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Het is gelukt! Vol trots
presenteren wij Amsterdam XXXL
Al jaren waren wij van mening dat Amsterdam een echt
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eigen blad miste. De stad is razend populair. Er wonen veel
succesvolle, positieve mensen. Amsterdam kende wel een
blad voor toeristen en een blad voor een stadsdeel, maar nog
niet echt een glossy voor de hele stad waarin de positiviteit en
het succes weerklinkt. Daar komt nu verandering in.
Een half jaar geleden besloten wij het gewoon te gaan
doen. Vriend en fotograaf Peter Boudestein vroegen wij om
mee te doen en ons team was geboren.
Maar onze redactie is klein. Plannen zijn zo gemaakt en
mooie ideeën zijn zo geboren, maar de uitvoering van een eerste uitgave was een hele opgave. We hebben met z’n allen hard
doorgewerkt, veel hulp gekregen van anderen en zijn trots op
de eerste uitgave van Amsterdam XXXL. Wij danken iedereen
hartelijk. Met name gaat onze dank uit naar Tom Bakker, June
Sier, Edwin Smulders en Nathalie Moser. Nathalie heeft er
met haar bedrijf Brndrz (brndrz.com) mede voor gezorgd dat
de presentatie van ons eerste nummer een feest is.
Om onze eerste uitgave power en body te geven hebben
we Fajah Lourens en Arie Boomsma samen laten komen. Ze
maken allebei een stormachtige ontwikkeling door en dat verdient een coverstory. In het blad nemen we de lezer mee door
de stad. Van Jort Kelders favoriete plekjes tot een upcoming
buurt rond de Javastraat, gevolgd door een inkijk in een riant
ingericht Amsterdams appartement.
We hebben diverse columnisten zoals Kelly Weekers en
Kim Feenstra. In het blad vind je gadgets, shopping- en uitgaanstips. Er zijn interviews met bekende Amsterdammers,
of personen die hier veel zijn, met vragen die anderen nog
niet hebben gesteld. Van Dirk Zeelenberg, Edwin Smulders,
Benno en Debora Leeser, Gordon, Hans Cornelissen tot Anna
Nooshin. We hopen iedereen te verrassen met de inhoud.

En last but not least hebben we een Diamond Hunt

georganiseerd. Gassan heeft een echte Gassan 121 geslepen
diamant ter waarde van 1000 euro ter beschikking gesteld, die
ergens in Amsterdam is verstopt. De eerste foto van de vindplaats staat in deze editie, maar elke week staat er op onze
website (www.amsterdamxxxl.nl) en Facebookpagina een
nieuwe foto waarbij iets meer duidelijk wordt waar de diamant is verstopt. De jacht is vanaf nu geopend en iedereen
(uitgezonderd de redactie en de medewerkers van Gassan)
mag meezoeken. Als je de diamant vindt, is deze echt van jou.

Fijne jacht en veel leesplezier.
Jimena Rico en Mark Teurlings
AMSTERDAMXXXL
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DIAMOND HUNT
De jacht op de diamant is geopend!

Wil je een echte diamant vinden,
winnen en houden? Doe dan mee
aan onze spannende diamantjacht in Amsterdam. Volg
AMSTERDAM XXXL vanaf nu via
de website en op Facebook.
Op 22 november 2016 is onze glossy Amsterdam
XXXL gelanceerd. Dat is tegelijk het startsein voor
deze unieke DIAMOND HUNT. Gassan Diamonds
heeft voor de jacht een echte Gassan 121 geslepen

wordt in- of uitgezoomd, dan wel de plek vanaf
een andere kant wordt getoond. Net zolang tot
de diamant is gevonden. Houd daarom vanaf nu
onze website en Facebook-account in de gaten.
Daar vind je elke week op dinsdag een nieuwe
foto die je dichter bij de diamant kan brengen.
Iedereen kan meezoeken, behalve uiteraard de
medewerkers van Amsterdam XXXL en van Gassan
Diamonds en familie van hen. Dus blijf ons volgen,
wie weet ben jij de gelukkige die de diamant vindt!

diamant ter waarde van 1000 euro beschikbaar gesteld. De diamant is ergens in Amsterdam verstopt...
De eerste indicatie van de vindplaats staat op de
foto hierboven. Deze foto vind je ook op onze
Facebookpagina en website. Elke week plaatsen we

Denk je de plaats gevonden te hebben? Mail
dan de erbij gevonden tekst/boodschap met
jouw gegevens naar info@amsterdamxxxl.nl
Wij nemen contact met je op om vast te
leggen dat jij de gelukkige winnaar bent.

Zoek mee naar de diamant!
Volg Amsterdam XXXL via Facebook
www.facebook.com/magazineAmsterdam
en www.amsterdamxxxl.nl

online een nieuwe foto waarbij de vindplaats iets
8
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interview

Fajah Lourens & Arie Boomsma

Een successtory
in tweevoud
Arie opende zijn tweede sport
centrum en van Fajah verschijnt
het vervolg op haar dieetboek
Killerbody. Twee inspirerende
mensen als het gaat om fitness
en het fysieke ideaalbeeld dat
daarmee samenhangt. Hoe
kijken zij daar zelf tegenaan?
Is een fitgirl mooier dan
een vrouw met rondingen?
Interview:

Mark Teurlings /

Fotografie:
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p het eerste gezicht zijn het twee totaal verschillende personen: Arie en Fajah. Met zeer uiteenlopende
achtergronden ook. Zo werd Fajah moeder in haar tienerjaren, terwijl Arie het vaderschap tot in zijn veertiger
jaren wist uit te stellen. Vandaag vinden ze elkaar in het
sportcentrum van Arie. Allebei superfit en succesvol en – voor
velen – een motiverende factor.
Op social media zie je steeds meer accounts van zoge-

len. Als het echter op wetenschappelijke kennis aankomt, dan
schuif ik het liever door naar een trainer van mijn gym die daar
echt voor gestudeerd heeft.’
Fajah: ‘Ik vind het heel leuk om mensen te motiveren en ik
ben heel dankbaar dat zoveel mensen echt iets aan mijn boek
hebben. Maar daarnaast geef ik ook altijd eerlijk aan dat voeding en sport niet mijn specialisme zijn, maar dat ik ervaringsdeskundige ben. Het boek heb ik gemaakt in samenwerking
met mensen die er wel voor hebben gestudeerd.’

naamde fitgirls. Het ideaalbeeld lijkt te zijn verschoven

Fajah: ‘Als
ik nu nog
ooit eens een
man uitkies,
dan...’
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van dun naar fit. Wat vinden jullie van deze ontwikke-

Is het in jullie ogen een gevaarlijk fenomeen dat veel

ling?

jonge meiden er hetzelfde proberen uit te zien als de ‘fit-

Fajah: ‘Ik vind het goed dat dun zijn niet zo heel belangrijk
meer is. Er zijn veel verschillende lichaamstypen en voor
sommigen is het simpelweg niet weggelegd om bijvoorbeeld
heel dunne benen te hebben. Vroeger heb ik me heel erg laten
beïnvloeden door het ideaalbeeld, met als gevolg dat ik crashdiëten ging volgen. Ik vind het een hele goede ontwikkeling
dat veel meer mensen tegenwoordig prioriteit leggen bij hun
gezondheid. Meer bewegen en gezonde voeding, dat is wat
telt. Mensen zijn nu veel bewuster van wat ze eten.’
Arie: ‘Ik vind dat het twee kanten heeft. Aan de ene kant
is het goed wat Fajah, en bijvoorbeeld Kim Kardashian en Beyoncé, laten zien: je mag billen hebben. Het gaat tegenwoordig om veel meer dan het ‘heroïnedunne’, wat trouwens ook
echt ongezond is. Tegelijkertijd kan de voortdurende zichtbaarheid van mensen die er misschien ‘beter’ uitzien dan jij,
ook heel veel druk geven. Ik vind dat moeilijk als ik zelf een
foto post. Aan de ene kant inspireer je mensen, zij halen er
motivatie uit. Maar aan de andere kant kun je mensen ten onrechte het idee geven dat ze er ook zo uit moeten zien. Zij voelen zich niet goed genoeg als ze niet voldoen aan dit plaatje.’
Fajah: ‘Ik lees vaak onder mijn posts dat mensen een
moord zouden doen voor mijn lichaam, maar ondertussen
gaan ze nooit naar de sportschool...’

girls’? Fajah, jij hebt een dochter van zestien. Zie jij dit
bij haar ook?

Fajah: ‘Naar mijn weten is er altijd een ideaalbeeld geweest.
Vroeger was dit ‘het dun zijn’. De mate waarin iemand wordt
beïnvloed ligt voornamelijk aan de persoon zelf. Ik probeer
altijd mee te geven dat een killerbody voor iedereen anders is.
Voor de een is dat met een klein buikje en voor de ander met
dikke billen. Het is belangrijk om eerst je aandacht te richten
op wat voor jou haalbaar is. Hierin moet je je doelen stellen.
Maar nog belangrijker is om van jezelf te houden en jezelf te
accepteren zoals je bent. Mijn moeder heeft mij altijd geleerd:
als je focust op iets, dan trek je het juist aan. Dus als je denkt:
ik wil niet dik zijn, dan ben je alleen maar bezig met dik zijn. Je
kan beter tegen jezelf zeggen: ik ben tevreden met hoe ik ben,
maar ik wil toch nog iets strakkere benen. Wat mijn dochter
betreft: zij is er helemaal niet mee bezig. Ze eet alles waar ze
zin in heeft. Ik vind dat wel heel moeilijk, hoor. Ze doet qua beweging echt niets, behalve in het weekend met de scooter naar
de supermarkt rijden en choco-chips halen. Als ik daar wat van
zeg, krijg ik een puberale snauw dat niet iedereen altijd op dieet is, haha.’

middags een gezonde salade eet. Met als gevolg dat ik heel veel
energie heb. Het gaat om het evenwicht.’

Arie, jij bent onlangs vader geworden van een prachtige

Arie, als je puur vanuit je mannenhart kijkt, en dus

Arie: ‘Voor mij is het op de eerste plaats echt energie en
vitaliteit. Het esthetische hoort er wel echt bij, maar het is een
gevolg en geen doel.’

dochter. Heeft dit voor verandering gezorgd in jouw le-

niet vanuit je fitnesshart, naar wat voor type vrouwen-

Hebben jullie tips voor degenen die echt niet kunnen

Dragen jullie, twee superfitte bekende Nederlanders, bij

vensstijl?

lichaam gaat jouw voorkeur dan uit? Helemaal strak

genieten van sport en dus geen motivatie hebben om in

aan het creëren van dit ideaalbeeld?

Arie: ‘Ik ben 42 dus mijn leeftijd speelt wel een rol. Ik wil heel
graag de rest van mijn en haar leven dingen met haar kunnen
doen. Het verbaast mij heel erg dat het algemeen geaccepteerd
is dat het ouder worden gepaard gaat met dikker worden en
met het krijgen van pijntjes. Dat hoeft helemaal niet vanzelfsprekend te zijn. Nu ik een dochter heb, ben ik nog meer bezig
met functioneel bewegen en met soepel blijven.’

afgetraind of ga je dan toch voor meer rondingen en

beweging te komen?

misschien iets meer vet?

Arie: ‘De eerste misvatting is dat iedereen denkt dat je moet
beginnen in een sportschool. Dit is helemaal niet noodzakelijk, want je kunt overal sporten en bewegen. Daarnaast moet
je jezelf eerst afvragen waarom je zou gaan sporten. Als je
echt geen enkele behoefte hebt, en geen enkele reden ziet, dan
moet je het ook gewoon niet doen. Mijn ervaring is echter dat
iedereen wel een smoes kan verzinnen: te druk of te moe na
een lange werkdag. Je moet niet kijken naar de redenen waarom je iets niet zou doen, maar waarom je het wél zou doen.
Er is bijna voor iedereen een reden te verzinnen. Vind je de
sportschool stom, dan zijn er honderden andere dingen die
je kunt doen om toch voldoende te bewegen en fit te blijven.’
Fajah: ‘Ook ik heb ook een heel druk leven, daarom sport
ik om 7 uur in de ochtend. Dat vind ik heerlijk, want dan heb
ik het meteen gehad. Als ik een hele dag heb gewerkt, dan wil
ik ’s avonds lekker met mijn kinderen thuis zijn en niet nog
naar de sportschool moeten.’

Arie: ‘Nou, ten eerste merk ik nu duidelijk dat ik tegenwoordig onder een bepaald groepje ‘val’ dat overal wordt genoemd
en gevraagd als het dit soort onderwerpen betreft.’
Fajah: ‘Ja, precies. Als voorbeeld neem ik dan de commotie omtrent ‘The Green Happiness’. Ik weet er het fijne niet
van, maar die meiden blijken een uitspraak te hebben gedaan
waar heel Nederland over viel omdat het geen diëtisten zijn.
Ik werd dus ook gezien als ‘een van hen’. Het heeft voor mij
dus voor- en nadelen dat ik bij een bepaalde groep hoor. In
het geval van ‘The Green Happiness’ werd ik meegetrokken
in het hokje van ‘we doen maar wat’. Mijn boek is inderdaad
ook een ervaringsboek. Ik beschrijf daar onder andere in hoe
ik reageer op koolhydraten en hoeveel eiwitten ik eet. Maar
daarnaast zijn er duidelijke onderzoeksresultaten. Er is dus
zeker geen sprake van nattevingerwerk. Ik vind het jammer
dat we vaak over één kam worden geschoren.’
Arie: ‘Dat gebeurt inderdaad wel als je zichtbaar bent.
Fajah en ik komen ook nog uit de ‘oude bekende wereld’, de
wereld voor Instagram en Facebook. De oudere media, de
radio, tv en kranten, vragen ons veel omdat zij ons kennen,
in tegenstelling tot de bekende blogger of Instagrammer, die
vaak wel ontzettend veel volgers heeft. Wat ik vooral probeer
is om mensen te enthousiasmeren en niet te veel te sturen. Ik
probeer mijn eigen plezier in dingen en mijn ervaringen te de-

Op dit moment doet zich op social media een soort ‘tegenbeweging’ voor. Op Instagram kiezen steeds meer ‘fitte’
mensen er ook voor om bijvoorbeeld te laten zien hoe dik

Arie: ‘Absoluut rondingen. Mijn vrouw doet veel aan yoga,
dus die zou je niet snel aan ijzer zien hangen, maar ze is wel
fit. Ik vind dat hele dunne en pezige van sommige vrouwen
seksueel totaal onaantrekkelijk. Uiteindelijk is het het meest
aantrekkelijk wanneer iemand vol hartstocht ergens induikt,
en als dat in sporten is dan kan dat aantrekkelijk zijn. Tegenwoordig zie je wel vaak dat vrouwen zo ver doorschieten dat
ze een soort man worden en dat vind ik niet aantrekkelijk.
Rondingen horen bij een vrouw en dat is prachtig.’

hun buik aan het einde van de dag kan zijn. Ook wordt
steeds meer nadruk gelegd op het genieten van lekker-

Wat is voor jullie de voornaamste reden om veel te

nijen, in plaats van alleen te leven op een stuk gekookte

sporten en er een ‘gezonde’ levensstijl op na te houden?

kip en een stronk broccoli. Wat vinden jullie daarvan?

Is dit omdat je een gezond lichaam wilt of is dit toch

Arie: ‘Dat is interessant. Een hamburger eten wordt meteen gekoppeld aan genieten, maar dit is voor iedereen anders. Niet alle
vet is niet slecht, maar te veel vet uiteraard wel. Er is natuurlijk een verschil tussen natuurlijke vetten en geproduceerde of
bewerkte vetten. Die eerste komen van dieren, planten, etc. De
laatste uit fabrieken. Uit veel grote onderzoeken blijkt dat je over
het algemeen beter roomboter kunt eten dan margarine. En genieten... Ja ik geniet ook van een goede maaltijd en een glas wijn.
Alleen kan ik ook heel erg genieten van een dag dat ik ’s ochtends om 7 uur in de gym sta, daarna een goed sapje neem en ‘s

vanuit esthetisch oogpunt?

Fajah: ‘Beide. Ik was vroeger maagpatiënt en mijn vader is
overleden aan maagkanker. Ik had na het eten bijna altijd last
van mijn buik. Dat is helemaal verdwenen sinds ik gezond
ben gaan leven. Nu heb ik de afgelopen twee maanden veel
stress gehad en heb ik me laten gaan met eten. Ik merk dan
meteen dat de klachten weer terugkomen en dat mijn huid
slechter wordt. Ik vind het dus heel belangrijk om er goed uit
te zien en ik wil zeker niet verslappen, maar het is nog belangrijker om gezond te blijven.’

Arie:
‘Uitkiezen
ook echt
haha...’

Naast de trend om er fit en strak uit te zien, is een cosmetische ingreep ook steeds meer geaccepteerd, zoals
botox of fillers. Hoe staan jullie hier tegenover?

Arie: ‘Bij een man houd ik heel erg van rimpels en ik vind het
leuk dat ik grijs word. Wat ik wel moeilijk vind, is dat ik een
wat dunnere kruin krijg en mocht dat doorzetten dan sluit
AMSTERDAMXXXL
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Veel mensen zullen denken dat jullie het succes van Von-

Arie, jij bent onlangs vader geworden en Fajah, jij bent

delgym en het dieetboek Killerbody te danken hebben

ondertussen al zestien jaar moeder. Heb jij weleens

aan jullie naam en bekendheid. In hoeverre heeft dat een

momenten dat je wenst dat je later moeder was gewor-

rol gespeeld?

den en Arie, hoop je nu wel eens dat je eerder aan het

Arie: ‘Nou, ik denk dat je niet alleen maar een boek koopt omdat je iemand leuk vindt. Het is best een hoge drempel. Hetzelfde geldt voor een gym. Als het alleen maar om de bekendheid zou gaan, dan zouden mensen hier twee of drie maanden
lid zijn, ondertussen Instagram volgooien met foto’s en dan
weer weggaan. Maar het tegenovergestelde blijkt: mensen blijven en er zijn alleen maar meer mensen bijgekomen, omdat
we heel goede trainers hebben en er echt kwaliteit wordt geleverd. Dat staat dus los van mijn bekendheid. Wel denk ik dat
bekendheid aan het begin van een project helpt om naam te
maken.’
Fajah: ‘Ja, bekendheid helpt inderdaad heel erg aan het
begin. Maar drie jaar geleden had ik niet met een boek moeten
komen, want je moet wel echt geloofwaardigheid opbouwen.
Ik ben wel heel trots op mijn voorverkoop, waarin al vijftienduizend exemplaren zijn verkocht. Nog niemand had het boek
toen nog gezien. En natuurlijk op het feit dat ik op nummer 1
ben binnengekomen. Mijn fans geloven echt wat ik te melden
heb, en dat besef was voor mij hartverwarmend. Ik promoot
ook nooit merken en producten waar ik niet achter sta, ook al
betalen ze me de wereld.’

ouderschap was begonnen?

Arie, het geloof heeft een grote betekenis in jouw leven.
Wat voor rol heeft dit gespeeld in het behalen van je

Arie: ‘Ik hoop
niet dat ik
mensen het
idee geef dat
ze er ook zo
uit moeten
zien’

doelen? Geloof je in een pad dat voor je is uitgestippeld

ik niet uit dat ik daar wat aan zou laten doen. Al die andere
dingen, zoals botox, zal ik echt niet snel doen.’
Fajah: ‘Nou ik wel, hoor. Ik zou niet helemaal plat gespoten willen worden, want ik vind best dat je mag zien dat je
ouder wordt. Het moet alleen niet helemaal vergane glorie
zijn, haha.’
Er is toch wel degelijk verschil tussen gezond eten en
beperkt eten om een killerbody te krijgen. Denken jullie
dat de meeste mensen bewust zijn van dit onderscheid?

Fajah: ‘Het moet een combinatie zijn. Het kan gezond zijn,
maar wel binnen jouw caloriebehoefte. Het kan naast elkaar
bestaan, alleen je moet niet hele zakken noten en avocado’s,
hoe gezond ook, naar binnen werken.’
Dus toch de beperking?
Fajah: ‘Nee niet de beperking. Gewoon opletten, met
mate en niet doorslaan.’
Arie: ‘Voor mij is het het belangrijkst om zoveel mogelijk
vers te eten en zo min mogelijk producten die uit de fabriek
komen. Dus ook zo min mogelijk geraffineerde suikers. Eten
gaat voor mij om energie. Als ik het heel druk heb, dan pas
ik mijn eten daarop aan. Dan eet ik bijvoorbeeld veel noten,
avocado’s en eieren. Als ik een keer een donut eet, dan houd
ik me die maaltijd daarna weer een beetje in. Ik zoek het dus
in evenwicht.’
Fajah, in jouw boek geef je aan dat wanneer je af wilt
vallen, je van honger moet gaan houden. Er is veel kritiek gekomen op deze uitspraak. Het zou onder andere
aanzetten tot anorexia en andere eetstoornissen. Heb je
spijt van deze uitspraak?

Fajah: ‘Nee, ik heb absoluut geen spijt, want het is maar hoe
14
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je het interpreteert. Mijn manager is bijvoorbeeld 60 kilo afgevallen. Hij at ongeveer 8000 calorieën op een dag en dit hebben we teruggebracht naar 3000 calorieën. Denk je dat dit kan
zonder honger te lijden? Nee, zijn lichaam was namelijk zo
gewend aan het aantal calorieën dat hij binnen kreeg. Na ongeveer twee weken verdwijnt het ergste hongergevoel, want
dan is je maag een beetje ingekrompen. Even voor de duidelijkheid: ik heb het hier niet over een paar kilo afvallen, maar
echt over 10 tot 15 kilo.’
Arie: ‘Het grootste inzicht is dat het voldane gevoel niet
te maken heeft met hoeveel je eet maar met wat je eet. Als ik
bijvoorbeeld een keer Chinees eet, heb ik na anderhalf uur wel
weer trek. Maar als ik avocado, een ei en noten eet, dan kan ik
zo drie tot vier uur vooruit.’
Fajah: ‘Dat is zeker waar. Als ik bijvoorbeeld een Snicker
eet, dan wil ik daarna nog meer zoetigheid. Maar als ik een
bord rijst met kip en groenten of zoete aardappel eet, dan vult
dat veel meer.’
Arie, jouw tweede sportschool is inmiddels geopend.
Voordat je eerste sportschool Vondelgym er was, droomde je er toen al van om meerdere vestigingen te openen?

Arie: ‘Ik had als kind al de droom om een eigen gym te hebben. Ook doe ik al sinds mijn veertiende aan fitness, dus dat
zit zo diep in mij dat de stap om een sportschool te openen
heel klein was. Maar ik wist dat ik dit niet in mijn eentje zou
kunnen doen, dus heb ik een paar goede partners gezocht. Ik
moet wel zeggen dat ik me nu met alles bemoei – haha – van
het aannamebeleid tot de evenementen en marketing. Ik had
niet durven dromen dat we na een half jaar al een ledenstop
moesten invoeren en nu een tweede gym kunnen openen. Dat
was wel echt veel sneller dan gehoopt.’

of heb je het meeste in eigen hand?

Arie: ‘Nee, ik geloof niet in een pad dat is uitgestippeld. Voor
mij is geloof het fundament van mijn leven, maar ik geloof juist
in volledige willekeur en vrijheid. In mijn ogen is God geen
allesbepalende factor, die als een soort poppenspeler boven
de wereld hangt. Hij heeft de mens juist de vrijheid gegeven
om het goed te doen, of er een potje van te maken. Wel kun je
rust vinden in het geloof, waardoor je vaak betere beslissingen
neemt’.
Fajah, je bent opgevoed met de Babaji-leer. Speelt dit geloof nog een rol in jouw leven en bij het bereiken van je
doelen?

Fajah: ‘Ja, dat geloof speelt zeker nog wel een rol, maar ook
ik geloof dat we zijn geschapen als vrije wezens met een vrije
keus. Wel ben ik ervan overtuigd dat als je goede energie geeft,
je dit ook terugkrijgt. Als je positief in het leven staat, dan trek
je positiviteit aan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor negativiteit.’
Arie: ‘Geloof biedt geen garantie. Als je gelooft is het zeker
niet zo dat je meer succesvol bent dan een ander die niet gelooft, maar het kan zeker meer rust geven.’
Fajah: ‘Twee maanden geleden heb ik mijn neefje verloren.
Ik heb daar nu rust in gevonden en dat komt ook echt door
mijn opvoeding en het geloof. Toen ik hem zag was hij niet
meer in zijn lichaam en zag hij er heel vredig uit. Daarom geloof ik erin dat hij nu vrij, en bij het licht is.’
Arie: ‘Dat is inderdaad het verschil met wanneer je niet
gelooft. Het is niet dat Fajah het heeft geaccepteerd, maar ze
kan er wel een bepaalde rust en vrede in vinden.’
Fajah: ‘Ja, ik was eerst natuurlijk heel boos, maar ik heb in
mijn leven geleerd dat je jezelf beperkt als je je vasthoudt aan
haat...’

Fajah: ‘Ondanks dat ik ontzettend druk ben, heb ik veel meer
geduld dan vroeger. Ik kan nu heel erg genieten van de tijd
die ik spendeer met mijn kinderen. Toen mijn dochter Irem
nog jong was, was ik zo gehaast. De rust die ik nu heb, had
ik echt wel eerder willen hebben, maar ik heb er zeker geen
spijt van dat ik zo vroeg moeder ben worden. Ik heb nu ‘kinderloze’ vriendinnen die net zo oud zijn als ik, en die raken
nu in paniek, haha. De biologische klok gaat dan toch tikken,
en sommigen zitten zelfs te denken aan een donor. Ik ben wel
heel blij dat ik die stress niet meer heb! Als ik nu nog ooit eens
een man uitkies, dan…’
Arie: ‘Uitkiezen ook echt haha..’
Fajah: ‘Ja, nee, maar door wat er is gebeurd met mijn neefje, denk ik wel meer na over mannen.’
Arie: ‘Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb geen spijt dat ik
op latere leeftijd pas vader ben geworden, want ik was de rest
van mijn leven veel te onrustig. Alles draaide veel te veel om
mijzelf.
Nog één vraag, waar kijken jullie naar uit?

Fajah: ‘Ik ben eigenlijk heel tevreden op het moment, maar
dat is echt iets van de afgelopen tijd. Ik geniet heel erg van het
‘nu’, al houdt dat niet in dat ik geen doelen meer heb, hoor!
Laatst was ik bijvoorbeeld bij Giel Beelen te gast en het was
echt fantastisch wat hij heeft gedaan. Ik heb dus een nieuwe
plaat gemaakt, maar ik had nog geen zangeres. Een dag van
tevoren heb ik Giel gemaild of we geen oproep konden plaatsen voor een zangeres die mijn plaat kon inzingen. Uiteindelijk is dat gelukt en heeft hij er drie talenten op gezet die alle
drie live mijn plaat hebben ingezongen. En dit wordt echt een
hit! Ik werd er helemaal emotioneel van, want het is zo mooi
geworden. Verder ben ik heel happy met hoe mijn leven nu is.
Lekker woensdagmiddag schooltuinen en met mijn handen
in de klei wroeten, haha.’ Arie: ‘Ja, ik denk dat die dingen ook
met elkaar te maken hebben. Want op het moment dat dingen
in je leven kloppen, heb je een bepaalde mate van zelfvertrouwen en rust, maar dat neemt niets weg van je ambities. Ik ben
nu minder krampachtig. In het begin heb je heel erg zoiets van
‘ik moet, ik moet, ik moet’.’ Fajah: ‘Ja, dan denk je continu dat
je iets mist.’ Arie: ‘Je bouwt in de jaren ook vertrouwen op dat
dingen vooruit blijven gaan, en dat je aan het bouwen bent.’
Fajah: ‘Het gaat bij mij wel altijd heel extreem. Als er dan iets
misgaat, gaat er ook echt iets helemaal mis. Bijvoorbeeld nu
met mijn neefje.’ Arie: ‘Vind jij het dan ook zo moeilijk te bevatten dat je nu zakelijk gezien, met je boek, keihard succes
hebt en dat je dan persoonlijk zo’n tegenslag krijgt? Dat is
zo tegenstrijdig.’ Fajah: ‘Ja, dat heb ik zeker. Het is wel echt
extreem. En nu komt het eigenlijk pas echt binnen.’ Arie: ‘Ik
denk dat je nu wel sterker bent om te incasseren.’ Fajah: ‘Ja
het komt in stukjes. De eerste week dacht ik eigenlijk dat het
wel heel goed ging en dat ik heel sterk was en nu komt de
klap binnen. Maar zoals ik eerder al aangaf, heb ik er nu wel
vrede mee.’

