. Meestal was dat tot twee uur ‘s nachts en dan moest 
ik nog mijn huiswerk maken. Het gevolg? Mijn schoolwerk leed 
daar enorm onder. Ik viel altijd in slaap in de les. Nu klinkt dat 
allemaal precies of het uit een film komt (lacht). Ik deed Latijn en 
moderne talen, want ik was echt wel een goede student. Maar ik 
kon het niet meer opbrengen omdat ik zo moe was. Al met al ben ik 
niet geslaagd op school en ging ik op leercontract. Dat maakte dat 
ik fulltime moest werken in het restaurant. Ik ging een dag naar 
school en zes dagen werkte ik als een soort stagiaire. Die situatie 
vond ik echt niet oké, ik wilde niet dag in dag uit in dat restaurant 
werken. Uiteindelijk ben ik weggelopen. Ik heb al mijn spullen bij 

‘IK WERD DE 
VOLGENDE 
OCHTEND TOCH 
NOG WAKKER,  
DAT WILDE 
VOOR MIJ 
ZEGGEN DAT DIT 
HET NOG NIET 
WAS’
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elkaar gezocht toen mijn pleegouders niet thuis waren. Dat was 
heel stressvol, maar ik moest en zou daar ontsnappen. Ik was 
erachter gekomen waar mijn moeder woonde. Omdat ik niet beter 
wist en gewoon weg wilde, was dat de enige plek waar ik naartoe 
kon. Ik dacht ook: het blijft wel mijn moeder. Ik heb een taxi 
tegengehouden, daar al mijn spullen ingegooid en ben naar haar 
toe gereden. Ik kwam al huilend en nogal over mijn toeren bij haar 
aan en hoopte ergens dat de hele situatie achter de rug was en alles 
weer op zijn plek kon vallen. Maar blijkbaar had mijn pleegmoeder 
al aan de telefoon gehangen, want het eerste wat mijn moeder 
tegen mij zei was: ‘Jeffrey, hier kun je niet blijven.’ Dat heeft voor 
mij de definitieve knak gegeven. Ik kon er niet aan over uit dat 
mijn eigen moeder zoiets tegen mij kon zeggen.’

Weet je waarom ze dat zei?
‘Nee. Maar het was wel de druppel voor mij. Ik hoefde het ook 
niet meer te weten. Ik was toen net geen zeventien. Ik had wel wat 
spaargeld van de fooien die ik had gekregen in het restaurant. Dat 
had ik gespaard en dat was wel wat. Toen heb ik besloten om een 
appartementje te huren en alleen te gaan wonen in Antwerpen. 
Al mijn centjes had ik daar ingestoken. Ik had een job gevonden, 
maar de eerste maand kreeg ik niet op tijd uitbetaald, waardoor 
ik mijn huur niet kon betalen. Die huisbaas was zo smerig dat hij 
de sloten na een week al veranderd had, waardoor ik mijn eigen 
huis niet binnen kon. Ik heb toen drie weken op straat geleefd, 
tot ik mijn eerste loon kreeg en mijn huur kon betalen. Weinig 
mensen kennen mijn verhaal. Voor mij is dat ook verleden tijd. Een 
periode waar ik liever niet aan wordt herinnerd. Maar het was wel 
een zware periode, die nu eenmaal deel uitmaakt van mijn leven. 
Het was zo’n rare situatie, als ik eraan terugdenk.’

En weer vallen de woorden ‘raar’ en ‘bizar’. Jeffrey kan er zelf niet 
over uit hoe hij het geflikt heeft zijn hoofd boven water te houden, 
zie ik. Ik zit met de meeste bewondering tegenover hem naar 
zijn verhaal te luisteren. Zelf in het ongeloof dat zulke situaties 
zich voordoen. Ik betrap me op een soort van medelijden, maar 
al snel merk ik dat het eigenlijk respect is. Respect voor hoe 
hij nog steeds recht in zijn schoenen staat. ‘Ik ben me, na lang 
sparen, gaan bijscholen en ik ben nu make up artist van beroep. 

Voordat ik bij L’Oréal kwam, werkte ik voor 
Lancôme. Voor een van hun evenementen 
moest ik in het winkelcentrum in Wijnegem 
staan. Plots stond mijn moeder daar uit het 
niets voor mijn neus. Dat was ook meteen de 
laatste keer dat ik haar gezien heb. Dat was 
echt surrealistisch. Waarom? Je hebt zoveel 
opgekropte gevoelens die je naar haar zou 
willen uiten, gewoon uit frustratie. Gewoon 
de vraag: waarom? Ik kan mij niet voorstellen 
dat je je eigen kind zo aan de kant schuift. Dat 
je je eigen vlees en bloed zo laat vallen, dat 
begrijp ik niet. 

Nadat ik haar die dag gezien heb, is ze contact 
beginnen te zoeken via facebook, maar dat 
heb ik afgeblokt. Ik kon dat niet. Het lijkt me 
dat ze weer contact zoekt, gewoon omdat ze 
ouder aan het worden is en daarom schoon 
schip wil maken. Maar ik kon het niet. De tijd 
dat ik haar nodig had, was ze er niet voor mij. 
Ik heb nu mijn eigen leven opgebouwd, een 
leven zonder haar. Ik zit in een situatie waarin 
ik haar niet meer nodig heb. 

Na die ontmoeting ben ik wel ingestort. Ik 
ben in de drugs gevlogen om alles te vergeten 
en gevoelens te verdoven. Ik zat heel diep 

toen, ik wilde er eigenlijk zelfs een eind aan maken omdat het 
te zwaar werd. Ik had me opgesloten op een kamer in het Hilton 
Hotel en heb daar een overdosis pillen gepakt. Desondanks werd 
ik de volgende ochtend toch nog wakker, groggy weliswaar, maar 
dat heeft me aan het denken gezet. Dat wilde voor mij zeggen dat 
er toch nog iets positief zat aan te komen. Dat wilde zeggen dat 
dit het nog niet was. Daarna ben ik beginnen te herstellen. Dat 
heeft lang geduurd, maar ik ben er wel bovenop gekomen. Nu is 
dat hoofdstuk zo goed als afgesloten.

Wens je soms dat het anders was gelopen?
‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Stom hè? Aan de ene kant zou 
ik wel willen dat het anders was gegaan, maar aan de andere kant 
ook niet. Dat klinkt voor veel mensen raar. Deze situatie heeft mij 
gemaakt tot de persoon die ik nu ben en ik ben daar wel trots 
op. Ik ben gedwongen een sterke persoonlijkheid te creëren. Het 
is natuurlijk geen gemakkelijke situatie geweest, absoluut niet, 
maar ik denk wel dat ik stevig in mijn schoenen sta door al die 
gebeurtenissen. Ik kan situaties ook beter relativeren. 
Als ik eerlijk ben, heb ik het er soms nog wel moeilijk mee. Niet 
met het feit dat ik geen thuis heb, maar wel door het gevoel van 
eenzaamheid dat dat bij mij heeft gecreëerd. Binnenkort zijn de 
feestdagen, een periode waarin je wel even stilstaat bij wat je mist. 
Ik vind dat een donkere tijd, omdat je daarin gaat reflecteren over 
het afgelopen jaar en over je leven. Dat zorgt bij mij geregeld voor 
flashbacks die niet altijd aangenaam zijn. Het moeilijkste is dat je 
iedereen thuis ziet zitten, allemaal gezellig bij hun familie. Je wilt 
dan zelf graag ook iets doen, maar niemand kan natuurlijk, omdat 
ze zelf al een familiefeest hebben. Ik ben niet iemand die zichzelf 
uitnodigt, ik vind dat onbeleefd als je dat doet, dus ja: ik zit soms 
wel alleen. Gelukkig heb ik veel goede vrienden die mij weleens 
uitnodigen, zoals vorig jaar, bij hun familie. Dit jaar organiseer 
ik zelf iets voor Kerst met vrienden die vanuit Australië hier zijn 
komen wonen en nog niemand kennen. Dus dat gaat supergezellig 
worden. 
Weet je, mijn slogan is: Save the drama for the mama. Geen drama 
meer voor mij, het is wat het is en we gaan gewoon recht vooruit. 
We zien wel wat er komt.' 
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Bereiding
Stap 1: Maal het spek. Hak het sjalotje fijn en fruit het in boter. 
Hak de truffel en de salieblaadjes fijn. Schil de aardperen en kook 
ze in melk.
Stap 2: Meng het gehakt samen met het spek, het ei, het 
broodkruim, de sjalotjes, de gehakte truffel, de salie, de cognac 
en het vierkruidenpoeder. Breng nu op smaak met peper en zout. 
Kneed het mengsel totdat het een stevige massa wordt.  
Tip: in een keukenrobot gaat dat heel goed, maar met je handen 
kan het ook natuurlijk. Rol er kleine balletjes van en bewaar ze in 
de koelkast.
Stap 3: Plet de aardperen tot een puree en werk ze af met de boter 
en de room. Voeg er nog wat zout, peper en nootmuskaat aan toe 
om hem op smaak te brengen.
Stap 4: Bak de gehaktballetjes in boter tot ze goudbruin en gaar 
zijn en leg ze samen met de puree in mooie, kleine schaaltjes. 
Versier met peterselie, truffelschilfers en het bladerdeegkoekje.

Bereiding
Stap 1: Begin met de champignons. Meng de rode wijnazijn, de 
suiker en de peperbolletjes in een sauspan en breng aan de kook. 
Giet de saus over de champignons en laat twee uur marineren.
Stap 2: Maak nu de bloemkoolpuree. Verdeel die ¾ bloemkool 
in roosjes, doe ze in een pan en giet de room erbij. Stoof ze gaar 
op een zacht vuurtje. Giet de helft van de room af en mix wat nog 
in de pan zit tot een puree. Kruid hem naar smaak met zout en 
peper.
Stap 3: Verwarm de ovengrill voor. Leg het spek op een bakmatje 
en rooster het krokant in de oven. Bak de Sint-Jacobsnoten 1 à 2 
minuten aan elke kant in boter.
Stap 4: Lepel wat bloemkoolpuree op een bordje en trek er met 
de achterkant van een lepel een streep in (we maken er een 
kunstwerkje van). 
Stap 5: Leg nu de Sint-Jacobsnoot op op de bloemkoolpuree 
en leg het spekreepje ertegen. Leg er een aantal gemarineerde 
champignons bij en werk af met de Luikse siroop. 

Bereiding
Stap 1: Meng de zure room met de dille.
Stap 2: Gebruik een ronde koekjesvorm en steek 12 rondjes 
pompernikkelbrood uit.
Stap 3: Smeer een beetje zure room op de stukjes 
pompernikkelbrood en leg daar stukjes gerookte zalm op. 
Lepel een beetje zwarte kaviaar bovenop de zalm.
Stap 4: Garneer met een klein takje bieslook. 

EVERZWIJNQUENELLES 
MET TRUFFEL EN AARDPEERPUREE

SINT-JACOBSVRUCHTEN 
MET BLOEMKOOLPUREE

• 75 g boter (waarvan  
 25 g voor de puree)
• 2 cl cognac 
 
Kruiden
• Bladpeterselie
• 1 el gehakte verse   
 salieblaadjes
• ½ tl vierkruidenpoeder  
 Nootmuskaat
• Peper & Zout

Ingrediënten (12 stuks)
• 12 bladerdeegkoekjes
• 50 g broodkruim in    
 port geweekt
• 50 g mager spek
• 200 g everzwijngehakt
• 200 g aardperen
• 1 sjalot
• 1 el zwarte truffel
• 1 ei
• ½ dl room

Voor de champignons
450 g Enoki champignons
300 ml rodewijnazijn
6 el suiker
15 peperbolletjes

Ingrediënten (12 stuks)
12 Sint-Jabocsnootjes
12 spekreepjes
Luikse siroop
Boter

Voor de bloemkoolpuree
¾ bloemkool
600 ml room
Peper & Zout

POMPERNIKKELBROOD MET DILLECRÈME, ZALM EN KAVIAAR

Ingrediënten (12 stuks)
• 1 pompernikkelbrood
• 220 g verse gerookte    
 zalm
• 6 el zure room
• 4 el zwarte kaviaar
• 2 tl gehakte dille
• Bieslook als garnituur

GEGRATINEERDE OESTERS MET CHAMPAGNE 
À LA PIET HUYSENTRUYT

LUXE 
HAPJES

OM MEE UIT TE PAKKEN
Met de feestdagen mag het wel eens iets meer zijn. Een schaaltje vol luxe, een bordje 
om je vingers bij af te likken, het kan niet op. Natuurlijk is het gemakkelijk om naar een 
restaurant te gaan, zo bespaar je jezelf afwas, en natuurlijk is het gemakkelijk om een 
cateraar het werk te laten doen. Maar niets heeft zoveel charmes als zelf je hapjes maken. 
Pak met de feestdagen uit met deze zelfgemaakte, luxe hapjes. Succes gegarandeerd!

DOOR: DITTE VAN DONINCK

Bereiding
Stap 1: Hak het sjalotje fijn.
Stap 2: Open de oesters en vang het vocht op. Breng dat vocht 
aan de kook in een sauspan.
Stap 3: Giet de champagne bij het oestervocht. Doe er nu ook 
de fijngehakte sjalot bij en kook alles tot de helft in.
Stap 4: Voeg er naar eigen smaak het citroensap bij.
Stap 5: Neem de saus van het vuur. Laat afkoelen tot hij lauw is 
en giet er dan de room bij en roer de eierdooiers erdoor.
Stap 6: Maak de oesters los. Leg ze op een dubbelgeplooide 
aluminiumfolie (zo kun je de oesters erin duwen en vallen ze 
niet om) op de bakplaat en schep er de saus in.
Stap 7: Zet de oesters in de oven onder de grill en laat ze een 3 
à 4 minuten gratineren. 

Bereiding
Stap 1: Schil de appels en snijd ze in gelijke blokjes. Besprenkel 
met citroensap en stoof een minuutje aan in een klontje boter.
Stap 2: Snijd de vijgen doormidden en lepel het vruchtvlees 
eruit. Plet het vruchtvlees in een kom en meng de rode 
wijnazijn en de arachideolie erdoor. 
Stap 3: Leg op elk appelblokje een theelepel van de vijgenpasta 
en een dubbelgevouwen sneetje eendenborst. Prik vast met een 
satéstokje.
Stap 4: Werk af met een blaadje koriander en serveer de 
spiesjes met een druppel arachideolie.

Ingrediënten
• 24 oesters
• 150 ml slagroom 
 (min. 35% vet)
• Oestervocht  
 (vang je op als je de  
 oester opent)
• Champagne   
 (evenveel   
 als de hoeveelheid  
 oestervocht) 
• 2 ei-gelen
• Half sjalotje
• Sap van een halve  
 citroen

APPELSPIESJE MET VIJG EN GEROOKTE EEND

Ingrediënten (12 stuks)
• 12 sneetjes gerookte  
 eendenborst
• Anderhalve appel
• 6 verse vijgen
• 2 el rodewijnazijn
• 1,5 el citroensap
• Handje koriander
• 2 el arachideolie
• Boter
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DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

Ze staat te boek als de grootste ster van haar tijd, ze steunt ontelbare goede doelen 
en staat op de barricades voor gay rights. Ze won als enige dé drie grote prijzen in 
Amerika: het regende Emmy’s, Grammy’s, Golden Globes en ze mocht twee Oscars in 
ontvangst nemen. 
Een groot ego lijkt dan onvermijdelijk, maar is dat ook zo bij Barbra Streisand? 
Zelf is ze verbaasd over haar imago: arrogant, perfectionistisch, veeleisend en ze 
heeft altijd gelijk. Misschien ooit als ruwe diamant, stond ze model voor de, in haar 
geval veelgebruikte term, bitch. Jaren van therapie, haar leeftijd en haar huwelijk met 
James Brolin hebben de scherpe randjes eraf gehaald. Toch kent bijna niemand de 
kwetsbare kant van Barbra Streisand. Haar grote onzekerheden, haar podiumangst, 
haar strijdbaarheid. Ze was wild, maar nooit ongevoelig.

ONMOGELIJK,
MAAR

GENIAAL

  THE GAY ISSUE

MINI-BIO

Barbra Streisand
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Barbra is geboren als Barbara Streisand, haar wieg staat in Brooklyn. 
Haar jeugd is een ongelukkige, zou ze later zeggen. Barbra’s vader 
sterft na een auto-ongeluk als zij achttien maanden oud is. Haar 
moeder Diana lijkt zich niet anders te kunnen voordoen dan als 
kille, neerbuigende moeder. 

De plotselinge dood van vader Emanuel Streisand zet het leven 
van het jonge gezin volledig op zijn kop. Diana, Barbra en 
haar broer Sheldon trekken in bij hun grootouders, in een 
driekamerappartement waar Barbra op de bank in de woonkamer 
slaapt. Brooklyn is dan een volksbuurt: rokende, bierdrinkende 
mannen op straat, buurvrouwen kletsend met elkaar terwijl ze uit 
het raam hangen. Op haar zevende staat Barbra al bekend als het 
meisje dat zo mooi kan zingen en geen vader heeft. En zoals ze 
over zichzelf zegt: ‘Ik was extreem verlegen, vond mezelf lelijk en 
was thuis altijd zoekend naar bevestiging en liefde.’ Van opa Louis 
heeft ze ongetwijfeld haar fantastische stem geërfd, hij zong als 
Caruso, maar het was een man met buien. 

Vluchtroutes in haar ‘thuis’ zijn de kamer van haar broer en nadat 
haar moeder hertrouwde met een handelaar in tweedehands 
auto’s, het dak van het appartementencomplex. Daar steekt de 
kleine shikse vanaf haar tiende regelmatig een PallMall op, het is 
de plek waar ze haar moeder leert roken… ‘Vanaf mijn negende 
was ik een extreem wild kind, een dier bijna, mijn oma vond dat ik 
leefde alsof ik in brand stond. ‘Nee’ was geen antwoord.  ‘Nee’ was 
onacceptabel en dat is het nog steeds.’
Op zeker moment slaat ze compleet om, althans zo lijkt het. Op 
haar vijftiende vertrekt ze, alleen, naar New York, gaat boven een 
viswinkel wonen, deelt een flat met vrienden, gaat niet studeren. 

Weet en zegt dat ze beroemd zal worden en in de tijd dat Amerika 
de oorlog in Vietnam uitvecht, staat Barbra op hoge hakken, met 
strakke broeken en truitjes op het podium. 

Ze provoceert, vaak, uitbundig en veel. Eind jaren vijftig loopt 
Barbra graag rond met te weinig aan. Het gaat zo ver dat ze wordt 
opgepakt voor onzedelijk gedrag. Maar, zien de kenners ook al, 
ook al doet ze alles verkeerd, het pakt altijd goed uit. 

Haar huwelijk met acteur Elliot Gould temt haar niet. De twee 
krijgen zoon Jason, maar gaan na acht jaar uit elkaar. 
Barbra Streisand staat dan al twaalf jaar in de spotlights. Cis 
Corman, haar beste vriendin, zegt daarover: ‘Barbra is altijd een 
grote ster geweest en werd en wordt zo gezien, maar dat is ook 
altijd moeilijk voor haar geweest. Ze heeft totaal geen kapsones, 
zeker minder dan welke ster ook.’
‘Ruwe bolster, blanke pit’, zo omschrijven vrienden haar. Lastig, 
maar lief en zorgzaam ook. ‘Ze houdt niet van liegen en niet van 
peoplepleasers’, vertelt haar oud-manager en vriendin Sue Mengers. 
‘Mijn bijdrage aan Barbra‘s succes was naar mijn idee het feit dat ik 
haar kon jennen, haar op de huid zat. Ze heeft geen behoefte aan 
contante bevestiging. Als ze aan het werk is, wordt ze onbereikbaar 
en obsessief, maar De Ster is ze nooit. Geen streber, niet de actrice 
of zangeres die zegt ‘welke grote rol heb je voor me?! Or get me on 
Broadway!’ 

Is dit de Barbra Streisand die wij kennen van The Way We were, 
Funny Girl, The Way We Were? De diva bij Oprah met de eis komt 
dat de microfoonkop in dezelfde crèmetint wordt gespoten als de 
kleur van haar outfit?

Best friend Cis Corman ‘ontdekt’ in de jaren zeventig Madonna, 
belt Streisand met de mededeling: ‘Ik heb iemand gevonden die 
net is zoals jij was!’ Over de eerste ontmoeting met Madonna zegt 
Barbra zelf: ‘Je hebt sterren en diva’s en Madonna is daar erg goed 
in: ik ken het niet.’ ‘Ik herinner mij’, en dit zegt ze in de periode 
dat Madonna nog geen enkele hit heeft gescoord, ‘dat wij haar 
mee uit eten namen. Ze bestelde een hele vis! Het zou niet bij 
mij opkomen om een kreeft of grote steak te bestellen! Zou me 
oprecht afvragen of ze zich dat konden veroorloven! Een hele vis, 
wat een chutzpah, hysterisch. Ik zou dat nooit doen, en begrijp ook 
niet hoe wij op elkaar zouden lijken.’

Sue Mengers is Barbra Streisands manager in de jaren zeventig en 
tachtig, maar kent haar optredens vanaf the early days. Net als Cis 
Corman, ziet zij haar in Another Evening with Harry Stoones en 
The Insect Comedy. Het is de periode dat ook optredens in clubs 
aantrekkelijk zijn. 
The Showplace en de Lion zijn favoriet, Barbra. ‘Ik won mijn eerste 
talentenjacht in de Lion. Cis kwam aan het einde van een optreden 
en ik vroeg haar ‘Waarom zijn wij de enige twee vrouwen hier?’ Ik 
had totaal niet door dat de Lion een gaybar was…’

Deze ontmoeting is het begin van een ambivalente liaison. Of 
ze wil of niet, bewust of onbewust, ze stapt in de schoenen van 
Judy Garland, de popdiva wier carrière een megaboost kreeg van 
de gayscene. Kritiek ook hier: Streisand zou veel doen voor haar 
partij, de Democraten, maar veel te weinig voor gays aan het begin 
van de aidsepidemie.
‘Onzin, crapp’, zegt ze zelf op de aantijging van gayrights-
organisaties dat Bette Midler, Liz Taylor en Madonna er wel altijd 
stonden als ze nodig waren. ‘Ik geef ontzettend veel aan goede 
doelen, ook aan aids-organisaties. Bette en Madonna houden 
van optreden, Liz hield van speeches, ik niet.  Ik wil nog steeds 
graag het Broadway stuk The Normal Heart (over de horror van 
de aidsepidemie) verfilmen. Ik wilde en wil die film maken, omdat 
iedereen het
recht heeft om van welke ander dan ook te houden. Omdat ik strijd 
tegen iedere vorm van homofobie. We moeten dat met zijn allen 
doen, want helaas bestaat homohaat nog steeds - en neemt alleen 
maar toe.’ 
De Gay Times heeft niets dan lof voor Barbra: ‘Ze is een van de 
iconen die in de laatste decennia ons bestaan, onze manier van 
leven heeft vormgegeven.’

In dragqueen-shows is Barbra een groot voorbeeld. Daarom ook, 
zegt ze zelf lachend, ‘word ik als gay-icoon gezien; ik ben kennelijk 
makkelijk te imiteren.’
‘Maar’, antwoordt ze daarna serieus op de vraag waarom zij een 
icoon is, ‘ik denk dat het te maken heeft met iemand die overal 
tegenin gaat en tegen alle verwachtingen in, toch wint. Iemand die 
aan zichzelf twijfelt, aan haar uiterlijk en looks. Een Judy Garland 
die aan haar talent twijfelt en voortdured denkt aan zelfmoord….
Ik ben vanaf mijn eerste grote film Funny Girl als rare lelijke eend 
gezien en omschreven. Waarom is er altijd kritiek op mij? Waarom 
ben ik egocentrisch en veeleisend? En niet altijd werkend aan 
‘uitmuntend’, geef het beste wat je hebt?’

Streisand is een makkelijk doelwit, ze is anders, uitgesproken, de 
vrouw die alles heeft, maar ook weer niet.
Wat heeft ze niet? Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het ontbreekt 
haar aan zelfvertrouwen. Ze treedt sinds kort weer op, omdat er 
fantastische pillen zijn tegen plankenkoorts. ‘Ik wilde dat ik die 
dertig jaar geleden had gehad.’ Ze heeft sinds haar jeugd erkenning 
gezocht bij haar moeder. Op de vraag of zij een mooie baby was, 
antwoordde mama Diana: ‘Alle baby’s lijken prachtig. Maar kijk 
naar je zus, zij is nog steeds mooi en wat heeft het haar gebracht?’

‘DE PERFECTIONIST!’, 
STELT OPRAH IN 
EEN INTERVIEW. 
‘NEE’, ZEGT BARBRA 
ZELF, ‘HET DOEL 
MOET ALTIJD ZIJN: 
GEEF HET BESTE 
VAN JEZELF. MIJN 
PERFECTIONISME 
WORDT MINDER. IK 
ACCEPTEER DAT WAT 
HET UNIVERSUM MIJ 
BRENGT’
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Haar armen en benen te dun, haar stem niet zuiver, haar neus te 
groot, niet bestaand voor haar stiefvader, Streissands story. ‘Als je 
je als kind niet geliefd en gewaardeerd voelt, blijf je de rest van je 
leven zoeken naar erkenning’, zijn haar historische woorden. 

Er is geen mannelijk rolmodel in Barbra’s leven geweest en daar 
zit het geheim! ‘Mijn vader stierf toen hij 34 was, een geletterde, 
intelligente, welbespraakte man. Ik zocht een man als voorbeeld. 
In mijn rol als regisseur vond ik hem. Tijdens de regie van Yentl 
voelde ik dat ik als regisseur controle had, ik was het zelf, kon 
mezelf zo inzetten. Dat was een catharsis.
Nu ben ik milder, wijzer, heb meer zelfspot, het hoeft niet langer 
perfect te zijn.’

Er is een element in haar leven waarop ze altijd trots is: zoon Jason. 
‘Hij is een geweldige acteur, performer en schilder en ik wist lang 
niet dat hij zo’n geweldige stem heeft.’ Jason heeft nummers voor 
Barbra geschreven, met haar films gemaakt, ze hebben samen cd’s 
gemaakt en samen opgetreden. Jason verwerpt Barbra’s stelling 
dat hij tegen haar grote naam moest opboksen: ‘Zij is voor mij mijn 
moeder, geen stijlicoon, niet De Ster. I am my own man.’
Jason werkt nog steeds met en voor Barbra; de twee zijn dol op 
elkaar. Naast echtgenoot James Brolin, is hij de belangrijkste man 
in haar leven. Brolin is degene van wie wordt gezegd dat hij La 
Streisand rust en balans bracht. Wellicht speelde ook spiritualiteit 
daarbij een rol. Vanaf de New Age-tijd is dat Barbra’s drive. Dat 
horen we ook in de nummers die geschreven zijn door Jason Gould. 
Zijn laatste cd is voornamelijk geïnspireerd op de Twaalf Stappen 
van AA, een spiritueel programma. Zoon Jason zelf kampt niet met 
een verslaving, maar hij groeide op met AA en AlAnon vanwege 
zijn vader Eliot Gould. Een notoire gokker en zuipschuit. 

De familie Streisand-Brolin is hecht. Met de kinderen van James 
Brolin heeft ze een uitstekende band en organiseerde ze onlangs 
een babyshower voor de inmiddels geboren kleindochter, dochter 
van Brolin Junior. James zag zijn vrouw op de party, ‘en ineens staat 
daar de Jiddische grootmoeder, ik heb niets in te brengen.’
Brolin en Streisand hebben, als we dwepers mogen geloven, een 
turbulente relatie, zijn aan elkaar gewaagd, maar inmiddels meer 

'EN WAT IS ER MIS 
MET DE VRAAG 
'WAT VIND JE HET 
MOOISTE GELUID?'. 
MIJN ANTWOORD 
‘DAT VAN EEN 
ORGASME’ IS WAT 
ONGEBRUIKELIJK, 
MAAR WAAR. IK 
HAAT LIEGEN, 
IK KAN ELKE 
WAARHEID AAN, 
MAAR EEN LEUGEN 
NIET'

dan twintig jaar samen. Zij als lastige tante, hij als stoute bad boy.
Het stel woont afwisselend in California en Malibu, waarbij Malibu 
de voorkeur heeft. Daar hebben ze een enorme tuin, waarbij de 
van tweeduizend mijl verderop geïmporteerde tuinman na een 
paar weken gillend wegliep: ‘Barbra was ontzettend aardig, maar 
ze bemoeide zich overal mee, alles moest steeds weer opnieuw, niet 
te doen.’

Ze ontwierp en bouwde haar Malibu-tuinhuis zelf. ‘Ik heb 
geprobeerd iemand te vinden, maar niemand is zo geïnteresseerd 
in de details als ik zelf, haha.’
‘De perfectionist!’, stelt Oprah in een interview. ‘Nee’, zegt Barbra 
zelf, ‘het doel moet altijd zijn: geef het beste van jezelf. Mijn 
perfectionisme wordt minder. Ik accepteer dat wat het universum 
mij brengt. Compromissen sluiten in helder bewustzijn is heel 
bevredigend.’

Eckhart Tolles Kracht van het Nu, Wayne Dyer, Marissa Peer, 
Deepak Chopra, ofwel de goeroes van deze tijd, het zijn Barbra’s 
bakens. Al veel eerder, in het New Age-tijdperk, ging ze met een 
medium op zoek naar haar overleden vader. ‘Het was een tip van 
mijn zeer uitgesproken  aardappelen, vlees, groente-broer’. Hij was 
na een sessie overtuigd van de kracht van dit medium. De woorden 
‘Bar’(lees Barbra) ‘I am sorry’ en de naam van mijn vader, alsook 

een voorval later tijdens mijn terugvlucht waren flabbergasting. 
Zonder in te gaan op het Hoe, het heeft gemaakt dat ik de film 
Yentl ben gaan maken. 
Ik heb mij altijd sterk verbonden gevoeld met mijn vader en sinds 
die ervaring nog meer. Hij was een belezen man, leraar op de 
middelbare school. Betrokken ook, hij werkte in gevangenissen, 
gaf daar les aan jongeren. Ik ben zelf dol op studeren, ben enorm 
leergierig. Was en ben slim ook. Op de middelbare school vroeg 
men zich af waarom ik niet naar college ging, heb de highschool 
in twee jaar minder dan normaal gedaan. Ik wilde altijd al actrice 
worden, dat was mijn missie, mijn highschoolscriptie had als 
onderwerp Stanislavsky. 
Op de vraag of ze de Rare Vragen in het interview met Oprah niet 
ongemakkelijk vond, zegt ze: ‘Ik zeg ook makkelijk nee. En wat is er 
mis met de vraag ‘Wat vind je het mooiste geluid?’ Mijn antwoord 
‘Dat van een orgasme’ is wat ongebruikelijk, maar waar. Ik haat 
liegen, ik kan elke waarheid aan, maar een leugen niet.’

Barbra Streisand, ze kan glas laten breken met drie noten en een 
strofe, je hart laten huilen met haar teksten, ze heeft een keiharde 
waarheid en is uit gesproken politiek geëngageerd, een Democraat 
pur sang. Ze heeft op de barricades gestaan voor Hillary Clinton en 
is een brute opponent van Trump: ‘Hij is een boef, gemeen, een 
leugenaar, een charlatan. What’s wrong with America? ’
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Haar laatste cd Walls is puur en helder politiek getint en werd 
twee dagen voor de recente Amerikaanse midterm-verkiezingen 
uitgebracht. Een van de nummers, Don‘t lie to me, is een directe 
boodschap aan Donald Trump. Een aanval zelfs, met teksten als:

‘How do you sleep when the world keeps turning/
All that we build has come undone/
How do you sleep when the world keeps burning/
Everyone answers to someone …’

Bang voor weglopende fans, de Trump-aanhangers onder hen, is 
ze niet. Ze vroeg ooit in een volle zaal of de Republikeinen in het 
publiek hun hand op wilden steken. Dat was de helft! ‘De kunst van 
muziekmaken overstijgt politiek. Muziek maakt alles transparant.’
Ze kon het goed vinden met George Bush sr., was dol op senator 
John McCain. In Streisands woorden: ‘Je kunt het met elkaar eens 
zijn en juist daardoor kun je het oneens zijn.

De waarheid is erg belangrijk voor mij en om juist dát dagelijks 
verder te zien devalueren, is heel pijnlijk voor mij. Ik kan alleen 
doen wat ik doe en zal daar waarschijnlijk veel mensen mee tegen 
mij in het harnas jagen, maar als ze dat niet willen horen koop je 
de cd niet of luister je er niet naar. In het echte leven is de persoon 
Barbra belangrijker dan de artiest. I am a citizen, dat is mijn rol.’ 

Haar betrokkenheid is groot en beïnvloedt haar emotioneel. Ze 
ligt wakker van Trump, maar ook van de opwarming van de aarde, 
het klimaat, de toekomst van haar kinderen, van alle kinderen. Ze 
gebruikte ooit de woorden van de legendarische Martin Luther 
King: ‘Vrede kan niet worden bereikt met geweld, vrede bereik je 
met begrip.’ Een grote Streisand-waarheid, nog steeds.

‘Iemand stelde mij de vraag: waarom is Hollywood zo liberaal? 
Waarop ik antwoordde: een acteur of actrice leeft meestal even het 
leven van een ander, dat maakt dat wij betrokken zijn, ook politiek. 
Het is reflectie.

HERKENNING
Maar de aanslag op de Parkland School raakte mij net zo hard 
als de doden bij de Joodse Synagoge.  Het gevoel dat ik aan 
het laatste overhoud is: het zijn weer de Joden die het hebben 
gedaan. Deze keer was de reden voor de aanslag dat Joden 
immigranten en vluchtelingen zouden helpen.  Minderheden, dat 
is het woord, worden altijd bedreigd.’ Happy days are here again, het 
kwetsbaar gezongen WOII-nummer van haar cd Walls, is ook een 
understatement. Het is wat ze wenst voor de wereld, maar ze weet 
dat we daar nog lang niet zijn.

Dat is ook een van de redenen dat Barbra Streisand blijft treuzelen 
met haar biografie: terugkijken is pijnlijk en ze vindt het maar de 
vraag of het allemaal wel zo belangrijk is. Maar na meer dan dertig 
niet-geautoriseerde biografieën, waarin de plank vaak flink wordt 
misgeslagen, lijkt hij er nu echt te komen: de Enige Echte… van de 
hand van en met potlood geschreven, Streisand. Een tipje van de 
sluier: Barbra is nooit onzedelijk benaderd of betast, waarom weet 
ze niet. MeToo begrijpt ze zeker wel en ligt haar na aan het hart. 

Over het seksleven van Barbra Streisand kunnen we kort zijn: 
intens, actief en veel politieke minnaars. Er gonzen al heel lang 
geruchten rond over haar nacht in het Witte Huis met Bill Clinton. 
Andere hapjes van haar lijstje: Kris Kristofferson, Don Johnson, 
Omar Shariff, Liam Neeson, Andre Agassi en Pierre Trudeau. 
Zelfs de naam van Prins Charles valt her en der. 

James Brolin neemt uiteindelijk de trofee mee naar huis. Ze vullen 
elkaar aan, beiden goed gebekt, beiden familie mensen en beiden 
kennen ze Hollywood. 

A STAR IS BORN
A Star Is Born, heeft Emmanuel Streisand vast gedacht op 24 
april 1942, niet vermoedend dat zijn dochter daadwerkelijk De 
Grootste zou worden. Groots als stem, groots als mens, groots qua 
eigengereidheid en My Will Be Done. Barbra maakte de film ooit 
met tegenspeler Kris Kristofferson. 
De laatste remake van A Star Is Born heeft in de hoofdrollen 
niemand minder dan Lady Gaga en Bradley Cooper. Over hen 
heeft Streisand niets dan lof. Ze is zelfs gevraagd voor de regie van 

deze uitvoering, maar ze koos voor het maken van haar nieuwe cd. 

CARPOOL KARAOKE
Last but not least: Barbra Streisand en James Corden in Carpool 
Karaoke. Niet missen! Hilarisch, ontroerend, prachtig! 
In deze aflevering van Carpool vertelt Barbra heel relaxed te 
hebben gebeld met Apple-topman Tim Cook, omdat Siri haar 
naam verkeerd uitsprak…. Cordons mond valt open, waarna 
Barbra komt met de mededeling ooit Steve Jobs te hebben gebeld 
over een probleem met haar Macbook. Jobs luisterde geduldig en 
de legde de schuld bij Microsoft. Nerveus is ze niet naast James 
Cordon, ze zingt en …zingt. Waar ze goed in is. La Streisand.

Cordons mond 
valt open, 
waarna Barbra 
komt met de 
mededeling ooit 
Steve Jobs 
te hebben 
gebeld over 
een probleem 
met haar 
Macbook 
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CHAPEAU 
BORSALINO: 

161-JARIGE MET EEN DEUK ERIN…

DOOR: MARIO DE WILDE

Borsalino wordt volgens het Groene boekje met een kleine letter 
geschreven en wordt dus beschouwd als een soortnaam. De 
borsalino is genoemd naar Giuseppe Borsalino, een Italiaanse 
hoedenmaker die in 1857 een hoedenfabriek begon in het 
piepkleine Alessandria, onder de rook van Milaan. Borsalino 
maakte zijn hoeden uit het rughaar van konijnen uit Piedmont. 
Hij importeerde rubberlijm uit het verre India om de hoeden hun 

kenmerkende veerkracht te geven. De stijlvolle zwarte gleufhoeden 
waren vanaf het begin een groot succes. Over heel de wereld werden 
de hoeden een symbool van mannelijke viriliteit en stijl. Eigenlijk 
een beetje vreemd, want het was eenheidsworst troef in die dagen. 
Het summum van decadentie was al af en toe een lint in een andere 
kleur. In de sixties ging het snel bergafwaarts met de mannenhoed. 
Een heropleving kwam er in 1969 toen Jacques Deray de film 
Borsalino maakte met Alain Delon en Jean-Paul Belmondo in de 
hoofdrollen. De borsalinohoed werd gedragen door onder andere  
Al Capone, Humphrey Bogart, Michail Gorbatsjov, Michael  
Jackson, Harry Mulisch, zanger-producer Pharrell Williams en, 
jawel, in een onbewaakt moment ook door paus Johannes Paulus II.  
Schrijver J.W. Schotman schreef er voorwaar een gedicht over: ‘O, 
Vriend! Mijn borsalinohoed! Gij waart mij lief, gij stondt mij goed!   
Voor regen, wind en zonnegloed, hebt gij mijn droomzwaar hoofd 
behoed!’

VERBRANDEN DIE BEHA’S
Toch is het dragen van een echte borsalino weer hip. Althans, 
volgens Tim De Bruecker, zaakvoerder van de Gentse Chapellerie 
Gelaude. Eregouverneur en ‘Gentenoar’ Herman Balthazar 
droeg een borsalino, Karel De Gucht zet hem wel eens op, Elvis 
Pompilio oogst er internationale roem mee en voor de populaire 
Vlaamse hiphopper Brahim vormt hij een onafscheidelijke 
metgezel: de hoed lijkt onverhoeds zijn plaats weer in te nemen. 
Tim De Bruecker: ‘Niet dat het spectaculair is, maar ik zie nu dat 
de lichte panamahoeden voor de komende zomer weer vlotjes de 

deur uitgaan. Ik merk ook een ander publiek. De klanten van mijn 
grootvader waren 65-plussers, nu komen er mensen tussen de 20 
en 65 jaar binnen. Die brede leeftijdsgroep is onze hoop. Mensen 
die buiten komen willen zich vroeg of laat weleens tegen de felle 
zon of de bijtende kou beschermen. De borsalino is de juiste keuze 
om dit op een stijlvolle manier te doen. Nog iets, de babyboomers 
gaan niet langer stijf in het pak naar het werk. Een gemiddelde 
man staat tegenwoordig op, neem snel zijn ontbijt, gaat naar de 
garage, stapt in de auto, rijdt naar de hoofdstad, zet zijn wagen 
in een ondergrondse parkeergarage en gaat met de lift naar het 
kantoor. Waarom zou hij nog een hoed opzetten? Hij heeft zelfs 
geen jas meer mee.’ Trendwatcher Herman Konings vergeleek de 
zwanengang van de hoed met het verbranden van de beha voor de 
vrouwen…

HOED U VOOR NAMAAK
Tim De Bruecker tovert, tussen twee opmetingen door en met 
de lintmeter over de schouder, een doos tevoorschijn waarin een 
fraaie, elegante hoed schuilt. Alsof er een dure relikwie in zit, 
opent hij de doos. ‘Dit is zonder meer mijn mooiste hoed van het 
moment. Het is het zogenaamde Fedora-model van borsalino. 
Superlicht en uiterst dun, wat het productieproces juist moeilijk 
maakt. Sommige Aziatische landen proberen de borsalino na te 
maken, maar we zien van kilometers ver dat het nep is. Idem voor 
de kwaliteit. En het internetshoppen is ook niet bepaald een zegen 
voor ons. Een goede hoed voor een man komt in een twaalftal 
maten voor, die voor een vrouw slechts in zes maten. Je moet dus 
als specialist een grote voorraad van dit product hebben en juist 
dat aspect is onze troef. Onlangs kreeg ik hier een dure zakenman 
over de vloer. Hij had online in Zuid-Amerika een nieuwe borsalino 
gekocht en die paste van geen kanten. Alsof ik verwacht had dat 
die wel als gegoten zou zitten. Vergeet het maar! En of ik die hoed 
niet van hem zou willen over kopen. Tja…’

FAILLIET
Van de drie grote spelers op de hoedenmarkt blijft Borsalino 
ongetwijfeld de populairste. Die dankt zijn furore nog steeds aan de 
gangsterfilms en gelukkig blijft hij kwaliteitslabel trouw. De oude 
fabriek bestaat nog steeds, maar de productie is overgeheveld naar 
een onpersoonlijke betonnen fabriek, iets buiten Alessandria. Hier 
werken nog een paar tientallen mensen. Af en toe breiden ze hun 
lijn uit: dan komt er een uurwerk van borsalino op de markt, een 
andere keer een parfum. Panizza is ruim 25 jaar geleden failliet 
gegaan. Het label is opgekocht door een Toscaan, maar het zijn 
geen echte Panizza’s meer. De borsalino verliep het ook niet goed. 
In 2015 werd het merk ingelijfd door investeringsmaatschappij 
Haeres Equita. 

BLOEDEND ZWITSERS HART
Het lukte de nieuwe eigenaar echter niet het bedrijf winstgevend 
te maken en in december 2017 werd Borsalino door de rechter 
failliet verklaard. Het hart van de Zwitserse investeerder Phillippe 
Camperio bloedde en hij betaalde achttien miljoen euro aan 
Haeres Equita voor de merkrechten. Bij de veiling van de activa 
betaalde hij nog eens 6,4 miljoen euro voor het machinepark, de 
contracten met werknemers en de rechten op de Borsalino-winkels. 
In tegenstelling tot wat het straatbeeld toont, is er anno 2012 vooral 
vraag naar de klassieke hoed. Smal gerand en wat opstaand aan de 
achterzijde. Het type hoed waarmee Humphrey Bogart op de film- 
affiches verscheen. Die knalde tientallen slechteriken neer, vluchtte 
over daken en maakte diverse salto’s in regen en wind, maar de 
Borsalino op zijn hoofd verschoof geen millimeter. Kwaliteit dus. 
Als uitsmijter daarom deze oude wijsheid: ‘Menige kop is niet meer 
waard dan de hoed die erop staat…’ Ik zeg: een macraméwerkje 
van maken en inlijsten! 

Wie oude voetbalwedstrijden bekijkt, stelt in nostalgisch zwart-wit vast dat de supporters 
vrijwel allemaal een hoed droegen. Bezoeker of thuispubliek: iedereen was gezegend 
met een grijs of zwart hoofddeksel. Dat waren nog eens gouden tijden voor de Panizza, 
de Barbisio en de borsalino. Alle drie hadden ze Noord-Italië als bakermat. Borsalino 
vervaardigde, op het hoogtepunt rond 1920, alleen al twee miljoen hoeden per jaar. Er 
werkten drieduizend mensen in de fabriek en er werden 2700 verschillende modellen 
gemaakt. Maar het verval was even spectaculair, in zoverre dat er nu nog nauwelijks 
echte hoedenzaken zijn in de Benelux. 
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‘Ik identificeer mezelf als gay. 
Dat ben ik verplicht aan mezelf, 
om meer dan eens te zijn wie 
ik wilde zijn toen ik jong was.’ 
- Charlie Carver

‘Ouders moeten zich meer 
zorgen maken over wie hun 
kinderen zijn, dan zich iets 
aante trekken van wat de 
maatschappij zegt hoe ze 
moeten zijn.’ 
 - Neil Patrick Harris

- Jay-Z

‘Ik heb het altijd gezien als iets dat het 
land tegenhoudt. Wat mensen doen in 

hun huis, zijn hun zaken. Ze kiezen 
zelf van wie ze willen houden, wie 

dat ook mag zijn. Het discrimineren 
van same-sexkoppels is in geen enkel 
opzicht anders dan het discrimineren 

van zwarten. Discrimineren is 
discrimineren., zo simpel is het.

- Ricky Martin

‘Vroeger keek ik naar gays en maakte ik 
mezelf wijs dat dat niet was wie ik ben. Ik 

was beschaamd.' 