Fajah: ‘Een
killerbody
is voor
iedereen
anders, dat
zeg ik ook
altijd’

Meer informatie op www.vondelgym.nl en
www. mykillerbodymotivation.com

AMSTERDAMXXXL
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The Butcher

The Butcher social club

ENJOY AMSTERDAM!

Izakaya

Mr Porter

The dutchess

Visit the Entourage Group
The Entourage Group is een ongeëvenaard hospitality imperium dat internationaal gerenommeerde concepten ontwikkelt en managet. De brede
expertise van de groep komt voort uit jaren ervaring met de high-end
hotelbranche bedrijfsprocessen, en internationale fine-dining restaurants.
Hierbij inspireren collectieve krachten en ervaringen The Entourage Group
en streeft deze er altijd naar een nieuwe standaard voor de moderne
hospitality te zetten.
Onderdeel van The Entourage Group zijn: MOMO Amsterdam, IZAKAYA
Amsterdam, SHIRKHAN, The Butcher Amsterdam, The Butcher Nine Streets,
The Butcher Social Club, The Butcher on Wheels, The Butcher Berlijn, THE
DUCHESS, MR PORTER en de binnenkort te openen The Butcher Ibiza, The
Butcher Milaan, Mad Fox Club, IZAKAYA München, IZAKAYA Hamburg,
IZAKAYA Milaan en THE DUCHESS Milaan.

Momo
16
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www.the-entouragegroup.com
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zien & beleven

de keuze van ...

lieke
van Lexmond
Ze is actrice, model, presentatrice,
zangeres en sinds twee jaar ook moeder:
lees waar Lieke’s hart naar uitgaat.

SEE!

De leukste film blijft voor mij toch echt ‘Dumb and Dumber’,
iedere scène kan ik dromen, maar steeds weer schiet ik keihard in de lach! En ik kijk veel series: Fargo seizoen 1 vond
ik steengoed, erg grappige en sterke dialogen, bizar goed gespeeld. Ricky Gervais blijft ook altijd favoriet, ik vind ‘The
Office’ nog altijd leuk en ‘Extras’ ook.

READ!

Lastig, er zijn zoveel bijzondere boeken en veel zijn op een
of andere manier erg goed. Maar ik blijf ‘Le Petit Prince’ erg
mooi vinden. Het nieuwsgierige, ruimdenkende en de bijzonder mooie illustraties raken me steeds weer. En de boeken van
Tijn Touber vind ik steengoed! Als kind was ik al een enorme
fan van Roald Dahl. Nu lees ik het met enorm veel plezier
voor aan mijn zoon.

LISTEN!

Ik luister graag naar Tina Turner, als meisje was ik echt al een
enorme fan. Michael Jackson, Justin Timberlake, Bruno Mars,
Madeleine Peyroux, Diana Krall, De Dijk, The Rolling Stones,
er is zoveel verschillende muziek die ik helemaal te gek vind!

EAT!

Fotografie:

Edwin Smulders

Je kunt me eigenlijk niet gelukkiger maken dan lunchen aan
het barretje bij Yamazato in het Okura, de lekkerste sushi!
Ben de laatste tijd heel veel te vinden in Restaurant Bureau,
een zeer bijzondere plek, mega dakterras met de grootste
dak(moes)tuin en geweldige keuken. Er wordt met enorm
veel liefde en passie gekookt. Le Garage blijft ook echt favoriet en voor de truffelomelet van Buffet van Odette kun je me
wakker maken.

SHOP!

Pop up stores van The Wunderkammer, Skins Cosmetics,
Babassu, Meraki (heerlijke haarproducten), Zara Home,

Chanel, oftewel veel beauty, interieur en bloemen!

PARTY!

Tegenwoordig ergens rond de keukentafel! Bij ons thuis of bij
vrienden. Stapavonden zijn anders dan vroeger ;-) Maar wel
lekker dineren, borrelen tot laat en uiteindelijk dansend door
de keuken.
18
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lifestyle

Het geheim van
de KLM-huisjes
De beroemde Delfts blauwe huisjes van
KLM zijn nog altijd geliefd. Elk jaar wordt in
oktober een nieuw huisje aan de collectie
toegevoegd, waarna verzamelaars zich
haasten een businessclass ticket te boeken
om deze aanwinst te bemachtigen. In
Abu Dhabi is zelfs een sjeik die er zijn
personeel voor op uit stuurt. Amsterdammer
Mark Zegeling schreef een boek over deze
bijzondere iconen van Nederland en keek
achter de gevels van de originele huizen.

Wie kent ze niet? Sinds de jaren vijfitg worden de beroem-

de huisjes bij intercontinentale vluchten uitgedeeld in de businessclass van KLM. Het zijn de kleinste statussymbolen van
Nederland, ontdekte auteur Mark Zegeling. ‘Sommige huisjes zijn duizenden euro’s waard, en mensen gaan soms heel
ver om hun verzameling compleet te maken. Ik ken iemand
die zestienduizend euro betaalde voor een replica van Paleis
Het Loo. Die krijg je als je jaarlijks zestig vluchten maakt in
de businessclass, en dat tien jaar achter elkaar. Van dit huisje
zijn er maar een paar honderd en ze zijn genummerd.’ De miniaturen waren oorspronkelijk gevuld met jenever en likeur
van Rynbende en Henkes. Sinds 1986 zit er jonge jenever in
van Bols. De stewardessen van KLM delen jaarlijks vlak voor
de landing circa een miljoen drankhuisjes uit, als een ‘laatste
rondje van het huis’. Het is het meest gewilde souvenir van
Nederland. ‘Maar zodra je de inhoud van zo’n collectors item
drinkt, daalt de waarde.’

Smakelijke anekdotes

Fotografie:
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mark zegeling

Mark Zegeling, televisiemaker van beroep, liep aanvankelijk
met het idee rond om een documentaire te maken over de geheimen achter de gevels van de KLM-huisjes. Al snel besloot
hij eerst een boek te schrijven: hij kwam zoveel mooie verhalen tegen, die zouden lang niet allemaal in een documentaire passen. Uitgebreid archiefonderzoek en interviews met
(bouw)historici en de huidige bewoners leverden een schat
aan smakelijke anekdotes op. Zo ontdekte hij dat de nazaten
van VOC-koopman Cornelis Coomans nog steeds jaarlijks
een uitkering van drie euro krijgen uit een zeventiende-eeuws
trustfonds.

Overal in Amsterdam zijn de ‘originelen’
van de KLM-huisjes nog terug te vinden.

AMSTERDAMXXXL
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In een voormalig weeshuis in Leiden

Links: Auteur Mark Zegeling bezocht bij

vond auteur Mark Zegeling een stuk hout

zijn speurwerk zelfs een bordeel, maar

met ketting dat als een ‘blok aan het

de dames begrepen niet wat hij kwam

been’ van kinderen werd vastgemaakt.

doen.
Eronder: restant van het koninklijk
balkon van het Paleis op de Dam.

Vrijwel elk
huisje is
een replica
van een
bestaand
pand

Bijzonder boek
Sterke Verhalen, alle geheimen
achter de gevels van de

Zegeling is zelf geen fanatieke verzamelaar van de huisjes, hij verzamelt vooral mooie (en liefst) sterke waargebeurde
verhalen. ‘Bij mijn schoonmoeder vond ik op een dag in een la
het collectors item van het Koninklijk Paleis op de Dam. Dat
kregen businessclass-passagiers vroeger als ze met KLM op
huwelijksreis gingen. Toen ik in die geschiedenis dook, ontdekte ik dat een Haagse dame ooit een deel van het balkon van
het paleis, met al die mooie gouden leeuwen heeft gekocht op
een rommelmarkt voor 430 euro. Ons nationale balkon! Daar
zit natuurlijk een hele geschiedenis achter, die teruggaat tot
koning Lodewijk Napoleon die in 1806 een Frans balkon bestelde voor zijn nieuwe paleis. Zo werd op de Dam een enorm
balkon met gouden leeuwen aangebracht. Koningen en koninginnen hebben erop gestaan, en ook buitenlandse gasten
zoals de Russische tsaar. Maar het balkon was slecht gebouwd
en in 1937 werd het afgebroken en verkleind tot het balkon
dat we nu kennen. Enkele jaren geleden doken de originele
gouden leeuwen ineens op een rommelmarkt op.’

KLM-huisjes | Editie oktober 2016 |
compleet vernieuwd luxe

Pioniers en avonturiers

Nederlandse koffietafelboek over

Mark Zegeling begon zich af te vragen of ook de Delfts blauwe
(grachten)huisjes, net als het Koninklijk Paleis, replica’s zouden zijn van Nederlandse monumenten. Als dat zo is, dacht
hij, wat is er dan in die huizen gebeurd en wie hebben erin gewoond? Hij deed drie jaar research en liep met het Grachtenboek van Caspar Philips uit 1768 door Amsterdam, op zoek
naar een gelijkenis met de Delfts blauwe huisjes. Van een aantal huisjes weet KLM namelijk niet of het fantasiemodellen

500 jaar cultureel en monumentaal
erfgoed | hardcover | auteur Mark
Zegeling | afmeting 24 x 34 cm |
448 pagina’s full color | 29,95 euro
| isbn 978-90-819056-57.

22

AMSTERDAMXXXL

zijn of dat ze zijn gemaakt naar een echt voorbeeld. Op enkele
huisjes na, ontdekte Mark Zegeling alle locaties. Dat alles resulteerde in zijn boek ‘Sterke Verhalen’, over alles wat zich
achter de gevels van de beroemde huisjes heeft afgespeeld.
Over de pioniers, avonturiers en ondernemers die Nederland
vanaf de zeventiende eeuw groot hebben gemaakt, over mensen als Hendrick Hamel (de Nederlandse Marco Polo), Philipp von Siebold en Pieter de Mareez. Hun levens en daden
zijn nog steeds een bron van inspiratie. Bijna elk KLM-huisje
heeft Zegeling van binnen gezien. ‘In een voormalig weeshuis
in Leiden (KLM-huisje 44) vond ik ooit in een kast van de regentenkamer een 4,5 kilo zwaar stuk hout, dat als een blok
aan het been van weeskinderen werd vastgemaakt als ze niet
wilden werken en wegliepen. Leiden was in de zeventiende
eeuw de grootste textielstad van Europa, de helft van alle inwoners, zo’n 35.000 mensen werkten in de textielindustrie en
kinderarbeid was in die tijd normaal.’
In dezelfde stad staat ook het woonhuis van Franciscus de
le Boë Sylvius (KLM-huisje 19), een hoogleraar geneeskunde
die in 1650 experimenteerde met een drankje met jeneverbessen, ter bestrijding van een mysterieuze ziekte waaraan zijn
vrouw en hun acht maanden oude dochtertje waren overleden. Hij gaf het drankje de naam ‘genièvre’, de voorloper van
de drank die we nu als jenever kennen. In het huis van Mata
Hari in Den Haag (KLM-huisje 26) hoorde Zegeling van de
huidige bewoners hoe de geest van deze exotische danseres
hen aanvankelijk de stuipen op het lijf jaagde. Haar huis op
de Nieuwe Uitleg werd in 1918, nadat ze als dubbelspionne

in Parijs was geëxecuteerd, opengesteld voor het nieuwsgierige publiek, dat zich met gretigheid vergaapte aan de weelde waarin de beroemde courtisane had geleefd. En in Edam
(KLM-huisje 20) staan nog de reuzenschoenen van het pubermeisje Trijntje Keever, dat in de Gouden Eeuw met haar lengte
van 2,60 m en schoenmaat 55 door haar ouders als kermisattractie werd getoond.
Mark Zegeling: ‘In het Zakkendragershuisje in Schiedam (KLM-huisje 55) hoorde ik het verhaal over zeventiende-eeuwse zakkendragers die met een dobbelsteen moesten
gooien om uit te maken wie die dag werk kreeg. Daar komt
ook de uitdrukking ‘aan de bak gaan’ vandaan, want voordat
men aan het werk kon, moest eerst met een dobbelsteen in een
bak worden gegooid worden. Degene met het hoogste ogen
werd ingehuurd.’
Hilarische scènes

Voor zijn onderzoek bezocht de auteur ook een bordeel. ‘Dat
klinkt als een sterk verhaal, maar is het niet. Op het Singel in
Amsterdam zit namelijk een klein bordeel, waarvan in 1994
een replica is gemaakt (KLM-huisje 71). Ik wilde foto’s van
het interieur maken, maar de twee Thaise prostituees achter
de ramen begrepen totaal niet wat ik kwam doen. Ze spraken
nauwelijks Engels. Later ben ik nog eens teruggegaan, maar
toen zat er een Peruaanse dame en een prostituee uit de Dominicaanse Republiek achter de ramen. De spraakverwarring
over mijn missie leverde een hilarische scène op, waarna ik
uiteindelijk maar ben weggegaan.’

Het verhaal over de koopman en kunstverzamelaar Pieter Teyler van der Hulst uit Haarlem is ook schitterend. Hij
overleed in 1778, zonder dat precies bekend was wie zijn nazaten waren. Mark Zegeling: ‘Teyler liet vier ijzeren kisten
vol geld en kostbaarheden achter. Honderden zogenaamde
familieleden probeerden een graantje mee te pikken van de
erfenis, een eeuw later hadden zich twaalfhonderd mensen
gemeld die aanspraak wilden maken op het fortuin van (naar
men zegt) toen zestig miljoen gulden.’ De vrienden van Pieter
Teyler van der Hulst bouwden met de erfenis het eerste museum van Nederland, het Teylers Museum (KLM-huisje 86).

Cover van
porselein
Het boek van Mark Zegeling kent
ook een speciale Limited Edition van
vijfhonderd exemplaren. Deze is getiteld Sterke Verhalen, eerbetoon aan
monumentaal Nederland en heeft
een cover van echt Delfts porselein,
gemaakt door kunstenaars van Royal
Delft. Het kunstwerk is genummerd
en ligt verzonken in de kaft van
het boek. Henk Schouten, directeur

Typisch Hollands

Royal Delft/De Porceleyne Fles: ‘Deze

Het boek ‘Sterke Verhalen, alle geheimen achter de gevels van
de KLM-huisjes’ is een origineel eerbetoon aan de culturele
en monumentale geschiedenis van Nederland. Van het boek
is ook een luxe Engelse uitgave beschikbaar, ‘Kingdom by the
Sea, a celebration of Dutch cultural heritage’. Een aantal ambassades en het Nederlands bedrijfsleven gebruikt het boek
inmiddels als relatiegeschenk en de Limited Edition daarvan,
met een cover van flinterdun Delfts blauw porselein, ligt op
de koffietafel van een aantal prominente wereldburgers. Dat
zijn boek een internationaal succes is, verbaast Mark Zegeling
niet. ‘De Delfts blauwe huisjes hebben iets vertrouwds en zijn
typisch Hollands. Ze staan voor vakmanschap en kwaliteit.
Een groot deel van mijn boek gaat over de Gouden Eeuw, een
inspirerende tijd, waar we trots op mogen zijn.’

bijzondere cover is geïnspireerd op

meer lezen? kijk op www.kingdombythesea.nl

een oorspronkelijk tegeltableau van
Delfts blauw aardewerk. Dankzij de
modernste technieken is het Royal
Delft gelukt een boekcover te maken
van echt porselein. Daarmee slaan
we een brug tussen het verleden en
het heden.’ De Limited Edition gaat
vergezeld van een certificaat van
echtheid, is gedrukt op een zware
luxe kwaliteit papier, verpakt in
Japans zijdepapier en wordt geleverd
in een luxe geschenkdoos. Prijs 240,euro, isbn 978-90-819056-64. Alleen
te bestellen via info@markmedia.nl
AMSTERDAMXXXL
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MAILEN MET...

Jort
Kelder
Beste Jort,

Als kenner en liefhebber van de stad, zou ik je graag per mail een paar vragen willen stellen over
Amsterdam. Dit voor de rubriek ‘Mailen met...’ in ons nieuwe magazine Amsterdam XXXL.
Mijn eerste vraag: wat is voor jou het mooiste plekje van de stad?
Ik kijk uit naar je antwoord, alvast dank!
Met vriendelijke groet, Jimena Rico, hoofdredacteur AMSTERDAM XXXL
Dag Jimena, ben wel een beetje druk... Maar ter zake, de mooiste plek? Erg cliché, maar daarom niet minder waar: de
Amstel met de Magere Brug. Amsterdamser kan niet. Er zullen mensen zijn die een aardige plek buiten de grachtengordel noemen, maar Amsterdam is uniek vanwege die briljante zeventiende-eeuwse vinding, waar nu nog miljoenen van
genieten.
Eens! Is Amsterdam een goede stad voor ondernemers om zich te vestigen, vind je?
Amsterdam is een van de meest geliefde plekken in de wereld, op iedere ranking. Niet alleen vanwege die wonderschone grachtengordel, maar vooraleerst vanwege de liberale cultuur. De stad oogt altijd relaxt, kleinschalig, overal fietsen,
zonnebadende mensen. En laten we even opscheppen over de fauna: het wemelt van de prachtige meisjes die al bellend door te stad slingeren. Dat hoor je van buitenlanders vaker: hoe komen jullie aan zoveel mooie meiden? Redmond
O’Hanlon, de schrijver en tv-maker, analyseerde eens dat het komt door de combinatie van veel zuivel en hard fietsen daar krijg je mooiere meisjes van. Enfin, ik ben geen expert, en vroeg je niet iets over ondernemen? Tsja, heerlijke plek,

VAN DAM,

maar je krijgt downtown zelden het idee dat er hard gewerkt wordt. Buiten de Zuidas zie je eigenlijk nooit iemand gehaast in een pak op weg naar een afspraak gaan. Dat is wat zorgelijk. Het dreigt een museum voor toeristen te worden,
geduldig wachtend op een kaartje voor Het Achterhuis. De stad moet ook blijven leven, met bedrijven in alle soorten
en maten en een diversiteit aan werkende mensen. Naast tweedehandsmarkten ook een knetterluxueuze winkelstraat.
Alsjeblieft, doe mij extremen!

EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF

Amsterdam heeft je hart, dat is duidelijk. Wat is je mooiste herinnering aan de stad? En je ergste?
Er zijn talloze plekken in de stad waar ik onmogelijk langs kan rijden zonder mijmering, ten goede of kwade. Meestal

1960 is het jaar waarin het allemaal is begonnen. Jan van

Relaxte familiesfeer

is het uiterst persoonlijk, houdt het verband met amoureuze affaires of hartverscheurende break-ups. Het bankje bij de

Dam opende zijn eerste slagerij in Amsterdam Oud-Zuid.

Ook bij de derde generatie Van Dam, Nicolette en Sebastiaan,

Leidsegracht waar gezoend werd, de parkeerplek bij het Leidse Bosje waar ze mij klem zette in de autodeur, het fatale

Het grootste deel van de klanten bestond destijds uit buurt-

begon het ondernemersbloed te kriebelen. Het ondernemen en

stukje Singel waar een hysterische ex mij aanzette tot het wegflikkeren van haar sleutelbos... Als ik er voorbijkom, knik

bewoners. In 1979 nam zijn zoon, René van Dam, de slagerij

werken in de horeca was er tenslotte met de paplepel ingego-

ik altijd even, een knipperlicht-relatie samengebald in een roestige sleutelbos op de bodem van die gracht. De meest in-

van zijn vader over. Nog steeds is hij de trotse eigenaar van

ten. In 2013 namen zij traiteur & brasserie Van Dam over en

drukwekkende plek is toch de voormalige Coffee Company waar ik op 11 september 2001 een latte macchiato bestelde

het bedrijf.

bouwden dit uit tot een grote brasserie die zeven dagen per

toen die terroristen het WTC binnenvlogen. Onze ouders weten waar ze waren toen Kennedy werd vermoord, ik weet

week open is voor ontbijt, lunch, borrel en diner. Direct bij bin-

9/11 nog.

Van slagerij naar traiteur & brasserie

nenkomst in de brasserie is de fijne, relaxte sfeer voelbaar. Niet

Maar René had meer ambitie dan alleen een slagerij runnen.

alleen door de toegankelijke kaart met scherpe prijzen, zeker

Dat zijn geen kleine gebeurtenissen die je daar noemt... Een andere vraag: de Amsterdamse volksaard is

In 1996 maakte hij een start als traiteur in de Johannes Ver-

ook door het gevoel van een familiebedrijf. Broer en zus vinden

heel direct. What you see is what you get. Vind je dat aantrekkelijk?

hulststraat. Al na twee jaar groeide deze zaak uit zijn jasje

het belangrijk dat de kwaliteit hoog is en dat alle gasten zich

Bestaat-ie nog, die Jordanese marktkoopman? Of die archetypische taxichauffeur uit Tuindorp-Oostzaan? Ik weet het

en werd een nieuwe locatie gevonden: de Cornelis Schuyt-

thuis voelen. De menukaart wordt regelmatig aangepast, maar

niet, dé Amsterdammer bestaat helemaal niet meer, negentig procent is import. Net als ik. Maar samen zorg je hopelijk

straat. Tijd om weer uit te breiden, vond René, als echte

een paar bestsellers blijven altijd, zoals een broodje filet Ameri-

wel voor een anarcho-liberale sfeer waarin we elkaar een beetje de ruimte geven en dikdoeners en autoriteiten enigs-

ondernemer. Hij besloot op deze locatie ook een brasserie

cain en de eiertruffelsalade, maar ook de shared platters en het

zins smalend gadeslaan. Over de toegenomen drukte op straat maak ik mij wel eens zorgen. Rood aangelopen koeriers

te openen, waar zijn gasten konden lunchen. In de brasserie

lekkere vlees uit eigen slagerij, zoals de Côte de Boeuf uit de Big

werkte hij samen met zijn kinderen Nicolette en Sebastiaan.

Green Egg.

Van brasserie naar catering

Evenementen in het hele land

Als traiteur en brasserie werd Van Dam bij steeds meer

Van Dam Catering is inmiddels overgenomen door Sebastiaan.

Heb je nog tips voor mensen die een weekendje Amsterdam doen?

mensen bekend. Ook buiten Amsterdam werd Van Dam

Hij verzorgt, samen met zijn twee compagnons, evenementen

Zeker! Klim eens op een cool dakterras. Bijvoorbeeld bij Mr. Porter, met uitzicht op het Paleis op de Dam (waar trouwens

een begrip en kwamen gasten van ver om een broodje te

door het hele land voor vijftig tot tienduizend gasten. Het bedrijf

a.s.a.p. het gemeentebestuur weer moet gaan zitten, belachelijk dat dit hoogtepunt van de zeventiende eeuw een bij-

eten of een lekkere maaltijd mee te nemen. René merkte dat

is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende cateraars

huis is van een heerschap dat in Den Haag woont). Of, ook leuk, het pontje naar Noord nemen en dan naar de bovenste

er steeds meer vraag was om eten bij de mensen thuis te

van Amsterdam en omstreken. Slagerij Van Dam is recentelijk in

verdiepingen van de voormalige Shell Toren gaan. Is erg mooi geworden daar, met een ronddraaiend restaurant, een

verzorgen. En zo is Van Dam Catering ontstaan. De gasten

een nieuw jasje gestoken met een afdeling waar ook maaltijden

members-only club en bovenin een restaurant met spectaculair uitzicht. En voor wie eens een andere wijk wil zien: De

waren zo enthousiast dat Van Dam Catering een losstaand

kunnen worden afgehaald. Zowel de slagerij, de brasserie als

Hallen in West. Een onvoorstelbaar succes met horeca en filmzalen in oude tramremises. Wat ik in elk geval niet zou

bedrijf werd, met een nieuwe productieruimte erbij in Am-

Van Dam Catering staan voor kwaliteit, ambacht en gastvrijheid,

aanraden is de bekende toeristische museumronde; doe dat op maandagochtend. Net als trouwen.

sterdam-Westpoort.

waar alles met liefde wordt bereid!

Groet maar weer, Jort
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Als ik er voorbijkom, knik ik
altijd even: een
knipperlichtrelatie samen
gebald in een
roestige sleutelbos op de bodem
van die gracht

op de gracht, slingerende fietsen zonder het flauwste benul van welke verkeersregel dan ook, voetgangers die naar de
www.brasserievandam.nl

gevels turend pardoes de weg op stappen… We zitten straks met bijna een miljoen mensen in deze betoverende val,

www.vandamcatering.nl

dus het is echt zaak dat we meer rekening met elkaar gaan houden.

www.slagerijvandam.nl
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Gordon’s laatste concert
Het gaat echt gebeuren: Gordon neemt afscheid van zijn zangcarrière. Met het Metropole Orkest in het Amsterdamse Concertgebouw. Zijn allerlaatste concert? Er zijn alweer
iets aangepaste plannen. Zeker is dat hij een
nieuwe weg inslaat. Met veel televisie én zijn
succesvolle horecaonderneming Blushing.
Interview:

Suus Ruis /

Fotografie:

William Rutten

Gordon zit midden in de opnames voor de cd die hij samen met

het Metropole Orkest maakt. ‘Compleet, Volmaakt Het Einde’, heet het
album. Het wordt zijn laatste – een klein jaar geleden maakte hij bekend te gaan stoppen met zingen. ‘Ik zal nooit helemaal stoppen
met zingen,’ nuanceert Gordon deze ingrijpende keuze. ‘Thuis
zal ik het altijd blijven doen.’ Bovendien vroeg Erland Galjaard,
programmadirecteur van RTL, hem onlangs: waarom ga je
dit niet elk jaar doen, optreden met een fantastisch orkest?
Gordon: ‘En dat is misschien wel een heel goed idee, ieder
jaar één keer knallen.’
Ontroerend publiek

Naast alle bezigheden die hij naast het zingen had, was het
vooral de houding van de Nederlandse muziekindustrie
die hem deed besluiten een nieuwe weg in te slaan. ‘Het
lag zeker niet aan het publiek,’ zegt Gordon. ‘Door mijn fans
heb ik me altijd gedragen en gewaardeerd gevoeld. De vele
lieve reacties die ik onder andere op Facebook kreeg toen ik
bekendmaakte dat ik ging stoppen, hebben me echt ontroerd.
Maar door de radiostations werd ik niet serieus genomen; soms
26
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Ook Replay en de jongens van LA The Voices. Nee, ik heb
geen ruzie met ze, dat maken de bladen ervan. Er is heus wel
wat gebeurd, maar je kunt niet altijd kwaad blijven. Ik ben blij
dat ze erbij zijn.”
Keihard trainen

Het is niet alleen repeteren met het prestigieuze Metropole
Orkest, ter voorbereiding moet er keihard getraind worden.
Voor twee avonden waarop het Concertgebouw bomvol zit
– ‘binnen één week uitverkocht’ – moet je fit zijn. Tijd voor
een streng regime. ‘Ik ben weer begonnen met mijn personal
trainer, we trainen zo’n drie à vier keer in de week. Ik heb
thuis mijn eigen gym en een zwembad. Tot 1 december mag
ik van mezelf geen alcohol, dat vind ik het moeilijkste. Maar
ja, ik moet in shape zijn voor de concerten, ik kan daar niet als
een hijgend nijlpaard op het podium staan.’
Niet alleen Gordons lijf moet weer in vorm komen, zijn
stem was ook niet meer wat het moest zijn. Door de medicijnen die hij moest slikken tegen zijn reuma was hij een tijdlang
hees. Nu oefent hij thuis met zijn zanginstallatie en gaat het
stukken beter. Overigens maakte Gordon onlangs ook bekend
dat zijn diabetes dusdanig is verergerd, dat hij dagelijks insuline moet spuiten. ‘Heel heftig, en ongelooflijk naar dat het
moet. Mijn suiker is nog steeds ontregeld. Zelfs met insuline
en het vele sporten wat ik doe, krijg ik het niet omlaag. Ik zit
op waarden die levensgevaarlijk zijn.’
Noord-gestoord

‘Die zaal zit straks bomvol,
dus ik moet helemaal in
shape zijn’
leken ze me zelfs te boycotten. Daar had ik geen zin meer in.
Natuurlijk heb ik ook veel bagger over me heen gekregen na
mijn besluit, maar dat kreeg ik altijd al. Het is altijd hetzelfde
kleine groepje dat me dagelijks beledigt. Een clubje eencelligen dat mensen via internet kleineert en discrimineert. Ik lees
het niet eens meer. Ik heb ook geen Twitter, dat is gewoon een
open riool.’
Magische plek

De nieuwe cd van Gordon met het
Metropole Orkest onder leiding van
Maurice Luttikhuis en nieuwe
arrangementen van Tom Bakker.
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Het is tijd voor de entertainer om vooruit te kijken en zich in
alle positiviteit voor te bereiden op de concerten die hij op 28
en 29 november samen met het Metropole Orkest geeft. In het
Concertgebouw, een magische plek voor iemand die geboren
en getogen is in de hoofdstad. ‘Ik heb er eerder opgetreden
als gastartiest, onder meer bij het afscheid van Ed van Thijn
als burgemeester van Amsterdam. Maar om hier nu in mijn
eentje te staan, dat is zo bijzonder. Nou ja, ik sta er niet helemaal alleen, er zijn meerdere gastartiesten. Zo is Gerard Joling
er natuurlijk, Willeke Alberti, Thomas Berge en nog anderen.