‘In een land waar we onze 
kinderen leren dat iedereen 

gelijk is voor de wet, is het 
discrimineren van same-
sexkoppels gewoon niet 

correct.’
 - Michelle Obama

‘Ik heb geen probleem met 
homoseksualiteit. Wel met 
de homoseksuele daden.’

- Rick Santorum 

 - Ellen Degeneres

‘Moeten we echt weten wie gay of straight 
is? Kunnen we niet gewoon allemaal van 
elkaar houden en oordelen over de auto 

waarmee ze rijden?’

- Jayden Smith

‘Ik wil jullie iets vertellen. Tyler 
wil het niet zeggen, maar Tyler is 
mijn motherfucking boyfriend. 

Dat is hij al mijn hele leven. 
Tyler, the Creator is mijn vriend 

verdorie! Het is waar!’ 

‘Ik ben een liberale atheïstische gay. 
Ik val onder meerdere categorieën 
waar mensen voor bidden. Dank jullie 
wel, maar stop met je tijd te verdoen.’ 
- Adamo Ruggiero 

‘Je weet dat je echt beroemd 
bent, wanneer de geruchten de 
ronde gaan dat je gay bent.’ 
 - Jared Leto 

GAYQUOTES
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DOOR: DITTE VAN DONINCK

Een goed horloge is een must voor iedere pols. Al sinds 1993 is de OMEGA Seamaster 
Professional Diver 300M een iconisch horloge dat menig polsonderarmen opsmukt. 
Niet alleen duikers, maar ook sterren en horlogeliefhebbers zijn fan van het model. 
De Seamaster Diver is vooral geliefd voor zijn design en onderwatertechnologie. Na 
25 jaar komt Omega met een gedurfde nieuwe collectie van de Seamaster Diver. 

HET LEVEN GAAT NIET 
OM TIJD HEBBEN, MAAR 

OM TIJD NEMEN

Met de komst van de nieuwe OMEGA Seamaster Diver onthult 
OMEGA een complete facelift met 14 nieuwe modellen waarvan zes 
in roestvrijstaal en acht in een mix van roestvrijstaal en 18-karaats 
goud. De facelift van de OMEGA Seamaster Diver ging verder 
dan alleen een nieuw jasje: OMEGA koos ook voor een nieuwe 
ambassadeur. 

Zoals het horloge dat hij draagt, voelt OMEGA-ambassadeur Daniel 
Craig zich duidelijk thuis in het water. Klaar om voor de vijfde 
keer 007 te spelen. De getalenteerde acteur ziet er van kop top tot 
teen als een gentleman uit, zelfs wanneer hij terug uit het water 
komt in een doorweekte smoking. De typisch Britse Bond is een 
legendarisch personage en,  bij dat imago hoort een legendarisch 
horloge. Daniel Craig droeg een OMEGA op het scherm in Casino 
Royale in 2006, maar de acteur was echter allang een fervent 
horlogeliefhebber, allang voordat hij die iconische rol op zich nam. 
Hoewel Bond stoïcijns, stoer en zelfs meedogenloos is, is Daniel 
Craig dat allesbehalve. Hij is een geaarde Engelse gentleman met 
een benaderbare stijl en toewijding aan sociale zaken. OMEGA is 
dan ook trots om dat het Daniel Craig een vriend te mag noemen 
en enthousiast dat hij het gezicht is van de nieuwe Seamaster Diver 
300M. 

- 25 JAAR OMEGA SEAMASTER PROFESSIONAL DIVER 300M -

Wat er dan nieuw is aan dat jasje van de OMEGA Seamaster Diver? 
Een grotere wijzerplaat en een Master Chronometer Calibre 8800. 
Dat tilt de nieuwe collectie meteen naar een hoger niveau van 
precisie, prestaties en magnetische weerstand. Elk detail aan het 
oude model werd onder de loep genomen om daarna onder handen 
te worden genomen. De iconische duikrand en de wijzerplaat 
van het horloge bestaan nu uit keramiek met de duikschaal in 
Ceragold ™ of wit email. Het meest in het bijzonder: OMEGA heeft 
opnieuw het golvend patroon gebruikt dat zo populair was bij het 
originele ontwerp, maar nu gegraveerd met laser,dat zo populair 
was bij het originele ontwerp. De achterkant van het model heeft 
een saffierglazen plaat waardoor je de METAS-goedgekeurde 
bewegingen kan zien. 

Je hoeft voor deze dit horloge absoluut geen duiker te zijn om het 
stijlvolle montuur om je pols te willen winden. Ben je dat wel? Dan 
is de Seamaster Professional Diver 300M perfect uitgerust voor 
jouw leven onder water.
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Seniorenkarren waarvan de bewoners net boven het dashboard 
uitkomen, Sjonnieblikken met foute velgen, hoerensloepen, 
truttenschudders voor gezonnebrilde blondines, Poolse modellen 
waarmee stoethaspels in Zeeman-textiel rijden en SUV-koppen 
voor de echte macho’s: nergens worden de clichés zo uitvergroot 
als in de autowereld. Idem voor de verkiezing waar we het nu over 
hebben. Waar de rest van de automedia voornamelijk bestaat uit 
male chauvinist pigs, laten ze in la douce France elk jaar hun roze 
kant zien, met onder meer aandacht voor de onvolprezen Gay Car 
of the Year-verkiezing. 

De award in regenboogtinten wordt elk jaar uitgereikt door de 
Franse gay-community Ledorga. Er wordt daarvoor een aantal 
criteria gehanteerd. Zo moeten deelnemende auto’s in Europa 

We kennen allemaal de verkiezing van de Auto van het Jaar, we weten waar de meest succesrijke autosalons 
georganiseerd worden en dat blitse zakenlui graag een dikke leasewagen onder hun kont hebben. Maar 
dat er ook zoiets als een jaarlijkse verkiezing van The Gay Car of the Year bestaat, is relatief onbekend. 
Afgelopen zomer vond in Parijs de veertiende editie plaats. Ledorga, de Europese federatie van homofiele 
automobielfans, wees de Mercedes-Benz E-Klasse Coupé aan als de opvolger van de Fiat 124 Spider…

JAWEL, HET BESTAAT…

LEDORGA KIEST 

AL 14 JAAR DE 

‘EUROPEAN 
GAY CAR 

OF THE YEAR’

DOOR: MARIO DE WILDE

worden verkocht en zijn busjes, met veel ruimte achterin, 
uitgesloten van deelname. Verder weten we niet waar de keuze 
exact op gebaseerd wordt of wat een auto precies gay maakt, maar 
dat doet er eigenlijk niet toe. 

GEEN AANPASSINGEN
Het gezicht van Ledorga is al jaren Dominique Leherre. Hij 
organiseert het hele jaar door verschillende gay-rally’s, meestal met 
oldtimers, waarvan de meeste plaatsvinden in Frankrijk. Maar hét 
absolute hoogtepunt is toch altijd in december. Dan organiseert 
Ledorga sinds 2005 de Europese verkiezing van European Gay 
Car of the Year. Dominique: ’Deze verkiezing werkt eenvoudig 
en gaat als volgt: voordat een auto voor nominatie in aanmerking 
komt, dient hij aan een aantal voorwaarden te voldoen. De eerste 

vereiste is natuurlijk dat hij nieuw is. Een deelnemend merk moet 
dit jaar tussen 1 januari en 31 december 2017 op de markt gebracht 
zijn. Alle soorten modellen mogen deelnemen: SUV’s, coupés, 
cabrio’s, stationcars of andere modellen. Bestelauto’s en modellen 
die voor diverse uitvoeringen enigszins zijn aangepast, worden 
van deelname uitgesloten. Omdat het om de Europese Gay Car 
gaat, worden alleen de modellen geselecteerd die in Europa op de 
markt komen. Dus uitgesloten zijn auto’s of merken niet ingevoerd 
of gedistribueerd worden in Europa.’

EXCLUSIEVE STEMMING 
Elk jaar (tussen 15 november en 15 december) worden de vele 
contacten van Ledorga per mail uitgenodigd hun stem te laten 
horen. Dat zijn er vele duizenden en er is slechts één stem per 

persoon mogelijk. De uiteindelijke winnaar en de volledige 
resultaten van de stemming op alle modellen worden elk jaar op 
15 januari via de website van Ledorga onthuld. De jury bestaat 
uit allerlei soorten mensen en dus niet louter uit journalisten 
of beroemde persoonlijkheden. Dominique: ’Het doel van 
deze jaarlijkse verkiezing is simpelweg de voorkeuren van de 
deelnemende contacten van Ledorga te leren kennen. Aan de 
exclusieve stemming nemen telkens zo’n vijfhonderd personen 
deel uit de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Niet 
dat we aan overschatting doen, maar de diverse automerken willen 
toch altijd wel graag verkozen worden.’

STRENGE CRITERIA
De criteria waaraan de genomineerden moeten voldoen, zijn vrij
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wel dezelfde als die bij een gewone autoverkiezing. Alleen door de 
aard van de juryleden kan het uiteindelijke verdict er heel anders 
uitzien dan bij een klassieke stemming. Om de award te winnen 
wordt gekeken naar:

•  Het design (de schoonheid van het lijnenspel) dat door de 
autofabrikant in de volledige serie wordt aangeboden;

•  De keuze van motor (van diesel tot de meest exclusieve 
benzine of andere brandstof);

•  De waargenomen kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
modellen van het merk;

•  De overeenstemming van het programma van het merk met 
de verbeteringen door de producent;

•  De eigen ervaring, zoals de ontvangst en beschikbaarheid 
van het automerk, accessoires en de gegeven informatie 
tijdens onderhandelingen bij aankoop van een nieuwe auto 
of occasion;

•  De goede of slechte ervaringen met de ontwerper van het 
automerk;

•  Positieve of negatieve impact door reclame via internet, 
televisie, radio, billboards of kranten en magazines;

•  Persoonlijke criteria die juryleden zelf goed kunnen 
beargumenteren.

HOMO TOURRALLY
Ledorga deed zijn inspiratie op bij Eurotour, dat al vroeg in de 
jaren ‘90 allerlei competities organiseerde waarin de meest 
homovriendelijke auto gekozen werd. Eurotour deed dat altijd 
in samenwerking met het CGCCR Nederland, de Britse GCCG, 
de GAC France en het Duitse QUEERLENKER. Enthousiast 
geworden door het succes van deze bijeenkomsten, startte Edouard  
Descamp met het organiseren van een homo tourrally. Dat gebeurde 
op tweejaarlijkse basis, altijd met Pasen op een exclusieve locatie 
in België. Googel ‘Pasen Run’ en je vindt meteen de verschillende 

steden waar het evenement zich afspeelde. Omdat het om een 
tweejaarlijkse rally ging, werd het jaar dat er niet gereden werd 
ingevuld met een verkiezing van de ‘Gay Auto van het jaar’. In 2005 
nam Ledorga de fakkel over en organiseerde de verkiezing van de 
meest blitse homobolide op jaarlijkse basis. 

FORZA ITALIA
Ook afgelopen zomer kozen gayfriendly autoliefhebbers de 
‘European Gay Car of the Year’. Er was een primeur, want de 
winnende bolide was voor het eerst in de geschiedenis een Duitse 
auto. Tot dit jaar waren het vooral Italiaanse, Franse en Engelse 
merken die de felbegeerde award als meest sexy auto voor gays 
won. ‘Yes, I’m gay’ was de slogan die de Duitsers hun ingezonden 
bolide meegaven. Wie straks mee wil gaan in dit verhaal, moet wel 
braafjes 46.000 euro ophoesten. Moraal: geluk is duur, het wordt 
met geluk betaald.

DE VOLLEDIGE LIJST ‘GAYBOLIDES’ 

2018: Mercedes-Benz E-Klasse Coupé
2017: Fiat 124 Spider
2016: Mazda MX5
2015: Ford Mustang
2014: Citroën DS3 Cabriolet
2013: Mini Roadster
2012: Citroën DS4
2011: Peugeot RCZ
2010: Fiat 500 Cabriolet (Bild)
2009: Alfa Romeo Mito
2008: Fiat 500
2007: Alfa Romeo Spider 
2006: Aston Martin DB9 Volante 
2005: Mini Cabriolet 

EPILOOG
Benieuwd naar de merken die wereldwijd het minst in de smaak 
vielen? Welnu, dat waren de Chrysler Grand Voyager, Citroen 
Berlingo, Honda Accord, Hyundai i10, Hyundai i30 CW, Infiniti 
EX37, Infiniti FX, Infiniti G37, Mazda6 Fastwagon, Mitsubishi 
Lancer Sportback, Opel Agila, Peugeot 308 SW, Peugeot Partner 
Tepee, Renault Grand Modus, Renault Kangoo, Skoda Fabia 
Combi, Subaru Forester en de Toyota Land Cruiser. Altijd handig 
wanneer je straks naar een autodealer op zoek gaat… 

'AAN DE EXCLUSIEVE 
STEMMING NEMEN 
TELKENS ZO’N VIJFHONDERD 
PERSONEN DEEL UIT DE 
BENELUX, FRANKRIJK, 
DUITSLAND EN GROOT-
BRITTANNIË. NIET DAT WE 
AAN OVERSCHATTING 
DOEN, MAAR DE DIVERSE 
AUTOMERKEN WILLEN 
TOCH ALTIJD WEL GRAAG 
VERKOZEN WORDEN’

 

OMEGA SEAMASTER
De Omega Seamaster Diver 300M is een 
stijlvol horloge dat al sinds 1993 heel 
wat polsen versiert. Vijfentwintig jaar 
nadat het eerste horloge verkocht werd, 
is er nu een nieuwe collectie. Omega 
geeft de Seamaster een volledige make-
over met veertien nieuwe modellen, 
waarvan zes in roestvrijstaal en acht in 
een mix van roestvrijstaal en 18-karaats 
goud. De Diver 300M kreeg een Master 
chronometer kaliber die de collectie 
onmiddellijk naar een hoger niveau van 
precisie tilt. Ambassadeur van dit model 
is niemand minder dan Bond, James 
Bond, acteur Daniel Craig. Als fervent 
horlogeliefhebber draagt hij dan ook in 
alle Bond-films zijn Omega Seamaster. 
Nog op zoek naar een kerstcadeau voor 
je man, vriend of vader? Niets beter dan 
dit degelijke, authentieke horloge als je 
het ons vraagt.

KRONA- WIE?
Kronaby’s! De exclusieve smarthorloges 
zijn een knipoog naar de klassieke horloge-
maaktraditie, gecombineerd met de heden-
daagse vraag naar moderne slimme tech-
nologie. Deze nieuwe generatie horloges 
brengt naadloos wereldleidende techniek 
en state-of-the-art Scandinavisch design sa-
men. De collectie bestaat uit vier klassieke 
lijnen - Apex, Sekel, Nord en Carat - en vijf-
tig verschillende uitvoeringen, elk met zijn 
eigen karakteristieken. De Kronaby-tech-
nologie is in eigen huis ontwikkeld door de 
beste software- en hardware-ingenieurs in 
Zweden en biedt eindeloze mogelijkheden. 
Samen met de Kronaby-applicatie biedt 
het horloge functies als gefilterde meldin-
gen, automatische tijdzone, stil alarm, Get 
Moving, muziekbesturing via bijvoorbeeld 
Spotify, camera-afstandsbediening en ti-
mer. Alles zorgvuldig gekozen en ontwor-
pen om de gebruiker verbonden te hou-
den, maar niet af te leiden.
Horloges via kronaby.com en in geselecteerde 
winkels in heel Europa; sinds oktober ook in 
Nederland, de VS, Canada, Japan en de Verenigde 
Arabische Emiraten. Vanaf €295.

DON’T LEAVE IT UNSAID
De meest belangrijke, doorslaggevende emoties die onze relaties definiëren, blijven 
vaak onuitgesproken. Om die gevoelens onder woorden te brengen, werd juwelenlabel 
Unsaid Library in het leven geroepen. Het nieuwe merk ging wereldwijd op zoek naar 
archetypes van emoties en vertaalde deze in elf draagbare collecties in edele materia-
len. Ben je nog op zoek naar een betekenisvol cadeau voor je moeder, zus, oma of beste 
vriendin? Dan zijn de juweeltjes van Unsaid Library exact wat je zoekt. Met een ‘biblio-
theek aan emoties’ heeft Unsaid hoe dan ook de emotie die jij wilt overbrengen. Onder 
andere Beautiful Tear, Shoreline, Symphony, Afterglow, Soar en Nest maken deel uit van 
die bibliotheek. De boodschap is geheel uniek per collectie. De Parallel-collectie vertelt 
bijvoorbeeld hoe twee mensen er steeds voor elkaar zijn, zonder elkaar te kruisen of 
dwarsbomen. De Afterglow-collectie staat dan weer voor ‘wat wij deelden, was beeld-
schoon’. Op die manier kun je een geliefd persoon jouw onuitgesproken emotie cadeau 
doen op een tastbare manier. De collectie bestaat uit juwelen die volledig gemaakt zijn 
uit edele materialen. 
De juwelen zijn verkrijgbaar via unsaidlibrary.com en kosten tussen de €500 en €3000.

OH MY GOT
Oh My Got is een creatie van David Gotlib. 
Als diamantair van de derde generatie 
staat David Gotlib tegenwoordig aan het 
hoofd van een bloeiende onderneming 
gespecialiseerd in edelstenen. Al jaren 
droomde David van een exclusieve 
accessoirelijn voor mannen en in 2017 
lanceerde hij Oh My Got, een merk van 
unieke, luxueuze manchetknopen. Elk 
paar manchetknopen van Oh My Got 
wordt in Antwerpen helemaal met de hand 
vervaardigd door ervaren ambachtslui. 
Het zijn dan ook uitzonderlijke juweeltjes, 
ingelegd met zorgvuldig uitgezochte 
diamanten. Het team van Oh My Got 
besteedt de grootste zorg aan elke stap in 
het productieproces. Zo kan het garant 
staan voor een feilloze kwaliteit, die 
het resultaat is van een ongeëvenaarde 
vakkennis. In het bijzonder garandeert 
het team de ethische herkomst van 
zijn diamanten en de integriteit van de 
bevoorradingsketens. De diamanten 
en edelstenen worden aangekocht met aandacht voor hun herkomst en uitsluitend 
verwerkt door ambachtslui in een gezonde, goed georganiseerde productieomgeving.  
Voor de feestdagen komt Oh My Got met een speciale feesteditie manchetknopen.
Verkrijgbaar via ohmygotcufflinks.be, Diamond Bubbles €5100.



VAN EEN SUV GESPROKEN
SUV’s zijn vandaag de dag niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ze stralen klasse en stoerheid uit. 
Door hun onnoemelijke populariteit zal het aanbod aan Sports Utility Vehicles de komende jaren alleen 
maar groter worden. Ferrari werkt aan een SUV en ook Rolls-Royce komt met een hoog vlaggenschip. 
In dit artikel schotelen we je de mooiste SUV’s voor zonder opties. Voor die laatste kun je er in sommige 
gevallen gerust 20 mille bij optellen. 

DOOR: DITTE VAN DONINCK

CADILLAC ESCALADE ESV PLATINUM 
– €192.720

Cadillac is het oudste Amerikaanse 
automerk na Buick en wereldwijd behoort 
hij tot dezelfde categorie. De alom bekende 
innovatie, hoge kwaliteit en luxe die 
Cadillac uitstraalt, zijn key in de Escalade 
ESV Platinum. De Platinum is het topniveau 
bij het trimmen in de Cadillac Escalade ESV-
lijn en omvat exclusieve standaardfuncties, 
zoals intrekbare treden met elektrische 
aandrijving en 22-inch wielen. De auto 
heeft een benzinemotor en levert een 
maximumvermogen van 426 pk.  

MERCEDES-AMG GLS 63 4MATIC – 
€215.373

Fascinatie en efficiëntie passen perfect 
bij de Mercedes-Benz GLS. Bewijs: 
de benzinemotoren doen hun werk 
met buitengewone verbruikswaarden 
bij ongebreideld rijplezier. En ook 
de dieselmotor brengt sportiviteit en 
moderniteit samen. Dankzij talrijke 
beschikbare standaarduitrustingen en 
opties belichaamt de GLS zowel op de weg 
als op ruwer terrein in alle situaties rust 
en beheersing. Met de 588 pk trek je in 4,9 
seconden op van 0 tot 100 km/u. 

LAMBORGHINI URUS – 
€278.844

Voor het een super-SUV werd, 
was de urus, een uitgestorven 
runderras, vooral bekend om 
zijn vet waarin stukjes everzwijn 
gebakken konden worden. Door 
zijn prijs is deze Lamborghini 
voorbehouden aan de elite van 
onze samenleving, maar afgezien 
van die financiële overwegingen 
heeft de Urus veel te bieden. Zijn 
look is hypermodern en laat geen 
twijfel bestaan over zijn oorsprong. 
Hij heeft de prestaties van een 
supersportwagen, de luxe en ruimte 
van een limousine, de koffer van 
een break en de offroadcapaciteiten 
van een terreinwagen.

BENTLEY BENTAYGA W12 – €285.957

Voor deze blubber-Bentley trok het merk 
de vertrouwde 6.0 W12 biturbo uit het rek 
en verdraaide hier en daar een boutje 
en een schroefje. Het resultaat is een 
vermogen van 608 pk en een koppel van 
900 Nm. Zo jaag je de 2,2 ton aan staal, 
leer en aluminium in 4,0 seconden van 0 
naar 100 km/u en door tot een top van 
300 km/u. Daarmee is het officieel de 
koning der SUV’s, enkele gemodificeerde 
tuning-scheten daargelaten. 

ROLLS-ROYCE CULLINAN – €415.255

Rolls-Royce heeft zijn eerste vierwiel-
aangedreven auto en het is een bijzonder 
grote luxe-SUV geworden. De Rolls-
Royce haalt een elektronisch afgeregelde 
topsnelheid van 250 km/h en hij trekt 
op tot 100 km/h in 5,2 seconden. Zijn 
WLTP-normverbruik varieert afhankelijk 
van uitrusting en wielen tussen de 22,4 
en 21,9 l/100 km in de stad, 11,0 en 10,9 
l/100 km op de weg en ligt bij 15,0 l/100 
km gemiddeld op een CO2-uitstoot van 
341 gr/km.
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DUURSTE JACHTEN 
TER WERELD

5. HISTORY SUPREME - €4,2 MILJARD
Gezien de prijs zou je denken dat het hier om 
een gigantisch jacht gaat met tien zwembaden, 
een overvloed aan jacuzzi’s en meer dan twee 
helikopterplatformen. Niets is minder waar. 
Zijn prijskaartje heeft de History Supreme te 
danken aan al het goud en platina dat er bij het 
vervaardigen van het jacht aan te pas is gekomen. 
Het jacht is volledig bekleed met puur goud en 
platina, honderdduizend kilogram om precies 
te zijn. Een dun laagje goud bedekt de bodem 
van het schip, het dek, de railing, trappen, 
eetkamer en zelfs het anker. Maar laten we 
het ook hebben over de verborgen parel in het 
jacht. De master-bedroom is voorzien van een 
muurwerk van meteorieten, een beeld gemaakt 
van T-rexbotten, een AquaVista panoramisch 
muuraquarium van 24-karaats goud en een 
drankfles met een 18,5-karaats diamant 
ter waarde van maar liefst 42 miljoen euro. 
Buitensporige luxe? Een beetje maar, hoor. 
Niet gek dus dat uit onderzoek achteraf bleek 
dat de eigenaar alles verzonnen had. Een boot 
met honderdduizend kilo aan goud zou nooit 
kunnen drijven. Toch zijn wij wel een beetje fan 
geworden van het jacht en hopen stiekem dat er 
ooit een echt exemplaar gemaakt wordt! 

Wanneer we eens wat extra geld hebben, kunnen 
we het vaak niet laten om onszelf eens te verwennen. 
Een nieuw kleedje of de nieuwste iPhone? Wie 
zwemt in het goud kiest liever voor een luxe jacht. Een 
van de voertuigen die de meeste macht uitstralen en 
een duidelijk symbool zijn van rijkdom en welvaart. 
Dit zijn de vijf meest luxueuze jachten ter wereld.

DOOR: DITTE VAN DONINCK

1. DUBAI - €330,5 MILJOEN
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de minister-president 
van de Verenigde Arabische Emiraten en heerser van het Emiraat 
Dubai, mag zich met trots eigenaar noemen van dit luxe jacht. Het 
jacht is het op twee na grootste ter wereld met ruimte voor meer 
dan 115 gasten. Uitgestrekte ligweiden, jacuzzi’s en een zwembad 
met handgemaakt tegels. Wij zien onszelf al heerlijk vertoeven 
op het jacht, in de Arabische zon met een cocktail in de hand 
en een butler die bij de kleinste vingerknip klaarstaat. Ook het 
interieur van de Dubai is een kunstwerk op zich en komt volledig 
van de hand van Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
Handgemaakte mozaïeken en een wenteltrap met glazen treden 
die van kleur veranderen, bijna te mooi om waar te zijn. Natuurlijk 
heeft de Dubai ook een helikopterplatform dat helikopters van wel 
9,5 ton kan houden. Het ene luxe voertuig bovenop het andere. 

2. SUPERYACHT A - €400 MILJOEN
Geen immens groot jacht, wel een immens futuristisch jacht. Het 
zou de bad guys van James Bond niet misstaan. Acht dekken en 
een onderwater-observatiearea. Klinkt luxueus, niet? Over het 
interieur is heel weinig bekend. Eigenaar Andrey Melnichenko is 
gesteld op zijn privacy. Lekker mysterieus en waarschijnlijk eens 
zo luxueus! 

3. AZZAM - €613,7 MILJOEN
We blijven nog even tussen alle rijkdom in de 
Arabische Emiraten, want ook Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nayan, president van de Verenigde 
Arabische Emiraten en emir van Abu Dhabi, 
bezit een van de duurste jachtschepen in de 
wereld. Het meest indrukwekkende aan het 
jacht is niet zijn prijskaartje of extravagante 
interieur, maar de grootte. Met zijn 180 meter 
lengte staat de Azzam te pronken bovenaan 
het lijstje van grootste jachten ter wereld. 

4. ECLIPSE - NAAR SCHATTING €1,1 
MILJARD
Eclipse is eigendom van een van de rijkste 
mensen ter wereld, de Russische zakenman 
Roman Abramovich. De exacte prijs van het 
drijvende juweel is onbekend. De schattingen 
zijn gebaseerd op de buitensporig luxueuze 
eigenschappen van het jacht. De Eclipse 
heeft maar liefst twee helikopterplatformen, 
een onderzeeër, 24 gastenverblijven, twee 
extravagante zwembaden, bubbelbaden en 
een discotheek. Maar het speciaalste aan het 
jacht is zijn beveiligingssysteem. De Eclipse 
is voorzien van een raketafweersysteem, 
indringer-detectiesystemen en zelfs een anti-
paparazzisysteem, dat voorkomt dat er foto’s 
worden gemaakt door met licht rechtstreeks 
in de lens van de camera te schijnen. Zeventig 
bemanningsleden staan elke dag klaar om 
het jacht waar dan ook naartoe te varen, te 
bedienen en het jacht te onderhouden. Luxe 
is in geval van dit jacht een understatement. 
Heerlijk toch?
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EXCLUSIEVE 
LUXE REIZEN
We ontsnappen even aan alle drukte van de feestdagen. Hoewel de feestdagen hun charmes hebben, 
moeten we toegeven dat we er achteraf nogal moe van kunnen zijn. Er even tussenuit en ontspannen in 
pure luxe is dan ook meer dan welkom. We nemen je mee naar de meest luxueuze reizen met de meest 
idyllische stranden, de meest sprookjesachtige zonsondergangen en de meest adembenemende uitzichten. 
DOOR: DITTE VAN DONINCK

Op Kangaroo Island, gelegen voor de kust van Zuid-Australië, 
vind je ongerepte natuur, een diversiteit aan diersoorten en een 
van de meest mooie luxelodges van Australië: Southern Ocean 
Lodge. Gebouwd op de rand van een klif, lijkt de lodge te zweven 
boven Hanson Bay. Je vindt er een unieke mix van natuur en 
luxe, op een eiland dat voor eenderde bestaat uit beschermde 
natuurgebieden. Southern Ocean Lodge ligt bovenop een klif en 
geeft je dus magnifieke uitzichten over de oceaan en de wildernis 
van het eiland. Elke lodge heeft panoramische ramen voor het 
ultieme uitzicht. Je lijkt wel in een andere wereld te zitten tussen 

ANTARCTICA
Op 14 december 1911 bereikte Roald Amundsen als allereerste de 
Zuidpool. Hij schreef: ‘Glinsterend wit, stralend blauw, ravenzwart 
- in het zonlicht ziet het land eruit als een sprookje. Rijen spitsen 
en pieken vol scheuren, wilder dan enig land op aarde, ligt het 
daar, nimmer aanschouwd, nimmer betreden.’ Klinkt de moeite 
waard om eens met eigen ogen te zien, niet? Met Ocean Wide  
Expeditions kun je alle parels van de Zuidpool ontdekken op 

FRANS POLYNESIË - THE BRANDO
Waar kun je beter tot rust komen dan op een privé-eiland in een 
uniek, luxe resort? The Brando ligt op een van de adembenemende 
privé-eilandjes van de Atol Tertiaroa en is omgeven door een 
prachtige lagune. Wat denk je van een villa met eigen zwembad en 
directe toegang tot een stralend wit privézandstrand? Niet slecht, 
hé? Het eiland krijgt ook regelmatig bezoek van zeeschildpadden, 
manta’s en exotische vogels. Een dagje zwemmen tussen de  
manta’s is zeker een aanrader. Dineren kan bij het intieme  

fine dining restaurant Les Mutinés waar Guy Martin 
een menu biedt met dezelfde aandacht voor smaak en 
kwaliteit als het 2-Michelinsterren restaurant Le Grand 
Véfour in Parijs. In Te Manu-bar geniet je van een 
schitterend uitzicht op de lagune. In de verschillende 
privézitjes tussen de boomtoppen kun je wegdromen 
met een romantische cocktail bij zonsondergang. 
- Prijs op aanvraag

die ongerepte natuur. De fauna en flora van het eiland leren 
kennen? Je kunt er op begeleide tochten om kennis te maken 
met de kangoeroes, wallabies, possums, koala’s, vogelbekdieren, 
zeehonden en pelsrobben. Zalig, toch? Een van de opmerkelijkste 
fenomenen van het eiland zijn de Remarkable Rocks in het 
Flinders Chase National Park, een verzameling granieten, hoog 
boven de zee balancerende rotsformaties met vreemde vormen als 
gevolg van erosie door wind, regen en zeewater over een periode 
van 500 miljoen jaar.   
- Prijs op aanvraag

KANGAROO ISLAND - SOUTHERN OCEAN LODGE

een avontuurlijke manier. De expeditie heeft verschillende 
bestemmingen. Zo kun je ervoor kiezen naar Antarctic Peninsula 
te reizen, de Ross Sea, de Antarctic Circle, noem maar op. Een 
onvergetelijke reis is verzekerd! Als je je ogen goed openhoudt, 
kom je weleens een orka tegen, een roedel zeehonden of een 
kolonie pinguïns. 
- Vanaf €22500 p.p. voor 32 dagen
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SEYCHELLEN - MAIA LUXURY RESORT & SPA
Glooiende, tropische heuvels eindigend op hagelwitte stranden 
en het turquoise gekleurde water van de Indische Oceaan. Dat is 
het paradijselijke decor van het luxe Maia Resort. De karaktervolle 
architectuur vindt zijn oorsprong in Zuidoost-Azië, met hout 
overheersend in de vormgeving in combinatie met de natuur is elke 
kamer prachtig, harmonieus en smaakvol. Heerlijk wegdromen 
vanaf de veranda van de villa en genieten van het adembenemende 

DUBAI- BURJ AL ARAB
Welkom in het enige 7-sterrenhotel ter wereld. Een wereld van 
luxe en superlatieven opent voor je bij het binnentreden van de 
indrukwekkende lobby, compleet met fascinerende fonteinen en 
een gigantisch aquarium. Ronduit spectaculair torent Burj Al 
Arab met zijn 321 meter hoogte boven de zee uit. Het in Arabische 
stijl gebouwde hotel staat op een kunstmatig eiland dat verbonden 
is door een 180 meter lange rug met het vasteland. Decadent per 
helikopter afgezet worden op het dak van de Burj Al Arab of in 

uitzicht. Een perfecte plek voor iedereen met een uitmuntende 
smaak en voor wie luxe en elegantie ‘gewoon’ zijn. Inclusief in deze 
idyllische reis een butler die ervoor zorgt dat niets je ontbreekt 
en dat een serene rust over jou heerst. De uitgebreide Maia Spa 
in Balinese stijl met verschillende behandelingsmethodes en 
meditatie, zorgt voor de rest. 
- Prijs vanaf €6855 p.p. voor 7 nachten 

een Rolls Royce, alles kan. De uitzonderlijk imponerende suites, 
met een uitzicht waar geen woorden voor zijn, nemen je mee naar 
een sprookjeswereld. Culinair genieten kun in het Al Muntaha 
Restaurant, zwevend op 200 meter boven de Arabische Golf of je 
kunt dineren in het Al Mahara Restaurant, dat uitsluitend met 
een virtuele duikboot bereikbaar is. Een buitengewoon excellente 
service op absoluut topniveau en privacy izijn er heilig.
- Prijs op aanvraag
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WAT ALS JOUW FAMILIE 
JE NIET ACCEPTEERT?

FASHION TALKS MET 
BASTIAAN VAN SCHAIK

BARBRA STREISAND:
ONMOGELIJK MAAR GENIAAL

TOPFOTOGRAAF JOSH BRANDÃO
‘Elke keer wanneer ik Madonna zie,
ben ik weer starstruck’

LIKE A PRAYER
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LUXHOME:
MEER DAN EEN 
INTERIEUR

Pieter Dhaenens is een sportieve, prille vijftigplus-ondernemer die 
Luxhome, de zaak die zijn vader uit de grond stampte, voortzet. 
Het begon in 1970, toen vader Dhaenens, samen met een collega 
van zijn toenmalig werk, het wilde idee kreeg een eigen zaak te 
starten in luxueuze interieurs. Zo gezegd, zo gedaan en Luxhome 
is inmiddels al 48 jaar een vaste waarde. Waar Luxhome voor staat? 
Doordacht en persoonlijk maatwerk leveren met een luxueuze 
touch.

In een periode waar de ene interieurwinkel na de andere zich uit de 
grond omhoogwerkt, moet je je kunnen onderscheiden. ‘Luxhome 
blinkt uit door de collega’s die instaan voor hun eigen ontwerp, 
eigen productie en plaatsing van interieurmaatwerk op maat van 
de wensen van de opdrachtgever. We werken project voor project 
uit, nemen de tijd om te ontwerpen en zien niet enkel en alleen het 
kastenwerk. We kijken naar de totaalbeleving van een ruimte en 
dat visualiseren we met rendervoorstellingen. Zo creëren we onze 
eigen identiteit. Eigen ontwerp, uitgewerkt in eigen atelier en eigen 
plaatsingsdienst’, aldus Pieter Dhaenens. 

Een marmeren blad in je keuken? Of toch liever een houten? Alles 
kies je zelf tot in het kleinste detail. Je maakt het zo persoonlijk als 
je zelf wilt. Maar, als je het zelf niet goed weet, is Pieter ook een bron 
van inspiratie. ‘Inspiratie haal ik vooral uit social media, bezoekjes 
aan Nationale en Internationale beurzen of grote steden. Daar ga 
ik heen om de nieuwe trends en tendensen aan te voelen.’

Luxhome is er voor iedereen die graag zijn eigen interieur 
vertaald ziet in maatwerk, aangepast aan de persoonlijke 
behoeftes en wensen. Luxhome is er ook voor opdrachtgevers die 
interieurmaatwerk zien als een verlengde van de architectuur van 
hun woning.

Zin gekregen om je interieur te vernieuwen? Dan kun je altijd een 
kijkje nemen op luxhome.be of in de showroom in Gavere. 

Luxhome. De naam zegt het zelf al: luxe in je huis brengen. Luxhome realiseert sfeer, klasse 
en functionaliteit op een hoogstpersoonlijke manier en maakt van jouw huis een thuis. Het 
begon allemaal bij de vader van Pieter Dhaenens. Pieter zet nu zelf vol trots de zaak voort. 
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SHOP ‘TILL 
YOU DROP

HARRODS – LONDEN
High tea en high fashion, dat is hoe je Harrods het beste kunt omschrijven. Al kost het hier net dat ietsje meer, shoppen is hier een belevenis. 
Prachtig uitgestalde luxeproducten van Armani, Gucci, Chanel en Yves Saint Laurent in een omgeving vol pracht en praal, daar zeg je 
toch geen nee tegen? Bovendien staan er honderden verkopers voor je klaar die je met hun heerlijk Brits accent maar al te graag verder 
helpen. Het gebouw van Harrods beslaat een heel woonblok en telt maar liefst zeven verdiepingen. In het midden bevindt zich een 
Egyptische afdeling, inclusief roltrap. Deze kostte zo’n slordige twintig miljoen pond. Maar Harrods is veel meer dan een winkel alleen. 
Het pand telt negentien restaurants, waaronder een sushi- en tapasbar. Nog niet genoeg gegeten? Neem zeker ook eens een kijkje in de 
foodhallen op de begane grond. Je zal niet teleurgesteld worden! Tip: zeker rond de kerstdagen zijn alleen al de etalages de moeite waard 
om eens te gaan bekijken.

POP BRIXTON – LONDEN
Een nieuwe hippe spot in Londen is geboren! Pop Brixton tovert voorheen ongebruikt land om in een creatieve plaats voor lokale en 
onafhankelijke businesses. Kom en ontdek het meest opwindende nieuwe centrum boordevol start-ups in food, retail en design. Pop 
Brixton is een tijdelijk project dat lokale jobs en start-ups ondersteunt. Ze willen een positieve impact hebben op de community. Zo 
worden er ook charity events georganiseerd en stellen ze regelmatig hun deuren open voor workshops, van schilderlessen voor kinderen 
tot pottenbakken. Nog nooit geweest? Geen paniek. Deze fantastische plaats heeft voorlopig een vergunning tot 2020. Je hebt dus nog 
even de tijd om een kijkje te nemen. 

HUDSON’S BAY – AMSTERDAM
De warenhuizen van Hudson’s Bay zijn een ware hype in Nederland. Van homewear tot fashion, de Canadese gigant heeft het allemaal. Het 
bedrijf opende eerder dit jaar drie winkels in Nederland, waarmee de teller nu op dertien staat. Buiten de bekende merken als Filippa K 
of Essentiël werken ze bij Hudson’s Bay met zogenaamde STUDIOS. Dit zijn plekken in de winkel waar populaire of lokale merken een 
nieuw product kunnen introduceren. Elk filiaal werkt samen met dezelfde of andere brands. Elke keer dat je Hudson’s Bay binnenstapt, 
kan de winkel er dus anders uitzien. Hudson’s Bay staat voor kwaliteit en stijl, maar ook voor service. In elk filiaal heb je bijvoorbeeld 
een restaurant. Zo hoef je je geen zorgen te maken waar je moet eten. Ooit al eens grátis met een personal shopper willen winkelen? 
Hudson’s Bay maakt die droom waar. Verder kun je in de winkel je horloge laten maken, je kleding laten innemen of wat dacht je van 
een knipbeurt bij kapperszaak Lilou?

MAMMUT & MAMMUT II – BOEDAPEST
Wie tijdens zijn citytrip een combinatie wil van Hongaarse en internationale merken is bij Mammut & Mammut II aan het juiste adres. Dit 
succesvolle winkelcentrum, heeft met 107.000 vierkante meter shoppingplezier met voor iedereen wat wils. Wie beslist de grote merken 
verkiest, kan terecht bij Mammut II. Zin in een hapje? De restaurants zijn talrijk en verspreid in het centrum. Van populaire fast food chains 
tot unieke sushi-restaurants, je vindt het hier allemaal. Koffiefanaten kunnen dan weer heerlijk ontspannen in een van de vele cafe’s. Na 
een dagje shoppen zijn de Mammut-bioscoop of de bowlingbaan de ideale plaatsen om een geslaagde dag te beëindigen.
 
GALLERIA ALBERTO SORDI – ROME
De Galleria Alberto Sordi is een enorme galerij die zich ten zuiden van de winkelstraat Via del Corso bevindt. In het winkelcentrum is 
de populaire department store La Rinascente te vinden. Maar ook voor kleine Italiaanse boetieks als Boggi en Pinko ben je aan het juiste 
adres. Opgericht in 1922, is dit gebouw een stukje geschiedenis. Het is alsof je het Rome van de twintigste eeuw binnenwandelt. Je proeft 
de oude Romeinse sfeer en dat maakt het extra leuk om er een bezoek aan te brengen. Over proeven gesproken, Galleria Alberti Sordi is 
ook beroemd om de vele eetopties. Voor bars waar je kan genieten van heerlijke aperatieven en typische Italiaanse restaurantjes moet je 
hier zijn! Fun fact: vorig jaar werd er het Fashion’s Night Out Shopping-event van Vogue georganiseerd. 

Iedereen die graag al eens een halve (of een hele) dag doorbrengt in een shoppingcenter en niet 
goed weet waar, helpen wij uit de nood. Of je nu op vakantie bent en even aan het warme weer wilt 
ontsnappen of gewoon eens een daguitstap wilt maken, we have got you covered. Hieronder sommen 
we de meest luxueuze en enkele minder bekende warenhuizen nog een keertje op. Waar ga jij als 
eerste naartoe?

DOOR: LAURA GEUDENS
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'Goed slapen, is goed leven. En goed leven, is goed slapen.’ Onder 
dat motto leidt algemeen manager Wim Herman het succes achter 
de slaapspecialist Sleeplife. De filosofie is heel simpel: slapen op 
maat van jouw leven. En dat maakt Sleeplife waar, door unieke 
slaapoplossingen te bieden in een een kader dat professioneel en 
persoonlijk is. ‘We willen de individuele slaapbehoeften van onze 
klanten in alle aspecten beantwoorden. Stel, jij vindt je matras te 
hard, maar je partner vindt die fantastisch. Dan gaan we samen op 
zoek naar een oplossing op maat. Een oplossing die zowel jou als je 
partner ten goede komt.’ 

De nieuwe beddencollectie is nog ergonomischer en esthetischer 
dan zijn voorgangers. ‘Voor de nieuwe collectie hebben we alles 
overhoopgehaald en bekeken wat beter kon. Zo hebben we gekozen 
voor een betere veer in onze boxsprings. Een veer die nog meer 
steun geeft en zich nog beter aanpast aan het lichaam. Maar ook 
op esthetisch vlak gaan we voor vernieuwing. Zo stelden we een 
gloednieuwe collectie bedstoffen samen. Elke stof is mogelijk voor 
elke boxspring. Op die manier zetten we onze filosofie kracht bij.  
We zeggen nooit ‘nee’ tegen onze klanten’, aldus Wim Herman.

We brengen maar liefst acht uur per nacht door in bed. Een goed 
bed is dan ook belangrijk als je streeft naar een goede nachtrust. 
Het zal niet álle slaapproblemen verhelpen, maar het geeft je 
lichaam op z’n minst de ondersteuning die het nodig heeft om 
goed te slapen. Meer zelfs, een correcte ondersteuning kan 
typische klachten zoals rugpijn verminderen of zelfs verhelpen. 
‘Een goed bed draagt bij aan je slaapkwaliteit. En die heeft op 
zijn beurt een positieve invloed op je levenskwaliteit. En wie zich 
beter voelt overdag, slaapt ’s nachts ook beter. Op voorwaarde dat 
je jezelf een gezonde levensstijl aanmeet, natuurlijk. Wanneer je 
bijvoorbeeld voor het slapengaan nog lange tijd op je gsm zit te 
tokkelen, dan mag je nog het beste bed hebben, slapen zal niet 
lukken.’  

Wij gaan op zoek naar een bed dat optimaal bij je lichaam en 
slaapbehoeften past. Daarvoor kun je rekenen op persoonlijk 
advies. ‘Onze klanten staan er nooit alleen voor. Persoonlijk 
advies is de kracht van ons concept. Broodnodig ook, want zodra 
mensen ongemakken ondervinden – zoals last van de rug – groeit 
de bezorgdheid en ook de nood aan informatie en begeleiding.’ 

GOED SLAPEN 
IS GOED LEVEN
- IN BED MET SLEEPLIFE -
De kwaliteit van je nachten bepaalt die van je dagen. Elke nacht slapen als een roos en elke ochtend 
heerlijk uitgerust wakker worden, wat wil een mens nog meer? Een bed van Sleeplife misschien?
DOOR: DITTE VAN DONINCK

Wims keuze? ‘Ik slaap in de Ergosleep BS4 met individueel 
instelbaar SLAAP-DNA. Dat is ergonomisch gezien het beste bed 
dat je kunt vinden. De bedbodem wordt na een digitale meting 
volledig afgestemd op je lichaam. Zelfs het design en de afwerking 
van het bed kun je zelf kiezen. Als klant heb je keuze uit tal van 
hoofd- en voetborden, stofferingen en bedpoten.’
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ZWETEN TIJDENS BARKOUDE WINTERDAGEN: 

VIJF BIJZONDERE 
SAUNA’S
Speelden we vroeger nog graag ‘Doktertje, doktertje, doktertje, we zitten in de knoop!’, is dat nu wel 
anders. ‘Doktertje, haal die knoop uit me’ is tegenwoordig veel populairder. Wat is ontspannender 
dan je te laten ontknopen in een sauna? Wie verlangt naar een wel heel bijzondere zweetervaring, 
heeft aan The Gay Issue een hartverwarmende gids. In Adams-outfit trok Onze Man naar de meest 
bijzondere sauna’s. 
DOOR: MARIO DE WILDE

Een saunabezoek in dit winterse seizoen is goed voor het humeur, maar versterkt ook het immuunsysteem. Voor een ontspannende 
stoomsessie trekt je gerust een paar uurtjes sauna uit. En net zoals er bijzondere spoorwegen, hotels, auto’s en frituren zijn, heeft de 
wereld intussen ook kennisgemaakt met originele sauna’s.