Gordon woont al de helft van zijn leven in het Gooi, maar
naar eigen zeggen haal je Amsterdam-Noord nooit meer uit
hem. ‘Ik zal altijd Noord-gestoord blijven, ondanks dat ik zelden meer in mijn oude buurt kom.’ Wel is hij veelvuldig in
Amsterdam. Hij heeft sinds kort zelfs een appartement in de
P.C. Hooftstraat (‘Nee, niet in hetzelfde complex als Connie
Breukhoven, haha’), vlakbij de tweede vestiging van zijn horecazaak Blushing. ‘We zitten tegenover het Van Gogh Museum. Ik kan nog steeds niet geloven dat we op zo’n mooie plek
een vergunning hebben gekregen. Blushing gaat fantastisch,
dat willen we de komende tijd uitrollen. Misschien gaan we er
zelfs een franchise van maken.’ Het Blushing-concept is niet
de enige jongensdroom die werkelijkheid is geworden. Gordon vindt het waanzinnig om nu met het Metropole Orkest
te werken. ‘Ze zijn zo vreselijk goed, en op elkaar ingespeeld.
Ze hebben onlangs nog met Quincy Jones gespeeld. Dat je dit
orkest dan jouw nummers hoort spelen, dat is iets onvoorstelbaars.’

BLUSHING
COFFEE & TEA
Op een prachtige locatie in het historische centrum
van Amsterdam, tussen de drie topmusea, vind je de Amsterdams vestiging van healthy food Blushing Coffee & Tea. Bij
Blushing kun je bovenal genieten van bijzonder goede koffie en thee. Daarnaast is het een zeer geschikte plek om in
een gezellige sfeer te ontbijten, te lunchen of te borrelen.
Ook is Blushing inmiddels de bekendste netwerkplek van
Amsterdam en omstreken waar veel mooie samenwerkingen
tot stand zijn gekomen. De vele zakenlunches en ontbijtmeetings dragen bij aan het ontmoeten van de juiste mensen met
mooie en interessante bedrijven en of ideeën.
Het basisprincipe van Blushing is om onze gasten gezonde,
eerlijke en vooral ook lekkere gerechten voor te schotelen.
Want gezond kan heel lekker zijn!

Toekomstmuziek

Ook voor groepen is in overleg van alles mogelijk. Mailt u dan

Zijn leven in het Gooi leeft Gordon niet alleen. Sinds enige
tijd woont ex-vriend en grote liefde Patrick weer bij hem.
Patrick trok tijdelijk bij Gordon in toen zijn eigen huis verbouwd werd, maar het hernieuwde samenwonen beviel de
ex-geliefden zo goed, dat ze besloten de regeling permanent
te maken. ‘We hebben het superleuk. We zijn huisgenoten, en
beste vrienden. Ik geloof niet meer zo dat de ware nog komt.
Ik ben al zo vaak teleurgesteld. Natuurlijk is er af en toe iemand, maar het is goed zo. Misschien komen Patrick en ik
ooit wel weer bij elkaar. Ik zeg weleens tegen hem dat ik ervan
overtuigd ben dat wij later elkaars karretje voortduwen. Maar
goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Nu eerst maar focussen op de concerten.’

wel even van tevoren?
Graag tot ziens in Blushing!
Paulus Potterstraat 30A
info@enjoyblushing.com

“Blushing for a healthy
and happy way of life!”

column

Kim
Niets lijkt op Amsterdam

Kim Feenstra is een veel
gevraagd fotomodel. In
2002 won ze de hoofdprijs in het tv-programma
‘Holland’s Next Topmodel’,
sindsdien is ze regelmatig
te zien in de media. Kim
woont in Amsterdam en is
ambassadeur van de
Nederlandse hulporganisatie ChildsLife.

Ajax is niet mijn favoriete voetbalclub. Ik hou niet

van groepen mensen verkleed als bruidstaart of van mensen
die met een bril in de vorm van een piemel op hun neus rondlopen om hun laatste weekend als vrijgezel te vieren. Regen
en fietsen vind ik verschrikkelijk, maar toch hou ik van Amsterdam! Voor en door mijn werk als model heb ik veel van de
wereld gezien en ben ik in veel steden geweest. Milaan, Barcelona, Johannesburg, Miami, Parijs, New York, noem maar op.
Maar niets lijkt op Amsterdam. Amsterdam is voor mij thuiskomen. Als een warme deken die over je heen wordt gelegd.
Amsterdam voelt als een groot dorp, niet als een wereldstad.
Een druk dorp waar veel gebeurt, waar veel te zien is, dat wel.
Maar toch een dorp.
Amsterdam, waar het leven mooi is, met een vleugje

chic, een toefje bruisend, op een bedje van kneuterigheid.
Daar waar de bakker je herkent. Omdat ik BN’er ben? Nee,
natuurlijk niet! Omdat ik buurtgenoot ben! ‘Ook vandaag
weer een hallefie bruin, mop?’ En waar de visboer weet wat
ik lekker vind. ‘Hier schat, je harinkie met uitjes en zuur!’ Zodra je hier gaat wonen en je Amsterdammer wordt krijg je
er direct veel ‘familie’ bij. Iedereen is opeens óf je oom, óf je
tante. De dame die je iedere ochtend groet zodra je de deur
uitloopt, de oudere meneer die dagelijks op de stoep, onder
de luifel van het café, zijn koffie drinkt. Tante Sjaan die de
bloembakken in de straat water geeft en ome Piet die met zijn
net gehaalde krantje langs schuifelt.

Of ze weten wie ik ben? Ja natuurlijk weten ze dat! Voor

mijn nieuw verkregen tantes en ooms ben ik: mop, meissie,
lieverd of schat. Allemaal namen die prachtig klinken als ze
worden uitgesproken met die heerlijke Amsterdamse tongval!
In Amerika is alles AMAZING! Als ik de mensen daar moet
geloven zie ik er ieder moment van de dag FABULOUS uit, alles wat ik doe is minimaal GREAT! Heel even voelt het goed,
je zelfvertrouwen krijgt een kleine boost. Maar juist dan verlang ik naar de lieve woorden van tante Marie, Nel of Thea:
‘God kind, wat zie je er uit! Heb je onder een trein gelegen
vannacht? Kom maar effe zitten, mop, maak ik een lekker
koppie thee voor je.’
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Dol ben ik ook op de markt! Ik doe mijn boodschappen

graag op de Albert Cuyp of op de Dappermarkt. Heerlijk is
het om toegeroepen te worden dat de aardbeien maar een eurootje zijn vandaag. Met tassen vol groente en fruit loop ik natuurlijk nog even langs de bloemenstal voor een mooi ‘bossie
vrolijkheid’. Ondertussen voel ik me een echte Amsterdammer. Ja, één met een licht Gronings accent, dat dan weer wel!
Ik deins niet meer terug voor de drukte en hordes toeristen,
ik kan fietsen over verregende grachten met twee boodschappentassen aan mijn stuur, een koffer op mijn bagagedrager en
een bos bloemen onder mijn snelbinders. Ik reageer ad rem op
scherpe opmerkingen en ik kan omgaan met de goedbedoelde
bemoeizucht van mijn buren. Ik ken Tante Leen, Johnny Jordaan en ik weet zelfs wie het zeepsop in de pruimenpap heeft
gedaan.
Ja, Amsterdam, je hebt me gegrepen! En ik liet me heel
graag door je vangen.

Zodra je Amsterdammer wordt,
krijg je er direct veel ‘familie’ bij
AMSTERDAMXXXL
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lifestyle

go get it

voor hem
productie:

Sander van der Heide

DE AMSTELZIJDE KLINIEK	
De Amstelzijde Kliniek is gevestigd in een monumentaal pand in het pittoreske hart van Ouderkerk aan de Amstel
en is gespecialiseerd in cosmetische behandelingen. Aan het
hoofd van de kliniek staat dokter Hayri Hortoglu, expert op
het g
 ebied van Botox, injectables en laserbehandelingen.
De behandelingen die in de Amstelzijde Kliniek worden
uitgevoerd zijn zeer divers. Dokter Hortoglu streeft ernaar
om op subtiele wijze individuele schoonheid te accentueren
zonder dat de natuurlijke gelaatstrekken verloren gaan. Zijn
werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering
en uitgebreide bespreking van de wensen. Hierna wordt in
samenspraak met de cliënt een individueel behandelplan opgesteld, afgestemd op de mogelijkheden.
Regelmatig kan er een niet-operatieve oplossing worden
geboden voor cosmetische wensen waarvoor eerder alleen
een chirurgische ingreep mogelijk was. Zo kunnen fillers op
basis van hyaluronzuur rimpels en huidverslapping verhelpen, maar ook de balans in het gelaat herstellen door natuurlijke contouren te verbeteren. Het resultaat: een ontspannen,
frisse en jeugdige uitstraling!
Naast reguliere Botox-behandelingen ter verzachting van
bijvoorbeeld de frons en kraaienpootjes, winnen ook de medische toepassingen aan populariteit. Hierbij valt te denken
aan de behandeling van migraine en natuurlijk ook
het tegengaan van overmatig transpireren door middel van Botox. Iedereen kan hiervoor in aanmerking k
 omen,
maar met name mannen hebben veel baat bij de behandeling
met botuline-injecties in de oksels. Hierdoor wordt de zweetproductie tijdelijk geremd en daarmee behoren de storende
zweetplekken tot het verleden. De behandeling is vrijwel pijnloos en het resultaat houdt gemiddeld zes tot twaalf maanden
aan.
Op onze website vindt u een overzicht van al onze
behandelingen. Voor het vrijblijvend ontvangen van meer informatie en/of het inplannen van een afspraak bent u van
harte welkom in onze kliniek of kunt u telefonisch contact
opnemen dan wel een e-mail sturen.
ONS ADRES: Amstelzijde 31, 1184 TX Amstelveen
Tel: 020 472 38 88
info@amstelzijdekliniek.nl
www.amstelzijdekliniek.nl

1. Geweldig geluid Deze over-ear-headphones zijn niet alleen prachtig afgewerkt met lamsleer, ze klinken ook nog eens fantastisch. Master & Dynamic MH-40,
€ 399, www.masterdynamic.com

2. Must have Als je een PlayStation 4 bezit, dan is deze VR-bril een must. Zo niet, dan is deze VR-bril een reden om een Play

station 4 aan te schaffen. Sony PlayStation VR, € 399, www.playstation.com

3. waardige opvolger Want: langere batterijduur, GPS-tracking, waterdicht,

een stuk sneller en een kraakhelder OLED Retinadisplay. Apple Watch 2, vanaf € 439, www.apple.com/nl

4. camera aan boord Deze selfie-drone heeft een

4K-camera aan boord: je kunt hem automatisch volgen, om je heen of een voorgeprogrammeerde route laten vliegen. Yuneec Breeze, € 499, www.yuneec.com
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TRIBES SKINS
van Charlene van den Eng

Deze zomer lanceerde kunstenares Charlene van den Eng haar nieuwste serie werken genaamd TRIBES SKINS. Het unieke concept, waarbij
portretten met behulp van paletmessen op dierenhuiden geschilderd
worden, is vernieuwend en past perfect bij deze creatieve kunstenaar
die werkt vanuit haar gezellige atelier in Laren (NH). Niet alleen in ‘t
Gooi zijn de TRIBES LADIES te bewonderen. Haar werken hebben ook
hun weg gevonden naar onder andere Californië, Monaco en Ibiza,
waar dit najaar haar nieuwste expositie geopend zal worden.
Charlene: ‘De nieuwe serie TRIBES SKINS is ook voor mij een spannende combinatie van de techniek met paletmessen en dit unieke ‘levende’ materiaal. Ik wil graag de zachte huid voor zich laten spreken
en zoek naar een balans waarbij de tekening van de huid het portret
versterkt. Iedere keer overvalt mij weer de perfecte aanvulling van die
twee op elkaar...’
Charlene won in 2013 de ‘Award for Best Painting’ tijdens de prestigieuze London Art Biennale. Door haar deelname aan het tv-programma
‘Sterren op het doek’ en later het programma ‘De Wensboom’ met
Johnny de Mol wist zij ook met haar krachtige portret-opdrachten
bekendheid te creëren. Velen weten inmiddels hun weg naar haar
atelier te vinden. Maar een kroon op haar werk, aldus Charlene, was
zeker het aanbieden van het portret van Mark Rutte aan de ministerpresident zelf in ‘het torentje’ in Den Haag.
Voor meer informatie en foto’s kijk op haar Facebookpagina of op
www.charlene-art.nl
34
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Mark Teurlings ontmoet
Benno en Debora Leeser van Gassan Diamonds

‘We moeten
ervoor vechten om
Amsterdam op
de kaart te houden’

B

Benno, we hebben afgesproken dat we mogen tutoye-

Benno Leeser. Vooral bekend als directeur van het
bedrijf waar hij al 43 jaar werkzaam is: Gassan Diamonds. In 2013 uitgeroepen tot ‘Beste Familiebedrijf
van Nederland’. Vrijwel altijd positief ingesteld en
niet snel uit het veld te slaan. Iets wat hij erg letterlijk
neemt, want voetbal is zijn uitlaatklep. In het bijzonder Feyenoord, waar hij vijftien jaar voorzitter was
van de businessclub. Benno is een ondernemer in hart
en nieren. Nog steeds aan het hoofd van Gassan en
nog niet voornemens zijn troon af te staan.

Debora Huisman-Leeser. Dochter van Benno, heeft
haar eigen aandeel in het bedrijf met haar sieradencollectie ‘Choices by DL’. Haar lijn is ondertussen
wereldwijd bekend en te koop, onder andere in New
York, Singapore en Amsterdam. Het ondernemerschap
vloeit dus rijkelijk door de aderen van familie Leeser.
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ren. Op de vraag of je rijk bent, heb je eens geantwoord: wat is
rijk? Ben je daar ondertussen al over uit? Wanneer is iemand,
in jouw ogen, een rijk mens? ‘Rijk ben je als je gezond bent.
Dat is eigenlijk het enige dat belangrijk is. Ook bij mooie aankopen. Dan zeggen we: draag het in goede gezondheid.’
Je grootvader Samuel Gassan was van mening dat je altijd
first class moet reizen en in tophotels moet verblijven om de
juiste mensen tegen te komen. Hoe belangrijk is netwerken
(nu nog) voor jou? Is het minder belangrijk als je al naam hebt
gemaakt? ‘Je moet nooit op je stoel blijven zitten en denken
dat je gearriveerd bent. Je moet er elke dag keihard voor werken. Wat dat betreft is netwerken iets wat nooit ophoudt. We
doen heel veel evenementen, we bezoeken heel veel activiteiten en daarbij moet je vooral je vak leuk vinden en je moet een
bepaalde interesse in mensen hebben. Op die manier probeer
je iedere dag verder te komen.’
Heb je de zakenwereld in de jaren dat je aan het hoofd
staat van Gassan zien veranderen? ‘Jazeker, het is harder geworden. Vroeger was een handdruk een handdruk. In het verleden zei ik wel eens: als ik tien keer ruzie in een week heb, zal
ik mijn tone of voice moeten gaan aanpassen, zal ik iets anders
moeten zeggen. Vandaag de dag kan ik bijna zeggen dat ik
twintig keer ruzie kan hebben en dat het in twintig keer van
de gevallen aan een ander ligt. Dat is in de loop der tijd wel
veranderd.’
Denk je dat de gunfactor een grotere rol speelt dan vroeger, nu de concurrentie groter is? ‘Zelf ben ik iemand die niet
voor de grote supermarkten is, maar voor de kleine winkelier die ik het gun. Ik vind het ook prettig als ik winkel om
naar de kleinere iets duurdere groenteman te gaan. Dat is ook
gezelliger. Ik werk ook al tig jaar met dezelfde advocaat en

aannemer. Dat vind ik gewoon prettig. Ik hoop dat zij aan mij
verdienen en zij moeten mij gewoon de kwaliteit geven waar
ik om vraag.’
Je hecht veel waarde aan loyaliteit, maar je hebt eerder
gezegd dat je hier tegenwoordig weinig van terugziet. Is ook
dit veranderd met de jaren? ‘Ik ben zelf heel loyaal. Kitty
(Benno’s vrouw, red.) zegt wel eens dat ik daar heel erg in
teleurgesteld word, maar dat wil niet zeggen dat ik dan een
andere houding moet aannemen. Ik ben zelf dus wel loyaal,
maar andersom merk ik dat het minder is dan vroeger.’
Al een heel lange tijd promoot je Amsterdam als de City
of Diamonds. Steeds meer toeristen komen echter naar Amsterdam om de Wallen te bewonderen en coffeeshops te bezoeken. Merken jullie een terugloop in de hoeveelheid toeristen
die een bezoek brengen aan jullie? ‘Wij zien met name dit jaar
wel een terugloop in toerisme vanwege het terrorisme. Dus
men reist minder. Ik ga momenteel het gevecht met de gemeente Amsterdam aan omdat er een paar mensen zijn die
schreeuwen dat het heel druk is in het centrum, terwijl wij
nadrukkelijk zeggen dat het minder druk is dan het was.
En die toeristen moeten gastvrij ontvangen worden. Vooral
de mensen die van ver komen; zij doen vaak zes landen in
acht dagen. Daarbij zijn Parijs, Londen en Rome een must.
Wij moeten als Amsterdam vechten om op de kaart te blijven
staan. Ze kunnen ook naar Madrid of Zürich gaan. We hebben de afgelopen jaren heel veel promotie gedaan en dat heeft
succes gehad. Ook belangrijk is dat alle musea weer opengingen. Maar we mogen nu absoluut niet verslappen. Als ik hoor
dat het marketingbudget van de gemeente Amsterdam gekort
wordt omdat het te druk is, dan ga ik steigeren.’
Ik zie wel dat het drukker is in de stad. Wie zijn dat dan?
‘Het is vooral druk door toeristen uit eigen land: 65% Neder-

landers. Maar de vijfsterrenhotels hebben ook 20-25% minder
bezoekers. We moeten dus blijven knokken voor toeristen uit
het buitenland. We zijn nu eenmaal geen first destination.’
Gassan had zijn eerste vestiging in Amsterdam en is hier
ook altijd gebleven. Jullie broer en oom, Guy, was tot 2011 verantwoordelijk voor het kantoor in New York. Is een van jullie
ooit voor Gassan naar een andere stad verhuisd? ‘Nee, mijn
broer heeft in 1980 het kantoor New York opgezet en de zoon
van mijn vrouw, David, heeft in 1999 Singapore opgezet. Hij
heeft af en toe de wens gehad naar Singapore te gaan, maar
we hebben hem hier te hard nodig. Met Debora en Dustin
(echtgenoot Debora, red.) hebben we ook wel eens de discussie gehad, maar we blijven in Amsterdam.’ Debora: ‘We hebben wel eens gedacht dat het voor ons, met een jonge dochter,
makkelijker was om naar Singapore te gaan, dan voor mijn
broer met pubers op de middelbare school. Maar we hechten
toch wel heel erg aan Amsterdam, ik heb geen ambitie om
naar het buitenland te gaan.’
Debora, wat vind jij het mooiste aan deze stad? ‘Het multiculturele van Amsterdam, dat vind ik het mooist. En als ik
zie wat voor mooie hotels en restaurants erbij komen: dat
maakt de stad nog veel boeiender dan hij al was.’
En wat zijn jouw favoriete plekken? ‘Restaurant Izakaya,
dat vind ik echt waanzinnig. En onze winkel op de Dam is
natuurlijk altijd leuk om te zijn. Daaromheen is altijd zoveel
te doen. Mr. Porter, The Duchess, allemaal leuk.’
Benno: ‘De stad leeft als nooit tevoren. Dat is voor een
deel ook voortgekomen uit toerisme. Je hebt zoveel leuke dingen: Harbour Kitchen, Ciel Blue heeft zich fantastisch ontwikkeld, l’Europe gaat goed, Aan de Poel in Amstelveen is leuk.
Je hebt zoveel mooie plekken. De stad is gewoon hot, maar
daar moet je wel aan blijven werken.’

Benno Leeser:
‘Als ik speechte
zei men bij
Feyenoord
dat ik best
een aardige
jongen was,
maar dat ik wel
wat aan het
accent moest
doen’
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Proberen jullie vaak nieuwe hotspots uit in Amsterdam
of blijven jullie liever bij de vertrouwde plekken? Benno: ‘Zelf
gaan we vaker op ontdekking, maar met relaties eten we liefst
op plekken die we al kennen en waar ze ons kennen. Dat
kan ook Sama Sebo zijn, D’Antica en Piet de Leeuw. Ook een
broodje van Dobben kan heel lekker zijn.’
Voelen jullie een connectie met de echte, plat pratende,
ras-Amsterdammer uit de Jordaan? ‘Ik ben vijftien jaar voorzitter van de Feyenoord businessclub geweest. Als ik daar
speechte zeiden ze dat ik best een aardige jongen was, maar
dat ik wel wat aan het accent moest doen.’ Debora: ‘Mijn man
moet daar zijn mond niet opendoen. Hij spreekt wel heel erg
020. We stonden een keer in de rij daar en toen zei ik: ssst,
mond houden nu.’
Zouden we jullie wel eens tegen kunnen komen in een
echte Amsterdamse kroeg of geven jullie toch de voorkeur
aan de chiquere feestjes en partijen? ‘Ik wilde laatst mijn
vrouw weer eens meenemen naar Castell, maar dat zit nog
vol. Geen plek.’ Debora: ‘Een vriend van ons heeft allemaal
plekken in oost zoals De Biertuin, daar zitten we dan wel
eens. We zijn niet echte kroegtypes, maar het is ook niet zo
dat we alleen maar bij Ciel Blue zitten. Zo’n Piet de Leeuw en
Castell vinden we juist heel leuk. Als we een feest hebben, een
huwelijk in Capri of een feest van Chopard, dan gaat iedereen
ook gewoon lekker los.’
Mensen kunnen van mening zijn dat jullie, door de familie, veel in de schoot is geworpen. Geeft dat weleens het
gevoel dat jullie jezelf meer moeten bewijzen dan anderen?
Benno: ‘Dat willen bewijzen heb ik altijd. Als ik vijf minuten
over negen binnenkom, ga ik uitleggen waarom ik vijf minuten later ben. En dat terwijl ik gewoon ook in de avonden
doorwerk. Autoriteit kun je alleen afdwingen door jezelf te
bewijzen en dat moet je iedere dag doen.’ Debora: ‘Ik heb dat
absoluut ook. Niet voor mijn vader maar voor mijzelf.’
Kun je mensen het beste motiveren met positiviteit? Benno heeft wel eens aangegeven dat hij zelf bijna altijd positief is
ingesteld. Als je chagrijnig en somber bent, kun je niet van je
personeel verwachten dat zij wel positief zijn, heb je gezegd.
Maar is het soms niet nodig om hard op te treden? ‘Het glas
is bij mij half vol. Maar je moet wel een reëel verhaal vertellen. We hebben ook crisissituaties meegemaakt. Klanten zeiden soms tegen Kitty dat ze niet zo eerlijk moest zijn. Dan
antwoordde ze: ik kan moeilijk zeggen dat de bussen nu in
het water parkeren. Ik vind wel dat bij leidinggeven een deel
positivisme hoort. Als ik in een hoekje ga zitten, ben ik ervan
overtuigd dat het nooit meer wat wordt. Maar er is een mooi
gezegde: als je ja zegt ben je aardig, als je nee zegt ben je hard.
Ik vind nee heel vaak reëel. Ik weet van mezelf dat ik niet hard
ben, maar mijn omgeving zal, zeker als ik nee zeg, wel vinden
dat ik hard ben.’ Debora: ‘Ik heb zeker ook de positieve instelling van mijn vader. Dat is er met de paplepel ingegoten.
Maar succesvol ondernemen gaat ook om beslissingen nemen. Liefst de juiste beslissingen op het juiste moment. Maar
het kan soms ook een verkeerde beslissing zijn. Je ziet andere
mensen vaak twijfelen en nadenken over het waarom, maar
hier is het gewoon zo dat mijn vader de beslissing neemt. Als
hij zegt we gaan rechtsom, dan gaan we allemaal rechtsom.
Dat is heel belangrijk in een organisatie, dat je de beslissing
durft te nemen. Dat twijfelende hebben wij hier helemaal niet.
We nemen een beslissing en dan volgen we die koers.’
En wat doen jullie met tegenvallers? Benno: ‘Ik denk dat
je van tegenvallers nog meer leert dan van goede momenten.’
Debora, jij hebt aangegeven dat je meer een controlfreak
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Benno en
Kitty Leeser

Deborah
Leeser: ‘Wij
hechten toch wel
heel erg aan
Amsterdam.
Ik heb helemaal
niet de ambitie
om naar het
buitenland
te gaan’

bent dan je vader en dat mensen van je vader iets meer fouten
mogen maken. Met andere woorden: hij geeft mensen meer
kansen. Beschouw je jezelf als ‘strenger’ en minder menselijk
(zakelijk gezien) dan je vader? ‘Nee, ik denk dat het gewoon
een generatieverschil is. Ook ik merk dat als je ouder wordt je
dingen eerder kunt loslaten. Je kunt niet meer alles van A tot
Z controleren, dan houd je geen tijd meer over voor dingen
die je aandacht echt nodig hebben. Je moet er dan in berusten
dat anderen die controle uitoefenen.’
Benno, je hebt ooit gezegd dat je de ‘aandacht’ het
meeste zal missen, als je stopt met werken. Omdat je dan
voor veel mensen minder aantrekkelijk wordt. Beschouw je
dit niet ook als een verademing? ‘Ja en nee. Je moet het in
de eerste plaats leuk vinden wat je doet. Anders werkt het
niet. Tja, en als je stopt, dan wordt het wat saaier. Als ik zes
weken in Zuid-Frankrijk zit, dan zit ik ook elke ochtend een
uur te werken. Ik weet eigenlijk niet hoe het is om helemaal
niets te doen.’
Je moet er ook niet aan denken om een stap terug te
doen? ‘Dat is niet helemaal waar. In principe laten Kitty en
ik meer en meer over aan anderen. Op een groot bedrijfsfeest
merk ik dat ik een groot deel van de mensen niet meer ken.
Dat vind ik goed. Het moet niet alleen afhankelijk zijn van
ons. Het is niet zo dat ik het voel wegglijden, hoor, zeker niet.
Ik ben nog wel zo’n controlfreak dat ik er bovenop zit.’
Zijn jullie op je hoede met het aangaan van vriendschappen en andere soorten relaties, omdat jullie een bekende, welgestelde familie zijn? Bang dat mensen de verkeerde intentie
hebben en niet oprecht zijn? Benno: ‘Nee, op zich probeer je
heel selectief te zijn. Je komt in dit vak veel leuke mensen
tegen. Op de verjaardagsfeesten die ik heb, zie ik al jaren dezelfde mensen.’
Debora, wat is de gedachte achter het woord ‘choices’ in
‘Choices by DL’? Moet ik het zien in de zin van de keuzes die
je hebt gemaakt met het ontwerpen van de lijn of in de zin
van de keuze die je hebt gemaakt om voor Gassan te gaan
werken en jouw eigen lijn te starten? ‘Leuke vraag! Choices
by DL is acht jaar geleden gestart als afstudeerproject voor
mijn studie aan het Amsterdam Fashion Institute. Ik heb eerst
rechten gestudeerd, maar vond dat te taai. Ik vond het wel
leuk om na mijn studie bij het bedrijf van mijn ouders te gaan
werken, maar het leek me dan ook zeker leuk om een eigen
sieradenlijn op te zetten. Ik wilde iets opzetten waar ik de
rest van mijn leven profijt van kon hebben. Je ziet in deze tijd,
content is key. Dus als je iets unieks neerzet, heb je een unieke
point of sale. Ik wilde daarom een eigen sieradenlijn opzetten,
waarbij het unieke niet zit in de vormgeving, maar vooral
in het concept. Dan kun je daar oneindig op voortborduren.
Dus ik ben gaan kijken naar de populaire modellen. Ik heb
bijvoorbeeld hier de vierkante ring met afgeronde hoeken.
Als je die steeds kunt verwisselen, kun je dezelfde ring steeds
anders gebruiken bij een andere outfit. Dan maak je een juweel met kleurstenen net zo tijdloos als een diamant. In samenwerking met de goudsmid van Gassan heb ik een uniek
systeem opgezet dat we ook konden patenteren. Het is leuk
dat je een concept opzet dat je wereldwijd kunt patenteren
en waar de innovatiebox op van toepassing is. Zo heb je iets
hebt waar je de rest van je carrière op kunt voortborduren. Zo
kunnen we nieuwe modellen laten maken en komen we elk
jaar uit met nieuwe kleuren. Inmiddels is het ook qua vormgeving daardoor echt een unieke collectie geworden. Dus de
naam is eigenlijk een combinatie van mijn eigen keuzes maken en de diverse keuzes binnen de collectie.’

voor haar
productie:

Sander van der Heide

1. Shine on, baby Voor zo’n zacht prijsje zou je deze features nooit verwachten: vingerafdrukscanner, 13MP-camera met dualtoneflitser, metalen frame, glazen
achterkant en verkrijgbaar in wit en goud. Alcatel Shine Lite, € 199, www.alcatel-mobile.com

2. Fijn geluid Draadloze oordopjes die erg goed klinken: met

ingebouwde microfoon en afstandsbediening. In de opbergetui zit een powerbank verborgen. Plantronics Backbeat Go 3, € 129, www.plantronics.nl 3. Meten is

weten Deze fit-tracker meet niet alleen je stappen, slaapuren en hartslag, maar stuurt ook reminders, toont de tijd, telefoontjes en tekstberichten. Nog een pluspunt: verwisselbaar polsbandje. Fitbit Charge 2, € 159, www.coolblue.nl

4. Lekker lezen De voordelen van een eReader en een tablet in één apparaat: groot

beeldscherm, waarop je boeken uit alle online boekwinkels kunt lezen en van aantekeningen voorzien. Icarus Illumina Pro, € 399, www.icarusreader.nl
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Perfect
in balans
Aanvankelijk waren het
twee appartementen,
die tot één riant huis
werden samengevoegd.
Binnenhuisarchitecte
Inga Koopmanschap
maakte het plan voor de
inrichting. Met respect
voor de ruimte, en met
heel veel sfeer.
Interview:

Jimena Rico /

Fotografie:
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Henny van Belkom

Hun vorige huis was een groot pand op de Herengracht, maar

de nieuwe bewoners gaven uiteindelijk de voorkeur aan dit lichte
appartement van 176 vierkante meter op de begane grond. Kleiner,
maar precies zoals ze het wilden hebben. Verbouwd en ingericht
door binnenhuisarchitecte Inga Koopmanschap. Vijf maanden was
ze bezig met het samenvoegen van twee appartementen tot één
comfortabel woonhuis, waar haar opdrachtgevers zich vanaf de
eerste dag helemaal op hun plek voelden. Inga: ‘Dat is de grootste
eer voor een binnenhuisarchitect, als bewoners meteen willen blijven.’