ZWETEN IN EEN SKILIFT OP DE FINSE BERG YLLÄS-FELL
Finnen staan bekend om hun sauna’s en lopen voorop als het gaat 
om innovaties. Het is dus niet verwonderlijk dat een van de meest 
bijzondere sauna’s ter wereld in Finland staat. Op 170 km afstand 
van de poolcirkel ligt het grootste skigebied van het land, waar 
je op grote hoogte en in de meest gezonde lucht ter wereld kunt 
genieten van een sauna in een skilift. De saunagondel brengt je in 
een gezapig tempo in een kwartier naar de top van de berg Ylläs. 
De temperatuur in de houten lift kan oplopen tot wel honderd 
graden. Heerlijk relaxed zie je de witte wildernis onder je blote 
voeten voorbij schrijden. Om bij te komen van dit hoogtepunt kun 
je verblijven in het nabijgelegen Hotel Levi Panorama in Sirkka. 
Wie last heeft van claustrofobie, kan echter wel beter uit zo’n 
zwevende zweethut wegblijven...
yllas.fi/en

DE GROOTSTE TER WERELD LIGT IN HET DUITSE SINSHEIM
Wie had dat gedacht? Het grootste blotebillenparadijs ter wereld 
ligt niet in Finland, maar bij onze oosterburen. Zo’n 120 km ten 
zuiden van Frankfurt am Main vind je Thermen & Badewelt 
Sinsheim. S.S. (voor alle duidelijkheid: Sauna Sinsheim) is 
opgenomen in het Guinness Book of Records. Honderdvijftig 
bezoekers kunnen terecht in het 166 m2 gebouw en het is daarmee 
uitgeroepen tot de grootste sauna ter wereld. Terwijl gasten in de 
centrale sauna genieten van temperaturen tot 75 graden, kunnen 
ze het enorme Japanse aquarium met duizenden koikarpers 
bewonderen. Noteer zeker ook een Holzstadl-sauna van 90 graden 
en een woestijnsauna met prachtige beelden van het Alhambra. Er 
zijn in totaal negen sauna’s met een eigen thema, zoals (jawel) een 
bioscoopsauna en een tropische sauna. 
www.badewelt-sinsheim.de

EEN HEET TRAMRITJE IN MILAAN 
Het land van de laars roept niet meteen 
herinneringen op aan een sauna. Maar in 
een stad waarin F.F. (Federico Fellini) en B.B. 
(Bernardo Bertolucci) hun excentrieke films 
regisseerden, kun je natuurlijk ook een sauna 
in een tram verwachten. In het buitengedeelte 
van Termemilano werd enkele jaren geleden 
een historische tram uit 1928 omgebouwd tot 
luxesauna. Op houten bankjes genieten gasten 
van temperaturen tot 70 graden, rustgevende 
geuren en een mooi uitzicht op de schitterende 
wellness-tuin. En nee, we gaan hier geen domme 
woordspelingen maken over de kaartjesknipper. 
Afkoelen kan in het stenen bad naast de 
gerenoveerde tram. ’s Avonds geniet je van 
sfeervolle videoprojecties en magische lichtjes. 
Daarna val je heerlijk in slaap in het Worldhotel 
Christoforo Colombo in hartje Milaan.
worldhotelcristoforocolombo.com

DRIJVEND SAUNAPLEZIER IN 
KLÄDESHOLMEN, ZWEDEN
Op een uur rijden van het Zweedse 
Klädesholmen kun je flink wat zeemijlen 
afleggen in een sauna. Deze sauna bevindt 
zich namelijk op een catamaran, die 
snelheden tot 15,5 knopen haalt. Er staan 
tot je beschikking: twee regendouches, een 
sauna, een zonnedek en twee trapladdertjes 
die je een duik in de zee gunnen. Naast de 
sauna en een steiger aan de onderkant van de 
twee verdiepingen tellende catamaran, biedt 
de luxe boot ook een prachtige zaal, die dient 
als rustplaats, vergaderzaal of trouwlocatie. 
Een bezoek aan de saunacatamaran kun je 
perfect combineren met een bezoek aan de 
prachtige stad Göteborg, waar je verblijft in 
het centraal gelegen Clarion Hotel Post.
saltosill.se

UITZWETEN IN EEN VLIEGTUIG IN 
HET NEDERLANDSE TEUGE
In 2009 werd de voormalig Oost-Duitse 
vliegmachine van Erich Honecker volledig 
omgebouwd tot een luxe hotel, inclusief 
sauna. Het interieur werd gestript, maar 
de cockpit bleef intact. Het resultaat is 
een heerlijke en redelijk exclusieve mix 
van vijfsterrenluxe en nostalgie. Van een 
ligbad met jacuzzi, infrarood sauna, een 
loungegedeelte met relaxfauteuils tot drie 
flatscreens voorzien van blue ray dvd-spelers, 
een moderne pantry met koelkast, minibar, 
vaatwasser, inbouw koffiezetapparaat tot 
combioven: het ontbreekt werkelijk aan niets 
in dit bijzondere hotel. Vanuit het vliegtuig 
kijk je uit op de landingsbaan van Teuge en 
wie dat wil, kan er gaan parachutespringen, 
een vliegles nemen, een rondvlucht boeken 
of zweefvliegen.
vliegtuigsuites.nl. 



Uit de verschillende studies fotografie en stages die hij doorliep, kunnen we zijn 
gedrevenheid en passie terugvinden. Vincent streeft naar perfectie, een eigenschap 
die hij van zijn vader heeft geërfd. Hij heeft dan ook na zijn studies enkele jaren zeer 
nauw samengewerkt met hem. Op deze jaren blikt hij terug met enorme dankbaarheid 
en neemt het mee als een relikwie voor zijn verdere werk.

‘Ik werk met lichtsterke objectieven, met een vaste brandpuntafstand en een grote 
opening. Hierdoor krijg je een mooie focus, en alles eromheen vervaagt op een 
subtiele manier. Je moet wel op een zeer secure manier een foto nemen, want bij de 
minste beweging zit je scherpte snel verkeerd. Het is dus een enorme uitdaging om de 
dieren zo stil mogelijk te laten zitten.’

‘Bijkomstig werk ik met continu licht en niet met flits, om het de dieren zo aangenaam 
mogelijk te maken. Deze manier van werken maakt het erg intensief en spannend, 
maar ik haal er enorm veel voldoening uit. Het streven naar het perfecte beeld geeft 
mij een enorme kick.’

Je tracht dieren op een menselijke wijze te portretteren. Wat is daar de gedachte achter? 
‘Naar mijn mening worden vele dieren in de wereld niet op een correcte manier 
behandeld. Met mijn werk en de beelden die ik maak streef ik naar een hoge mate van 
bewustwording bij mensen. Ik wil de dieren graag een stem geven, dit door ze op zo 
menselijk mogelijke manier naar voor te brengen. Er werd me weleens gezegd: ‘Jouw 
portretten doen me denken aan een persoon die ik ken.’ Dit is exact de idee achter 
mijn werk: de persoonlijkheid en het karakter in dieren overbrengen naar mensen, 
waardoor ze zich meer bewust worden van deze prachtige wezens, hun gevoelens 
en de liefde die ze in zich dragen. Mijn doel en visie is om een ruimte met muren 
van twee meter hoog te vullen met mijn beelden van dieren, zodat wanneer je als 
mens deze ruimte betreedt, je jezelf enorm klein voelt en aangesproken voelt door de 
dieren. Hierdoor worden de rollen eens een keertje omgedraaid.’ Ondertussen word 
ik rondgeleid door het atelier. Ik loop langs prachtige portretten, waarbij Vincent 
telkens een prachtig verhaal vertelt. Zo is er het verhaal van een kroeghondje, dat 
mooi van lelijkheid wordt. Zijn portret hangt ook echt in de kroeg, waardoor hij de 
koning van die kroeg is.

The Human Animal Project, waar kunnen we deze expositie gaan bewonderen? 
‘Dit project zal worden gebundeld in een boek, uitgegeven door Teneuse. Het boek 
zal ook gepaard gaan met een expo die van start zal gaan in Antwerpen. Mijn doel is 
om het boek tegen volgend jaar af te hebben. Ik kan het boek echter pas uitbrengen 
wanneer ik mijn visie voor de volle honderd procent heb kunnen neerzetten. Kunst 
is geen begrip op zich, het is een bundeling van emoties, uiteenzetting, maar vooral 
voor mij: een passie en een visie. Het uitgeven van het boek, en de expositie die hierop 
volgt, zal nog verder worden aangekondigd. Houd zeker ook de website in de gaten.’ SQUARE-FULL

VINCENT LAGRANGE
ONE TO WATCH

Het werd hem al snel duidelijk dat 
hij een enorme passie en liefde 
voor fotografie in zich draagt, niet 
alleen doordat zijn vader hem van 
jongs af aan veel heeft bijgebracht 
over het vak, maar vooral omdat 
hij zijn creativiteit en expressiviteit 
daarmee de vrije loop kan laten. 
Elke dag weer haalt hij hier veel 
voldoening uit... And it shows! 
Telkens opnieuw accepteert hij de 
uitdaging om zijn visie en ideeën 
te kaderen naar spectaculaire 
beelden.

DOOR: ESMÉE BERKELAAR
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MAN & STIJL
MAN&STIJL The Gay Issue vraagt bijzondere mannen naar hun persoonlijke 
levensstijl. In deze aflevering Mitch Ramdjiawan (27), online content creator en 
bekend van het SBS6- programma De Wereld Volgens 80-Jarigen.

BESCHRIJF JOUW KLEDINGSTIJL
'Ik vind het tof om de contrasten in mijn outfits op te zoeken. Zo
draag ik graag een nette pantalon gecombineerd met sneakers en
een bomberjack. Ik denk dat je mijn stijl casual chique kan noemen
met een edge.'

WELKE AUTO
'Ik vind de nieuwe BMW i8 Coupé echt fantastisch. Elke keer als ik
deze auto zie rijden, besef ik dat we in ‘de toekomst’ leven, haha,
een echte future car. Alleen lijkt het mij niet erg praktisch met
inparkeren...'

MOOISTE FILM
‘Als diehard Harry Potterfan moet ik eigenlijk Harry Potter zeggen,
maar of dat nou een mooie film is weet ik niet. De laatste keer dat
ik een traantje heb gelaten, was denk ik bij de film Danish girl. De
film gaat over de eerste transgender die een geslachtsverandering
onderging in 1931. Door die film besef je dat er mensen ons zijn
voorgegaan en hebben gestreden voor LGBT-rechten. Daar ben ik
erg dankbaar voor.'

BESTE TV-PROGRAMMA 
'Ik vind Floortje naar het Einde van de Wereld helemaal geweldig. 
In het programma gaat, zoals de titel het al zegt, Floortje Dessing 
naar het ‘einde van de wereld’ om daar mensen te bezoeken die daar 
een afgelegen en bijzonder leven leiden. Ontzettend inspirerend. 
Ik hoop dat ik in de toekomst ook zo’n mooi programma mag 
maken.'

BESTE RESTAURANT 
'Bar Baarsch in Amsterdam is een fijne plek. Ze hebben daar
heerlijke saté van kippendij. Dat samen met speciaalbiertjes maakt
mij een gelukkig man.'

FAVORIETE VAKANTIEBESTEMMING
'Ik zou heel erg graag willen afreizen naar British Colombia in
Canada. De natuur is daar zo ontzettend mooi. Al van jongs af aan
ben ik gefascineerd door orka’s. Die zou ik daar graag willen zien
vanuit een kayak.'

LIEFSTE VROUW 
'Mijn moeder natuurlijk! Wij bellen nog bijna elke dag en als zij bij
mij op visite komt, neemt ze een tas vol boodschappen mee en gaat
ze gelijk schoonmaken (niet mijn specialiteit). Zo lief en zorgzaam.'

IDOOL
'Ik heb niet echt een idool eigenlijk. Ik kijk wel op tegen mensen
die op eigen kracht iets hebben opgebouwd en gepassioneerd zijn
over wat zij doen.'

LEUKSTE CELEB
'Dit moet Adele zijn. Met die schaterlach en dat cockney accent
krijgt zij mij altijd aan het lachen.'

BESTE/MOOISTE BOEK 
'Oké, dan moet ik nu wel Harry Potter zeggen. Harry had als de
boeken uitkwamen, altijd dezelfde leeftijd als ik, dus de reeks ging
een tijd met mij mee. Daarnaast is het natuurlijk ook mooi hoe
de schrijfster J.K. Rowling van werkloze alleenstaande moeder is
uitgegroeid naar een van de succesvolste vrouwen in de UK.'

FAVORIETE TIJDSCHRIFT 
'Als ik tijdschriften koop, dan koop ik graag de Men’s Health voor
de fitnesstips. De Traveler van National Geografic heeft hele mooie
reisverhalen en de Quest heeft leuke weetjes.'

BESTE WEBSITE 
'Ik ben vaak te vinden op YouTube, het barst daar van creativiteit en 
ik zie mijn eigen kanaal Buzz Tribe dan ook echt als mijn creatieve
speeltuin. Maar TEDtalks kijk ik ook graag. Hier staan lezingen
op over van alles. Van science, design en equality tot de diepere
betekenis van het leven. Klinkt heel zwaar, maar is heel inspirerend.'

GROOTSTE MODE-FAUX PAS 
'Ik heb die hele scheuren-in-broek-trend nooit echt begrepen. Als 
ik zo’n broek aan heb, zie ik mijn knie met een paar verdwaalde 
haren door dat gat. Dit doet mij altijd denken aan het hoofd van 
een kaal mannetje.'

ABSOLUTE MUST IN DE GARDEROBE 
'De Leather jacket! Ik heb echt al heel lang een zwarte bikerjack in
mijn garderobe. Niet alleen omdat ik motorrijd; ik vind dit er stoer,
maar ook gekleed uitzien. Die oude Grease vibe vind ik heel tof.'SQUARE-FULL

MITCHRAMDJIAWAN



THE GAY ISSUE | 113 

Ingmar Sloothaak, man van 
Kasteel Kerckebosch, bouwde 
zijn droomcarrière uit door een 
impulsief idee. Een droomcarrière 
tussen het hoge en lage groen 
van Zeist achter een pronte 
gevel met een geschiedenis van 
kasteelheren en kasteeldames. 
Ingmar Sloothaak kreeg de kans 
zijn droom daar daar te maken, 
al was die droom er eerst eentje 
van burgemeester worden. 
. 
DOOR: DITTE VAN DONINCK

INGMAR SLOOTHAAK

KING OF THE
CASTLE

Een vraag waar ik in een interview geregeld mee begin, is er een 
waarmee ik de persoon die tegenover mij zit wil leren kennen. Ik 
kan wel een boel opzoekwerk doen, maar daar weet je uiteindelijk 
alleen de basis mee. Volgens mijn gewoonlijke routine vraag ik dus 
aan Ingmar: ‘Wie is Ingmar?’ ‘Heb je even?’ ‘Ja, een hele dag.’ 
‘Oh, goed zo, want dat gaan we nodig hebben.’ (Waarop we allebei 
beginnen te lachen.) Ingmar is een vrolijke man die van de kleine 
dingen in het leven geniet. Dat hoefde hij niet te zeggen, dat hoorde 
ik zo. Hij is 42 lentes jong. In die lentes bouwde hij een mooie 
carrière uit, eentje die hij als kind niet meteen verwacht had. ‘Toen 
ik jong was, werd ik burgemeester van de Elftstraat genoemd. Dat 
was de straat waar ik als kind woonde. Mijn sociale contacten waren 
al vrij vroeg ontwikkeld, zal ik maar zeggen. Ik was super sociaal. Als 
ik buiten speelde, ging ik met iedereen die voorbijliep een gesprek 
aan. Toen had ik al enorme communicatieve vaardigheden (lacht). 
Ook toen ik naar de middelbare school ging, werd al snel duidelijk 
dat studeren niet echt mijn ding was. Maar op een of andere 
manier heb ik het toch gedaan gekregen mijn diploma te halen en 
ben toen aan de Hoge Hotelschool in Leeuwarden gaan studeren. 
Iedereen in mijn omgeving vond dat gek, omdat ik andere dingen 
belangrijker vond dan een opleiding, maar mijn ouders hebben 
altijd in mij geloofd. Zij stonden achter me en hebben me daarin 

gesteund. Mijn ouders hadden niet meteen het grootste inkomen, 
ze waren bouwvakker en huisvrouw, dat zegt genoeg, maar ze 
hebben er echt voor gespaard om mij dat te kunnen laten doen. 
En daar ben ik hen nog steeds heel dankbaar voor.’ 

Heel wat ervaringen en ontdekkingen later, kwam Ingmar vier jaar 
geleden bij Kasteel Kerckebosch uit. Een nieuw hoofdstuk, een 
nieuw begin. ‘Ik heb heel veel gewerkt en heel veel verschillende 
dingen gedaan, dingen waarbij ik mezelf tegenkwam. Ik ging 
nadenken over wie ik ben en wie ik eigenlijk wil zijn. Toen ik 
23 was, werkte ik ook al in een kasteel als hotelmanager. Mijn 
toenmalig directeur, waar ik een hele goede band mee had en 
nog steeds heb, riep me op een dag bij zich. Hij zei me: ‘Ik zie dat 
er dingen zijn waar je mee zit.’ Hij trok toen een fles wijn open 
uit mijn geboortejaar, 1976, waarop we anderhalfuur hebben 
gebabbeld over dingen waar ik mee rondliep. En ondanks dat het 
woord homoseksueel niet uit zijn mond kwam, was dat gesprek het 
begin van een nieuw hoofdstuk. Ik besefte plots dat ik inderdaad 
homo ben. Mijn directeur had het allang door, maar ikzelf nog 
niet. Ik heb hem toen gevraagd of het oké was dat ik naar mijn 
ouders reed, want zij wisten nog van niks. Hij zei: ‘Joh, neem lekker 
een lang weekend vrij, neem rustig je tijd om het hen te vertellen.’ 
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MUST HAVE
ALLES-IN-EEN-SPORTHORLOGE
Polar introduceert Polar Vantage M: een alles-in-één sporthorloge met 
geavanceerde hartslagmeting en slimme trainingsbegeleiding voor doelgerichte 
atleten. Met de Polar Vantage M introduceert Polar de nieuwe Precision 
Prime™ sensortechnologie voor hartslagmeting aan de pols, die resultaten nog 
accurater weet te meten. De Polar Vantage M is een betrouwbaar hulpmiddel 
bij hardlopen en multisporttrainingen voor prestatiegerichte sporters. 
Nieuwe geavanceerde metingen als Training Load Pro bieden atleten inzicht 
in hun persoonlijke prestatie, belasting en herstelproces: een geïntegreerde 
holistische benadering van training. Ook heeft Polar aangekondigd de Polar 
Vantage V op de markt te brengen. Een compleet multisporthorloge dat de 
meest accurate hartslagmeting van Polar tot nu toe biedt. Het beschikt over 
geavanceerde meetwaarden en coachingfuncties zoals Training Load Pro™, 
Recovery Pro™ en hardloopvermogen aan de pols.

Polar Vantage M via polar.be voor €279 / Polar Vantage V via polar.be voor 
€499,90/ Hartslagset, inclusief Polar Vantage V en Polar H10 hartslagmeter via 
polar.be voor €549,90.

OLIGHT ZAKLAMP S1R II BATON
Je denkt misschien: een zaklamp, wat is dat nu 
voor een gadget? Maar geloof het of niet, we 
hebben er vaker een nodig dan je denkt. Ooit 
weleens iets laten vallen dat onder de stoel 
rolde? Daar begint het al. Een donker gat waar 
je geen steek ziet en dan moet je beginnen 
met zoeken. De nieuwe Olight S1R II Baton 
is de kleinste LED-zaklamp met de hoogste 
lichtopbrengst ter wereld. De duimgrote 
zaklamp heeft namelijk een maximale output 
van maar liefst 1000 lumen en een bereik van 
145 meter. Dat wordt mogelijk gemaakt door 
de IMR16340 oplaadbare batterij die een zeer 
hoog ontladingsvermogen heeft. Daarnaast 
geeft de TIR-lens een zeer strakke lichtbundel 
en superscherp beeld. De maximale brandduur 
is 192 uur. Je kunt dus een aantal dagen zonder 
elektriciteit, mocht die het begeven. Bovendien 
krijg je vijf jaar garantie. De Olight S1R II Baton is 
verkrijgbaar in outdoorwinkels en webshops en 
via de vakhandel voor professionele accessoires. 
Olight zaklamp S1R II Baton €79,95.

PACK’D ESSENTIELS BOX
Nog op zoek naar een kerstcadeau voor je sportliefhebbende hubby of vriend? De 
PACK’D Essentials Box, voor de eindejaarsfeesten in een feestelijk jasje gestoken, is dan 
een aanrader! Het pakket voedingssupplementen heeft alles in huis om jezelf, je familie 
of je vrienden een gezonder nieuw jaar binnen te loodsen. Perfect voor de ambitieuze go-
getters. PACK’D bevat een unieke combinatie van kwalitatieve, organische supplementen 
die samengesteld zijn door de beste voedingsdeskundigen in België. Een lokaal Belgisch 
product, dat niet alleen gericht is op het verbeteren van je energie, maar ook je hersenen 
optimaliseert en een boost geeft aan essentiële elementen zoals je immuunsysteem en je 
botten en nog veel meer. In het teken van de feestdagen brengt PACK’D een mooi  pakket 
je brievenbus binnen, dat in de kerstperiode in een speciale verpakking zit. Dagelijks 
neem je een Dawn- en Dusk-pakje uit de Essentials Box, waarmee je twee keer per dag 
vier essentiële supplementen binnenkrijgt; één tijdens het ontbijt, een ander tijdens het 
avondeten. De PACK’D Essentials Box onder je boom? Check packd.be.

PARKLAND RUGZAK
Het Canadese rugzakkenmerk Parland vervaardigt zijn rugzakken voor 100% uit petflessen. 
Doe hem cadeau aan iemand en je draagt je steentje bij aan het milieu. Twee vliegen 
in één klap! Parkland liet voor het eerst van zich horen in 2015. Het doel? Uitzonderlijke 
tassen creëren die staan voor individualiteit en duurzaamheid. Voor één rugzak zijn twaalf 
gerecycleerde flessen nodig. Het nieuwe materiaal is goedkoop en het gebruik ervan zorgt er 
ook nog eens voor dat de strijd wordt aangegaan met de vervuiling van de aarde door plastic. 
En de kwaliteit? Die is even goed, of misschien zelfs beter dan wanneer je een lederen tas 
koopt. Bovendien krijg je een levenslange garantie op je tas omdat Parkland overtuigd is van 
de stevigheid van zijn materiaal. Voorbeeldprijs rugzak €37,99.

Gadgets
Toen ik bij mijn ouders kwam, heb ik het er meteen uitgegooid. 
Mijn moeder was in het begin verbaasd en moest even aan het idee 
wennen. Maar mijn vader, de stoere bouwvakker, die stond op, 
kwam naast me zitten, sloeg zijn arm om me heen en zei: ‘Ja, maar 
jongen, je weet toch dat ik van je hou.’ Dat was een moment van 
opluchting. Want de volgende dag zelfs vertelde hij zijn vrienden 
over mijn coming-out en hoe trots hij wel was op mij. Dat gevoel 
gaf mij een enorme boost, in wie ik ben en in mijn carrière. Na het 
gesprek met mijn toenmalig directeur heb ik ontslag genomen en 
mijn vleugels uitgeslagen. Ik heb toen heel veel ervaring opgedaan 
als sales manager, commercieel directeur en algemeen directeur. 
En toen, op een dag, lag ik op mijn ligbedje te genieten in de 
zon op het strand, een beetje vakliteratuur te het lezen en daar 
las ik plots dat Kasteel Kerckebosch een nieuwe exploitant zocht. 
Ik dacht: ‘Waarom niet?’ Natuurlijk kon ik dat niet alleen, dus 
stuurde ik een bericht naar Hans, mijn compagnon: ‘Wat denk je 
van een kasteel?’ Hij stuurde terug: ‘Gaan we doen.’ 

Zo gezegd, zo gedaan blijkt, want vier jaar later steken Ingmar en 
Hans nog altijd hun sleutel in hetzelfde sleutelgat. Kerckebosch 
overnemen was een heel impulsief idee en dat soort ideeën heeft 
Ingmar wel vaker. ‘Ik ben inderdaad een heel impulsief persoon. 
Ik handel heel erg op gevoel. Sinds mijn echtscheiding een drietal 
jaar geleden, durf ik weer op mijn onderbuikgevoel te vertrouwen. 
Dat is iets waar ik lang bang voor was door de manipulatie van mijn 
ex-man in onze relatie. Ik durfde niet meer op mijn eigen gevoel 
vertrouwen, want onwaarheden zag ik aan als waarheden en vice 
versa. Dus nu ben ik enorm blij dat mijn gevoel weer de vrije loop 
gaat en voel ik mij momenteel gewoon weer de meest begeerlijke 
vrijgezel van Nederland! (lacht.) Die impulsiviteit heeft me wel 
heel ver gebracht en ik weet nu ook wat ik wel en niet wil.’

Wanneer ik Ingmar vraag naar zijn ultieme droom die hij nog 
niet heeft waargemaakt (en waarom dan niet?), moet hij lang 
nadenken. ‘Dat vind ik zo’n moeilijk vraag. Ik kan wel zeggen 
dat ik een wereldreis wil maken, zoals de meeste mensen doen, 
maar dat is niet zo. Ik heb eigenlijk geen ultieme droom. Want 
wanneer ik een droom heb, dan vervul ik die ook gewoon. Als ik 
iets wil, dan doe ik dat. Ik leef van dag tot dag en in het moment. 
Ik vind het hartstikke leuk om als een soort ongeleid projectiel 
door het leven te gaan. Mijn vrienden vragen me geregeld hoe ik 
met zo’n prachtige zaak en een goedgevulde agenda nog steeds 
zoveel energie kan hebben. Ik merk gewoon dat al die energie die 
ik in het verleden aan een ander gegeven heb, nu heb opgespaard 
voor mezelf. Dat maakt dat ik nu ten volle leef. Ik merk dat ik 
een ontzettend gelukkig mens ben. Ik leef het mooiste van twee 
werelden: in de bruisende stad van Amsterdam woon ik op een 
klein, maar fantastisch appartementje en in Zeist werk ik in een 
prachtig kasteel. Er zullen altijd kleine dingen zijn die je weleens 
ongelukkig maken, maar dat hoort bij het leven.’

Als laatste wilde ik graag weten met wie Ingmar van iedereen op 
de wereld weleens in zijn eigen restaurant zou willen dineren en 
waarom. Dat kon hij niet meteen bedenken, want die persoon 
moest iets betekenen in zijn leven. Daarom stuurde hij me wat later 
zijn antwoord na. ‘Wie ik graag zou willen ontvangen voor een 
diner in ons restaurant, en dat is eigenlijk de meest inspirerende 
man in mijn leven, is Jan Janssen, de directeur waar ik eerder ik 
over sprak en waar ik nog altijd een fantastische band mee heb. 
Wij zijn beiden hoteliers in hart en nieren, altijd enorm druk met 
alles wat ons dagelijks bezighoudt. Hij is de persoon die een enorm 
belangrijk onderdeel is geweest in mijn leven, in de keuzes die ik 
heb gemaakt. Hij heeft mij zijn totale vertrouwen gegeven en me 
geleerd op mijn gevoel te durven blijven vertrouwen. Innerlijke 
schoonheid is immers het meest mooie goed.’ SQUARE-FULL



zou ik best willen ontmoeten. Je mag me best wakker maken voor 
George Clooney. Mannen op polo-feestjes vind ik vaak heel goed 
gekleed.’

Wat is jouw visie voor de bubbels? 
'Ik vind het een ultiem genot om de nobele bubbels niet alleen op 
een feestje te drinken, maar juist ook om ’s avonds mee op de bank 
te kruipen met een lekker blikje kaviaar erbij. By the way een goed 
dieet. Waarom moet het altijd een feestelijke gelegenheid zijn als 

er bubbels gedronken worden? Dat vind ik jammer. Champagne 
kan bij het ontbijt, bij de lunch, bij de picknick en het is ook een 
prachtig cadeau om te geven. Je kunt er nooit mee de mist ingaan. 
Ik vind altijd dat je je eigen feestje moet bouwen. Mensen kopen 
een doos bubbels en wachten dan op een mooie gelegenheid. 
Mijn antwoord is dan ook altijd: wacht daar niet op. Mooie dingen 
moet je niet laten wachten. Het kan dan te laat zijn! Creëer zelf 
dat moment. Wil je dat alleen doen? Prima! Wil je daar mensen 
bij hebben? Ook helemaal goed! Het is ook leuk om het te delen 
met een ander. Het past dan ook goed bij me om het gezicht van 
de Edition Juliette te zijn. Ik begeef me vaak op gelegenheden 
waar bubbels gedronken worden. Wanneer mijn bubbels niet 
gedronken worden, hoor ik vaak: Dit is geen Edition Juliette hè? 
Met een knipoog geef ik ze dan mijn visitekaartje.'

Wat is het karakter van de Edition Juliette? 
‘Het was bijna vanzelfsprekend dat de bubbels een knipoog naar 
mijzelf zouden zijn. Het is een mousserende en sprankelende wijn, 
net als ik!  Zoals gezegd, hou ik van de mooie dingen in het leven 
en heb ik een passie voor panter, luipaarden en cheeta’s. Ik heb 
een prachtige optrek in Limburg en heb me laten inspireren door 
mijn eigen interieur. Samen met een designer heb ik het etiket 
ontworpen. Wanneer je het gouden logo van de fles bekijkt, zie 
je twee Afrikaanse luipaarden, mijn grote passie! Ook zie je een 
pootafdruk en een sierlijke V, dat verwijst natuurlijk naar mijn 
achternaam. De limited edition is voorzien van Swarovski, wat het 
geheel erg sierlijk maakt.’

Coupe of flute? 
‘Er is weinig etiquette op het gebied van glazen. Het heeft een 
beetje met de leeftijd te maken. Jonge mensen nemen graag over 
wat er om hen heen gebeurt. Op dit moment wordt er op feestjes 
vaak in een flute geschonken. Tegenwoordig zeggen de kenners dat 
in een coupe de bubbels sneller vervliegen en dat de champagne 
lekkerder blijft in een flute. Daar zit wel iets in, vind ik. Toch vind 
ik de coupe altijd erg mooi en het heeft iets chique’s.  

DON’T? 
'Je ziet DJ’s of de nieuwe rijken op Ibiza of St. Tropez weleens spuitend 
een fles openmaken. Dat vind ik nu echt doodzonde. Van oudsher 
wordt het natuurlijk wel gedaan in de Formule 1 bijvoorbeeld of in 
een andere sport. Wanneer er een echte prestatie geleverd wordt, 
vind ik het mooi, als je zoals Max Verstappen of Stoffel Vandoorne 
nummer één wordt en jouw land mag vertegenwoordigen. Maar 
wanneer het louter gebruikt wordt om te pronken, vind ik het 
heel erg zonde om champagne of bubbels te verspillen. Een 
mousserende wijn moet altijd mooi ingeschonken worden. Ik vind 
het ordinair en not done om de wijn zo te verspillen.’

DO?
'Ik vraag toch altijd het liefste aan een man om de fles te openen. 
Je moet hem toch onderin het hart van de fles vasthouden. Je kunt 
de fles ook theatraal sabreren, maar dat zijn klusjes die ik  liever 
aan de man overlaat. De fles moet ook in een hoek van 45 graden 
gehouden worden om zo min mogelijk mousse te verliezen. 

Daarnaast moeten bubbels rustig ingeschonken worden. Laat de 
champagne rustig omhoog komen. Je ziet mensen weleens direct 
tot aan de rand inschenken, maar dat is niet goed.

Schenk aandacht aan het glas! Ik ben zelf wel gevoelig voor 
mooie glazen. Zo hebben Roberto Cavalli en Versace heel mooie 
exemplaren. Ik denk dat ik het van thuis uit heb meegekregen, 
mijn ouders schonken altijd in een coupe van kristal.  Zorg dat de 
bubbels altijd goed op temperatuur zijn. Ikzelf zet de wijn het liefst 
in een mooie zilveren champagnekoeler met ijs.' SQUARE-FULL
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Ze is de grand dame van het zuiden, een netwerkster pur sang, was genomineerd gaymoeder en met 
haar gevoel voor stijl laat ze menig mannen- en vrouwenhoofd omdraaien. Ze houdt van etiquette, 
leopard en Champagne. Natuurlijk, van nog veel meer, maar wij spreken Juliette – bubbels kunnen altijd 
- Vossen graag over haar grote passie, bubbels!
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Hoe zijn de bubbels tot stand gekomen? 
‘Ik heb een groot netwerk in Frankrijk en Nederland, met name 
in Limburg. Wijngoed Fromberg kende mij al en besloot een 
mousserende wijn naar mij te vernoemen. Het was eigenlijk een 
logische stap dat ik een eigen lijn zou krijgen in de bubbels. Ik 
breng altijd iedereen samen. Champagne, of beter gezegd bubbels, 
passen daar perfect bij.’

Genomineerd gaymoeder? Leg eens uit..? 
‘Gays staan erom bekend van de mooie dingen in het leven te 
houden. Ze hebben  een  oog en neus voor een exclusieve life-style. 
Zowel in de mode, bourgondisch als interieur. Deze liefde deel ik. 
Ik heb geen Nederlandse manier van kleden. Ik hou van mooie 

kleding en je zult me niet betrappen op een saaie outfit. Ik ben 
zeer openminded, gays en ik zijn altijd een goede combinatie 
geweest. We trekken elkaar aan als een magneet. Jaren geleden 
ben ik dan ook eens gevraagd om gaymoeder te worden, een eer! 
Een groot gedeelte van mijn naaste vrienden zijn gay. Je wordt 
altijd gracieus behandeld, de deur wordt voor je opengehouden, 
ze letten zelfs op waar ik mijn handtas neerzet, want daar kan ik 
nog al eens nonchalant in zijn.  Ik ben al 18 jaar single maar ga ook 
graag eens met een heer op stap, dus dan wend ik me vaak tot mijn 
gay-vrienden die er ook gek op zijn om zich mooi te soigneren. Dan 
heb ik toch altijd een prachtige man aan mijn zijde. Het zou mooi 
zijn wanneer heteromannen ook wat meer aandacht schenken 
aan etiquette of het uiterlijk. Je hebt wel uitzonderingen hoor, die 

BUBBELS KUNNEN ALTIJD
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Kijk, het is echt niet erg om niet zoveel van wijn 
te weten. Er zijn hele studies over en we kunnen 
natuurlijk niet overal in uitblinken. Maar wil jij ook 
nu eens met verve een wijn voorproeven in een 
restaurant, in plaats van steevast te antwoorden: 
‘Eeh, ja, lekker hoor!’ Of ben je op zoek naar 
een goede wijn om te combineren met het (kerst)
diner en vind je dat eigenlijk gewoon heel lastig? 
Say no more!

WIJNKENNIS
VOOR DUMMIES

DOOR: DIMITRI TZAKOUDAKIS

Er zijn ontzettend veel wijnsoorten. Gemaakt van vele soorten 
verschillende druiven, of soms zelfs een mix van druiven. Voor 
elke druif een wijnsoort? Nee, helaas, zo gemakkelijk kom je er 
niet vanaf. Dezelfde druif kan in een andere soort grond en in een 
ander klimaat een heel andere smaak krijgen en dan ben ik nog 
niet begonnen over de wijnblends. Daarnaast zijn er ook druiven 
die zowel voor witte als rode wijn gebruikt kunnen worden, zoals 
Sancerre, Bordeaux en Pinot. 

WITTE WIJNEN
Over het algemeen zijn witte wijnen minder vol van smaak dan 
rode. Ze worden gemaakt van witte druiven, Blanc de Blanc. Ze 
kunnen ook met rode druiven geproduceerd worden, maar dat is 
niet heel gangbaar. 
De Chardonnay is misschien wel de meest bekende witte druif. 
Deze druivensoort is over het algemeen het meest vol en zacht van 
smaak. De wijn kan volvet zijn en ‘huilen’. De aroma’s variëren 
van appel, vanille tot mango. Deze wijn gaat heel goed bij vis en 
schelpdieren. 

Sauvignon Blanc is een frisse wijnsoort die soms een klein zuurtje 
meebrengt. Perfect bij een frisse salade met tomaat en hij doet het 
ook heel goed bij bijvoorbeeld geitenkaas. De wijn is zo fris dat het 
soms grasaroma’s kan dragen.

De Viognier wordt vaak gedronken door mensen die ook op de 
Chardonnay vallen. Deze eveneens volle wijn, die aroma’s kan 
dragen van bijvoorbeeld mango, perzik of mandarijn, was bijna 
uitgestorven in 1960. Gelukkig voor ons is dat niet gebeurd! 

De Grüner Veltliner komt uit Oostenrijk en is de trots van het 
land! Deze wijnen zijn vaak wat kruidiger van smaak, met een licht 
zuurtje en passen daarom ook goed bij kruidige gerechten zoals 
een curry. 

Maak je een gerecht waar ei inzit? Dan is Pinot Blanc jouw vriendin! 
Er zijn maar weinig wijnen die goed gaan bij ei, maar Pinot Blanc 
doet dat zeer zeker. De wijn is heel fruitig, maar zeker niet zoet. 
Hierdoor past hij bij bijna alle gerechten.

RODE WIJNEN
We dromen maar wat graag weg met een rode wijn bij een 
haardvuur. Van veel rode wijnen krijg je een warm gevoel van 
binnen en ze zijn daarom bij uitstek dé wijn voor de koudere dagen.
De Merlot is waarschijnlijk de meest bekende druif. Hij is heel 
zacht, romig en vol van smaak. Het is een populaire wijn, een 
allemansvriend die heel goed werkt bij de apéro, maar ook bij 
pastagerechten met tomaat.

Ga je voor gerechten met een rokerige smaak? Bijvoorbeeld een 
steak? Neem een Malbec! De wijn heeft zelf ook rokerige tonen. 
Van oorsprong komt deze wijn uit Frankrijk, maar ook die uit 
Argentinië hoef je zeker niet te laten staan. 

De Sangiovese is een Italiaanse druif die misschien niet heel 
bekend is, maar is de basis van Chiantiwijnen. Does that ring a 
bell? Door het pittige, kruidige karakter gaat deze wijn goed bij 
Italiaanse gerechten, harde kazen en pizza. 

Cabernet Sauvignon, een volle, krachtige wijn die ook weer kruidig 
kan zijn. Er zitten aroma’s van zwarte bessen in, maar je kunt er 
ook laurier in ontdekken. Een graag geziene gast bij rood vlees! 

De Spaanse druif Temperanillo is een goede basis voor Rioja. Ben 
je op zoek naar een wijn die je ook ‘los’ kunt drinken en die heel 
goed gaat bij eigenlijk alle Spaanse en Italiaanse gerechten? Zoek 
niet verder. De wijn is niet heel uitgesproken en complementeert 
daardoor vele gerechten. 
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Politiek correct. Het is bijna verkeerd soms, om een mening te hebben. Zeker in tijden van social media 
als je mening je likes kan kosten. Het klinkt zeer fout, maar het liefst haal ik mijn frieten in Antwerpen 
bij Maria in frituur number one aan de Grote Markt in plaats van bij de frietchinees. Net zoals ik liefst 
chinees haal bij en dan bediend wordt door een Chinees. Pitta van een Italiaan vertrouw ik ook niet 
onmiddellijk. Misschien is het wel het Disneysyndroom: iedere stand graag in thema. Toen Dolce & 
Gabbana hun recente campagne postten met een Aziatische vrouw die spaghetti eet met chopsticks, 
waren alle social media in rep en roer. Iedereen moet graag hapklaar zijn mening hebben: to like or 
not to like. Elke ruimte voor nuance weg. 

DOOR: JODY VAN GEERT

Maar ontstaat humor niet net in de meest pijnlijke situaties? Iemand 
loopt tegen een deur. Op zich pijnlijk, maar dat is het basisprincipe 
van goede comedy. Een vrouw die er niet in slaagt cannelloni of 
spaghetti te eten met chopsticks, is op zich een grappig feit. Net als 
een westerling die geen sushi kan eten met stokjes.

We kunnen dit allemaal heel serieus gaan nemen, maar laat de 
lach niet verdwijnen. Ook bijvoorbeeld niet in de tijd van die 
andere discussie: over Zwarte Piet. Ik vraag me altijd af welk kind 
ooit vragen stelt bij Sinterklaas en Zwarte Piet. Een kind gelooft 
dat Piet zwart ziet van het roet in de schoorsteen. Het zijn de 
doordenkers verstrengeld in het net van politieke correctheid die 
de wereldproblemen op zich af zien komen in de gedaante van deze 
twee kindervrienden. Misschien is de volgende keer Sinterklaas 
wel een Chinees? 

Maar alle gekheid op een stokje, wanneer Dolce & Gabbana 
uitspraken doen, staan de critici klaar om ze neer te sabelen. 
Zo worden ze ‘anti-gay’ genoemd. Dat is nogal een contradictie: 
het duo heeft zelf jarenlang een relatie gehad, zijn nog steeds 
zakenpartners en hebben beiden een nieuwe mannelijke partner. 
Toen ze zeiden dat ze tegen het woord ‘gay’ waren, in verband met 
hun rechten, zeiden ze er meteen bij dat ze het jammer vonden 
dat er niet gesproken kon worden over ‘mensenrechten’, eender 
welke vorm van seksuele voorkeur iemand heeft. Misschien is dit 
wel gewoon progressief denken? Waarom hokjesdenken? 
Misschien hebben we allemaal gewoon dezelfde basisrechten. 
Uiteindelijk is Dolce & Gabbana het modehuis dat tegenwoordig 
‘iedereen’ de catwalk opstuurt en daarbij als bedrijf nog winst 
draait ook. We zagen afgelopen modeweek dik, dun, jong, oud, 
zwart, Aziatisch en westers op hun defilé de collectie showen. We 
zagen mannen hand in hand lopen, vrouwen samen flaneren. 
Misschien tonen zij juist een breed wereldbeeld, waar de andere 
labels focussen op de traditionele vrouwen met maatje 36, als er al 
niet liever geopteerd wordt de ranke 34.

JODY’S
MOMENTS

Enige relativering is nodig en vooral ook een lach. Geboren en 
getogen in Aalst, is me dat van kinds af aan meegegeven. Tijdens 
de carnavalsperiode, waarvoor mijn thuisstad gekend is, staat bij 
ons de Voil Janet centraal: de man die zich verkleedt als vrouw, 
gewapend met corset, lampenkap op het hoofd als hoed, vogelkooi 
erbij met een haring erin én een kinderwagen vooruitduwend. 
Zo vertrok mijn vader samen met mijn oom naar de stad. Voor 
mij was dat normaal, want de hele stad liep er zo bij. Stiekem trok 
ik dan wel een paillettenversie aan van deze look, maar uit volle 
borst zong ik alle janettenliederen mee. Ik hield er geen blijvend, 
mentaal letsel aan over, behalve dat mijn kledingkeuze nog steeds 
sporen van glitter en kleur vertoont. Maar nooit voelde ik me als 
gay aangevallen en beledigd. Take a chillpill. 

Ik bedoel maar: had het Italiaanse duo misschien iets meer moeten 
nadenken over de gevoeligheden? Misschien wel, maar zou het 
dan nog Dolce & Gabbana zijn? Ze hadden hun reacties achteraf 
op Instagram misschien moeten doseren in de privéberichten. 
Maar vurige Italianen als ze zijn, nemen ze geen blad voor de 
mond. Misschien hadden ze genoeg van de pizzachinees bij hen 
in Milaan om de hoek en kwam die frustratie er even uit. De 
reacties van Stefano Gabbana waren impulsief en zeer Italiaans. 
Maar om daarom nu fashion war III voor te ontketenen, lijkt me 
wat overdreven. Remember Galliano met zijn uitlatingen in het 
restaurant en nu zegevierend bij Maison Martin Margiela. 

Gewapend met een pailletten regenboogvest ga ik alvast de 
feestdagen tegemoet, nog steeds ervan overtuigd dat er een freedom 
of expression mogelijk moet zijn. Misschien moeten we daarbij 
soms ook tweemaal onze tong omdraaien, misschien iets meer 
nadenken over de vluchtige opwelling van het getypte woord en 
zijn neerslag ervan. Misschien hebben we meer behoefte aan stiltes 
tussen de woorden en vertelt deze stoute ons meer. Het laatste wat 
we nu willen is een instawar. Let’s not go on a dietprada and enjoy the 
spaghetti. SQUARE-FULL
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MALTA
EN DE NUMMER 1 IN DE 

RAINBOW INDEX IS …

LGBT+ TOURISM SUMMIT
Op 23 november vond de LGBT+ Tourism Summit plaats in Malta, 
een summit georganiseerd door de Malta Tourisme Authority waar 
we maar al te graag aan deelnamen. Onderwerp? Hoe maak je je 
land aantrekkelijk voor LGBTQ’s en wat maakt nu dat Malta op de 
eerste plaats in de Rainbow Index staat. Dat laatste wilden wij ook 
weleens weten.