Vrij bewegen

Omdat de bewoners naar een kleiner appartement verhuisden, was
Inga zich er zeer van bewust dat het gevoel van ruimtelijkheid goed
bewaakt moest worden. ‘Je moet keuzes maken, want je kunt niet
elke muur vol zetten, je moet respect hebben voor ruimte. Ik houd
van huizen waarin je je vrij kunt bewegen. Bij het ontwerp houd
ik er natuurlijk wel rekening mee dat de dierbare spullen van de
bewoners in het nieuwe verhaal passen. Dat kan ook op een speelse
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manier: zo heb ik het beeld van de dikke dame op een hoek
in de keuken gezet. Een van hun schilderijen, een zeventiende-eeuws werk, paste prima op een vrije wand. Meer schilderijen aan die wand was niet goed geweest, het ruimtelijk
gevoel moet blijven overheersen. Aan de andere kant moet
het ook niet te groot ogen. Je voelt je hier niet lost in paradise.
In veel grote huizen zie je dat iedereen bij elkaar kruipt in de
keuken. Niet echt gezellig als iemand zich dan in de woonkamer honderd meter verderop bevindt en je naar elkaar moet
schreeuwen. Dit interieur is in balans: het is tegelijk ruim én
heel gezellig.
Belang van sfeer

De inrichting kenmerkt zich door een perfecte combinatie van
antiek en modern. ‘Ik houd van strakke lijnen, geen getut.’ Zo
kreeg het zeventiende-eeuwse schilderij een moderne lijst en
liet ze een moderne glasplaat op een klassiek kapiteel leggen.
‘Daarmee creëer je sfeer. Ik heb tien jaar bij Jan des Bouvrie
gewerkt en daar heb ik het belang van sfeer gezien. Ik kan
niet tegen steriele ruimtes.’ Ze koos voornamelijk voor de
kleuren grijs en gebroken wit. ‘Alle tinten grijs pak je even bij
elkaar en dan ga je schuiven. Met de stoffen erbij zorg je dat
het spannend wordt.’

42

AMSTERDAMXXXL

AMSTERDAMXXXL

43

Alles handgemaakt

Natuurlijk moest Inga rekening houden met de wensen van
de eigenaren. Hij wilde een heel groot ingebouwd televisiescherm met comfortabele banken erbij. Inga heeft dat scherm
weggewerkt in een glazen wand. De vrouw des huizes wilde
haar kunst op een mooie manier ingepast zien. Het interieur
moest tegelijk modern én uniek ogen. Inga: ‘Daarom zijn alle
meubels in het appartement handgemaakt, soms naar eigen
ontwerp. De radiatoren zijn zorgvuldig weggewerkt door een
getalenteerde meubelmaker. Het glazen bad is een kunstwerk
op zichzelf. Op de vensterbank twee moren, die van een antiquair komen. Ze zijn helemaal van marmer gemaakt en kosten maar liefst honderdvijftigduizend euro per stuk.’
Bijzonder kookeiland

Het allermooist vindt Inga de keuken. ‘Hij is waanzinnig. Ik
heb daar een L-vormig eilandje bedacht, zodat je toch een
scheiding hebt tussen de woonkamer en de eetkamer. En ik
heb een televisie laten inbouwen, in symmetrie met de oven.
Zo heb je een mooi strakke, rechte wand met alleen een televisiescherm. De eigenaresse kookt weinig, dus de afzuigkap
kan desgewenst in het aanrecht verdwijnen. Als je gaat koken,
druk je op een knop en komt de afzuigkap eruit. Dat zijn heel
leuke, functionele dingen, die het huis veel extra’s geven.’
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Lees meer over het werk
van binnenhuisarchitecte
Inga Koopmanschap op
www.studioinga.nl
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Amsterdam Plastic Surgery:

Science, Art, Safety
Van Fillers tot Facelift en van botox tot borstvergro-

zijn. Alsof je net op vakantie bent geweest. Voor het mooiste

ting: plastische chirurgie en niet-operatieve esthetische be-

resultaat is het belangrijk dat je niet alleen technisch perfect

handelingen worden steeds populairder. Er zijn veel behan-

werkt, maar ook artistiek oog hebt voor harmonie in het ge-

delingen en nog veel meer aanbieders waardoor een goede

hele gezicht. Wat past bij iemand en wat niet? Het geheim is

en veilige keuze bijzonder lastig kan zijn. Amsterdam Plas-

om met zo min mogelijk middelen een zo natuurlijk mogelijk

tic Surgery is het neusje van de zalm op medisch-esthetisch

resultaat te bereiken.”

robbertjan

gebied. In de sfeervolle boutique kliniek in Amsterdam-Zuid
krijgt elke cliënt een met zorg uitgekozen behandeling op

Borsten en lichaam

maat: van intake tot nazorg. Eigenaar en gerenommeerd plas-

Ook voor borsten en de rest van het lichaam ben je bij Am-

tisch chirurg Ali Pirayesh: “Vaak nemen cliënten na hun eerste

sterdam Plastic Surgery in uitstekende handen. Voor een

bezoek vriendinnen of familie mee. Er is geen mooier com-

mooie, natuurlijke vormverbetering van de borsten gebruikt

pliment.”

Pirayesh de meest veilige protheses al dan niet in combinatie met lipofilling. Lipofilling is een bewezen techniek waarbij

Liefde voor het vak

het volume van de borsten, billen of gezicht wordt verbe-

Ali Pirayesh heeft een indrukwekkend CV. De internationaal

terd met lichaamseigen vet. Voor de rest van het lichaam is

gerenommeerd plastisch chirurg studeerde cum laude af in

er liposculptuur. Een geavanceerde en zeer verfijnde techniek

Leiden, deed daarna ervaring op bij topklinieken over de hele

om storende vetophopingen te verwijderen en het lichaam

wereld, ontwikkelde een revolutionaire kunsthuid voor de be-

fraai te shapen. Na zwangerschap of gewichtsverlies wordt

handeling van brandwonden en is een veelgevraagd spreker

met behulp van een borstlift met of zonder prothesen en of

op internationale congressen. Nog indrukwekkender dan zijn

een buikwandcorrectie het figuur weer teruggebracht naar de

CV, is zijn liefde voor het vak. Pirayesh: “Esthetische chirurgie

gewenste vorm en proporties. Als expert op het gebied van

is een combinatie van wetenschap, kunst, veiligheid en aan-

littekens wordt bij elke ingreep uitgebreid aandacht besteed

dacht voor de persoon. Leg je lichaam alleen in de handen

aan nazorg met onder andere het uniek ontwikkelde “Laser

van een specialist (plastisch chirurg) die al deze aspecten tot

Scar Care” protocol.

“Alles draait
om wetenschap,
kwaliteit en
veiligheid”

in de puntjes beheerst. Helaas is niet iedereen die zichzelf
cosmetisch arts noemt bekwaam. Wekelijks zie ik mensen die
een mislukte behandeling willen laten herstellen.”

CV Ali Pirayesh

Bij Amsterdam Plastic Surgery zijn wij van mening dat alleen

1997 Artsexamen Universiteit van Leiden Cum Laude

echte medisch specialisten die esthetiek hebben geleerd in

2000 Diploma Algemene Chirurgie, Royal College of Surgeons England, Londen

hun kernspecialisatie veilig en effectief esthetische chirurgie

2001 Plastische Chirurgie Universitair Ziekenhuis Gent, start onderzoek naar kunsthuid

kunnen uitvoeren. Helaas is volgens de wet BIG elke bevoegde

2001 Wetenschappelijke artikelen over innovatieve FACE-lift technieken (MACS-Lift Book)

arts in staat om te doen wat hij of zij wil op medisch gebied.

2005 Schenkt Euro Skin Bank patent Kunsthuid “GLYADERM”, eerste toepassing patiënt.
2007 Diploma Plastisch Chirurg, Universitair Ziekenhuis Gent

Maatwerk en perfecte nazorg

2007 Esthetische Chirurgie en Reconstructieve Chirurgie Brazilië en Engeland

Bij Amsterdam Plastic Surgery krijgt elke cliënt een behande-

2008 Oprichting Privékliniek Amsterdam Plastic Surgery

ling op maat. Alles draait volgens Pirayesh om vertrouwen.

2013-2015 Physicians for Peace: Leert Colombiaanse collegae toepassing kunsthuid

“Een geslaagde ingreep begint al bij een goede intake. Men-

2014 Glyaderm Kunsthuid wordt gepubliceerd en internationaal uitgerold.

sen moeten zich volledig op hun gemak en begrepen voelen.

2015 Docent esthetische congressen: Amsterdam, Monaco, Parijs, Londen, Bangkok, Moskou

We luisteren daarom heel erg goed naar onze cliënten. Geen

2015 Director CFA Amsterdam: International Course on Facial Aesthetics & Injectables

overhaaste beslissingen, maar een weloverwogen behandel-

2016 Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

plan gebaseerd op hun wensen, levenstijl en budget. De be-

2016 Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie ( NVEPC)

handeling vindt vanzelfsprekend plaats in een veilige omgeving met de allerbeste apparatuur. Daarna staan we garant
voor perfecte nazorg.”

Waarom Amsterdam Plastic Surgery?
• Internationaal gerenommeerd plastisch chirurg

EXPERTISE: DE HOLIDAY LOOK

• Combinatie wetenschap, techniek en kunst

Pirayesh is een autoriteit op het gebied van huid en gezicht.

• Alleen de meest moderne en veilige technieken

Van niet-operatieve behandelingen als botox, fillers en lasers

• Persoonlijke aandacht en maatwerk: van intake tot nazorg

tot operatieve ingrepen als een ooglidcorrectie, neuscorrectie

• Totaalaanbod: operatieve en niet-operatieve behandelingen voor gezicht, borsten en lichaam

en, zijn specialiteit, de facelift. Pirayesh gelooft in gracieus

• Behandeling complicaties van (permanente) fillers en herstel plastische chirurgie

ouder worden. “Het resultaat moet natuurlijk, fris en jong

• Sfeervolle boutique kliniek in Amsterdam-Zuid
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Timing is alles
Robbert-Jan Ciggaar is
sommelier in The Seafood
Bar in Amsterdam. Al van
jongs af aan is hij gefascineerd door de wondere
wereld van wijn. Midden
jaren negentig zette hij
zijn eerste stappen in het
sommeliersvak. RobbertJan: ‘Voordat ik een wijn
adviseer, probeer ik ook
de gelegenheid te peilen.
Is het business, is er iets
te vieren of wordt er juist
iets verdrietigs herdacht?
Zo kan ik het best bepalen
welke wijn voor mijn gasten geschikt is.’

Het is druk in het restaurant. Ik kom handen en voe-

ten tekort om het iedereen naar de zin te maken. Het lijkt wel
of de stress en de spanning bij al het personeel nu ook ineens
overslaat op de gasten. Iedereen wil service en wel nu!

Dan ineens staat ze midden in de zaak. De oude, statige

dame wordt door een medewerker naar haar tafeltje begeleid.
Een wandelstok houdt de parmantige dame op haar plaats.
Ik spring er direct op af en zorg zachtjes dat ze plaats kan nemen. Dat gaat nog niet zo gemakkelijk, maar de dame weert
zich kranig. Ze ziet er op haar best uit: kleding correct en chic,
goed gedoseerde make-up en haar juwelen maken het plaatje
compleet. ‘Jongeman, heeft u een glas Chablis voor mij?’
Nou, zo jong ben ik ook al niet meer, maar zo’n dame

spreek je niet tegen. Als ik het glas presenteer en ze een eerste
slokje neemt, vertrekt haar gezicht. Geschrokken verklaart ze
de wijn voor ‘onmogelijk’. Toch ga ik er een beetje tegenin en
probeer ik uit te leggen dat een Chablis niet zo’n beste openingswijn is. Beter lijkt het mij om een glas goedgemaakte
prosecco als aperitief neer te zetten. Chablis heeft een goede
timing nodig, opper ik. De dame sputtert een beetje tegen en
is niet erg overtuigd. Het lijkt zelfs wel alsof haar restaurantkeuze een verkeerde was, zo ongemakkelijk doet ze zich voor.
Ik vraag haar beleefd of ze van oesters houdt en vertel haar
dat een Chablis zich wel heel erg senang voelt met zo’n ziltig
weekdier. ‘Doet u maar wat u goeddunkt!’

Als het halve dozijn oesters even later is gearriveerd,

kom ik wederom met de Chablis op de proppen. Het begint
nu echt spannend te worden en mijn woorden van zojuist
moeten zich gaan bewijzen. Intussen is ook het hele restaurant met al zijn gasten aan het meekijken hoe het mij vergaat

in deze spannende scène. Ik blijf bij de dame staan en wacht
geduldig tot de eerste oester verorberd is. Nu nog de wijn...
Krampachtig en tergend langzaam brengt ze het glas naar
haar mond. De Chablis wandelt kloek naar binnen, verblijft
daar eventjes en wordt dan zeer overtuigend doorgeslikt.
Lach en ontspanning zijn aarzelend van haar gezicht te lezen.
Dan knikt ze licht met haar hoofd. Missie geslaagd.
Het lijkt of alle gasten tegelijk een zucht van verlichting
slaken. Iedereen gaat weer over tot de orde van de dag, maar
er is dit keer geen stress, gedoe of ongeduld. Het gaat een hele
plezierige avond worden. Mijn wijnmentor zei het al: ’Breng
de elementen op het juiste moment bij elkaar!’ Zo goed als de
Chablis de oesters vergezelt, zo goed was de komst van deze
dame voor ons restaurant. Perfecte timing.

Intussen is het hele restaurant
aan het meekijken hoe het mij
vergaat in deze spannende scene
AMSTERDAMXXXL
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interview

Vlogger Anna Nooshin

Dit
is
wie
ik
ben
Multitalent Anna Nooshin heeft
duizenden volgers op social
media, publiceerde twee
boeken, vlogt dagelijks over
haar leven en is te zien in
diverse tv-programma’s. Een
vrouw die zelfvertrouwen
uitstraalt, maar bovenal heel
positief in het leven staat.
Dromen zijn er om waar te
maken, vindt ze, en brengt dat
veelvuldig in praktijk.
Interview:
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Mark Teurlings /

Fotografie:

Anne Timmer

Anna Nooshin studeerde cum
laude af in communicatiewetenschap en liep stage op
de PR-afdeling van modeontwerper Yigal Azrouël in New
York. Twee jaar later startte
ze de lifestyle-website NSMBL.
nl, die groeide uit tot een van
de grootste van Nederland.
In 2015 kwam haar boek ‘On
Top’ uit en in 2016 volgde ‘On
Life’. Daarnaast schoof ze aan
bij RTL Boulevard als modeen lifestyledeskundige en lanceerde ze haar eigen collectie
voor Hunkemöller. Dit seizoen
is ze te zien als jurylid en
adviseuse op het gebied van
social media in ‘Holland’s Next
Top Model’ en deed ze mee
als kandidaat aan ‘Expeditie
Robinson’.
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nna, je gelooft heel erg in het visualiseren van je dromen: als
een idee zo sterk in je leeft, dan is het bereikbaar, zeg je. Je
denkt niet in beperkingen, maar juist in mogelijkheden. Is
er ondanks deze overtuiging wel eens iets niet gegaan
zoals je het in gedachten had? ‘Nee, eigenlijk niet. Je
hebt gelijk dat ik niet in beperkingen denk en geloof
in visualiseren, maar ik ben ook wel heel realistisch.
Ik leg de lat voor mezelf hoog, maar wel met het
idee dat het haalbaar is. Ik zal niet ineens bedenken dat ik een zangeres wil worden, want
ik kan simpelweg niet zingen. Ik ga uit van
mijn kwaliteiten. Eigenlijk is tot nu toe alles
wat ik voor ogen had en heel graag wilde
wel gelukt. Natuurlijk ook door er goed
en veel over na te denken en uiteraard
door hard te werken. Het komt zeker
niet aanwaaien, maar mijn ervaring
is dat het een stuk makkelijker
gaat als je iets duidelijk voor je
ziet.’
Heb je wel eens spijt gehad van iets dat je puur vanuit gevoel bent gestart? ‘Nee, met beslissingen op basis van gevoel
is dat nooit het geval geweest. Juist als ik het met verstand
probeer te doen, dan kan ik eerder spijt krijgen. Ik denk dat je
dan eerder beslissingen maakt die niet helemaal kloppen en
die toch niet zo dichtbij je staan als je dacht.’
Heb je hier een voorbeeld van? ‘Als ik meer vanuit gevoel
had gedaan, dan had ik tijdens mijn studie meer gereisd. Op
basis van verstand deed ik dat niet, maar eigenlijk wilde ik
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wel heel graag een langere periode in het buitenland wonen.
Tijdens mijn studie heb ik me daarin dus beperkt. Gelukkig
heb ik het daarna wel weer ingehaald, haha.’
Je bent het gelukkigst als je met heel veel verschillende
projecten tegelijk bezig kan zijn. Zorgt dit er soms ook voor
dat je door de bomen het bos niet meer ziet en onrustig wordt?
‘Over het algemeen ben ik wel heel erg in control. Ik doe ook
heel veel zelf en heb daardoor een goed overzicht van wat er
gedaan moet worden. Wel merk ik dat sinds ik op tv kom,
er meer mensen aan je trekken en ik daar soms echt van kan
schrikken. Dan vraag ik me af hoe ik ervoor kan zorgen dat
ik dicht bij mezelf blijf en alleen de dingen doe die ik echt
wil doen. Dat was wel anders toen ik alleen nog online media
deed.’
Moet je wennen aan de impact van televisie? ‘Qua impact
vind ik het nog wel meevallen, maar dat komt waarschijnlijk
ook omdat ik er heel nuchter in sta. Ik merk wel dat tv voor
veel mensen een bepaald prestige heeft. Iedereen vindt het
heel interessant en wil er alles over weten, maar toch merk
ik er niet heel veel van in mijn dagelijkse leven. Ik probeer er
ook niet zo erg op te letten als mensen naar me kijken en ik
probeer te allen tijde lekker mijn eigen dingen te doen.’
Wat heeft je doen besluiten om te gaan vloggen? ‘In eerste
instantie dacht ik dat het niks voor mij zou zijn, want ik dacht
dat ik mezelf heel stom zou vinden op video. Maar mijn vriendin, Mascha (Feokistova), eigenaresse van een van grootste
beautyblogs van Nederland, ging als een van de eersten vloggen en ik vond dat best intrigerend. In april vorig jaar kwam
mijn boek uit en toen besefte ik me dat niemand mij eigenlijk

echt kende. Dat vond ik een mooi moment om meer van mezelf en mijn persoonlijkheid aan de wereld te tonen.’
In je vlogs laat je veel persoonlijke dingen zien. Je vriend
komt vaak in beeld, en ook bij je moeder en zus vlog je wel
eens. Is het een duidelijke beslissing geweest om zoveel van je
persoonlijke leven te tonen of is dit vanzelf zo gegroeid? ‘Het
is een bewuste beslissing geweest. Vanaf dat ik had besloten
om te gaan vloggen, wist ik dat het persoonlijk moest zijn.
Ik moet wel zeggen dat ik me er nu, meer dan in het begin,
lekkerder bij voel om persoonlijke dingen te laten zien. Daarvoor had ik wel een bepaald stramien van vloggen en deed ik
heel erg wat ik van andere vloggers zag. Ik probeer er nu ook
gekke dingen doorheen te gooien, omdat dat is wie ik ben.’
Stel je grenzen aan wat je aan de buitenwereld laat zien?
‘Ja, er zijn zeker grenzen. Mijn zusje en mijn twee beste vriendinnen hebben aangegeven dat ze niet in beeld willen, en dat
respecteer ik natuurlijk. Eigenlijk vertel ik ook niet zo heel
veel persoonlijke dingen in mijn vlogs. Ik neem mijn kijkers
voornamelijk mee op zakelijke avonturen en ik laat ze mijn
leven overdag zien. Er zitten ook persoonlijke vakanties bij,
maar ik deel bijvoorbeeld niet al mijn onzekerheden en tekortkomingen.’
Even over die onzekerheden. Krijg je vaak negatieve comments op je vlogs of via andere social media-kanalen? En hoe
ga je hiermee om? ‘Op mijn eigen kanalen krijg ik bijna geen
negatieve reacties. Ik ben natuurlijk ook niet de allergrootste
vlogger, zoals een Enzo Knol of een Mascha. Wel merk ik dat
mijn volgers met bepaalde dingen moeite hebben, bijvoorbeeld met te blote of te sexy kleding. Maar ik heb daar helemaal geen moeite mee, dus dan kies ik er wel voor om dat
toch te plaatsen. Of mensen ernaar kijken ligt aan de personen
zelf. Op roddelsites en andere fora zie ik wel negatieve reacties voorbijkomen, maar daar probeer ik gewoon niet naar te
kijken.’
Krijgen je kijkers altijd de ‘echte Anna’ te zien of, als je
bijvoorbeeld een slechte dag hebt, pak je pas je camera wanneer je weer lachend kan verschijnen? ‘Ik heb zeker dagen dat
ik me slecht voel en dat meld ik dan ook op camera, maar ik
vind niet dat dat een manier moet worden om aandacht te
trekken. Ik meld het, maar ik probeer er verder zo min mogelijk op in te gaan, want ik wil wel dat iemand met een positief
gevoel naar mijn vlog kijkt. Maar als ik bijvoorbeeld het gevoel heb dat ik een probleem heb dat bij anderen ook speelt,
en dat ik zou kunnen helpen door het te delen, dan doe ik dat
zeker. Ik zie de afleveringen van mijn vlog eigenlijk een beetje
als mijn eigen real life soap en daar wil ik gewoon zo min mogelijk ellende op tonen.’
In je vlogs ben je inderdaad heel vaak positief. Wanneer je
even iets minder positief bent, probeer je jezelf op te rapen en
toch positief te denken. Doe je dit omdat je denkt dat je door
positief denken ook positieve dingen aantrekt en dat die manier van denken (onbewust) van invloed is op je gehele leven?
‘Ja, dat weet ik zeker. Ik heb gemerkt dat wanneer je in een
negatieve flow zit en je blijft daarin hangen, dat dingen dan
ook slecht blijven gaan. Als je probeert om jezelf, voor zover
dat kan, bij elkaar te rapen, dan is dat een fijnere benadering
dan continu te blijven steken in het negatieve.’
Denk je dat jouw trouwe kijkers en volgers een goed
beeld hebben van wie Anna is? ‘Ja zeker, en ik denk dat dat
steeds meer wordt. Ik voel me steeds fijner en comfortabeler
bij het plaatsen van een vlog. Het wordt beetje bij beetje meer
de echte ik. Maar je kunt nooit zeggen dat een vlogger alles
honderd procent van zichzelf deelt, dat is onhaalbaar. Ik denk

dat je dat ook niet moet willen, want er moet wel iets mysterieus aan blijven.’
Uit je vlogs blijkt dat je dagen bijna altijd volgepland zijn
en dat je van hot naar her vliegt. En als je even geen afspraken hebt, dan ben je vaak nog aan het werk. In een eerder
interview gaf je aan dat je dierbaren een tijdje geleden bang
waren dat je een burn-out zou krijgen. Heb je dit zelf ook zo
ervaren of ben jij iemand die hier niet bij stilstaat? ‘Nee, ik heb
dat helemaal niet zo ervaren. Ik behoor tot het type mensen
dat energie krijgt van dingen doen. Ik weet juist niet zo goed
wat ik met vrije tijd aan moet. Ik word daar lui van, mijn hersenen worden niet geprikkeld en ik kom dan in een soort van
stilstand. Ik vind het heel prettig om in beweging te blijven.
Veel mensen begrijpen niet dat je dan ook kan genieten, maar
ik word gewoon heel gelukkig van alle dingen die ik doe. De
maatschappij schept een bepaald beeld dat je je niet goed kunt
voelen bij zoveel dingen tegelijk doen. Maar dat is in mijn geval echt zo, het maakt mij blij. Misschien komt er nog een moment dat ik het rustiger aan wil doen. Dat kan. Maar op dit
moment wil ik alles uit mijn leven halen wat erin zit.’
Via social media wordt tegenwoordig vaak het perfecte
plaatje naar buiten gebracht. Van perfecte vakanties tot perfecte lichamen. Jonge meisjes zijn hier heel gevoelig voor en
streven ook naar die perfectie. Vind je dit zorgwekkend en
speelt dit een rol bij wat je wel en niet post? ‘Ik probeer mezelf
echt niet als voorbeeld te zien, daar zou ik veel te onrustig
van worden. Mijn vrijheid is mijn allergrootste goed, dus op
het moment dat ik me moet beperken, zal ik daar ongelukkig
van worden. Ik denk er dus niet echt over na, en ik wil liever
ook ver van die discussie blijven. Ik focus me liever op mijn
eigen dingen en laat me niet te veel afleiden door dit soort
kwesties.’
Je hebt eerder aangegeven dat je niet zo goed kan omgaan
met sociale druk en je vaak niet op je gemak voelt in grote
groepen. Wordt dit met de tijd minder nu je bekender bent
en al veel hebt bereikt? ‘Haha, nee, het wordt eigenlijk alleen
maar erger. Ik heb bijvoorbeeld geen last van camera’s, maar
echt van grote groepen mensen. En dan vooral groepen waar
mensen elkaar al kennen en waar ook hele dominante types
bij zitten die heel graag op de voorgrond willen staan. Dat
vind ik zo lastig.’