EEN GESCHIEDENIS VAN 7000 JAAR
Malta is niet alleen LGBTQ-vriendelijk, het heeft ook een 
prachtige, woelige geschiedenis. Die begint in ongeveer 5000 
v.C., toen zo’n 7000 jaar geleden de eerste mensen er voet aan 
land zetten: de Feniciërs. Zij werden gevolgd door invallende 

Romeinen, apostel Paulus die er schipbreuk leed en nu gezien 
wordt als beschermheilige van Malta, de Vandalen, die zich 
meester maakten van Malta, de Goten, de Byzantijnen, de 
Islamitische Arabieren, de Normandiërs en de Britten, die samen 
met de Maltezen de Normandiërs verjoegen. Deze opeenvolging 
van bezetters eindigde uiteindelijk op 21 september 1964 met de 
onafhankelijkheid van Malta. Nu ja, eindigen is veel gezegd, want 
ooit zal de toekomst ook geschiedenis zijn. Malta kreeg, zoals er 
te zien is, heel wat invloeden vanuit verschillende culturen. Niet 
vreemd dus, dat de wonderlijke Maltese taal een mengeling is van 
Frans, Italiaans en Arabisch. Al die culturen zorgden ook voor 
magnifieke bouwwerken. Als je weet dat een aantal daarvan op 
Malta en het bijhorend eiland Gozo ouder is dan de Egyptische 
piramiden en Stonehenge, besef je pas echt hoe ver de geschiedenis 
van dit waanzinnige eiland teruggaat. 

Toch klinkt het bizar. Malta op de eerste plaats in de Rainbow 
Index. Een land dat tot een paar jaar geleden niet eens bij ons 
opkwam als mogelijk vakantieland. Een land dat een apostel als 
patroonheilige heeft en dus ook ultrakatholiek is. Uit onderzoek 
van het Aartsbisdom van Malta blijkt dat maar liefst 92% van de 
Maltezen zegt katholiek te zijn, waarvan 72% minstens een keer 
per maand naar de mis gaat en 40% elke zondag. Hoe kan Malta 
dan zo LGBTQ-vriendelijk zijn? In vijftien jaar tijd maakte Malta 
een evolutie door die geen enkel ander land kan evenaren. Al in 
1973 werd LGBTQ niet meer gezien als iets ‘crimineels’, maar 
het duurde nog tot 2002 voor Malta nieuwe LGBTQ-vriendelijke 
stappen ondernam. Same-sexhuwelijken zijn er zelfs pas sinds vorig 
jaar (2017) legaal. Wist je trouwens dat Malta vorige maand een 
kliniek opende speciaal voor transgenders? In die kliniek kun je 
terecht vanaf het begin van je hormonenkuur, je geslachtsoperatie 
tot ver na de behandeling voor mentale ondersteuning. En je kunt 
in Malta zelfs geslacht X op je paspoort laten zetten. Lange tijd 
had de christendemocratische partij in Malta de meeste zetels, 
maar sinds 2013 is de sociaaldemocratische Labourpartij in de 
meerderheid. Een partij die veel rechten heeft beloofd voor de 
LGBTQ-community en zelfs meer waarmaakte dan enkel haar 
aanvankelijke beloftes. De LGBTQ-vriendelijkheid begint al bij 
het eigen Maltese volk en dat wil de Maltese overheid doortrekken 
naar hun LGBTQ-toeristen. 

MALTA ALS LGBTQ VERKENNEN
Maar wat maakt Malta nu een LGBTQ-vriendelijk land? We 
kunnen natuurlijk zeggen: ga erheen om het met je eigen ogen 
te zien. Maar dan moet je wel weten waarheen natuurlijk (let op, 
de Maltezen rijden aan de linkerkant). De LGBTQ-vriendelijkheid 
begint al bij de gastvrijheid van de Maltezen. Wij checkten in bij het 
AX The Palace Hotel in Sliema en kregen bij aankomst al meteen 
Kinnie voorgeschoteld, een typische Maltese frisdrank. Lekker na 
zo’n vlucht waarbij je drie uur lang andermans bacteriën inademt 
en beenruimte hebt voor een kleuter van drie. AX The Palace 
Hotel is een aanrader voor ieder die van uitgebreide luxe houdt: 
een heerlijk uitgebreid ontbijt en een infinity pool bovenop het dak 
met een adembenemend uitzicht. Het feit dat de LGBT+ Tourism 
Summit daar plaatsvond, zegt al genoeg over hun open-minded 
instelling. De kwaliteit van het onthaal, de welwillendheid van de 
hoteliers, zelfs de ‘niet homovriendelijke gelabelden’, maken Malta 
als reisbestemming zo aangenaam voor de LGBTQ-gemeenschap.

Het zonovergoten Malta, zelfs in de winter, is het perfecte land 
om te ontsnappen aan de kou. In Malta vriest het nooit, vertelde 
mijn gids Nikola Soukmandjiev. ‘Het zou echt een probleem zijn 
voor Malta als het hier ooit ging vriezen.’ ‘Hoezo?’ vroeg ik. ‘Wel, 
alle waterleidingen van Malta lopen langs de buitenkant van de 
huizen, haha.’ Nikola Soukmandjiev was een gids als geen ander. 
Gepassioneerd over elk detail in de geschiedenis van Malta, nam 

Een land waar in de moedertaal geen woord voor sneeuw bestaat, waar ze onder het motto ‘we 
always live like we’re on a holiday’ leven en waar LGBTQ’s op geen enkel moment met vreemde ogen 
worden bekeken, daar willen we allemaal heen, toch? Malta werd dit jaar uitgeroepen tot het meest 
LGBTQ-vriendelijke land in de Rainbow Index. Gek? Misschien als je dat voor de eerste keer hoort, 
maar lang niet meer wanneer je als LGBTQ een bezoekje brengt aan het buitengewone eiland met 
haar opmerkelijke landschap.
DOOR: DITTE VAN DONINCK
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hij me mee naar de mooiste en nog (toeristisch) onbekende plekjes 
in de steden Valletta (hoofdstad), Mdina en Rabat. Een privégids 
als hij is een aanrader wanneer je geen zorgen aan je hoofd wil 
tijdens je reis. Vragen als ‘zijn we hier al niet geweest?’ of ‘is het 
nu deze straat of de volgende?’ doen je vakantie immers geen 
deugd. Via Malta Tourism Authority kun je een gids huren voor 
een gewenst aantal dagen, die je meeneemt naar de echt lokale 
plaatsen. En die plaatsen delen wij maar al te graag met jou.

MUST VISIT/SEE IN MALTA
Ga hoe dan ook naar Valletta. Valletta is meer dan alleen de 
hoofdstad van Malta, het is een stad bomvol geschiedenis en barokke 
pronkstukken van bouwwerken. Niet te missen is de St. John’s Co-
Cathedral. De prachtige kathedraal lijkt vanaf de buitenkant de 
zoveelste kathedraal, maar binnenin baadt ze in het goud met 
een pracht en praal aan historische taferelen en schilderwerken 
van de Italiaan Michelangelo Merisi da Caravaggio. Bezoek ook 
Mdina, Malta’s middeleeuwse hoofdstad, een van Europa’s mooiste 
voorbeelden van een ommuurde stad. Mdina’s verhaal gaat meer 
dan 4000 jaar terug. Op boogafstand van Mdina ligt Rabat. Een 
stad vlak aan de rand van het eiland, waar je de adembenemende 
Dingli Cliffs vindt. Perfecte plaats om de perfecte Instagramfoto 
te maken of om gewoon eens lekker uit te waaien. Een highlight, 
vooral tijdens de zomer, is de Blue Lagoon op het eiland Comino. 
Met de ferry geraak je tot bij het eiland, waarna je een hele dag 
kunt zwemmen in het helderblauwe water van de Blue Lagoon. 
Op Gozo, het andere eiland dat bij Malta hoort, vind je Ramla 
Bay, het grootste zandstrand op Gozo, omringd door de idyllische 
Mediterrane blauwe wateren.

MUST EAT/PARTY IN MALTA
Dit prachtige eiland biedt een groot aantal homovriendelijke bars, 
hotels, restaurants en clubs. Het rare in Malta is, dat er geen bars, 
hotels, noem maar op, speciaal voor LGBTQ’s bestaan. Waarom 
is Malta dan toch zo LGBTQ-vriendelijk? Door tolerantie en 
inclusiviteit. Die twee woorden zijn onnoemelijk belangrijk in 
de Maltese maatschappij. Malta wil de LGBTQ zoveel mogelijk 
integreren. Ze zijn geen community, maar gewoon mensen zoals 
iedereen. En dat werkt aardig. Natuurlijk heeft Malta wel een 
Pride Week. Elke zomer wordt die dan ook uitgebreid gevierd 
door iedereen. Toch bevindt er zich op het eiland maar één gay 
club: Michelangelo. Een arty club in Paceville St. Julians, het hart 
van het nachtleven, die zeker de moeite is om eens een bezoekje 
aan te brengen. Al zul je je er de volgende dag niet veel meer van 
herinneren. 

Lekker lokaal eten is een must wanneer je op vakantie gaat. Zeker 
in Malta. In Valletta kun je heerlijke, lokale gerechten eten bij 
Trabuxu. Trabuxu is een van de oudste restaurants op Malta. 
Nogal prijzig voor Maltese begrippen, maar met de lekkerste 
huisgemaakte kaaskroketjes en lokale wijnen. Het restaurant staat 
vooral bekend om zijn speciale versies van traditionele gerechten 
en verandert elke maand zijn menu. Wat voor sommigen een 
minpunt is, is voor anderen dan weer een must: kinderen onder 
de twaalf jaar zijn niet toegelaten in Trabuxu. Wanneer je een 
bezoekje aan Rabat brengt of na het uitwaaien aan de Dingli Cliffs 
honger hebt gekregen, is Diar Il-Bniet een must try. Het restaurant 
wordt uitgebaat door een lokale boer, die alle producten die hij 
serveert zelf teelt. Wat je zeker moet proberen zijn de slakken als 
voorgerecht. Totaal anders dan de escargots die wij gewend zijn en 
zoveel lekkerder. Probeer in elk geval ook hun koffie; de strafste 
koffie die ik ooit dronk, maar wel de lekkerste.

READY? SET, GO!
Laten zijn en laten leven. Een motto waar Malta van doortrokken 
is. Reizen is altijd iets geweest waarbij we even weg zijn van de 

drukte en gewoon kunnen zijn wie we zijn. Je denkt nu: Malta wil 
gewoon meer toeristen aantrekken. Ja, dat is ook zo, natuurlijk. 
Maar het belangrijkste voor Malta is dat het land toegankelijk is 
voor iedereen. Ongeacht je geslacht, geaardheid of wat dan ook.
Met dank aan gids Nikola Soukmandjiev, Malta Tourism Authority en 
Visit Malta. SQUARE-FULL

HET FEIT DAT DE LGBT+ 
TOURISM SUMMIT DAAR 
PLAATSVOND, ZEGT AL 
GENOEG OVER HUN 
OPEN-MINDED INSTELLING



JONATHAN 
AGASSI HIT OP 
IDFA QUEER DAY 
2018
Vorige maand vond voor de zesde keer de IDFA Queer Day plaats. OUTtv sprak met Senior IDFA-
filmprogrammeur Raul Niño Zambrano. ’Zes jaar geleden begon IDFA met de Queer Day, met als 
uitgangspunt de creatieve documentaires over LGBTQ-gerelateerde onderwerpen een podium 
te geven. Dit paste ook perfect bij de stad Amsterdam. Verder waren films met deze onderwerpen 
al geselecteerd door IDFA, maar we dachten dat het beter zou zijn om ze te presenteren tijdens 
één speciaal evenement. Het begon dus zes jaar geleden met twee films in Munt 11. We zijn 
gegroeid naar wat Queer Day vandaag is: een hele dag voor de LHBTI+ community, maar 
ook professionals uit de internationale documentaire-filmindustrie en andere IDFA-bezoekers.’

‘We hebben Queer Day altijd gezien als een moment van 
viering van de queer-cultuur. Het is niet alleen het activisme 
dat IDFA's Queer Day karakter geeft, maar vooral ook de 
verschillende onderwerpen elk jaar. Die kunnen variëren 
van een modeontwerper tot de situatie van vluchtelingen 
uit Syrië. Als iemand ons vraagt waarom we Queer Day 
organiseren? Nou, vorig jaar werd een van onze uitgenodigde 
filmmakers door iemand aangevallen op straat, alleen maar 
omdat ze een vrouw kuste. Een vreselijk iets, wat vandaag 
de dag dus nog steeds voorkomt. De groeiende agressie 
tegenover transgenders over de hele wereld maakt Queer Day 
dan ook helaas nog steeds noodzakelijk. Met Queer Day viert 
en bespreekt IDFA deze issues en deze dag is natuurlijk ook 
een integraal onderdeel van het algemene beleid van IDFA 
ten aanzien van inclusiviteit.’ Allemaal onder het genot van 
een hapje en een drankje tijdens de OUTtv Queer borrel. 

Al met al is het programma van Queer Day elk jaar weer heel 
divers. Een van de meest bijzondere documentaires van dit 
jaar was mijns inziens Jonathan Agassi Saved My Life*.

Jonathan Agassi is een zeer succesvolle Israëlische gay 
pornoster. Acht jaar lang word hij gevolgd door regisseur 
Tomer Heymann, in zijn tijdelijke woonplaats Berlijn en thuis 
bij zijn moeder in Tel Aviv. Naast zijn filmwerk, treedt hij op 
in live-pornoshows en verhuurt hij zichzelf als escort. Al zijn 
werkzaamheden leggen de makers vast, en ook al beweert 
Jonathan dat dit werk het allerbeste ter wereld is en zelfs zijn 
leven heeft gered, al snel wordt duidelijk dat hij niet bepaald 
gelukkig is. Trauma’s uit zijn jeugd achtervolgen hem en de 
relatie met zijn grotendeels afwezige vader is problematisch. 
Met zijn moeder heeft Jonathan een liefdevolle, maar ook 
gecompliceerde band.

Jonathan, die de artiestennaam Agassi aannam om zijn 
wankele zelf een stevige identiteit te geven, voert de talloze 
seksuele handelingen waarmee hij zijn geld verdient 
schijnbaar achteloos uit, maar ondertussen zoekt hij steeds 
meer zijn toevlucht tot harddrugs om zichzelf te verdoven. 
Uiteindelijk moet hij na een angstaanjagend slechte drugstrip 
de nuchtere realiteit van zijn extreme leven onder ogen zien, 
hetgeen in de laatste scène van deze documentaire heftig tot 
uiting komt.

‘Deze documentaire was snel uitverkocht en wij waren 
ook trots dat we Jonathan en zijn moeder naar Nederland 
hebben weten te halen voor een Q&A, wat de beleving van 
zo’n documentaire nog indringender maakt. Het is dan 
mooi om een dergelijk gesprek te leiden en de mensen in 
het publiek erbij te betrekken, die de docu allemaal op hun 
eigen manier hebben ervaren. Met het hele IDFA Queer Day-
team hebben wij hard aan deze dag gewerkt. Er worden meer 
prachtige documentaires vertoond, zoals Beside the Water 
en Bixa Travesty, maar Jonathan Agassi Saved My Life is echt 
een parel en geeft vanwege het hoge seks, drugs en rock & 
roll-karakter een wereld weer waarvan je weet dat die bestaat, 
maar die je nooit echt hebt begrepen. Deze documentaire is 
dan ook een echte aanrader.’

De 32e editie van IDFA zal van 20 november t/m 1 december 
2019 weer in verschillende Amsterdamse theaters te zien 
zijn. Gedurende het hele jaar zijn de IDFA-specials te zien 
in verschillende arthouse-bioscopen in Nederland. Voor de 
programmering, ga naar www.idfa.nl.

*Jonathan Agassi Saved My Life zal in 2019 bij OUTtv te zien zijn.
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BELANG VAN 
ROLMODELLEN

och zeker meerdere keren per week valt de 
vraag: is een ambassadeur of rolmodel voor 
en van de LGBT-gemeenschap, zoals een 
Mr Gay Belgium, nog wel nodig? 

Een vraag waar het antwoord voor mij heel duidelijk 
op is: Ja! Maar waarom? Anno 2019 kom ik nog al te 
vaak in aanraking met persoonlijke outingverhalen of 
situaties die me enorm naar de keel grijpen. Daarom 
maak ik sinds enkele jaren van het project Mr Gay 
Belgium mijn levenswerk. Omdat we nooit genoeg de 
aandacht kunnen vestigen op bepaalde problematiek. 
Het blijven geven van een signaal, zowel positief 
als negatief, blijft helaas broodnodig. Het doet me 
enorm veel pijn te constateren dat het in heel wat 
landen onmogelijk is om ten volle te leven als homo, 
bi, lesbienne of transgender. Zeker omdat het voor 
mij moeilijk te begrijpen valt waarom liefde en 100% 
jezelf zijn wordt veroordeeld of bestraft, soms zelfs 
met de dood tot gevolg. Heel vreemd, maar dat maakt 
me dan ook weer heel gelukkig: beseffen hoe blij ik 
mag zijn om vanuit mijn omgeving zoveel warmte 
en waardering voor wie ik ben te voelen. Dat ik mag 
staan waar ik voor sta, voor wat ik doe en dat we de 
mogelijkheid hebben om in België een concept zoals 
MGB te laten plaatsvinden. Regelmatig krijgen we 
hartverwarmende reacties op wat het MGB-project, de 
mister of een campagne voor iemand heeft betekend. 
De kracht die sommige mensen uit een actie, social 
post of artikel halen, is onbetaalbaar en geeft aan hoe 
belangrijk ambassadeurs en rolmodellen zijn. Ik spreek 
uit ervaring als ik zeg dat mensen heel hard voor 
elkaar kunnen zijn. Pesten omwille van geaardheid 
op school, internaat, jeugdbeweging en sportclub zijn 
zaken waar ik helaas over kan meepraten. Als jonge 
kerel droomde ik dan ook om daar ooit ‘iets’ tegen te 
kunnen ondernemen, zodat niemand hoefde mee te 
maken wat ik zelf heb moeten doorstaan. En dat ‘iets’ 
is Mr Gay Belgium, een klankbord, steunpilaar. Dat wat 
er vijftien jaar geleden voor mij niet was en ik toen wel 
zeker nodig had. Ik wil niet als een wereldverbeteraar 
klinken, maar wat is er mooier dan gewoon gelukkig 
zijn met de persoon die je graag ziet. En laat dat in 
mijn geval nu juist een toffe, talentvolle en bruisende 
jongeman zijn. Verliefd worden op iemand van 
hetzelfde geslacht zou zoveel simpeler zijn zonder 
alle vooroordelen en heteronormativiteit. Mijn motto 
is ‘love is love, not gender, not age, not religion but love.' 
Misschien moeten we dat allemaal nét nog iets meer 
uitdragen. Want in iedereen schuilt een rolmodel, 
toch? SQUARE-FULL
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BRAM BIERKENS
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MUST HAVE

BOLLO - GEWAAGD COMFORT
Eerder dit jaar presenteerde het Zweedse interieurmerk Fogia haar vernieuwende reeks 
designproducten op Design Week Stockholm 2018. Een highlight binnen die collectie was 
voor ons de Bollo-stoel. Een stoel waarmee het kruispunt is opgezocht tussen traditionele 
ambachten en innovatieve technologieën. Met de Bollo introduceert Fogia een loungestoel 
die niet alleen aangenaam oogt, maar ook super comfortabel zit – ook al werd voor deze stoel 
heel bewust met materiaal omgesprongen. En ondanks zijn volumineuze verschijning, kreeg 
de stoel een subtiele, gracieuze belijning mee. De genereuze wattering creëert bovendien een 
uniek contrast tussen het onderstel en de kussens. Een must have eyecatcher in ieder interieur! 
Verkrijgbaar vanaf €1.410 via espoo.be.

FOCUS ON THE 
GOOD THINGS
Geen zin in al dat kerstgebeuren en 
behoefte aan zomerse gedachten? 
Het Belgische interieurmerk D&M 
brengt met zijn nieuwe collectie 
voor het voorjaar de veelzijdigheid 
van de zomer tot leven. Van 
gras- en duinlandschappen tot 
rotsachtige taferelen, iedere sublijn 
weerspiegelt een typerende droge 
zomeromgeving. De collectie 
brengt meteen ook een ode aan 
de kinderlijke verwondering, 
waarbij zelfs de kleinste details 
een grootse impact hebben. Onze 
favoriet uit de collectie? De ruime 
plantenpotten van de FOCUS-
collectie. In de ruime potten en 
schalen uit de FOCUS-collectie 
voelen zowel planten als andere 
interieuraccessoires zich helemaal 
thuis. Hun donkere oker- en 
zwarttinten stralen een warmte 
uit die tot lang na de zomer in je 
woonkamer nazindert.

FREISTIL 133
Discrepanties zijn het zout in de soep van ons leven. Ze maken ook meubels interessanter, 
omdat ze een beetje irriteren. En zo gaat het ook met de nieuwe sofa Freistil 133: de nieuwe 
bank Freistil 133 kenmerkt zich door een bollige bekleding met een zachte kern, maar 
heeft tegelijk een helder gedefinieerde belijning en sierlijke elementen, zoals de poten. 
Overigens kan een dergelijk spel van contrasten ook worden gevonden als het gaat om 
zitcomfort: Freistil 133 is bedoeld om recht en rechtop te zitten - maar voelt zo zacht en 
comfortabel aan dat je je erop zou willen uitstrekken. Met dit in het achterhoofd: geniet 
officieel van de ontspanning. Verkrijgbaar bij de betere interieurzaken vanaf €1.785.

BRR - BRR - BRRETTIG KERSTFEEST
Wat dacht je ervan het kerstfeest waarbij jullie allemaal gezellig binnen zitten, helemaal anders te 
doen en lekker naar buiten te trekken voor het feest? Een winterbarbecue tijdens de feestdagen 
wordt steeds populairder. En dat snappen we, want het heeft zo zijn charmes. Of we nu buiten 
met familie of vrienden een gezellig glas drinken, mooie winteravonden zijn er om te koesteren. 
Natuurlijk willen we niet bevriezen van de jou. Dekentjes zijn dus een aanrader, maar tegen een 
elektrische terrasverwarmer zeggen we ook geen nee. Het design van de DOMO-terrasverwarmer 
zorgt voor een optimale warmtereflectie en de aangename warmtestralen voel je al na drie 
seconden, én ze zijn zelfs zacht voor de ogen. Zorg dus letterlijk en figuurlijk voor een warm 
(kerst)gevoel deze feestperiode! Verkrijgbaar via domo-elektro.be voor €299.

Interieur

AAN DE HAARD
Niets zo gezellig als je knus nestelen 
bij de open haard. Lekker neerploffen 
zonder aanstalten te maken om die 
heerlijke plaats de komende uren te 
verlaten. Dim de lichten en maak het 
knus met wat kandelaars en kaarsen, 
een hele hoop kussens en dit onwijs 
zachte schapenvachtje van City Sheep. 
Zet daarbij nog een leuk muziekje op (in 
deze periode geven wij de voorkeur aan 
een kerstmuziekje) en kom helemaal 
in de mood. Zet een lekker theetje en 
geniet van de gezellige feestdagen met 
je vriend of man, familie en vrienden. 
Verkrijgbaar bij JUTTU voor €106,95.

Foto: Dries Verstreepen
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Lars: ‘Ik was 16. Het kwam eigenlijk doordat ik toen een relatie kreeg. We zijn 
nu nog steeds samen. Daarvoor had ik ook een relatie met een jongen, maar 
durfde ik niet uit de kast te komen. Destijds wisten Jesse en ik niet van elkaar 
dat we gay waren. Jesse wist het van mij wel als eerste. Ik was twee maanden aan 
het daten met mijn huidige vriend en toen kwam ik uit de kast tegenover mijn 
moeder. Ik had daarvoor verteld dat hij een vriend van school was en daardoor 
moesten Jesse en ik beide liegen. Mijn moeder stelde vragen over huiswerk 
en docenten en mijn vriend wist natuurlijk niet waar ze het over had. Op een 
gegeven moment moest ik het wel zeggen. Ze reageerde heel positief. Mijn vader 
durfde ik het niet meteen te vertellen, hij is nogal een grappenmaker, ook over 
homo’s. Niet slecht bedoeld hoor, wij maken de grappen zelf ook weleens, maar 
ik vond het toen wel beangstigend, want: hoe denkt hij er nu echt over? Mijn 
moeder had al een beetje met hem gepraat en zei me dat ik het ook aan mijn 
vader moest vertellen. Hij vond het helemaal niet erg en zei: ‘Je had het me 
direct kunnen zeggen hoor!’ Mijn moeder belde uit enthousiasme vervolgens 
de hele familie. Dat had ik best zelf willen doen, maar ik kreeg er de kans niet 
voor. 
We zijn opgegroeid in een boerendorpje en gingen naar school in Borger 
(Drenthe). Daar woont wel een ander slag mensen. Mijn vrienden wisten het 
wel, maar ik voelde zelf niet heel erg de behoefte om het door de gangen te 
schreeuwen. Het was ook het laatste schooljaar, dus ik heb dat zo gelaten. 
Daarna ging ik naar Groningen om te studeren, Kunst en Multimedia en daar 
was het sowieso al meer geaccepteerd. De helft van de school is denk ik bi, 
homo of lesbisch. Er wordt niet heel erg op je gelet en iedereen wordt met rust 
gelaten en doet zijn eigen ding. Opnieuw outen was dus ook niet nodig. Het gaat 
wel vanzelf wanneer je bijvoorbeeld zegt: ‘Ik ga naar mijn vriend vanmiddag.’ 
Het werd ook wel duidelijk met mijn foto’s. Ik maak me hard voor de LHBT-
gemeenschap, ik verwerk statements in mijn foto’s, bijvoorbeeld tegen anti-
homogeweld.’
Jesse: ‘Toen Lars het me vertelde, had ik direct de herkenning en dacht ik: dat 
heb ik ook. Ik had op dat moment geen vriend, ik heb dat niet meteen aan hem 
verteld. Een jaar later begon het bij mij te spelen. Lars had de weg natuurlijk al 
voor me vrijgemaakt en bij tweelingen zie je het best vaak dat beiden homo zijn, 
dus ik vond het niet heel moeilijk. Ik wilde met een reden uit de kast komen, 
voor mezelf, ik weet niet precies waarom. Toen ik mijn eerste relatie kreeg, vond 
ik die reden. Ik wilde hem natuurlijk gewoon thuis kunnen uitnodigen. Ik heb 
mijn moeder een appje gestuurd met een foto waarbij stond. ‘Dit is Remco en 
hij is mijn vriend.’ Ik was toen thuis en mijn moeder was boodschappen doen. 
Ik durfde het toch niet face to face te doen. Ze kwam direct naar huis en ik bleef 
boven op mijn kamer zitten. Ze stond onderaan de trap en riep: ‘Krijg ik nog 
koffie van je, of hoe zit het?’ Het was niet heel emotioneel. Het was natuurlijk al 
geaccepteerd. Het was voor mij veel makkelijker. Lars wist het als eerste van mij 
en die had me ook al een aantal keer gezegd: ‘Kom op, je kunt het ze makkelijk 

vertellen. Wat maakt het nu uit?’ 
Lars: ‘Ik snapte het ook wel hoor, misschien zou het 
een klap zijn dat we beiden gay zijn, maar ik vind het 
ook wel heel leuk, we delen altijd alles samen, we zijn 
beste vrienden en nu kunnen we dit ook weer delen.’
Jesse: ‘Het was rond deze tijd van het jaar en ook dit 
keer kon mijn moeder het niet voor zich houden. Ik 
had het nog zo gevraagd, maar binnen twee dagen 
was de hele familie op de hoogte. Ik denk dat ze het 
ook deed omdat het dan met de kerst gewoon geen 
issue was. Onze vrienden wisten het ook al wel. In het 
boerendorpje waar we woonden, vroegen mensen het 
weleens, maar we voelden niet echt de behoefte om het 
te vertellen. Later zeiden veel mensen: ‘We dachten 
wel dat jullie homo waren.’ Maar vrijwel altijd positief. 
Eigenlijk pas het laatste jaar. Mijn eerste relatie duurde 
vier of vijf maanden. Daarna kreeg ik een relatie met 
een christelijke jongen. Dat was wel een heel ander 
verhaal. Hij kwam toen ook uit de kast. Je kunt je 
niet voorstellen hoe lastig dat voor zijn familie was. 
Hij was de middelste zoon, het gezin bestond uit vier 
jongens. Het duurde even, maar uiteindelijk werd het 
geaccepteerd. Zijn vriendengroep was ook christelijk. 
We hebben geen relatie meer, maar we zijn nog wel 
goed bevriend, ook met zijn vriendengroep. Ik ging 
met hem mee naar de kerk en daar werden we gewoon 
met open armen ontvangen. Dit veranderde toen een 
andere jongen uit de kast kwam die een publieke rol in 
de kerk heeft. Door een aantal kleine gebeurtenissen. 
Deze zijn bij de gemeente terechtgekomen en toen 
veranderde de houding van de kerk. We mogen er 
nog steeds komen, maar we mogen geen prominente 
publieke rol spelen in de gemeenschap. Dus niet als 
intrumentspeler of voorganger, maar we mogen er 
ook niet trouwen of gedoopt worden. Ik ben in deze 
kerk te gast, dus ik vind het lastig om hier meer over 
te vertellen. Maar het is zeker voor die jongen en die 
vriendengroep erg lastig, omdat ze normaal heel actief 
zijn in de kerk. Zo organiseren ze veel bijeenkomsten 
en events en hij speelde piano in de kerk. Er zijn heel 
veel gesprekken geweest en die zijn nog steeds gaande. 
We doen erg ons best om elkaar te begrijpen, maar 
helaas is de situatie nog onveranderd.’

De megacreatieve tweeling Lars en Jesse zijn eigenlijk altijd onafscheidelijk 
geweest. Ze zijn beiden fotograaf en werken vaak samen. Ook nu Lars in 
Amsterdam woont en Jesse in Groningen. Een nieuw hoofdstuk voor de heren! 
DOOR: ESMÉE BERKELAAR

Lars en Jesse
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Waarom schreef je je in voor het programma This Time Next Year?
‘In de zomer van 2016 kreeg ik, als gezonde 21-jarige jongen, te horen dat mijn hart faalde. Mijn 
aorta stond op springen, mijn hele hart was verkalkt en mijn hartkleppen werkten niet meer naar 
behoren. Met spoed werd ik in Amsterdam geopereerd. Veel tijd om erover na te denken was er dus 
niet. Na mijn operatie ging het echter mis. Ik mocht niet sporten, wat een enorme klap voor me 
was, maar bleef wel eten als iemand die aan het sporten was. Als resultaat kwam ik 25 kilo aan. Mijn 
revalidatie verliep echter zo goed, dat ik al snel weer mocht beginnen met sporten.’

‘Tijdens mijn revalidatie merkten mijn artsen op, dat ik bijzonder nuchter en positief in het leven 
stond. Het blijkt dus dat vooral mensen van mijn leeftijd te maken krijgen met depressies en 
paniekaanvallen. Aan deze mensen wilde ik laten zien dat je niet bang hoeft te zijn. Wat komt dat 
komt en pak het leven met beide handen vast en maak er het beste van. Ik wilde mensen laten zien 
dat àlles kan als je er zelf maar in gelooft.’

‘Ik zag in een advertentie van Wendy van Dijk dat RTL4 op zoek was naar mensen die binnen 
een jaar hun leven drastisch wilden omgooien, met als doel mensen met eenzelfde probleem te 
inspireren. Heel impulsief gaf ik me op. Binnen het uur stuurde ik een brief en de dag erna werd ik 
meteen gebeld. Voor ik het goed en wel wist, werd ik uitgekozen als een van de nieuwe deelnemers. 
Toen is het allemaal erg snel gegaan.’

‘Wat ik zo fijn vind aan dit programma, is dat RTL4 vanuit de zijlijn meekijkt. Het enige wat zij doen, 
is me een jaar volgen om aan de kijkers te laten zien hoe ik dit allemaal gedaan heb. Ik moet op mijn 
eigen kracht iets behalen. Daarom nam ik contact op met Tom Moos, eigenaar van de fitnessketens 
Health City en Stars, twee fitnessketens in Nederland.’

‘Tom Moos vond mijn verhaal heel tof en wilde me helpen. Hij heeft me gekoppeld aan een trainer 
die ook allemaal BN’ers traint enzo, onder anderen Thijs Römer voor de Men’sHealth: Roberto Da 
Costa. Die heeft mij dit hele jaar getraind. Hij bedenkt mijn training en voedingschema’s, maar het 
is aan mij om er wat mee te doen. Dat is ook wat mensen vaak tegen me zeggen: “Oh, je hebt een 
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Damien Mollers is 23 jaar een studeert International Media and Entertainment 
aan de hogeschool in Den Haag. Hij heeft een passie voor media en mode. 
Zijn leven liep op rolletjes, totdat hij in 2016 te horen kreeg dat zijn hart aan 
het falen was. Met spoed werd hij geopereerd en begon daarna aan een 
lange revalidatie. Vijfentwintig kilo dikker herkende hij zichzelf niet meer en 
besloot hij om zijn levensstijl volledig aan te passen. Hij schreef zich in voor 
het programma This Time Next Year en begon aan de uitdaging.

‘THIS TIME NEXT 
YEAR STA IK MET 
EEN KILLERBODY 
OP DE COVER VAN 
EEN MAGAZINE’

DOOR: LAURA GEUDENS

FOTO'S DIRK ALEXANDER
STYLING JODY VAN GEERT
MAKE-UP LAILA SJER BY ENGELS CREATIONS
MET DANK AAN THE BRICK ANTWERPEN
SHIRT EN SHORT: DOLCE & GABBANA
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trainer, maar je moet het echt wel zelf doen (haha).” Mijn einddoel 
is om op jullie cover te staan of om een spread te krijgen in jullie 
magazine. Ik wil graag mijn verhaal doen, zodat ik homoseksuele 
jongeren (in zowel België als Nederland) kan laten zien dat ze niet 
bang moeten zijn, maar gewoon voor hun doel moeten vechten. Ik 
hoop dan ook een inspiratie voor hen te kunnen zijn en hen een 
boost te geven om door te zetten, want veel homoseksuele mensen 
kampen met onzekerheden en angsten.’

Hoe bleef je tijdens het hele proces positief?
‘Ik heb zeker mijn ups en downs gehad, maar mijn vrienden en 
familie steunen me door dik en dun. Ik heb enorm veel aan ze 
gehad tijdens mijn operatie en het tv-programma. Wat me ook 
enorm veel doorzettingsvermogen gaf, is dat je na verloop van tijd 
resultaat begint te boeken. Je wordt geconfronteerd met voor–en-
na-foto’s en je voelt je meteen beter. Verder ben ik een enorme 
shopaholic, haha. Het was enorm leuk voor mij om van “niet in 
kleren passen” naar in “Zara naar de kleinste maat” te gaan.’

Best wel heftig allemaal, wat dacht je op het moment dat je te horen kreeg 
dat je zo ernstig ziek was?
‘Eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk. Mijn amandelen 
moesten getrokken worden. Voordat dat kon gebeuren, werd mijn 
hart gecontroleerd door een anesthesist. Hij wist meteen dat er 
iets niet klopte. Ik was op dat moment samen met mijn moeder 
in het ziekenhuis. Zij is mijn steun en toeverlaat en ze werd erg 
emotioneel. Ik daarentegen, voelde op dat moment geen emotie. 
Ik heb me erbij neergelegd dat de operatie moest gebeuren. Ik kon 
er toch niets aan doen. Zo snel mogelijk verder gaan. Dat was mijn 
doel.’

Denk je dat je je gezonde levensstijl na dit avontuur gaat behouden?
‘Ik word momenteel nog begeleid door een trainer, maar ook 
hierna wil ik een gezonde levensstijl aanhouden en ook meer 
krachttraining doen. Nu doe ik niet heel veel krachttraining. Het is 
op het moment vooral vetverbranding. Ik wil ook wel wat spiermassa 
opbouwen. Maar qua voeding leer je gewoon wat je wel en niet kan 
hebben. En ik weet dat ik geen brood of pasta’s meer moet eten, 
want daar kom ik meteen van aan. Ik moet deze vervangen door 
fruit en andere gezonde dingen. Je moet wel heel bewust zijn van je 
voeding. Dat vond ik wel erg moeilijk, want ik ben een echte foodie. 
Cheatmeals zijn echt m’n favourite. Haha, weet je wat het is, ik heb 
ook familie uit Spanje enzo en we houden gewoon van tapas en 
stokbrood en dan kan je echt huilen van alleen maar sla. Maar wat 
je vooral moet doen is afwisselen.'

'Ik wil in shape blijven, omdat ik mensen wil laten zien dat ik het 
wel gewoon allemaal kan. Het is niet dat ik personal trainer ofzo wil 
worden, maar ik vind het leuk om goed in mijn vel te zitten en dat 
uit te stralen naar andere mensen.’

Advies?
‘Als je wilt doen wat ik deed, moet je er echt 100% voor gaan. Ik 
heb natuurlijk al eerder weleens gezegd van “laat ik even afvallen” 
en ja, twee dagen en dan was ik er klaar mee. Het belangrijkste is 
dat je je levensstijl aanpast en niet dat je een dieet volgt. Ik ben erg 
allergisch voor het woord diëten. Als je een afvalprogramma doet, 
doe je tijdelijk iets niet, maar uiteindelijk verval je weer in oude 
gewoontes en komt alles er weer aan. Dan is al het harde werken 
voor niets geweest. Wat je mensen ook vaak hoort zeggen, is dat 
het 20% sporten is en 80% eten, maar daar geloof ik niet echt in. 
Ik geloof dat het gewoon een combi is van beide. Als je vier keer 
in de week traint en gewoon regelmatig eet, dan gaat het echt wel 
goed. Maar ik vind het ook heel erg moeilijk om tegen iemand 
te zeggen: oh, dit past bij jou. Iedereen is anders. Mijn broer eet 
elke dag pizza’s en die komt nooit aan en ik eet een pizza en ben 

gelijk drie kilo zwaarder. Mijn tip is dus dat je eigenlijk eerst goed 
moet kijken wat jou bevalt en daarmee moet experimenteren. Kijk 
gewoon wat bij jouw lichaam past en speel daarop in. Wissel dat af 
met regelmatig trainen en gezond eten. Wat ook heel belangrijk is: 
plan eenmaal per week een cheatmeal in. Daar kun je dat naartoe 
werken, anders word je echt gek. Neem gewoon die pizza, dat mag 
echt weleens een keer.’

‘Ik ben als gay altijd heel makkelijk geaccepteerd geweest. Mijn 
familie steunde me door dik en dun. Toen ik twaalf was, zei mijn 
moeder altijd tegen me: “Jongens, als er iemand uit de kast wil 
komen, vertel het maar, haha.” Omdat ik als kind graag met Barbies 
speelde, wist m’n moeder het toen al. Ik heb er zelf geen last van, 
maar ik hoor dat mensen vaak als buitenbeentje behandeld worden; 
ze zien je toch als een soort van anders. En dat geeft misschien wel 
een extra boost, omdat je mensen wilt laten zien dat je het wel kan 
en dat gays ook gewoon normaal zijn.’

Heb je op dit moment een vriend?
‘Nee, ik ben momenteel single. Ik had tijdens het hele jaar van 
mijn transformatie een relatie, maar die is na vierenhalf jaar 
stukgelopen. Ik merkte, doordat ik zo veel met mijzelf bezig was, 
dat mijn prioriteiten en mijn karakter heel erg begonnen te 

BROEK EN VEST GUCCI - VERSO
SINGLET LES HOMMES

TOTAL LOOK LES HOMMES URBAN
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MUST HAVE

TANDJES POETSEN
Soms houden we wel van brave jongens. Van zo een die elke avond braaf zijn tandjes poetst, bijvoorbeeld. 
Jongens die het tanden poetsen overslaan, slaan wij ook liever over, want wat poetst hij nog meer 
niet? Oké, genoeg! Om het poetsen wat leuker te maken, komt Quip met een bijzondere elektrische 
tandenborstel. Een met een oogstrelend design. En met de aankoop ervan steun je ook nog eens een 
goed doel: ADA. Deze organisatie bevordert onder meer mondgezondheid in derdewereldlanden. Nog 
veel leuker is dat je de Quip maar een keer hoeft aan te schaffen om elke drie maanden een nieuwe 
batterij en opzetstuk te ontvangen. Once you go.... Juist!
getquip.com

ELKE DAG EEN ANDERE…
... bril, welteverstaan! Van mij mag het. Van je portemonnee nu ook. Bij Charlie Temple shop je voor €25 
een bril inclusief glazen op sterkte. Hoe ze dat doen? Geen idee, maar we staan er niet te lang bij stil. 
Deze tijd stoppen we liever in het uitzoeken van een tof montuurtje, want ze hebben wel wat te kiezen bij 
Charlie Temple. De term ‘ziekenfondsbrilletje’ stamt uit mijn tijd, maar wat mij betreft is ‘ie ook uít de 
tijd, want op deze manier kun je nog eens wisselen. De keuze is reuze en varieert van hip tot zakelijk. Je 
hebt dertig dagen bedenktijd, dus je kunt rustig testen welke bril het hoogste slagingspercentage heeft. 
Wat doe je hier nog?
charlietemple.nl

VAN JE VADER
Een beetje sneaker kost je 
tegenwoordig een rib uit je lijf. Heel 
erg jammer en niet heel erg nodig, 
blijkt nu. Dad sneakers zijn al een 
tijdje erg ‘in’ en zullen ook voorlopig 
niet uit het straatbeeld verdwijnen. 
We spotten de welbekende en gewilde 
Balenciaga’s, maar die liggen voor 
velen niet binnen handbereik. Een 
heel fijne vervanger is de Nike M2K 
Tekno. Deze zijn er in heel veel 
kleurvarianten, maar wij gaan voor de 
sulligste in rood-wit-blauw. De Nike 
M2K Tekno’s kun je al voor €99 aan 
jouw collectie toevoegen.
nike.com

MATCHA JA!
Nog zo’n gezonde tip! Koffie is uit. 
Nou ja, voor de gezondheidfreaks 
dan. Die drinken tegenwoordig 
matcha. Waarom? Omdat 
het tien tot vijftien keer meer 
inhoudsstoffen heeft dan groene 
thee, het een drie tot zes uur 
durende energieboost geeft en 
het vitaminen, mineralen en 
antioxidanten bevat. Je drinkt 
het natuurlijk gewoon puur en 
dan niet de bekende merken die 
0,001 % matcha in hun drankjes 
stoppen. Nee, je loopt gewoon 
even binnen bij Café Couture. 
Sexy ‘Teacoach’ Ken legt je 
namelijk graag uit hoe je een 
matchapolitan in elkaar draait.
cafecouture.eu

GOEDE VOORNEMENS
The Brick in Antwerpen is een high-end sportschool die als motto heeft: 
‘Build a better you’. Zo klinkt het helemaal niet zo moeilijk. Nu alleen nog 
een beetje motivatie zien te vinden. Die loop je zomaar tegen het lijf in de 
vorm van een niet te versmaden personal trainer en de mooie mensen die 
de sportschool lijkt aan te trekken. Ook het interieur is om over naar huis te 
schrijven. Wie weet ga jij dus straks nog eens met plezier naar de sportschool. 
Er zijn diverse lessen te volgen, maar mijn oog valt natuurlijk direct op de 
‘Body heat 80’s aerobics’. Mochten jullie me zoeken...
thebrick.be

Young & gay

(c) The Brick

veranderen. Ik werd eigenlijk een heel ander persoon door mijn 
deelname aan dit programma. Na een tijd merkte ik gewoon dat 
het niet meer werkte. Terwijl mijn vriend wel echt een van mijn 
grootste steunpilaren is geweest bij zowel het afvallen als tijdens de 
gehele hartoperatie. Ik ben hem daarvoor dan ook heel dankbaar 
en voor de mooie tijd die wij samen hadden.’

‘Vlak na de laatste opnames van RTL, ben ik naar Amsterdam 
verhuisd. Er veranderde heel veel voor mij. Ik voelde me echt als 

een stuk vlees dat in een leeuwenkooi gegooid werd, haha. Ik ben 
nu lekker mezelf aan het ontdekken en aan het genieten van het 
single leven.’

‘Op mijn Instagram heb ik mijn hele progressie altijd gepost en 
ook mijn tips en tricks. Als mensen die eens terug willen lezen, 
kunnen ze daar altijd een keer kijken. Je kunt het verhaal dan nog 
een keer zien. Natuurlijk is ook het tv-programma op RTLXL en op 
Videoland terug te zien.’ (aflevering 5 van This Time Next Year) SQUARE-FULL

TRUI EN SHORT DOLCE & GABBANA
SNEAKERS VALENTINO
VERSO
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