‘Ik dacht dat
vloggen
niks voor
mij was: dat
ik mezelf
heel stom
zou vinden
op video’

Het Amsterdam van Anna
Je blijkt geen keukenprinses te zijn, dus kan ik ervan uitgaan dat
je veel buiten de deur eet? ‘Haha, ja zeker.’ Waar in Amsterdam ga
je het liefst ontbijten? ‘Ik zit eigenlijk het meest bij Metropolitan op
het Rokin of in het Hoxton Hotel. Het Hoxton is voor mij echt een soort
tweede huis, daar ben ik heel vaak te vinden.’ Waar lunch je het liefst?
‘Voor lunch vind ik Buffet van Odette heel lekker. De Wasserette en Bakers
& Roasters in de Pijp hebben ook een heerlijke lunch.’ En wat is je favoriete plek om te dineren? ‘Dan toch wel Izakaya en Taiko in het Conservatorium Hotel. Het hoeft van mij echt niet allemaal heel luxueus, hoor. Ik
vind het veel leuker als er een beetje leven is.’ Wat is je connectie met
de stad? ‘Ik hou heel veel van Amsterdam! Ik ben ook heel bezitterig over
Amsterdam en zie het dan ook echt als MIJN stad. Ik ga hier nooit meer
weg. Ik ben op m’n achttiende in m’n eentje naar Amsterdam verhuisd en
dit is toch wel de plek waarvan ik denk: ja! Ik kan me niet voorstellen om
ergens anders in Nederland te wonen. Dus als ik hier niet weg hoef, dan
ben ik het liefste hier.’
AMSTERDAMXXXL
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Vrouwelijk,
sensueel,
krachtig

advertorial

Het beeldhouwwerk
van Judith Wiersema

Beeldhouwster Judith Wiersema heeft

dacht. Ik was instantly in love. Het is een stilleven.

net een geslaagd weekend achter de rug in haar

En het roept verwarring op. Bij een tentoonstelling

Naardense boerderij annex galerie. “Het liep hier

hebben diverse mensen hier een glas op gezet.

vol en ik heb diverse werken verkocht.” Was ze

Het lijkt op een meubelstuk. Vroeger dacht ik: hoe

zenuwachtig van tevoren? “Nee, ik had er eerder

kun je dat doen? Begrijp je niet dat dit kunst is?

veel zin in. Ik sta achter mijn werk en het was

Nu doet het minder zeer, ik speel er juist op in.

een heel proces om het te maken. Zelf had ik wel

Ook achter een stilleven kun je een eigen verhaal

werk op het oog waarvan ik dacht dat het pu-

maken. Ik heb het werk ook al een keer verkocht,

bliek het mooi zou vinden, maar iedereen werd

het komt in een oplage van drie.”

toch weer door een ander werk geboeid.” Het
afgelopen halfjaar heeft ze heel hard gewerkt

Naam in de kunst

aan vier grote beelden. Het thema was: de appel.

Inmiddels is Judith zo geliefd dat ze kan rond-

Wiersema had in de periode veel werk gemaakt

komen van haar kunst. Wellicht is ze Nederlands

dat was geïnspireerd door vrouwenbenen. Ver-

meest succesvolle beeldhouwster. “Ik kan ervan

leiding en sensualiteit zijn terugkerende thema’s

leven, maar ik merk dat ik meer moet doen aan

bij de kunstenares, die vanuit haar gevoel werkt.

pr, het benaderen van kunstgeïnteresseerden en

“Toen ik vriendinnen vertelde dat ik nu met de

andere zaken. En om te kunnen gieten, moet je in-

appel aan de slag ging, zeiden ze: dat doet ie-

vesteren. Gelukkig heb ik, sinds ik begon in 2001,

dereen al. Natuurlijk wil je authentiek zijn, maar

een aardige naam opgebouwd in de kunstwereld.”

ik had een appel in mijn hoofd en wilde daarmee

Judith woont alweer vijftien jaar in Naarden. “Hier

werken. Ik heb de vrucht bestudeerd en eigenlijk

kan ik helemaal tot mezelf komen en mezelf zijn.

is de appel net als de vrouw erg sensueel. Ik heb

Ik ben opgegroeid in Bergen. Ik houd van rust. Ik

veel positieve reacties gehad, maar het leukste

heb in Naarden ook al eens een expositie in de

was natuurlijk dat mijn vriendinnen hun eerdere

Grote Kerk mogen openen en ben bij de vrouwen-

uitspraken terugnamen.”

bijeenkomsten geweest met de voormalige burgemeester Joyce Sylvester.” Overigens is ze ook

Zagen, gieten, lijmen

dol op Amsterdam. “Ik heb er vier jaar gewoond

Voor de appelwerken heeft ze alle stukken uit

en gestudeerd, mijn kinderen wonen er nu. Zeker

één appel vervaardigd. “Ik had een hele appel,

twee keer per week ben ik er, voor een afspraak

die heb ik verzaagd, gegoten, in stukken weer

met vriendinnen of een bezoek aan een van mijn

verlijmd, in elkaar gezet en een klokkenhuis ge-

vaste adressen voor boodschappen of kleding.

maakt. De pitjes bestudeerd en de rondingen.

Het is mijn lievelingsstad, I simply love it!”

“Een vrouw
moet voor
mij vooral
vrijheid
en kracht
uitstralen”

Ook wilde ik altijd al iets met meubels doen.
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Voorheen dacht ik: van een vrouw maak je geen

Nieuwe verleidingen

tafel. Want dan denk ik aan een vrouw die op

Judith maakt intussen alweer plannen voor een

haar knieën zit en een man die op haar een glas

nieuwe collectie. Ze wil verder borduren op het

drinken zet. En dat staat haaks op mijn ideeën:

thema ‘Vrouwen en verleidingen’. Ditmaal zullen

een vrouw moet juist vrijheid en kracht uitstra-

het de materiële verleidingen zijn die centraal

len. Maar toen ik een appel opensneed, zag ik

staan. “Inspiratie haal ik uit mezelf. Vrouwen ma-

daar toch ineens een tafel in... en dat is het dan

ken veel dezelfde dingen mee en al die ervarin-

ook geworden.” Ze wijst naar het zwart gepati-

gen en dilemma’s neem ik mee in mijn werk. Mijn

neerde werk. Het meest trots is ze op een glad,

droom is om te exposeren in een mooie galerie in

glanzend bronskleurig tafeltje met vier dunne,

het buitenland waar mijn werk op waarde wordt

wat klungelige pootjes eronder. Op het werkblad

geschat. Het is belangrijk dat ze daar mijn werk

liggen een kleine appel, een mes en een schil-

goed kunnen vertegenwoordigen, omdat ik zelf

letje. “Het is precies geworden zoals ik had be-

hier in Naarden blijf.”
AMSTERDAMXXXL

53

interview

Fotograaf Edwin Smulders:

Reporter Mark
Teurlings is al jaren
bevriend met Edwin
Smulders, onze meest
bekende paparazzifotograaf. Toch zijn
er veel dingen die hij
nooit aan hem heeft
gevraagd. Voel je
wel eens schaamte?
Hoe kom je aan je
informatie? Tijd
voor een openhartig
gesprek.
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Eerlijk
duurt het
langst
Interview:

Mark Teurlings /

Foto’s: PRIVÉBEZIT Edwin smulders

Je bent de bekendste paparazzi-fotograaf van Nederland en zelf
ook BN’er. Ik kan me voorstellen dat je, als je aan het werk bent, vaak
zo onopvallend mogelijk wilt zijn. Werkt jouw bekendheid dan in
je voordeel of juist niet? ‘Ik voel me geen bekende Nederlander. Ik
word wel vaak aangesproken door mensen en ik moet regelmatig
met mensen op de foto.’ Maar je hebt toch wel door dat je een BN’er
bent? ‘Weet je wat het is, je komt regelmatig op de televisie en dan
heet je bekende Nederlander te zijn. Ik zie dat zelf niet zo. Maar om
je vraag te beantwoorden: ik heb er eerder profijt van, omdat mensen
me soms tippen. Dat gebeurt vaker, dan dat ze me verraden.’
Misschien zien mensen jou soms staan met je camera, worden
nieuwsgierig en blijven kijken op wie jij staat te wachten. Met als
gevolg dat degene die je wilt fotograferen eerder doorheeft dat je er
bent en kan ‘ontsnappen’? ‘Je hebt wel eens dat je staat te posten en
dat de buren het zien en dat die dan gaan aanbellen en waarschuwen. Ik zal daardoor vast wel eens foto’s zijn misgelopen. Maar over
het algemeen ben ik goed met de Bekende Nederlanders. Als ze een
nieuw vriendje of vriendinnetje hebben, dan gunnen ze je het ook
wel weer. Het is ook een spel en dat weten de meesten wel te waarderen. Dat je bezig bent met het spel om de eerste foto te maken.’
De persoon Edwin Smulders wordt vaak niet los gezien van
het beroep paparazzi-fotograaf. Ben jij een ander persoon als je aan
het werk bent dan in je vrije tijd? ‘Weet je, paparazzi is zo’n zwaar
woord. Tot Lady Di, Prinses Diana, verongelukte had nog niemand
van paparazzi gehoord en nu wordt iedereen met een camera zo genoemd. Ik ben gewoon eerlijk en betrouwbaar en ik hou me aan mijn
afspraken. Ik lach om hoe ze me noemen, ik zit er niet mee.’
Merk jij bij BN’ers verschil in gedrag wanneer je met je camera
verschijnt, dan wanneer je in je vrije tijd ergens op een feestje staat?
‘Niet echt. Ik vind wel: als je naar een feestje op de PC Hooftstraat of
AMSTERDAMXXXL
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‘Ik lach om
hoe ze me
noemen,
het woord
paparazzi
is zo zwaar,
maar ik zit
er niet mee’

Cornelis Schuytstraat gaat, dan weet je gewoon dat wij daar
vaak zijn en dat je op de foto gezet kan worden. Daar moet
je niet moeilijk over doen. Het is niet zo dat mensen naar me
toeschuiven als ze me zien. Als ze op de foto willen, kunnen
ze me dat gewoon zeggen.’
Je hebt ooit aangegeven dat de grote namen in Neder-

land ‘weten hoe het werkt’. Kun je dit nader uitleggen? Heb je
met sommige BN’ers afspraken gemaakt?‘ Ik doe dit werk al
dertig jaar. Ik ken bijvoorbeeld Marco Borsato al heel lang. Hij
had op een gegeven moment een slechte tijd. Hij ging failliet.
Ik ben toen naar het voetbalveld gereden waar zijn zoon Luca
moest spelen. Ik ben naar Marco toegelopen en heb hem de
hand geschud. Ik gaf aan dat ik het klote voor hem vond wat
er gebeurde. Marco waardeerde het en zei dat hij begreep dat
ik nu ook een foto moest maken. Ik stond er bij al zijn prijzen
en successen en dit hoorde er volgens hem ook bij. Dat zijn de
echte professionals.’
Zijn de rollen wel eens omgedraaid in de zin dat jij wordt
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gebeld door iemand die informatie geeft waar en wanneer iemand te vinden? ‘Ik ga geen namen noemen, maar ik word regelmatig gebeld over de nieuwe vriend of vriendin. Dan is de
jacht afgelopen en dan maken we gewoon een leuke foto. Dat
kan ook een leuke paparazzi-foto zijn waarbij diegene heel
goed weet dat jij er bent. Met mij kun je goede afspraken maken. Ik heb nooit iemand genaaid. Mijn vader heeft mij drie
dingen geleerd:
*Geluk is met de hardwerkenden
*Eerlijk duurt het langst
*Loyaliteit wordt altijd beloond
Ik ben er niet om huwelijken naar de knoppen te helpen.
Als je met jouw nieuwe vriendin over de PC loopt, dan weet
je dat je gefotografeerd gaat worden. Maar ik ga echt niet voor
een hotel liggen posten. Ik fotografeer liever de leuke dingen.
Voor zover ik weet, is er niemand die een hekel aan me heeft.
Niemand wordt echt boos op me. Nou ja, ik heb laatst Gigi
Ravelli gefotografeerd. Ze is inmiddels getrouwd met iemand
die buiten de publiciteit wil blijven, maar toen nog niet. Zij
moest voor hem stoppen met GTST. Gigi wilde jarenlang altijd op de foto, dus vonden we het nu ook leuk om te laten
zien wie haar nieuwe vriend is. Ik had ze al samen gefotografeerd op de PC, toen ze ineens apart gingen lopen en de
vriend naar me toe kwam, om te zeggen dat hij het niet leuk
vond. Ik heb toen aangegeven dat ik ze al had gefotografeerd
en dat ik weg zou gaan, zodat ze weer samen konden shoppen. Ook toen zijn ze niet boos geworden.’
Denk je dat dat een van de redenen is waarom veel BN’
ers wel met je door één deur kunnen? Omdat je iemand bent
die zich aan z’n woord houdt? ‘Ik ben heel betrouwbaar wat
afspraken betreft. Ik had laatst bij de RTL-presentatie een foto
gemaakt van Nicolette Kluijver. Op het moment dat ik de foto
maakte, waaide de wind haar rok helemaal op en ze stond gewoon in haar ondergoed. Dat gebeurde uiteraard per ongeluk
en het was toeval dat ik de foto toen maakte. Zij voelde zich
heel ongemakkelijk en men vroeg me er niets mee te doen. Ik
verwijder de foto dan ook echt en houd geen geheime dossier
bij. Afspraak is afspraak.’ Komt het wel eens voor dat je je niet
aan een afspraak hebt gehouden? ‘Nee nooit! Ik hou me altijd
aan mijn afspraken!’
Toch zijn er ook wel mensen die het niet leuk vinden wat
je doet. Word je hier vaak mee geconfronteerd? Zo ja, hoe ga je
hiermee om? ‘Nou niet veel, maar soms wel bij een begrafenis
bijvoorbeeld. Dan heb ik afgesproken met de familie dat ik
foto’s maak voor de familie. Maar dat weet dan niet iedereen
en dan zijn er gasten omheen die moeilijk doen. Ik heb met die
mensen niets te maken en alleen met de familie. In principe
doen we bij Story alleen begrafenissen van AAA-bekenden.
Vroeger bij Weekend moest ik erheen als er een bekende Nederlander was, maar bij Story doen we dat niet.’
Heb je achteraf wel eens spijt gehad van het verkopen en
(laten) publiceren van een foto? Nee nooit. Ik heb ook een keer
foto’s gemaakt van Wendy van Dijk met haar zieke vader. Ze
was daarvóór zo bezig met Hart in Actie. Toen is er ook een
heel lief verhaal gemaakt over Wendy die nu bezig was met
haar eigen Hart in Actie voor haar vader. Ik vond het mooi
omdat het haar eigen programma in de werkelijkheid was. Ze
had alles afgezegd om bij haar vader te zijn. Ik heb haar hier
nooit over gesproken, maar vind het nog steeds een goede beslissing dat ik die foto’s heb gemaakt. Meestal neem ik zelf de
beslissing. Heel soms maak ik foto’s en dan beslist de hoofd-

redacteur of ze geplaatst gaan worden.’
Heb je grenzen voor wat je wel en niet fotografeert? Bijvoorbeeld in het geval van kinderen of sterfgevallen. ‘Er is
wel eens een bekende Nederland geweest die mij gevraagd
heeft om zijn dochter niet te fotograferen. Hij was inmiddels
heel rijk geworden en bang dat er iets met zijn dochter zou
gebeuren. Ik heb hem geadviseerd geen advocaat in te schakelen, maar gewoon iedere hoofdredactie te bellen. Dat werkt
veel beter. Georgina Verbaan werd wel een keer boos dat we
haar kind fotografeerden bij een première. Er waren vier fotografen en twee cameraploegen en ze werd boos op mij. Maar
als je je kind meeneemt naar een première, dan weet je toch
dat er foto’s gemaakt gaan worden? Dan moet je niet piepen
vind ik. Kluun wilde op een gegeven moment zijn kinderen
niet meer in de publiciteit. Geen probleem.’
Waar denk jij dat je je succes als paparazzi-fotograaf aan
te danken hebt? ‘Hard werken, eerlijk en loyaal zijn! Jij kent
me, je ziet me vaak rijden. Ik ben gewoon zeven dagen per
week onderweg.’ Moet je als succesvolle paparazzi-fotograaf
schaamteloos zijn? ‘Ik sta voor mijn werk.’ Voel jij je vaak opgelaten tegenover de mensen die je fotografeert? Heb je moeten leren om dit gevoel opzij te zetten? ‘Nee, daar heb ik totaal
geen last van. Ik sta voor wat ik doe. Het hoort gewoon bij het
spel. Ik heb nul schaamte. Als ik iemand goed ken, doe ik het
niet stiekem.’
Hoe kom je aan de juiste informatie over de persoon die
je wilt fotograferen? Hoe kom je er bijvoorbeeld achter waar
iemands zoon voetbalt, wanneer iemand op vakantie gaat of
überhaupt waar iemand woont? Is dit iets wat je zelf uitzoekt
of heb je daar mensen voor? ‘Dat zoek ik allemaal zelf uit. Ik
verzamel adressen en kentekens. Natuurlijk heb ik ook veel
tipgevers. Ik kijk gewoon op Facebook en Instagram. Je ziet
zoveel. Als Bridget op Instagram een foto zet waar haar zoon
voetbalt en welk elftal, is het voor mij een kwestie van op de
website van de voetbalclub kijken en dan weet ik wanneer hij
speelt en zij er dus waarschijnlijk is. Ik krijg ook gewoon heel
veel tips. Als ik rondrijd, gaat mijn telefoon de hele tijd. Als ik
in het buitenland ben, bellen ze me amper.’
Wil je niet meer zelf verhalen schrijven? ‘Nee, ik heb
ook een hekel aan journalisten die gaan fotograferen. Je ziet
steeds vaker dat er gewoon foto’s worden geplaatst die door
een journalist met de telefoon zijn genomen, waarbij mensen
niet eens in de camera kijken. Alle showbizzsites nemen tegenwoordig ook gewoon de nieuwtjes uit de Story over. Heel
vervelend. Als ik een verhaal met Ratelband zou verzinnen
nu en ik zou met hem afspreken de eerste dag niet te reageren,
dan nemen zij het allemaal over. De journalistiek is niet meer
wat het geweest is. Story heeft één keer een rechtszaak gehad
met Caroline Tensen. Toen konden ze haar niet bereiken en
toen heeft Story ongelijk krijgen. Wij controleren in principe
alles. Anderen doen dat vaak niet. Zelf heb ik nog nooit een
rechtszaak gehad om een foto.’
Wachten is een groot deel van jouw werk. Heb je wel eens
nachten doorgehaald om het juiste plaatje te schieten? Wat is
het raarste wat je hebt gedaan om het perfecte shot te krijgen? ‘In de nacht post ik zelden en het valt wel mee. Ik heb
heel lang achter Máxima aan gezeten. Ik ben in Argentinië geweest, in Schotland, New York. Ook in Wassenaar natuurlijk.
Ik heb Máxima zelfs een keer gemist. Op Noordeinde zag ik
op een gegeven moment een dame met de hond van WillemAlexander in de paleistuin. Het had zo de hulp kunnen zijn.

Daar ging ik toen ook vanuit. Ik kon me niet voorstellen dat
het Máxima was. Pas later kwam ik erachter dat zij het was
geweest die de hond had uitgelaten. Maar Máxima is inmiddels heel erg veranderd. Ze heeft echt stappen gemaakt.’ Geef
je het wachten wel eens op? Wanneer is voor jou het moment
om ‘je verlies’ te nemen? ‘Eigenlijk geef ik niet snel op. Ik kan
me maar één keer herinneren, pas geleden. Ik had lang bij Patricia Paaij gepost toen er geruchten waren dat ze een nieuwe
vriend had die uit België kwam. Er stond een Belgische auto
voor de deur. Maar ik was die dag jarig en mijn ouders zouden komen, dus ben ik om half zeven weggegaan. Ik vermaak
me normaal wel, tijdens het wachten, hoor. Ik heb een goede
auto, radio en televisie, mijn telefoon. Ik erger me nooit als ik
wacht.’
Je vrouw Anouk staat zelf ook in de spotlights en was
voordat jullie een relatie kregen vast al vaak in aanraking gekomen met paparazzi. Had zij in het begin geen moeite met
jouw beroep? ‘Nee totaal niet. Zij heeft mij vanaf het begin
gesteund en het altijd begrepen. Als iemand haar kritisch vragen stelt over mijn werk verdedigt ze me fel. Ze verdedigt
me duizend procent. Ze heeft nooit gezegd: dat kun je niet
maken. Nooit. Nooit discussie ook. Ze weet dat ik eerlijk ben
en hoe ik werk. Ze staat volledig achter me.’
Anouk is een heel succesvolle en, neem ik aan, drukbezette vrouw. Is het een uitdaging om tijd voor elkaar te vinden
en om leuke dingen te blijven doen? ‘Ja, elke zondag leggen
we de agenda’s naast elkaar en maken we een planning voor
de hele week. Ook wat oppas betreft.’ Ziet jullie week er vaak
hetzelfde uit of is iedere week en dag weer anders? ‘Elke dag
is anders.’ Houden jullie tijd voor de kinderen over? ‘Ja, natuurlijk. Daar houden we allebei heel veel rekening mee.’
Als je op vakantie bent, ben je dan echt op vakantie of
ook aan het werk? ‘Ik ben altijd op vakantie maar ik heb ook
altijd mijn camera bij me. Er kan altijd wat gebeuren. Anouk
vindt dat niet erg, ze laat me helemaal gaan. Sterker, zij zal me
aanmoedigen om te gaan, omdat ze weet dat ik anders toch
op mijn klok zit te kijken. We hebben daar nul discussie over.
Ook al zit ik met vrienden, ook al ben ik uren weg, het leidt
nooit tot vragen.’
Kun jij je werk meestal zelf inplannen of komt het vaak
voor dat je toch gebonden bent aan een bepaalde plaats en
tijd en daar aanwezig moet zijn? ‘Ik heb elke dag reguliere
klussen waar ik gewoon bij moet zijn. Soms zijn er dingen die
tegelijk spelen en dan overleg ik met de hoofdredacteur. Maar
meestal weet ik zelf wel wat belangrijker is en wat geplaatst
gaat worden. Ik neem geen foto’s van anderen over. Alleen bij
Koningsdag als we verschillende posities krijgen toegewezen,
wisselen we foto’s uit. Maar daar maken we dan ook geen geheim van. Sterker, dat is een verplichte pouleregeling waarbij
we precies moeten opgeven waar welke fotograaf staat. Fotografen moeten dan foto’s delen, dat is een afspraak.’
Anouk staat meestal meer in de spotlight dan jijzelf. Heb
je daar wel eens moeite mee? ’Nee nooit! Natuurlijk niet. Ze
ziet er ook beter uit dan ik en ook op foto’s.’ Jullie zijn allebei
BN’ers, en dus ook interessant voor andere paparazzi. Hebben jullie zelf wel eens nare ervaringen gehad met paparazzi?
‘Nee, maar we hebben ook niets te verbergen. We gedragen
ons netjes. En als Anouk op een première poseert en ik werk
daar toevallig en ze vragen me erbij, dan ga ik met mijn camera in de hand tegen haar aanstaan. Ik doe er niet moeilijk
over. Er gaan geen collega’s voor de deur staan of zo.’

Máxima toen…

...en nu

Edwin: ‘Ik heb Máxima een tijd lang
gevolgd, ben zelfs naar Argentinië en
New York gevlogen. Op Noordeinde
heb ik haar eens gemist: ze liet de
hond van Willem-Alexander uit in de
paleistuin, maar ik dacht dat het de
hulp was! Op deze foto’s zie je hoe
Máxima is veranderd in de loop der
jaren. Ze heeft echt stappen gemaakt.’
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de keuze van ...

jimena
www.dylanamsterdam.com

We gaan Amsterdam
ontdekken!

‘Wat een waanzinnig idee, Mark, een magazine maken

over Amsterdam!’ Dat was mijn reactie toen het plan voor dit
nieuwe tijdschrift werd geboren. Helemaal iets voor mij, als
niet-Amsterdammer, altijd op zoek naar de leuke plekjes, de
lekkere restaurants in de hoofdstad. En nieuwsgierig naar hoe
al die leuke mensen leven en wonen in het mooie Amsterdam.

In een café kom ik ‘stepping Menno’ tegen. We raken aan
de praat, volle passie, over Amsterdam en het blijkt dat hij
rondleidingen geeft aan toeristen op de step. Over elk hoekje
van Amsterdam weet hij wel een schitterend verhaal te vertellen. Toeval bestaat niet, ik ben nóg enthousiaster over ons
nieuwe magazineplan. Menno neemt mij mee in zijn wereld,
als eerste naar de Javastraat (oeps, nog nooit geweest). Overal
wordt hij aangesproken, het lijkt hier wel één grote familie.
We lopen van de ene trendy gelegenheid naar de andere, we
bezoeken de stamkroeg van de straat en spreken met jonge

ondernemers. Net in de twintig en nu al een prachtige winkel!
Wow, respect, dat is vast hard werken. Bij de fietsenwinkel
krijg ik meteen koffie, bij de taartenwinkel lonken geweldige
lekkernijen. Er is een superverse supermarkt, mooie kledingwinkels, Thaise massage (ja, gewoon puur heerlijk), ik kijk
mijn ogen uit. ‘In het voorjaar gaan we naar de Harbour Club,
lekker aan het water!’ roept Menno als ik de straat uitrij.
Met mijn zoon, die in Amsterdam woont, ga ik uit eten

naar het restaurant waar hij zijn vriendin voor een eerste afspraak mee naartoe nam: The Seafood Bar. Een leuke vrouw
brengt me meteen naar de mooiste tafel van het restaurant,
zo lijkt het. Wat is de bediening hier lief en gezellig! Ik bestel een Kir Royale en nog voordat ik ervan kan drinken, staat
Robbert-Jan (zoals hij blijkt te heten) aan mijn tafel. Hij zegt
dat mijn kir waarschijnlijk iets te zoet is en brengt meteen een
nieuwe. ‘Hoe zie je dat?’ vraag ik verbaasd, maar hij blijkt een
echte wijnkenner te zijn. Even later geeft hij bij ons aan tafel uitgebreid uitleg over de lekkerste wijnen bij de kreeft en
krab. Heerlijk om zoveel aandacht te krijgen! Robbert-Jan willen we ook in ons magazine. En dat is gelukt, want schrijven
kan hij ook nog. Lees zijn leuke column maar in dit nummer.

Ik bel een taxi en
vraag de chauffeur
wat het leukste en
mooiste hotel van
de stad is
www.theseafoodbar.com

Met al die lekkere wijnen lijkt het verstandig om de

avond in Amsterdam te blijven, ik moet tenslotte de stad ontdekken. Ik bel een taxi en vraag de chauffeur wat het leukste
en mooiste hotel van Amsterdam is. Het wordt The Dylan,
mijn eerste nacht in een hotel in Amsterdam. Wat een geweldig hotel, ik heb heerlijk geslapen en ontbijt op bed besteld.
Echt een aanrader! ik ga nog een heleboel mooie en lekkere
plekjes in Amsterdam ontdekken, heb al zoveel tips gekregen.
Mocht jij als Amsterdam-kenner nog adressen hebben waar ik
echt naartoe moet, mail me dan. Wat is het leven toch mooi!

Fotografie:
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Peter boudestein
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Jimena Rico, hoofdredacteur AMSTERDAM XXXL
jimena@amsterdamxxxl.nl
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Stop
shaving

column

max
Fijne wedstrijd!
Max Dekker adviseert bedrijven bij assortiment- en
presentatieconcepten en is
medeoprichter van de True
Self Academy, een online
levensschool die in 2017
live gaat. Voor reacties:
dekker@maxdekker.com

Start waxing!
Delete is jouw full service wax salon waar je snel en comfortabel
gewaxt wordt door onze professionele Wax Angels. Doen waar we
goed in zijn en dat is waxen. Niets meer en niets minder! Onze salons,
onze medewerkers en onze producten; alle zijn enkel gericht op
waxen. En dan met name op onze specialiteit voor zowel vrouwen als
mannen, de Brazilian wax.

Delete Amsterdam
Voor een overzicht van al onze behandelingen, leuke acties,
reserveringen en onze vestigingen in Amsterdam (4x), kijk je op
www.delete-waxing.com. Of loop gewoon eens binnen.
Wij staan voor je klaar!

Waarom waxen?
1. Alleen bij waxen is er de garantie dat het haar weken lang weg
blijft en de huid heerlijk zacht en schoon aanvoelt.
2. Je hoeft niet in allerlei ongemakkelijke bochten te wringen,
je kan rustig gaan liggen en de professionele wax angels hun
werk laten doen.
3. De haargroei wordt steeds minder en na enige tijd zullen er
steeds meer donshaartjes komen.
4. Binnen no time sta je na je behandeling weer glad buiten,
een brazilian duurt meestal maar 25 minuten.

Follow us on
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www.delete-waxing.com | 088-2242222 | info@delete-waxing.com

Je bent niet ongelukkig met je partner, maar als er iets
is in het leven dat je zou willen veranderen, is het wel dat
hij... Herkenbaar? Trakteer je je beste vriendin bij elke ontmoeting op een partnerklaagzang-tsunami? En verwordt een leuk
avondje met je geliefde regelmatig tot een kille woordenstrijd?
Voor mij jarenlang een vertrouwd patroon. Niet dat ik

mijzelf perfect vond, maar ik was wel veel getalenteerder om
de tekortkomingen van mijn partner bloot te leggen dan naar
mijn eigen patroon van oordelen te kijken. Natuurlijk kan het
soms heel erg nodig zijn dat je partner verandert. En dan is
het irritant als hij (of zij) zich terugtrekt. Ook heel irritant als
je partner zich niet aan afspraken houdt. En natuurlijk is overspel - veel erger kan niet - superdestructief. Soms kan het ook
nodig zijn een grens te trekken en er consequenties aan te verbinden als je partner niet verandert.

Maar... met elke aanklacht stap je ook in een dader/
slachtoffer-dynamiek. Hij (of zij) is de oorzaak van jouw ongenoegen. Je legt daarmee de verantwoordelijkheid voor
je nare gevoel bij de ander. Je partner voelt zich vervolgens
ongemakkelijk met jouw kritiek en wendt het nare gevoel af
door jou weer te bekritiseren. Fijne wedstrijd! Een eindeloze
competitie met alleen verliezers.
Hoe kan het anders? Door kritiek op de ander te gebrui-

ken om zicht krijgen op de dynamiek in je eigen binnenwereld. Elke kritiek kan iets wezenlijks over jezelf tonen. Vaak
zit er onder een aanklacht iets dat je niet wilt voelen: pijn, verdriet of angst. Wat wil je niet ervaren? De pijn van afwijzing?

De angst om de ander te verliezen? Het verdriet over verraad?
De pijn om niet gezien te worden? En is het alleen een pijn in
het hier en nu, of is die verbonden met een oudere ervaring?
Voelen maar! Kom maar op met die pijn!
Niemand zit dichter onder je huid dan je partner. Er is

niemand die beter weet hoe je te raken. Door de eindeloze
woordenstrijd met je geliefde over te slaan en op zelfonderzoek uit te gaan, is veel te winnen. Ik kan daarvan getuigen
en mijn partner helemaal :-)). Een betere relatie begint bij een
beter zelf.

To blame or to pain?
Met zelfonderzoek is vaak
veel te winnen
AMSTERDAMXXXL
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van triomf

Een witte Corvette C7 Stingray Converti-

ble met zwarte kap en zwarte wielen. Kan
het machtiger? Dit is een auto om te laten
zien, liefst in Amsterdam, waar mensen
uit de hele wereld samendrommen op
de grachten. Zich vergapend aan gevels,
paleizen en blowshops. En zeker ook aan
deze all American supercar.
Tekst:
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Fotografie:

David de Jong /

Met dank aan

Carros Magazine
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Een waarachtig autohart klopt sneller van zoveel vorm
zuiverheid. Wij gaan met onze witte Chevrolet Corvette C7
Stingray Convertible het volstrekt tegenovergestelde doen
van alles wat met racerij en razendsnel sleutelwerk te maken
heeft. Overigens wél in de wetenschap dat de Corvette in
zowel de langeafstands- als de GT-racerij inderdaad oppermachtig presteert. Wat zeker een extra dimensie toevoegt aan
ons aanstaande pronken in de stad. We zullen het unieke lome
bulderen van zijn 466 pk sterke 6,2-liter small block V8 niet tegen publiekstribunes en pitswanden laten weerkaatsen, maar
tegen de muren van monumenten, kerken en winkelpuien. En
er de mensenmassa’s op de terrassen mee verrassen. Daarvoor is de rijmodus ‘track’ de beste keuze, want dan openen
alle demperkleppen in het uitlaatsysteem. Deeptone groove in
the city.
Kracht en snelheid

Rijden in een auto is een toneelstuk. Vooral met auto’s waarvan het bestaansrecht in emotie ligt. Een vereenzelviging met
kracht en snelheid, een merk, het land van herkomst. Zoals
juist bij een Corvette het geval is. ‘Wij rijden Zweeds’ klinkt
het vaak op besliste toon uit rechtschapen – en vaak zuinige
– mondjes. Daarmee uitdrukkend: wij houden niet echt van
auto’s, al helemaal niet van extreme, vinden dat eigenlijk onzinnig, want wij hebben immers andere – bedoeld wordt hier
diepere en belangrijkere – interesses. Terwijl het ‘wij rijden
Frans’ steevast komt uit de monden van gezellige en lieve
medemensen zonder diepgaand autobesef. En die daarover
ook alsjeblieft geen ruzie of competitie willen. Of aankunnen.
Bij een Amerikaan, en dan natuurlijk in het bijzonder bij een
Corvette, zit dat dus anders. Zonder enig gesproken woord
schreeuwt deze auto het uit. Wat ons betreft van triomf. En dat
zit hem dan met name in het feit dat de Chevrolet Corvette C7
een supersportauto is die menig Europese overtreft. De auto
levert daarvoor zelf het bewijsmateriaal, met het op papier
en asfalt winnen van alle soorten vergelijkingstests en races.
Nieuw is dat de Convertible-uitvoering van de Corvette C7
Stingray in dit verhaal per modeljaar 2016, naast de gebruikelijke manuele zevenbak, ook met de automatische zesbak
leverbaar is. Gezien onze stadsmissie een uitgelezen optie.
Veel bekijks

Elke keer weer
verbijsterend:
de ontketende
Corvette-motor.
Wat een geweld!
64
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Met geopende kap over een zonovergoten A1 met de Corvette
richting Amsterdam. Aan onze rechterhand het blikkerende
water van het Gooimeer, achter en boven ons het V8-geluid
uit vier midscheeps onder de achtersteven geplaatste mufflertrumpets. We wanen ons bijna op een kustweg in Florida of
Californië. We kunnen het niet laten het gaspedaal te vloeren, waarbij de Corvette subiet meerdere versnellingen terugschakelt en tegelijk sensationeel snel accelereert. Elke keer
weer verbijsterend, de ontketende Corvette-motor. Wat een
geweld! We hebben nu al buitengewoon veel bekijks. Auto’s
komen snel naderbij in de spiegels, of laten zich juist terugzakken, blijven naast je rijden, passagiers steken duimen en
telefooncamera’s omhoog. We zwaaien maar zo’n beetje.
Remmen vervolgens af of geven juist gas om er van af te zijn.
Dat wordt nog wat, straks. Op de afrit richting Centrum, schakelen we de automaat handmatig terug, vliegen snaarstrak
door een lange linker- en vervolgens rechterbocht en voelen
een muurvaste wegligging. Terwijl we intussen dat F1-achtige, monsterlijke blubberen van de cilinderuitschakeling horen, die bij gas loslaten de helft van het aantal cilinders ‘uit’
zet. Waardoor je feitelijk een 3,1-liter viercilinder loos hoort
rochelen. Schitterend! In de Piet Hein-tunnel lijkt het alsof de
bepleistering barst en breekt door het donderende geluidsinferno van de akoestisch exploderende Corvette.
AMSTERDAMXXXL
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Mokerslagklanken

Bij de Kiss & Ride aan de achterzijde van het Centraal Station
aan de Prins Hendrikkade zien we de eerste hoofden meedraaien tijdens ons langsrijden. In de hoogste versnelling expres
wat extra gas geven onder de overkoepeling levert de traagste
en diepste mokerslagklanken op. Het geluid dondert rond, we
zijn voorbereid op opgestoken duimen, maar ook beducht op
middelvingers of erger. Niets van dat alles. In plaats daarvan
een stelletje waarvan je in een flits ziet dat zij wensen dat ze
in zo’n auto samen het leven tegemoet konden rijden. We rijden via de De Ruyterkade het centrum in met onze spierwitte
Stingray. Evengoed een soort historisch verantwoorde overpeinzing: Amerika meets Amsterdam. We passeren het Victoria Hotel waar Amerikanen van oudsher graag verblijven en
treffen er een groep arriverende toeristen. Kijken ze verbaasd?
Omdat ze na het oversteken van een hele oceaan, voordat ze
opgaan in de oude wereld van Amsterdam, als eerste worden
geconfronteerd met een eigen icoon – The Heartbeat of America?
Dominant gevoel

Hoe zal er op deze machtige sportauto worden gereageerd in
Amsterdam? In deze tijd? Worden we preventief weggestuurd
door de politie? Is er anders zo’n militante bakfietser die je
luidkeels vervloekt en je dure spiegels eraf rijdt? Of oogsten
we bijval en krijgen we beleefde verzoekjes om bij de Corvette
gefotografeerd te mogen worden? Of er in? De Corvette is zo
ontzettend anders dan alles om hem heen. Zijn scherpe en lage
verschijning, de witte kleur die dat effect versterkt. Het maakt
dat je je dominant voelt. Ook wel in negatieve zin. Waarin je
dus ook een passende houding moet vinden. Want wil je dit?
Of wil je dit juist? Op zo’n eeuwenoud klinkerbruggetje over
de Keizersgracht? Met als decor het in Jugendstil gebouwde
Astoria-gebouw? Wij zeggen: ja, natuurlijk wil je dat! Net zo
goed als die gebouwen is de Stingray een uiting van menselijk
kunnen en van triomf.
Drommen mensen

Het effect is zoals we gehoopt hadden: overal komen mensen
tot stilstand. Alles en elkaar vergetend, om dat fenomeen, dat
geluid, te laten doordringen. Als we de Leidschestraat oversteken, beleven we het toppunt: drommen mensen blijfen
eendrachtig stilstaan, honderden ogen op de auto en op ons
gericht, overal telefooncamera’s. Uit de massa stappen mensen op ons af en looppassen met ons mee. Maar ook het omgekeerde gebeurt: sommige mensen kijken niet eens op. In
deze rijke stad loopt en rijdt er zoveel exotisch materiaal rond.
Twee fraaie jonge vrouwen met blote benen en korte shorts
hoorden we bij het stapvoets langsrijden zeggen: ‘Als ik zoveel geld had om een dure auto te kunnen kopen, dan wist ik
wel wat anders!’ Nou dames, wij niet. En zeker niet voor
datzelfde geld...

Honderden ogen
op de auto en
op ons gericht,
overal telefooncamera’s...
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Paspoort

CORVETTE STINGRAY C7 CABRIOLET MOTOR
Voorin geplaatste atmosferische 6,2-liter V8
benzinemotor met cilinderuitschakeling, 466
pk/343 kW bij 6.000 tpm, 630 Nm bij 4.600 tpm

TRANSMISSIE

Automatische zesversnellingsbak met
hydraulische koppelomvormer, achterwielaandrijving met elektronische sper

AFMETINGEN

L 449 x B 188 x H 124 cm

WIELBASIS

271 cm

GEWICHT

1.589 kg VAN 0 TOT 100 in 4,2 sec

TOP

282 km/uur

GEM.VERBRUIK

12,2 liter/100 km

PRIJS

vanaf 145.550 euro
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advertorial

KNAP Institute
een begrip in Oud-Zuid

KNAP Institute is dé beauty kliniek van Amsterdam-Zuid. Veel BN’ers zijn
hier dan ook regelmatig te vinden. Chantal Janzen, Wendy van Dijk en Vivian Reijs zijn groot fan van de QMS-behandelingen en –producten. Winonah de Jong brengt maandelijks een bezoekje voor haar PCA-behandeling
en Irene van der Laar, Mari van de Ven en Chantal Bles ondergaan van tijd
tot tijd de Cold Laser Treatment. Allen lopen na de behandeling met de
zogenoemde ‘KNAP Glow’ weer de deur uit!
De eigenaressen van KNAP Institute zijn Lindsay van der Looij en Annebeth Kroeskop. Lindsay is een zeer ervaren huidspecialiste en onder haar
leiding is een team van huidspecialisten werkzaam. Annebeth is een gerenommeerd cosmetisch arts en is een aantal jaar werkzaam geweest in een
prestigieuze kliniek in New York. Annebeth is specialist op het gebied van
botox, fillers en diverse laserbehandelingen en onder haar leiding worden diverse laserbehandelingen door specialisten uitgevoerd. De dames
vormen een perfecte combinatie waardoor cosmetische dermatologie en
huidtherapie samenkomen.
KNAP specialiseert zich onder andere in behandelingen die een ‘huidverbeterend en huidverjongend’ effect hebben. Hierbij een kleine greep uit de
verschillende behandelingen:
• Ten eerste biedt KNAP, als een van de vijf exclusieve locaties in Nederland, het iDDNA Anti-Aging en lifestyle programma aan. Door middel
van het afnemen van DNA wordt er een gepersonaliseerd behandelplan
opgesteld. Het DNA wordt opgestuurd naar speciale laboratoria van iDDNA in Zwitserland, op basis waarvan een persoonlijke skincare wordt
ontwikkeld. Daarnaast worden er, op grond van de DNA-test, aanbevelingen gedaan omtrent het voedingspatroon. Tot slot kan er een trainingsprogramma worden opgesteld, specifiek op de persoon gericht.
• Daarnaast is de behandeling met de Cryo-T spray erg populair. De spray
heeft een temperatuur van -78°C, waardoor de huid in een aantal seconden
afkoelt naar 4°C tot 0°C. De huid ondergaat hierdoor een enorme ontgifting, met verstrakking en verbetering tot gevolg. Deze behandeling vindt
plaats in kuurverband van zeer korte behandelingen en gaat vaak gepaard
met de Cold Laser behandeling.
• De Cold Laser behandeling wordt ook wel de Natuurlijke Facelift genoemd. Deze laser geeft een minimale energie afgifte aan de cel, waardoor
de cel geprikkeld wordt en de stofwisseling wordt bevorderd. Hierdoor
vindt versteviging en lifting van het gezicht plaats. Het heeft onder andere
een zeer positief effect op wallen onder de ogen.
• Ook worden er bij KNAP Institute diverse laserbehandelingen uitgevoerd.
De laser kan onder andere worden gebruikt om pigmentvlekken te verwijderen, couperose te verminderen, te ontharen, maar ook om diepe rimpels
en littekens aan te pakken. Dit laatste vindt plaats door gebruik van de Erbium laser, waardoor een aanzienlijke huidverjonging wordt gerealiseerd.
Wilt u meer informatie over de genoemde behandelingen of bent u nieuwsgierig naar de overige behandelingen die door KNAP Institute
worden aangeboden? Neem dan een kijkje op hun website
www.knapinstitute.nl.
Wilt u een afspraak maken? Dit kan direct via het reserveringssysteem op de website, door telefonisch contact op te nemen op het telefoonnummer 020-6708290
of door een mail te sturen naar info@knapinstitute.nl.
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Feest

feest

Party’s genoeg in Amsterdam.
Wij waren er natuurlijk bij!

Hoofdredacteur Mirjam van den Broeke

Ronald Kolk

Tony en Charlotte Tetro

Modespektakel
Zakenvrouwen, advocaten, politici, royalty, maar ook mensen uit
de showbizz: ze laten zich allemaal graag kleden door couturier
Ronald Kolk. Tot zijn vaste clientèle rekent hij onder andere Ans
Markus, Liesbeth List, Ruth Jacott en Wende Snijders. Op maandag 5 september vond in Grand Hotel Huis ter Duin opnieuw een
indrukwekkende show plaats. Ronald Kolk heeft sinds 1998 zijn
eigen couturehuis. Daarnaast ontwierp hij patronen voor grote
Franse stoffenhuizen, werkt hij voor musicals en theater, zoals
Palazzo, en ontwerpt bedrijfskleding voor sportcentra, hotels en
restaurants. (Fotografie: Henk Ros)
Jesse Klaver (links)

Anne-Marie van Leggelo (rechts)

Dirk Zeelenberg (links)

Robert Heilbron en Ashita Rema

Mariska van Kolck (rechts)

Jubileum voor Quote
Na 386 edities, 63.304 pagina’s, 69 redacteuren en 28 rechtszaken staat het zakenmerk Quote nog altijd fier overeind. Ze
vierden dertig jaar zaken, geld, carrière, stijl en glamour met
een groot feest in de Beurs van Berlage. (Fotografie Henk Ros)

Jacques d’Ancona

Golda Heilbron en FrançoisJan des Bouvrie (links)

Robert en Golda Heilbron en Jort Kelder

Léon van der Velden

Martijn Koolhoven, Ashita Rema,

Liesbeth List (links) en Ans Markus (rechts)

Rita Verdonk

Robert Heilbron en Mark Teurlings

Harry Mens
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Feest

Suzanne van Dommelen, Chris Tates
Anouk van Nes en partner

en omhelzing Hans Cornelissen

Sheila Hill en Dennis van der Geest

Première Indecent
Proposal
Een wereldprimeur voor het toneelstuk ‘Indecent Proposal’, een
productie van DommelGraaf & Cornelissen met glansrollen voor
Roos van Erkel, Matteo van der Grijn en Chris Tates. De regie
was in handen van Paula Bangels, met tekst van Louis van Beek
en muziek van Tom Bakker. (fotografie: Edwin Smulders)

Jim Bakkum en Bettina Holwerda

Stefan Moonen en Frank Sanders

Vogue Fashion’s
Night Out
Voor de vijfde keer op rij veranderde Vogue’s sprankelende
fashion event op 8 september het Amsterdamse P.C. Hooftkwartier in een ware shopping heaven. Met veel goud, wit
en zwart ter ere van deze jubileumeditie. Ook bij de Gassanwinkel was het uiteraard gezellig.
Hele cast en crew Indecent Proposal: Suzanne van Dommelen / Louis van Beek / Marcel Visser
/ Bobby Renooij / Hans Cornelissen / Roos van Erkel / Chris Tates / Matteo van der Grijn /
Inge Ipenburg met goede vriend

Deborah Leeser (links)

Carl de Smedt / Paula Bangels / Carin Eilers / Marjolein Ettema / Tom Bakker

Lone van Roosendaal
en man Eric
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Chris Tates

Roos van Erkel

Tom Bakker en

Liesbeth List en

Jimena Rico

Erik Beekes

Matteo van der grijn

Fred Oster met vrouw
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Feest
Dionne Schulf en Job Smeltzer
(alias DJ Fuente)

Gerard Joling
Pascalle Swinkels (links) en Thea Singels (rechts)

en Henk Ros

Ferry Somogyi

De 3 Baritons Henk Poort, Ernst

André van Duin

Carel Kraayenhof

Daniël Smid en Marco Bakker

Like My Brand Men
Music & Entertainment Edition
Op donderdagavond 8 september toverden Friends of the
Brands The Loft van de net geopende A’DAM Toren volledig om
tot stijlvolle mancave. Hier verwelkomden zij de Top 100 meest
invloedrijke mannen uit de muziek- en entertainmentwereld.
Los van het netwerken met mede-topmannen uit de industrie,
maakten zij geheel in loungesetting kennis met toonaangevende
merken zoals Dyson, SpaceLife, Cloozup, Waterpik, Lexus, JFK

Succesvol Rozengala

Magazine en goed doel A’DAM Music School.
Onder de aanwezigen waren prominente gasten als DJ La Fuente,
Don Diablo, ROOG, Yuki Kempees, Partysquad, Mark Teurlings,

Op maandag 10 oktober organiseerde de Stichting Pijn bij

Remy Bonjasky, Tim Douwsma en Howard Komproe.

Kanker haar derde Rozengala in Studio 21 in Hilversum. De stichting vroeg op deze benefietavond, samen met een groot aantal

John Heitinga en Jeroen van den Berg

artiesten, wederom aandacht voor pijn bij kanker. Het was een
bijzondere avond waar, naast een heerlijk diner, verschillende
vormen van entertainment de revue passeerden. Een mooie
mix van Nederlandse topartiesten trad belangeloos op om van
het gala weer een unieke en onvergetelijke avond te maken.
Aanwezig waren onder andere Willeke Alberti, Waylon, Gerard
Joling, O’G3NE, Carel Kraayenhof, De 3 Baritons, Coosje Smid en
Angelique Noldus. De presentatie van het derde Rozengala werd
Tavi Castro en DJ Don Diablo

Georgios Petropolous

Mark Teurlings en Michael Lingg

Tim Douwsma

Guido Spek, Bas Muijs, Joey Ferre

verzorgd door Karin Bloemen. Naast de optredens van genoemde
aanwezigen werd het succes van het Rozengala mede bepaald

Bas Muijs,

Laura Reijling en Shaima Boone

door de opbrengsten van een veiling met unieke stukken en een

Mark van Eeuwen,

Meet Friends of the Brands

Manuel Venderbos

Op een originele en kwalitatieve ma-

loterij met bijzondere prijzen. (Fotografie: Henk Ros)

nier brengen wij merken in contact met
top social influencers in Europa, zoals

Willeke Alberti

Karin Bloemen

celebrities, b(v)loggers, topsporters,
ondernemers en journalisten. Dankzij
de unieke expertise van het team op
het gebied van influencer marketing,
zijn wij – écht als geen ander – in
staat om merk en social influencers op
een inhoudelijke en zeer persoonlijke
manier met elkaar te verbinden. En dat
zorgt ervoor dat een merkboodschap
optimaal en dus uitermate effectief
bij miljoenen consumenten onder de
aandacht kan worden gebracht.
www.friendsofthebrands.com
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column

hans
De Grote Drie
Foto Robin Kamphuis

1 mrt ‘17
4 mrt ‘17
31 mrt ‘17
17/18 mei ‘17

Schouwburg De Meerse
Schouwburg Amstelveen
De Meervaart
Koninklijk Theater Carré

Hoofddorp
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam

www.dommelgraafencornelissen.nl

2/3 dec ‘16
15/16 dec ‘16
15/16 feb ‘17
6/9 april ‘17

De Meervaart
Schouwburg Amstelveen
Schouwburg De Meerse
Koninklijk Theater Carré
www.achorusline.nl

Amsterdam
Amstelveen
Hoofddorp
Amsterdam

Hans Cornelissen is artistiek
directeur van DommelGraaf
& Cornelissen Entertainment,
dat bekende musical- en
toneelproducties in zowel
grote als kleine Nederlandse
theaters brengt. Daarnaast
ontwikkelt DommelGraaf &
Cornelissen eigen producties,
produceert theaterconcerten
en personality-programma’s.
Kijk voor het programma op
dommelgraafencornelissen.nl

De afgelopen vijftien jaar ben ik constant doende om ge-

schikt repertoire te vinden voor de Nederlandse theaters. Dat
betreft zowel musical, toneel als theaterconcerten. Aangezien
ik ook een lange carrière als acteur achter me heb, ken ik zo
langzamerhand alle kanten van dit lastige, maar mooie vak.
In mijn carrière als acteur stond ik in vele toneelproducties met fantastische mensen als Ellen Vogel, Kitty Courbois, Liesbeth List, Bram van der Vlugt en Carry Tefsen. Ook
speelde ik in televisieseries als Medisch Centrum West, Spijkerhoek en natuurlijk twaalf jaar in Zeg ‘ns AAA, de destijds
immens populaire tv-comedy waar regelmatig meer dan zes
miljoen mensen naar keken en waarvoor mijn collegae en ik
de Gouden Televizier-Ring mochten ontvangen. Ook in films
was ik te zien, waaronder Who am I? van Jackie Chan.
Vanaf begin 2002 ben ik ook gaan produceren. Musicals
als Wat Zien Ik ?!, De Jantjes, Cabaret en Het meisje met het
rode haar, toneelstukken als Fatal Attraction, theaterconcerten
als Vive la France en ook de literaire solo Courbois, parels van
poëzie over en met actrice Kitty Courbois.
Voor dit seizoen staan op het programma het toneelstuk
Indecent Proposal (een wereldpremière), de nieuwe comedy
Body Language, de concertreeks Vive la France - 2 en de musicals Adèle Conny Jasperina - de Grote Drie en A Chorus Line.
Op die laatste twee wil ik graag iets nader ingaan. Adèle

Conny Jasperina - de Grote Drie is een idee van mijzelf. Het
script (door Lars Boom) is in eigen huis ontwikkeld. Het viel
mij op dat mensen bij ‘de grote drie’ altijd denken aan Toon
Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld. Bovendien zijn er al
musicals over vele beroemde heren uit de theaterwereld. Ik
noem Louis Davids, Robert Long, Johnny Jordaan, Ramses
Shaffy, Willem Ruis, Toon Hermans, Wim Sonneveld, Herman
Brood en André Hazes. En nauwelijks over onze vrouwelijke
theatergrootheden.
Dus dan meteen maar drie tegelijk. Adèle Bloemendaal,
Conny Stuart en Jasperina de Jong. Absolute vedettes die
door uiteenlopende redenen al lang niet meer in het theater te
zien zijn. Het wordt een komisch en vilein verhaal. De dames
worden gevraagd om gedrieën een concert te geven voor een
groep rijke Nederlanders in het buitenland. Dat zou dan voor
het eerst zijn dat deze dames met elkaar werken. Is het podium groot genoeg voor deze drie vorstinnen? Eigenlijk is dit
het concert dat er (helaas) nooit is geweest. Natuurlijk met al
hun grote successen. De keuze is lastig, het aanbod is enorm
en rijk. In Ellen Pieters, Frederique Sluyterman van Loo en
Hanneke Drenth vond ik de ideale vertolksters. Zij benaderen
de diva’s zowel qua stem als qua uitstraling.
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De tweede musical die ik even in de spotlights wil zetten,

is totaal anders. Het is soms lastig de opvoeringsrechten van
grote internationale titels te verkrijgen. Maar dit keer lukte
het met A Chorus Line. De legendarische dansmusical die
veel prijzen op Broadway won, succesvol werd verfilmd en
overal op de grote wereldpodia te zien is. Een heftig verhaal
over auditie doen: jonge dansers en zangers die met bloed
zweet en tranen een rol proberen te bemachtigen. Het dansen
in deze show is van een enorm hoog en spectaculair niveau.
Bovendien moeten de kandidaten van de regisseur tijdens de
audities heel persoonlijke en veelal aangrijpende dingen uit
hun jonge levens vertellen. Al met al een musical die perfect
aansluit op de smaak van het huidige televisiepubliek. Kijken
naar audities is alom geliefd en zeker competities met dans
en zang zijn mateloos populair. Straks is dat dus ook in de
theaters te zien.
Beide producties verschijnen in Koninklijk Theater Carré
en daarnaast in de grote theaters overal in Nederland. Als theaterproducent leid je een snel leven. Want terwijl deze beide
musicals nog in première moeten gaan, is de casting voor
producties in het volgende seizoen alweer in volle gang. Voor
de nieuwe biografische musical LIESBETH, over het leven en
de carrière van Liesbeth List vond ik inmiddels in Renée van
Wegberg de ideale kandidaat. En voor de feelgood-musical
The Full Monty zijn de juiste mannen gevonden die de strippende arbeiders gaan spelen. Nu zitten we midden in het
complexe proces om alle geschikte acteurs te vinden voor de
grote Broadway-klassieker My Fair Lady. Wie worden Elisa
Doolittle en Professor Higgins ?
Kortom, never a dull moment. Ik zou zeggen: komt het
zien, nu en straks.

Adele, Conny en Jasperina... is het
podium groot genoeg voor deze drie
vorstinnen?
AMSTERDAMXXXL
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jolanda’s
Fashion Blog

Trendwatcher en mode
stylist Jolanda Oskam
maakt in elk nummer de
balans op: waar gaat ons
modehart sneller van kloppen? Van sparkling seventies naar classy dandy’s.

Als stylist is trends spotten en ideeën opdoen mijn

dagelijkse bezigheid. Gewoon op straat, in een fashionable
hotel zoals het recent gerestylde Pulitzer, door de prachtige
bloemdecoraties van Menno Kroon of natuurlijk door waanzinnige etalages in dé winkelstraat van Amsterdam: de PC.
Wat is hot, wat mag absoluut niet ontbreken in mijn walkin closet en hoe maak ik een smashing appearance op een willekeurige hippe Amsterdamse borrel? Dat zijn vragen die ik
met regelmaat van mijn klanten krijg. Wanneer ik op een zonnige vrijdagmiddag in ons mooie Oud-Zuid rondloop, valt
mij iedere keer op dat we toch vaak hetzelfde kiezen en gaan
voor comfortabel. Niks mis mee, maar we kunnen het straatbeeld wat mij betreft ook wat meer spicy maken. Een rondje
window shopping in de PC Hooft-, Van Baerle- en Cornelis
Schuytstraat biedt een overload aan prints, kleuren, klassiekers en varianten op trends van weleer. Ik neem jullie graag
mee in twee trends die mijn modehart dit seizoen sneller doen
kloppen. En, waar je mij in kunt uittekenen, mocht ik je binnenkort tegen het modelijf lopen.

Kleur & glans

model:
Fotografie:

Jeroen van lelieveld

haar & make-up:

Juliëtte den ouden

styling:
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lifestyle

Met stip mijn persoonlijke favoriet: de good old seventies,
Gucci is hierin by far de trendsetter en verlicht ons dit seizoen
met kleur, textuur en glans. Neem bijvoorbeeld een heerlijke
pussybow-blouse van zijde en lurex met een customized vintage Levi’s 501 jeans van Salon Heleen Hulsmann. Een look
die het altijd goed doet en die je stoer afstylet met een leren
biker van World Mc Queen gespot bij Azzuro Due en western
star rock boots van Mexicana. Ga je voor de klassieke touch
kies dan bijvoorbeeld een Louboutin of Dior stiletto pump.
Voor het ultieme wow effect is de spacy Balenciaga stiletto ankleboot in sparkling zilver of goud onmisbaar. Diamonds are
a girls best friend en zeker van mij. Een look is wat mij betreft
dan ook niet af zonder een ‘statement ring’. Onder het motto
the bigger, the better ben je helemaal on trend met een ring die
je draagt om je wijsvinger. Mijn favorieten koop ik regelmatig op brocante marktjes, maar By Danie Vintage Store heeft
een goede klant aan mij als het gaat om de ringen van One
O’Clock. Vooral de variant met zwarte sparkling Swarovski
steentjes is iedere keer weer een groot succes.

Warm & sexy

De tweede trend: chunky knits en leather pants. Het blijft een
perfecte combinatie. Comfortabel, warm, sexy en stijlvol all
together. Dat wil zeggen als je het op de juiste manier combineert. Om te beginnen is er wat mij betreft maar één merk
als het gaat om chunky vesten en dat is Kiro by Kim (VLVT).
Geloof me als je eenmaal een vest van dit heerlijke merk hebt
gedragen wil je niet meer anders. Bovendien in diverse lengtes en trendy kleuren verkrijgbaar, oftewel voor elk wat wils.
Ik combineer dit vest het liefst met een stoere 5-pocket leren
broek van J Brand en hemdje van zijde afgezet met kant van
Set. Afgestyled met een boot van Isabel Marant, lekker plat
zoals de Reidya in leer en suède, of een stoere bikerboot van
Balmain. Perfect voor een van die trendy borrels. Combineer
het vest ook eens met een slip dress of little black dress in
plaats van de leren biker voor een stijlvolle look.
Trends genoeg waarmee je eindeloos kunt combineren
en variëren, zodat jouw persoonlijke look never a dull moment
kent. En het fijne is dat je deze outfits allemaal in ons mooie
Amsterdam kunt shoppen. Met een modehart dat dagelijks
overuren draait, nestel ik mij na een rondje trendspotten in
de hippe lounge van het Conservatorium Hotel om met een
mooi glas Viognier te genieten van hipsters en classy dandy’s
aldaar.
Meer tips? Volg Jolanda op JOInspirations.nl
AMSTERDAMXXXL
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interview

Hup
Acteur Dirk Zeelenberg

uit die comfortzone

Interview:
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Mark Teurlings /

fotografie:

Marcel van driel en edwin smulders

Hij noemt zichzelf een echte levensgenieter en vindt
het belangrijk om altijd gezelligheid uit te stralen.
Maar ook acteur Dirk Zeelenberg heeft diepe dalen
gekend. Getuige de titel van zijn pasverschenen
autobiografie ‘Niet bepaald een succesverhaal: Over
lef, missers en toch schaamteloos genieten’. Een
eerlijk gesprek over de kunst van het leven.

ACTEREN
Als acteur is het, volgens eigen zeggen, ‘doen alsof’. Heb
je soms moeite om in het dagelijks leven een duidelijke grens
te trekken tussen acteren en jouw echte persoon?
‘Nee, daar heb ik nooit moeite mee, ik kan heel duidelijk de grens trekken. En collega’s die beweren dat ze dat niet
kunnen, daar begrijp ik geen hout van. Het is toch je beroep?
Als je schilder bent, sta je thuis toch ook niet de hele dag met
je kwast in de hand? Je kan bijvoorbeeld huilen of lachen op
commando.’
Heb je dat weleens gebruikt (of eigenlijk misbruikt) als de
‘echte’ persoon Dirk?
‘Nee, eigenlijk niet. Behalve toen ik nog op de middelbare
school zat, bij de conciërge.’
Nog geen half jaar heb je ‘Thuis op Zondag’ gepresenteerd. Je stopte omdat het niet ‘je ding’ bleek te zijn en het
programma niet bij je bleek te passen. Was het hoofdzakelijk
het programma zelf dat de doorslag gaf om te stoppen of had
het ook (deels) te maken met het presenteren an sich?
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‘Dat had voornamelijk te maken met het programma, dat
paste me niet. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Het presenteren van iets wat veel dichter bij me ligt, zou ik graag nog
eens mee aan de slag gaan. Lijkt me fantastisch!’
Ben je snel verveeld? In de zin van: als je het ‘trucje’ doorhebt, het geen uitdaging meer voor je is?
‘Nee, op zich niet. Kan er heel erg van genieten juist, als
ik iets onder knie heb. Leuk juist, om nieuwe dingen te leren.
Maar het klopt wel dat ik een bepaalde onrust over me heb.
Ben niet voor niets ondernemer, zie altijd dingen die anders
of beter of leuker of mooier zouden kunnen. Zou het liefst alles doen wat me leuk lijkt, als er maar meer uren in een dag
zouden zitten.’

SUCCES
Je bent vier keer afgewezen voor de Toneelschool, maar
dat heeft je niet weerhouden om toch je droom na te jagen om
acteur te worden. Ben je van mening dat je alles kan bereiken
zolang je echt in jezelf en je eigen kunnen gelooft?
‘Nou, vooral als je weigert op te geven. Hoeveel tegenslag
er ook op je pad komt. Soms kun je achteraf pas zien, waarom
bepaalde dingen zo liepen. Maar je moet ook durven, dat is
het denk ik vooral. Je angsten loslaten. Bedenken wat het allerergste is wat je kan overkomen. Hup, uit die comfortzone
en dan maar kijken wat het leven je brengt. Mooi toch?’
Heeft het feit dat je meerdere keren bent afgewezen voor
de Toneelschool tot gevolg gehad dat je daarna, als acteur vaker naar bevestiging zocht? Of je wel een goede acteur was/
bent?
‘Iedereen is deep down onzeker toch? En we zijn allemaal
op zoek naar bevestiging. Vooral als acteur is dat nogal abstract. Want ben je per se een goede acteur als je veelgevraagd
bent? Nee hoor, ik ken legio goede acteurs die zonder werk
zitten. Of die wat mij betreft al lang een Oscar of een Gouden
Kalf hadden mogen winnen.’
Wat versta jij onder succes? Wanneer beschouw jij een
persoon als ‘succesvol’?
‘Ik heb de wijsheid ook niet in pacht natuurlijk, maar ik
vind iemand succesvol als die de vrijheid heeft om te doen
wat hij of zij echt graag wil. Of je daar nou veel geld mee verdient, of niet.’
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Ben jij van mening dat succes verband houdt met geluk?
Of kun je ook gelukkig zijn zonder succes te hebben?
‘Daarvoor geldt wat ik net zei. Vrijheid is niet te koop.’
Denk je dat bekendheid en roem (indirect) aangeven dat
iemand succesvol is?
‘Nee, helemaal niet! Er zijn toch genoeg voorbeelden van
rijke beroemdheden, die zelfmoord plegen? Of die doordraaien, omdat ze er helemaal niet mee kunnen omgaan?’
In 2013 gaf je in een interview (met nu.nl) aan dat de aandacht die je krijgt, omdat je bekend bent, niets betekent. Dit
was volgens jou alleen maar een gevolg van het feit dat je met
je gezicht op de televisie komt, en daarom deed het je niets.
Het tegenovergestelde gaf je aan in het programma ‘de Wandeling’ (in 2015), waarin je liet blijken dat je juist blij bent met
de aandacht, omdat dit een vorm van waardering is. Hoeveel
waarde hecht jij aan de aandacht die je krijgt? Mocht deze
aandacht in de toekomst afnemen, denk je dan dat je hiervan
onzeker zal (kunnen) worden? Zou je dit beschouwen als een
teken van afname van je succes?
‘Positieve aandacht is natuurlijk altijd vleiend. Het betekent inderdaad dat mensen waarderen wat je doet, wat natuurlijk geweldig is. Juist daarom vind ik het alleen maar leuk
als ik op straat of bij de bakker word benaderd. Maar het heeft
niets met mij te maken als persoon, die aandacht. Ik word er
niet minder van, als die aandacht verdwijnt. Dat komt en gaat
altijd in golfbewegingen.’
Je zegt over jezelf dat je niet competitief bent en dat je
enige doel is om zo lang mogelijk te genieten. Heb je je collega’s inderdaad nooit als concurrentie beschouwd? En nooit
geprobeerd om beter of leuker te zijn dan een van hen?
‘Tuurlijk zijn er wel ooit momenten geweest dat ik een
bepaalde rol graag had gewild, die naar een collega ging. En
natuurlijk baal je dan echt wel even. Maar in de kern ben ik
echt niet competitief ingesteld. Ik kan heel goed anderen iets
gunnen. Deel ook graag. En de beste zijn hoeft echt niet, dat
vertel ik ook aan mijn kinderen.’
Jouw tip om scheidingsleed te voorkomen, is om tijd aan
elkaar te besteden en te zorgen dat je niet uit elkaar groeit.
Zie jij het laten slagen van je huwelijk als een uitdaging en
beschouw jij het slagen van een huwelijk als succes?
‘Ik kan oprecht zeggen dat ik al meer dan tien jaar zielsgelukkig ben met mijn vrouw en gezin. En dat wil echt niet zeggen dat wij alleen maar de hele dag kroelend in elkaars armen
liggen, we hebben ook nog gewoon werk en drie jonge kinderen en moeten ook alle ballen hoog houden. Maar nee, ik vind
het niet ‘hard werken’ zoals je mensen wel eens hoort zeggen.
En als een huwelijk slaagt, omdat je heel gelukkig bent in die
relatie, dan is dat wel een vorm van succes, ja.’

BOEK
Kortgeleden is je boek verschenen. Het gaat over de

valkuilen en dalmomenten waar je zelf doorheen bent gegaan. Je geeft aan dat je jezelf in het boek helemaal bloot geeft,
zonder jezelf te sparen. Is het de kunst, volgens jou, om ook
(te proberen) te genieten van de dalmomenten of maken deze
momenten je juist bewust om te genieten in betere tijden?
‘Zonder dieptepunten ook geen hoogtepunten. Het is een
cliché, maar wel waar: je realiseert je vaak pas echt wat je allemaal hebt, als je het kwijtraakt. Of het dreigt kwijt te raken. Of
er heel hard voor hebt moeten werken of aan trekken. Maar

desondanks is het inderdaad de kunst om als het leven je shit
geeft, te relativeren. Dat kan ik dan weer heel erg goed, geloof ik. Want er zijn uiteindelijk toch niet zoveel dingen die
er écht toe doen in het leven? Ik leer overigens ook veel van
de verhalen van mensen van wie ik als trouwambtenaar het
huwelijk mag voltrekken. Dat ze echt heel veel heftige dingen
hebben meegemaakt, maar er dan toch voor kiezen om het leven ontzettend te vieren. Dat is ook mijn motto. Schaamteloos
genieten. Want het kan zomaar voorbij zijn.’
Je spoort in je boek mensen aan om hun intuïtie en verlangens te volgen. Jij wist altijd al wat je verlangen was: acteur
worden. Je was je al vroeg bewust van het pad dat je wilde
bewandelen. Maar veel mensen weten niet wat ze willen in
hun leven en wat hun verlangens zijn. Sommige mensen zijn
er zelfs hun hele leven naar op zoek. Wat voor tips kun jij deze
mensen geven om toch achter hun ware verlangens en dromen te komen?
‘Ik zou zeggen: stap er eens even uit. Uit de waan van
alledag. Want voor je het weet is er anders weer een dag voorbij, waarin je weer hetzelfde hebt gedaan als altijd. Op zich
helemaal niet erg als je er happy mee bent. Maar als je dat niet
bent, en je weet niet wat je wil, kun je er alleen maar achter
komen door die trein eens stil te zetten. Zodat je letterlijk tijd
en ruimte hebt om uit te vogelen waar je gelukkig van wordt.
Leg die telefoon eens weg, doe die computer uit, en ga wandelen. Nadenken. Echte gesprekken hebben.’
Je spoort je lezers ook aan om het ware geluk te vinden.
Een enorm groot begrip, dat voor iedere persoon een andere
betekenis kan hebben. Wat versta jij onder het ‘ware geluk’?
‘Het ware geluk, dat is voor mij samen met degenen van
wie ik hou genieten van het leven. Van lekker eten, mooie wijnen, geweldige gesprekken. Of het nou aan de keukentafel of
in een toprestaurant is, maar daar word ik nou oprecht gelukkig van. Happier kan je mij niet maken.’
Je hebt vaak aangegeven dat je het leven te kort vindt om
iets te doen wat je niet leuk vindt. Is dit niet een beetje kort
door de bocht? Is het niet juist de essentie van het leven om
soms dingen te moeten doen die je niet leuk vindt, ook al is
dat alleen maar om iets te bereiken dat je wel leuk vindt en
waar je wel van kunt genieten? Moet je niet door de minder
leuke momenten heen om juist meer te genieten van de leuke
dingen?
‘Tuurlijk, het kan niet alleen maar dikke pret zijn. Ook
niet in mijn leven. Maar wat is er mis met dat wel proberen
na te streven? Ik denk dat heel veel mensen dat niet eens proberen. En dat zie ik wel als een gemiste kans. Ik probeer het
in ieder geval wel. Om schaamteloos te genieten. Zoveel mogelijk.’
Volgens jou is alleen maar hard werken en geld verdienen
niks. Echter, voor sommige mensen brengt het geld verdienen an sich geluk. Waarschijnlijk wel met de achterliggende
gedachte om met dit geld leuke dingen te kunnen doen en te
kunnen genieten. Als je een persoon bent die het meest gelukkig wordt van vakanties, moet je toch je geld verdienen om op
vakantie te gaan. Wat voor rol speelt geld, volgens jou, bij het
(kunnen) genieten?
‘Geld op zich zegt mij inderdaad niks. Maar wel de vrijheid die het je kan geven. Dat je kunt zeggen: ik ga nu inderdaad op wereldreis. Terwijl het puur financieel natuurlijk veel
slimmer is om het verstandig te investeren. Maar zo zit ik niet
in elkaar, geloof ik. Ik geef het liever uit aan mooie ervaringen,
ik zal daarom vast nooit heel rijk worden, haha.’

KARAKTER
Je noemt jezelf een dondersteen. Zoek je vaak de grenzen
op? Zo ja, heb je hier voorbeelden van? Zijn dit voornamelijk
je eigen grenzen of de grenzen van anderen?
‘Mijn eigen grenzen bedoel ik dan, ik ben hopelijk geen
sociopaat die de grenzen van anderen opzoekt. Overigens is
dat geen bewust proces hoor, zo van: kom, ik ga vandaag eens
over mijn grenzen heen. Maar ik heb inmiddels wel geleerd
dat als ik ergens heel enthousiast van word, dat ik dan alles
geef. En soms wel eens te veel.’

AMSTERDAM
Je bent geboren in Rotterdam en op je zeventiende verhuisd naar Amsterdam. Waarom Amsterdam? Wat trok je aan
in deze stad? Had dit met je acteerdroom te maken?
‘Ja, dat had zeker met acteren te maken. Ik ben weliswaar geboren in Rotterdam - wat ik overigens nog steeds
een heerlijke stad vind - maar getogen in Haarlem. En dan is
Amsterdam de dichtstbijzijnde grote stad, waar het allemaal
gebeurde op acteergebied. Dit is echt mijn thuis geworden. Ik
hou heel erg van de grachten bijvoorbeeld, om daar op een
zonnige dag met een bootje doorheen te varen. Dichtbij Schiphol ook, altijd handig als ik op reis ga. En het is groot genoeg,
maar op een bepaalde manier ook kneuterig gezellig. Ik kom
altijd bekenden tegen in de stad.’
Ging je veel stappen in je jongere jaren? En was je dan
meer van de echte Amsterdamse kroegen of toch meer van de
clubs en de ‘fancy’ plekken?
‘In mijn jonge jaren heb ik zeker de stad onveilig gemaakt,
heerlijk! Lekker dansen, niet per se in de hippe clubs, hoor,

‘Neem nu eens echt de
tijd en ruimte
om uit te vogelen waar
je gelukkig van wordt’
maar vooral waar ze lekkere muziek draaien. Ik heb niet zoveel met house of techno, ik hou meer van oude muziek. Maar
een bruine kroeg kan ik ook zeker waarderen. Ik vond uitgaan
zelfs zo leuk, dat ik er een tijd m’n beroep van heb gemaakt
door zelf feestjes te organiseren. Met, inderdaad, vooral muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig. Heerlijk.’
Je hebt eens verteld dat jij en je vrouw Suus iedere week
samen uit eten gaan. Hebben jullie een favoriet restaurant? Of
proberen jullie iedere keer iets nieuws uit?
‘We zijn allebei gek op lekker eten. Natuurlijk hebben we
een paar favorieten. Vis aan de Schelde bijvoorbeeld. Fantastisch. Maar ook alle zaken van Ron Blaauw. Dus daar gaan we
graag naartoe.
AMSTERDAMXXXL
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Doorkijkje
Al gezien? De winkel van

floor& tinus

Chanel op de P.C. Hooftstraat met glazen kozijnen,
glazen deurklinken, doorzichtig cement én glazen
stenen (uit Venetië)! Wel
moest het architectenbureau

Unieke
handgemaakte
sieraden

zich aan de Amsterdamse
regels houden: aan de
bovenkant moest twintig
procent van de gevel van
baksteen blijven. Een
(door)kijkje waard!

www.floorentinus.nl

VERHUUR EN
VERKOOP VAN
SMOKINGS,
JACQUETS EN
ROKKOSTUUMS.

Zonder zorgen overal opladen?
Tijd voor de oplaadkameraad!

(EN ALLE ACCESSOIRES!)

www.sirgeorge.nl

Meer info via info@oplaadkameraad.nl
of 010-208 86 49
fotografie:

84

AMSTERDAMXXXL

edwin smulders
AMSTERDAMXXXL

85

Genieten

lifestyle

Javastraat

rond de

Menno Lammertsma van Stepping Menno organiseert begeleide steptochten voor wie

JAVAPLEIN 7-9

de bijzondere plekjes van Amsterdam wil ontdekken. Voor AMSTERDAM XXXL geeft

10

hij een inkijkje rond de upcoming Javastraat: ‘Amsterdam-Oost is bezig met een ware
transformatie. De afgelopen jaren is er behoorlijk geïnvesteerd in onder meer de herinrichting van het Oosterpark en in het opknappen van veel oude panden in de wijk.
Prachtig is Borneohof, een nieuwbouwproject op het Javaplein. In de Javastraat en op
het Javaplein bruist het van de nieuwe, hippe winkels en horecagelegenheden, maar de
straat heeft haar vroegere identiteit gelukkig niet verloren. Steeds meer Amsterdammers en toeristen weten Oost te vinden, en terecht!’

9

Meer informatie: www.steppingmenno.nl

8. Thai Tiger

Bij de opening van Thai Tiger hoefden ze niet lang
na te denken over de naam van hun restaurant.
Het werd vernoemd naar hun zoon Tiger, geboren
in 2010, het jaar van de gouden tijger. Het keukenteam van dit authentieke Thaise restaurant
heeft samen meer dan tachtig jaar professionele
ervaring. Ze staan klaar om de vele (vaste) gasten
culinair te verwennen met de meest heerlijke
Thaise gerechten. Reserveren is raadzaam,
ondanks de zeventig couverts binnen en nog eens
meer dan zestig op het terras. Ook bij afhalen is
vooraf bestellen zinvol.
www.thaitiger.nl
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9. Sala Thai Wellness

2

JAVASTRAAT 5

JAVASTRAAT 30

JAVASTRAAT 51

JAVASTRAAT 99

JAVASTRAAT 127

JAVASTRAAT 133-141

In dit walhalla van taarten wordt echt alles
zelfgemaakt: taartenmaakster Gaby, met
haar Surinaamse achtergrond, is het koken
en bakken met de ‘baklepel’ ingegoten. Sinds
2015 runt zij Majesteit Taart in een sfeervolle
winkel annex bakkerij. Gaby kiest met passie
en liefde haar ingrediënten en als de taarten
uit de oven komen, worden deze versierd tot
prachtige kunststukken. Gaby levert taarten
aan horecacollega’s in heel Amsterdam. Bij
Majesteit Taart kun je ook terecht voor de lekkerste high tea’s, workshops, babyshowers,
bruidstaarten en andere maatwerktaarten.
www.majesteittaart.nl

Good food is strong food, dat vinden ze in
deze foodie heaven. Zodra hier de geuren je
neus binnendringen, is het alsof je midden in
een kruidige medina staat. Hier kun je terecht
voor je dagelijkse boodschappen van noten
en peulvruchten tot allerlei granen, zaden,
pitten, kruiden, specerijen, zuidvruchten en
superfoods. Dit basisassortiment is de kracht
van ‘Strong food’. Met de beste kwaliteit
producten, zoveel mogelijk op biologische
wijze geteeld.
www.strongfood.nl

De jonge eigenaar Saud Jama richt zich
vooral op mannen met zijn one-stop-shop for
the not so ordinary guy. Maar girls mogen ook
naar binnen en vinden er ook zeker iets leuks.
De collectie is kleurrijk en vooral breed: bij
deze one-stop-shop kun je in één keer een
hele outfit bij elkaar shoppen, inclusief bijzondere sokken, sneakers en leuk cadeautje voor
een jarige vriend.

Oprichters Matthias en Samantha komen
uit de Italiaanse regio Veneto en weten als
geen ander wat een maaltijd lekker maakt:
simpele, dagverse ingrediënten op ambachtelijke manier bereid. Cibo buono, pulito e
giusto, oftewel goed, puur en eerlijk eten.
De heerlijke geuren komen je hier al bij binnenkomst tegemoet. Wordt het zo’n luchtige,
vierkante pizza met buffelmozzarella of een
lasagne met homemade pesto?
www.lafucina.nl

Al meer dan twintig jaar zit deze fantastische
winkel in de Javastraat. Van een eenvoudige slagerij uitgegroeid tot een grote, rijk
gesorteerde supermarkt, met een diverse,
multiculturele klantenkring. Er is een enorm
assortiment van groente en fruit, vlees (hun
specialiteit) en buitenlandse levensmiddelen
uit onder meer Azië, het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. Supermarkt Het lange Mes
ondersteunt meerdere, vaak buurtgerelateerde stichtingen, zoals de Blije Buren, de
Elthetokerk, Stichting Assadaaka en Vluchtelingenwerk.
www.supermarkthetlangemes.nl

Dit is dé design woonwinkel van AmsterdamOost. Kenmerkend voor Licht en Meubels is de
persoonlijke benadering: waar ben je naar op
zoek? Hier wordt de tijd genomen om iets te
vinden dat bij je past. Licht en Meubels biedt
een mix van diverse stijlen in verschillende
prijsklassen. Topmerken als Thonet, Harvink en
de Gelderland Group zijn hier vertegenwoordigd. Een prachtwinkel vol aanwinsten voor het
leven. Kom binnen en kijk rustig rond, de koffie
staat klaar.
www.lichtenmeubels.nl

1. Majesteit Taart
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Veel mensen hebben stress in hun lichaam, van
zwaar werk, veel zitten of autorijden. Of ze hebben last van een blessure als gevolg van sport of
een ongeluk. De masseuses van Sala Thai Wellness verminderen die spanning en heffen blokkades in de spieren op door middel van traditionele
Thaise massage. Aangevuld met behandeling in
de stoomcabine en met hete kruidenstempels.
Ook om de geest te ontspannen is een massage
bij Sala Thai Wellness een aanrader.
www.salathaiwellness.com
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2. Strong food

3. The Other Guys

4. La Fucina

5. Het Lange Mes

6. Licht en Meubels

JAVAPLEIN 4

7. Bloemen op
locatie

Dit is een winkel voor échte liefhebbers van
bloemen, een pareltje in de buurt. Naast een
breed assortiment aan bijzondere bloemen die
lang blijven staan, vind je hier ook prachtige
vazen en levensechte kunstbloemen. Eens
in de zoveel tijd worden er gezellige en zeer
leerzame workshops bloemschikken gegeven,
waarbij je het zelfgemaakte boeket natuurlijk
mee naar huis neemt. En dat alles zoveel
mogelijk duurzaam, dat spreekt vanzelf.
www.bloemenoplocatie.nl

Niasstraat 39-41

10. De Snelbinder

Reparaties en servicebeurten voor stadsfietsen,
toerfietsen, racefietsen, bakfietsen én elektrische
fietsen. Wat zou de Indische buurt zijn zonder dit
vertrouwde adres? Al meer dan vijftien jaar biedt
De Snelbinder uitkomst bij elke nood of wens
op fietsgebied. Ook voor een nieuwe fiets (van
bekende A-merken) of een tweedehands fiets ben
je hier aan het goede adres.
www.desnelbinder.nl
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column

kelly
Gassan Diamonds | Nwe. Uilenburgerstraat 173 - 175 | 1011 LN Amsterdam | P: +31 (0)20 622 5333

Psycholoog & Life Coach
drs. Kelly Weekers is founder van het online gezondheidsplatform GZNDenzo
dat op 1 november 2016
werd gelanceerd. Een plek
met alle informatie voor
een gezond en gelukkig
leven.

Gassan Schiphol | Dep. Lounges 1,2,3,4 & Arrivalhall 3 | Schiphol Airport | P: +31 (0)20 405 9951

www.gassan.com

Alles in balans

In de afgelopen jaren heb ik mij als praktiserend psy-

choloog & life coach vrijwel dagelijks beziggehouden met de
vraag: wanneer voelen we ons nu eigenlijk gezond en gelukkig? In mijn praktijk zie ik jongvolwassenen en volwassenen
met zeer uiteenlopende problematieken. Tijdens elk traject is
het mijn doel om iemand uiteindelijk weer gezond en gelukkig naar buiten te zien lopen.
Het is mijn overtuiging dat psychische gezondheid alleen te bereiken is wanneer er naast de psyche ook aan andere pijlers van gezondheid wordt gewerkt. Om die reden
werk ik samen met mijn cliënten tevens aan fysieke balans
(zoals voeding en beweging), sociaal-emotionele balans (zoals relatie, gezin en carrière) en spirituele balans (zoals persoonlijke ontwikkeling). In mijn praktijk weet ik hier al jaren
mooie resultaten mee te boeken en met enige regelmaat poog
ik mijn kennis over mijn passie, de psychologie, ook te delen
met een wat groter publiek door het schrijven van columns in
tijdschriften, het geven van seminars en het aanschuiven in
programma’s op tv.

Het zal niemand zijn ontgaan, dat de interesse in de ont-

wikkeling van lichaam en geest steeds meer is toegenomen.
Een mooie tendens met soms verontrustende neveneffecten.
De zelfbenoemde coaches en voedingsgoeroes zijn inmiddels
niet meer uit de media weg te denken en velen van ons horen
maar wat graag wat zij te vertellen hebben. De afgelopen tijd
zag ik mensen zich vaak verliezen in extremen in de hoop zich
lekker te gaan voelen. Niet zelden met alle negatieve gevolgen
van dien. Waar was de gezonde balans? En nog belangrijker,
waar was het gezonde verstand? Voedingswetenschappers
ergerden zich groen en geel aan extreme diëten, psychologen
aan verkeerde diagnoses, artsen aan de gevaarlijke adviezen.
Tja, ook bij mij ontstonden de ergernissen, maar ik vond het
commentaar leveren vanaf de zijlijn wel erg makkelijk. Als
‘wij wetenschappers’ vinden dat het zo niet moet, hoe moet
het dan wel? Werd het dan niet eens tijd om actief tegengeluid
te gaan bieden? Hieruit ontstond mijn idee om een platform
te beginnen.

Website platform:
www.GZNDenzo.nl
Website praktijk:
www.praktijkGZNDenzo.nl
Facebook: GZNDenzo
Instagram: @GZNDenzo
Twitter @GZNDenzo
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Als founder ben ik heel trots dat GZNDenzo (spreek uit
Gezond Enzo) inmiddels is gelanceerd: een online gezondheidsplatform met tips en tricks van èchte experts voor een
gezond en gelukkig leven. Het is opgezet naar mijn overtuiging dat we ons gezond en gelukkig kunnen gaan voelen
wanneer we zo veel mogelijk balans proberen te creëren op
vier verschillende vlakken: mentaal, fysiek, sociaal/emotioneel en spiritueel. Hiervoor sla ik de handen ineen met talloze
experts op het gebied van mind en body. Ik laat ze aan het

woord over hun vakgebied, omdat ik van hen kan leren en zij
mij inspireren, en ik dit graag wil delen. Zij geven praktische
adviezen en delen ervaringen, op een leuke manier beschreven. Zelf doe ik mee vanuit de psychologie. Informeren en
enthousiasmeren, dat is waar het om draait!
Vanzelfsprekend heeft geen enkele expert de wijsheid

volledig in pacht, maar met de gezamenlijke kennis van alle
schrijvers denk ik dat we een aardig stuk in de richting komen van het vinden van die gezonde balans. De columnisten
van GZNDenzo zijn onder andere psychologen, seksuologen,
gezondheidswetenschappers, advocaten, mediators, kindertherapeuten, financieel experts, artsen, schrijvers, interieurstylisten en beauty-experts. Tezamen zorgen zij dagelijks
voor artikelen over gezondheid en geluk. Het is mijn doel hèt
platform te worden voor diegenen die interesse hebben zich
als individu te ontwikkelen, maar dit wel willen doen op basis
van gedegen informatie. Bij ons vind je geen gezonde hypes,
maar wèl gezond verstand!

Ondanks dat we nog maar kort online zijn, ben ik nu al

zo trots als een pauw. De bezoekersaantallen van GZNDenzo
groeien met de dag en de reacties op het platform zijn fantastisch. Maar eigenlijk is het voor mij al een mijlpaal te mogen
zien hoe ik samen met al mijn gepassioneerde collega’s dagelijks zo veel mensen weet te bereiken. Dat was mijn motivatie
om met het hele concept aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar
een hopelijk heel gezonde en gelukkige toekomst!

Bij ons vind je geen gezonde hypes,
maar wEl gezond verstand
AMSTERDAMXXXL
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EVERYONE
CAN BE
COOL BUT
FABULOUS
TAKES
PRACTICE

Mijn
Passie
Amber Brantsen

1

Wanneer is het begonnen?
Op de basisschool heb ik ooit al eens een spreekbeurt
gehouden over de journalistiek, maar mijn eerste echte
stappen heb ik gezet bij de lokale omroep in Leiden,
Unity FM. Daar ben ik de radiobulletins gaan lezen. Later ben ik overgestapt naar Omroep West en via een
stage ben ik bij de NOS terecht gekomen.

2

Hoe wist je dat dit echt bij je paste?
Ik ben nieuwsgierig, kritisch en perfectionistisch. Daarmee kan ik als journalist en co-host van het NOS Radio
1 Journaal m’n lol op. Bovendien hou ik van taal, lees ik
veel en geven de live-uitzendingen van het NOS Radio 1
Journaal de druk om het beste uit mezelf te halen.

3

Wat was een geweldig moment?
Oh dat vind ik zo lastig kiezen. Ik heb bijvoorbeeld
ontzettend genoten van Serious Request vorig jaar in
Heerlen. Als nieuwslezer zie je de luisteraar normaal
gesproken nooit en nu stonden we midden op een overvol plein in ons eigen glazen huisje te lezen. Ook geweldig was de start van het vernieuwde NOS Radio 1
Journaal, in januari. Het was fantastisch om te zien hoe
onze plannen vorm hadden gekregen. En tenslotte heb
ik onlangs de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer
gewonnen. Ik werd genomineerd door de radiobazen
van Nederland en uiteindelijk gekozen door het publiek. Een enorme eer!

4

Welke rol speelt Amsterdam?
Ik heb een tijdje in Amsterdam gestudeerd. Na mijn
jeugd in Zoetermeer was Amsterdam wel even een culture shock. Maar op een goede manier! Amsterdam kent

We are The Fabulous Shaker Boys; an Amsterdam based cocktail agency.
Give us a call if you’d like it shaken or stirred… Because no great story ever
started with someone eating a salad.
INFO@FABULOUSSHAKERBOYS.COM T +31 (0) 88 05 05 255 WWW.FABULOUSSHAKERBOYS.COM

interessante uitersten. Het is er chaotisch en relaxed tegelijk. Je vindt er kunst en kitsch. En vooral: gekkigheid,
eigengereidheid en creativiteit. Mijn favoriete plek: het
Vondelpark!

5

Waar droom je nog van?
Mensen vragen vaak: wanneer ga je tv doen? Geen idee.
Ik ben daar op dit moment niet zo mee bezig. Ik heb
het erg naar m’n zin bij het Radio 1 Journaal. En wat de
toekomst zal brengen - tv, online of meer radio - dat
zien we dan wel weer!
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Fotografie:

Peter boudestein
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ADVERTORIAL

PC22 MAKELAARS:

DE ONBETWISTE AMSTERDAM SPECIALIST
MET DE HOOGSTE TRANSACTIEPRIJZEN
Huidekoperstraat 9-II
Super licht appartement in hartje centrum gelegen op de tweede
etage en te bereiken via een gemeenschappelijke trap. Het
appartement heeft een ruime living met half open keuken voorzien
van de nodige inbouw apparatuur, drie slaapkamers, luxe bad
kamer en beschikt over veel bergruimte. Het appartement is tevens
gelegen op eigen grond en beschikt over een heerlijk dakterras.
Voor een jong gezin is dit appartement een unieke kans, met een
crèche en twee basisscholen om de hoek (Kleine reus & ASVO)
en uiteraard diverse speelmogelijkheden voor de kinderen.
Vraagprijs: EUR 649.000,- k.k.
Circa 110m2  

Rondneuzend op de website van PC22 kom je de prachtigste villa’s, appartementen en grachtenpanden tegen. Makelaars Swante Boot, Marianne Joanknecht en
Sander Wiegers weten als geen ander wat er op de Amsterdamse huizenmarkt
speelt. Samen bezitten ze een enorm netwerk en een schat aan ervaring, opgedaan bij gerenommeerde makelaarskantoren. In 2012 besloten de drie hun
krachten te bundelen in PC22. Met succes! Volgens NVM hebben zij de kortste
verkoopduur in vergelijking met andere makelaars uit de omgeving, namelijk
77 dagen (bron: NVM).

HOOGSTE METERPRIJZEN
Kopen of verkopen, PC22 is dé specialist op de huizenmarkt van AmsterdamZuid. Niet voor niets staat de makelaardij op de eerste plek in de lijst van
Amsterdamse NVM-Makelaars met de
hoogste gemiddelde transactieprijs.
Trots vertellen de makelaars van PC22
over hun aanbod: exclusieve optrekjes
aan de Apollolaan, de Vossiusstraat
en De Lairessestraat. Waaronder het
duurste object van Amsterdam: een
dubbelbreed grachtenpand met tuin dat
doorloopt van de Keizersgracht naar de
Herengracht ter waarde van 15 miljoen
euro. Naast binnenlandse kopers, kunnen verkopers ook rekenen op interesse
Tekst: Sofie Smulders - Fotografie: Jalisa Oudenaarde
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van internationale kopers. PC22 adverteert als enige Nederlandse makelaar
in de Holland Herald. Bovendien staan
alle woningen op Rightmove.co.uk, de
internationale variant van Funda.
GOEDE ADVISEURS
“Wij weten precies wat er speelt op de
huizenmarkt en zijn razendsnel op de
hoogte van nieuwe en interessante
objecten. En daar profiteren onze
klanten weer van”, aldus Swante Boot.
Waarom je als koper moet aankloppen
bij PC22? “Voor de koper zijn wij uniek,
omdat we zicht hebben op huizen die
nog niet officieel te koop staan”, vertelt
Sander Wiegers. “We weten vaak al wat

er op de markt komt lang voordat
het op Funda staat.” Om deze stille
verkoop ‘iets minder stil’ te maken,
verschijnt op de website van PC22
binnenkort het onderdeel PC22
Confidential. De koper adequaat
adviseren in het ingewikkelde traject,
is ook een kwaliteit van PC22. “De
woningmarkt is ongelooflijk krap en
de prijzen zijn in een jaar met 20
procent gestegen, dat is nog nooit
gebeurd”, aldus Marianne Joanknecht.
”Als je nu iets gaat kopen, moet je het
hoofd koel houden. Dan heb je een
goede adviseur nodig.”
VRIJBLIJVENDE WAARDEBEPALING
Benieuwd wat PC22 voor jou kan betekenen? Bel dan voor een vrijblijvende
waardebepaling. De makelaars van
PC22 komen graag bij je langs.
PC22 MAKELAARS
EN TAXATEURS O.Z.
PC Hooftstraat 22
020 573 38 44
www.pc22.nl

Vossiusstraat 67
Cosmopolitan in één woord! Aan het Vondelpark gelegen, loftstyle
zeer luxe dubbel benedenhuis, met riante op het zuiden gelegen
tuin, parkeren en berging in de kelder. Dit appartement is onder
regie van Jen Alkema omgetoverd tot een zeer hedendaags minimalistisch geheel en heeft al in menig internationaal architectuur
magazine gestaan.
Vraagprijs: EUR 2.150.000,- k.k.
Circa 190m2

Apollolaan 166
Aan de mooiste laan van Amsterdam staat deze adembenemende
villa uit 1927, ontworpen door architect J.H. Mulder jr. in de stijl
van de late Amsterdamse School met zeer veel oog voor detail.
Kenmerkend zijn de monumentale hal, de verwerkte sculpturen in
zowel in- als exterieur en de glas-in-loodramen, de vlechtingen in
het gevelmetselwerk, de vijfhoekige erker, de twee ingangen
(portiek met stoep en een dienstingang naast de keuken).
Vraagprijs: EUR 4.750.000,- k.k.
Circa 477m2

Keizersgracht 225-A
Aan de Keizersgracht verkopen wij een zeer stijlvol, ruimtelijk en
comfortabel appartement in uitstekende staat van onderhoud. Het
oorspronkelijke koopmanshuis kent een rijke geschiedenis en die
voorname achtergrond wordt onder andere weerspiegeld in de
imposante gevel, gangen en trappenhuis.
Vraagprijs: EUR 925.000,- k.k.
Circa 96m2
AMSTERDAMXXXL
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ontbijten MET...

fotograaf
hans hiltermann

Onze eigen fotograaf Peter Boudestein
gaat voor het ontbijt graag langs bij een
interessante collega. Vandaag stapt hij
binnen op de Herengracht bij Hans Hiltermann, bekend om zijn bijzondere portretten. Hans heeft net een aantal succesvolle
exposities achter de rug.
Onderweg naar zijn huis krijg ik een app-je van Hans
of ik zin heb in croissants van Niemeijer en verse aardbeien.
Uiteraard heb ik dat. Eenmaal bij zijn voordeur roept Hans
vrolijk van boven dat ik twee trappen op moet. Daar krijg ik
een stevige handdruk en kijkt Hans mij met een paar pretogen
indringend aan. Later in het gesprek zal blijken dat oogcontact voor Hans van het grootste belang is.

Woordenstroom

De expositie YOU van
Hans Hiltermann is te zien
geweest in het Singer
Museum in Laren, op de
XBank in Amsterdam, de
Kunst10Daagse in Bergen
en net nog bij ‘The Stranger
Next Door’, een expositie
met curator Eva DeCarlo
in Amsterdam. Meer
informatie vind je op zijn
site hanshiltermann.nl.
Hans maakt zijn portretkunst ook in opdracht.
94

AMSTERDAMXXXL

Hans en ik kennen elkaar uit het vak. In het verleden waren
wij vaak met dezelfde klanten in de weer. We hebben het er
even kort over: die gouden tijd voor reclamefotografen. In zijn
huis is het eerste wat opvalt een enorme printer en een zo
mogelijk nog grotere lichtbak voor het beoordelen van prints.
De ramen staan wagenwijd open en geluiden van de gracht
stromen binnen. Koffie met inderdaad heerlijke croissants en
aardbeien worden op tafel gezet, en meteen begint Hans te
vertellen over zijn werk. Het is een woordenstroom die met
passie en handgebaren wordt ondersteund.
Fascinatie voor mensen

Na tien jaar in de reclamefotografie bezig te zijn geweest,
vroeg Hans zich steeds vaker af waarom hij nu eigenlijk fotograaf was geworden. En vooral: wat hij er nog meer mee
kon doen, anders dan koopgedrag beïnvloeden? Een camera
is een wonderlijk medium. Zijn fascinatie voor mensen, voor
wie we zijn, was het uitgangspunt van een onderzoek naar
beeldtaal, compositie en techniek. Vijf jaar van kijken, denken, schetsen en testen, resulteerde in 2002 in de start van zijn
portretserie YOU. Hans: ‘Ik had gevonden wat ik zocht. Por-

tretten die mensen raken.’ Nu, vele jaren en portretten later,
is de techniek verfijnd en het beeld zó realistisch dat je bijna
vergeet dat je naar een foto kijkt.
Schaduwloos licht

Ik wil graag met Hans praten over de techniek die hij gebruikt. Over het printproces, de camera en het licht. Maar
hij antwoordt dat hij dat niet zo interessant vindt. Veel liever praat hij over zijn project YOU. Hans fotografeert mensen
zoals ze zijn, zonder ook maar een enkele toevoeging, zoals
kleding, make-up, sieraden of glimlach. Allemaal ook in dezelfde positie en dezelfde uitsnede en zeker met hetzelfde,
zachte, schaduwloze licht. De persoon op de foto kijkt je recht
aan. ‘Ik zie een portret als communicatie tussen spreker en
luisteraar, tussen model en kijker. En betrek het model heel
bewust in deze gedachte. Het resultaat is een bijzondere wisselwerking. Een ontmoeting.’
Aan het eind van ons gesprek kijk ik nog even met hem
mee op zijn computer en zie hoeveel aanpassingslagen hij
nodig heeft voor een portret echt tot portretkunst wordt. Dat
zijn er erg veel. Toch even een stukje techniek gezien. Dank je,
Hans, het was ook met jou een mooie ontmoeting.
AMSTERDAMXXXL
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Michael pilarczyk:

Leef je
mooiste
leven
Het klinkt aantrekkelijk en uitdagend, maar hoe ziet
jouw mooiste leven eruit? Durf jij je hart te volgen
en je dromen waar te maken? Waarom doe je wat je
doet? En wat wil je écht? Vrijwel niemand heeft een
helder antwoord op deze vragen. Michael Pilarczyk
ontwikkelde een praktische manier om te ontdekken
hoe je mooiste leven eruitziet.
Fotografie: Ralf Czogallik

Hoe ziet jouw mooiste leven eruit?

Michael: ‘Wij wonen sinds een paar maanden aan een prachtige baai op Ibiza. Elke ochtend geniet ik daar van het uitzicht,
de zee en de stilte. Dat is nu mijn mooiste leven. Maar lange
tijd was het: wonen op een zeiljacht en reizen maken over helder water naar zonnige streken. Dat heb ik jaren gedaan, nadat ik in 2007 mijn mediabedrijf had verkocht. Was dat toeval
of geluk? Is succes toeval? Ik geloof van niet. Succes is het
resultaat van de manier waarop je denkt en de beslissingen
die je neemt. Dat is de kern van mijn nieuwe boek.’
Een beetje toeval en geluk heb je toch wel nodig?

‘Een beetje. Maar ik heb ontdekt dat toeval en geluk verrassend vaak op je pad verschijnen als je gericht en vastbesloten
op zoek bent met een concreet einddoel voor ogen. En daar zit
meestal het probleem: veel mensen hebben wel vage wensen
en ze willen, maar het ontbreekt vaak aan een helder en duidelijk doel, waardoor ze geen gerichte actie ondernemen. Stel
dat je de auto instapt en je programmeert je navigatiesysteem
met: doe maar ergens. Waar denk je dan dat je uitkomt? Met je
persoonlijke navigatiesysteem werkt het ook zo.’
Dus volgens jou is het leven maakbaar? Is dat niet
makkelijk praten? Er zijn toch ook omstandigheden
kun je niet veel aan veranderen? Of wel?

Waar heb je al deze wijsheid vandaan? Hoe wordt

‘Als het leven niet grotendeels maakbaar was, dan zou alles
toeval zijn. Geloof je daarin? Dan zal het zo zijn. Waar het om
gaat is hoe je denkt en welke betekenis je geeft aan gedachten
en gebeurtenissen. Je moet even al je vastgeroeste gedachtenpatronen en denkbeelden loslaten. Je moet inzien dat jouw
perceptie van de werkelijkheid berust op een verhaal dat je
zelf hebt bedacht, daar ben je in gaan geloven. Conditionering
heet dat, je bent het resultaat van je denkhouding, oftewel, je
mindset. Dat is een sterke overtuiging, maar het blijft een manier van denken en je denken kun je veranderen.’

een plaatjesdraaier, presentator, tv-producent en

‘Hoe conditionering werkt en hoe je denkpatronen ontstaan,
is eenvoudig uit te leggen door jezelf te vergelijken met een
nieuwe computer zonder besturingssysteem. De harde schijf
en het werkgeheugen zijn leeg. Vanaf het moment dat je tot
leven bent gewekt, worden alle indrukken van buitenaf opgeslagen. Je wordt beïnvloed door de ouders, je leraren, vrienden, meningen, media en het internet. Alle informatie die je
hoort en ziet, sla je op. Je besturingssysteem begint zichzelf
daarmee te programmeren. Het nadeel van dit proces is dat
je geen idee hebt dat je zowel juiste als onjuiste informatie
ontvangt en dat je geen onderscheid weet te maken in wat je
opslaat. Het gevolg is dat je harde schijf (je onderbewustzijn)
wordt geprogrammeerd met ontelbaar veel onjuiste gegevens.
En wat gebeurt er met een computer waarvan het besturingssysteem basisfouten bevat? Er moet een update komen. Dat is
wat ik doe met mensen, die update geven.’
We worden dus aangestuurd door ons eigen besturingssysteem?

‘Je conditionering is een mentaal programma dat vrijwel exAMSTERDAMXXXL

‘Als je een gedachte keer
op keer herhaalt, begin je
er vanzelf in te geloven’

die je beperken. Bovendien: je bent wie je bent, daar

Hoe kom je aan die vaste denkpatronen?
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clusief de controle heeft over je gedrag, over hoe je denkt, over
wat je doet, over hoe je reageert en over hoe je je voelt. Maar
dat hebben we dus niet in de gaten, totdat je daar heel bewust
mee aan de gang gaat. De gedachten waaraan jij het meeste
aandacht geeft, beïnvloeden je dagelijks leven. Wanneer je
een gedachte keer op keer herhaalt, begin je te geloven in die
gedachte. En die overheersende gedachte wordt dan een automatisme, een gewoonte, ongeacht of die gedachte goed of
slecht voor je is. Stop je gezond fruit en groente in de blender
of alcohol met ammoniak? Wordt het een gezonde smoothie
of een giftige cocktail? Het resultaat is afhankelijk van het recept en de ingrediënten. Zo werkt het ook met gedachten. Wat
je zaait zul je oogsten. Zie je gedachten als die zaadjes. Als je
de pit uit een appel in de grond stopt, zal er geen geweldige
eikenboom uit groeien. Maar uit het kleinste zaadje ontspruit
wel een boom of een struik of een plant als je het op de juiste
manier verzorgt. En andersom: een zaadje van een eikenboom
heeft de potentie om uit te groeien tot een machtige eik, maar
dat gebeurt niet als je het zaadje in een klein potje stopt zonder licht en water. Zo is het ook met onze gedachten. Alleen
als we de juiste omstandigheden creëren, kunnen we vanuit
onze gedachten groei en grootsheid laten ontstaan. Wie wil
groeien moet boven alle beperkingen uitstijgen. En dan kun je
worden wie je wilt zijn.’

zakenman van de ene op de andere dag een personal
performance teacher?

‘Daar ging een lange geschiedenis aan vooraf. Ik heb veel leermeesters gehad, onder wie een multimiljonair, een Tibetaanse
monnik en een paranormale levenscoach. Mijn grote droom
was om radio-dj te worden en dromen zijn er om waar te maken, ze komen niet vanzelf uit. Radio 538 werd een groot succes en ik leefde op dat moment ook mijn mooiste leven. Maar
passie kan opbranden en mijn liefde voor radio verwaterde
toen ik negenentwintig jaar was. Ik ging tijdelijk ‘met pensioen’ om na te denken over wat ik met de rest van mijn leven
wilde gaan doen. Die rustperiode werd echter bruut verstoord
doordat ik al mijn geld verloor op de beurs. Met een schuld
van bijna twee miljoen had ik ineens een onverwacht nieuw
doel en een uitdaging. Gelukkig ontmoette ik mijn zakelijk
mentor Dan Peña (de multimiljonair, red.) en hij leerde me
wat ik nodig had om succesvol te gaan ondernemen. Een paar
jaar later, na nog enkele hobbels en tegenslagen, verkocht ik
mijn bedrijf maar ik was ook opgebrand. Tweeëntwintig jaar
had ik met ziel en zaligheid keihard gewerkt. En ineens was
ik er klaar mee.’
Toen ben je vertrokken om veertig maanden over de
Middellandse Zee te zeilen. Wat heeft die periode op
zee met je gedaan?

‘Het bracht me heldere inzichten. Ik was wel de baas over
mijn boot, maar ik kon de omstandigheden niet veranderen.
Te veel wind, te hoge golven, te lange donkere nachten. Ik
had alleen controle over hoe ik omging met die situaties. Als
je in het leven ergens wilt komen moet je bereid zijn overstag
te gaan. En je hebt een bestemming nodig, anders weet je niet

waar je naartoe gaat. Maar vergeet onderweg niet te genieten
van de reis: de reis is je bestemming. En die nieuwe inzichten
plus een nieuwe passie brachten me bij wat ik nu doe: mensen
begeleiden bij hun zakelijke en persoonlijke succes.’
Wat is het recept voor een gelukkig en succesvol
bestaan?

‘Doe wat je écht leuk vindt en wordt daar heel goed in. Dat
klinkt misschien te simpel, maar juist die eenvoud kenmerkt
veel succesvolle mensen. Geluk zit in eenvoud. Succes is het
resultaat van vindingrijkheid, discipline, doorzettingsvermogen en geloof: mindset.
Voldoening en geluk komen voort uit de ontdekking van
het mysterie van het leven. Je kunt in de uiterlijke wereld veel
geld bezitten en indruk op anderen maken door je levensstijl,
van binnen zul je triest en ongelukkig zijn als je je niet verdiept om het ware leven te begrijpen. Je bewust zijn van wat
er in je innerlijke wereld gebeurt is de sleutel tot geluk en die
sleutel geeft ook toegang tot innerlijke rust en vrijheid. Als je
werkelijk geluk wilt ervaren, maar ook als je een succes wilt
maken van jezelf, is het nodig om de werking van je geest en
je denkpatronen te begrijpen. De tijd tikt. Je toekomst wordt
elke dag korter. Dit leven heeft een deadline. Niet dat je elk
moment bezig moet zijn met je sterfelijkheid, maar je tijd hier
is te kort om te lijden, om geleefd te worden door stress en om
niet te genieten van alle mooie dingen. De wereld waarin we
leven is een prachtige speeltuin waarin alles mogelijk is. Maar
we zijn hier niet voor eeuwig. Geniet van je tijd. Het enige
wat je moet doen, is beslissen wat je doet met de tijd die je is
gegeven. Het leven is maakbaar voor wie daarin gelooft.’

Win het nieuwe boek
van Michael Pilarczyk
De strategie van Michael Pilarczyk staat beschreven in zijn
nieuwe boek Master Your
Mindset – Leef Je Mooiste
Leven. Het is vanaf 8 november verkrijgbaar in de winkel
of online. Amsterdam XXXL
mag drie gesigneerde
boeken weggeven. Wil jij
kans maken op één van deze
exemplaren? Mail dan naar
info@amsterdamxxxl.nl en
vertel ons hoe jouw mooiste
leven eruit zou zien.
De winnaar wordt bekendgemaakt op onze website en
Facebookpagina. Wie weet
win jij zijn boek en volg je

Michael Pilarczyk geeft regelmatig een (online) masterclass.

jouw dromen!

Ga voor meer informatie naar www.michaelpilarczyk.com
AMSTERDAMXXXL
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Masters of LXRY is het meest prestigieuze premium lifestyle event van Europa, waar grote namen en
talenten zich presenteren op 35.000 m2. De beurs toont de wereld van kunst, design, auto’s, boten,
interieur, fotografie, fashion, gastronomie, juwelen, horloges en nog veel meer. De vijftiende editie is
de grootste uit de geschiedenis van Masters of LXRY.

8 T/M 12 D E C E M B E R 20 1 6 | A M S TE R DA M R A I
LXRY.NL
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MASTERS OF LXRY 2016 – AN ANNIVERSARY EDITION

Masters of LXRY viert feest
van 8 t/m 12 december
Al vijftien jaar de grootste luxebeurs van Europa
In 2002 opende de allereerste editie van Masters of LXRY haar

Masters of LXRY. Kortom: LXRY Expo is de ultieme ‘trip down a very LXRY

deuren, toen nog in de Passenger Terminal Amsterdam. In de jaren die

memory lane’.

OMEGA. Nergens kunnen horlogeliefhebbers hun hart beter ophalen dan

Gerschtanowitz zijn ‘eigen’ LXRY Magazine presenteren: “Een eer om te

tijdens Masters of LXRY.

doen, omdat ik LXRY het mooiste blad van Nederland vindt, met een eigen

‘Amsterdam is Beautiful’, zo heet de nieuwe collectie kunstwerken van

Zaterdagavond pakken tientallen relaties uit met bijzondere borrels en

eerste keer zal er in Amsterdam een nieuwe serie van kunstwerken te zien

smart events, waaronder Jaguar Land Rover Night. Op de catwalk bepaalt

zijn van deze wereldberoemde kunstenaar. Mr Brainwash staat ook bekend

zaterdag Ronald Kolk de mode en zondag is het ‘Addy van den Kromme-

om zijn rol in de geroemde cult documentaire: Exit Through the Gift Shop,

nacker Dag’, met maar liefst twee shows! Zo zullen bezoekers van Masters

geregisseerd door Banksy.

of LXRY elke dag spraakmakende modeshows beleven.

Voor de eerste keer toont de Europese beroemde kunstenaar Marco
Mehn zijn kunstcollectie in Amsterdam.

De evolutie van het merk Masters of LXRY loopt synchroon met de,

En er zijn nog veel meer primeurs: de grensverleggende auto’s van

nerend en uniek. Nu, vijftien jaar later, is het nog net zo spraakmakend

noem het, democratisering van luxe. Kwaliteit, ambacht en innovatie zijn

Land Rover zijn ook dit jaar weer volop aanwezig. Neem de nieuwe Dis-

en prestigieus. Masters of LXRY: dé plek waar alle grote namen uit de we-

meer en meer haalbaar geworden voor een steeds groter publiek. Grenzen

covery, die op Masters of LXRY zijn Nederlandse première beleeft. Ook de

reld van kunst, interieur, design, gastronomie, juwelen, horloges, reizen,

vervagen, de wereld wordt kleiner, dromen makkelijker realiseerbaar. Mas-

nieuwe Range Rover Evoque Convertible is te bewonderen.

boten en auto’s samenkomen. Het event geniet bekendheid over de hele

ters of LXRY groeide mee en werd door de jaren heen steeds invloedrijker.

Lexus heeft op Masters of LXRY de publiekspremière van de gloed-

wereld: van de The New York Times tot Le Monde, CNN, BBC, ZDF en The

Want: deelnemen aan Masters of LXRY betekent een benchmark voor kwali-

nieuwe Lexus LC 500h. Wereldprimeur hierbij is de state-of-the-art Multi

Moscow Times, geen beurs is in zo veel krantenkolommen beschreven en

teit, voor een verwezenlijking van pure luxe en authenticiteit. De nieuwste

Stage Hybrid drivetrain.

in zo veel televisiereportages belicht als Masters of LXRY. Dit jaar viert de

trends en mogelijkheden op het gebied van internationale kunst, design

De nieuwe Porsche Panamera combineert de prestaties van een sport-

beurs een jubileumeditie, en dat wordt tevens de allergrootste editie ooit

en interieur vind je op Masters of LXRY, waar in vijf dagen tijd meer dan

wagen met het comfort van een limousine en zal tijdens Masters of LXRY

in het bestaan van Masters of LXRY, met meer dan 35.000 vierkante meter

45.000 bezoekers op afkomen. Hier maak je kennis met de laatste ontwik-

voor het eerst aan het grote publiek worden getoond.

beursoppervlakte, waar bijna 400 bedrijven en merken zich aan een groot

kelingen op het gebied van beauty & health, loop je binnen in volledig

BMW bestaat 100 jaar. Nieuwe technologieën en modellen volgen el-

en internationaal publiek presenteren. Een publiek dat op de beursvloer

ingerichte villa’s, maak je kennis met de meest exclusieve projecten. Alle

kaar in hoog tempo op. Hoewel de wereldpremière volgend jaar van start

kan genieten van heerlijk eten en drinken in een keur aan geweldige res-

grote luxe automerken showen hun mooiste bolides, de meest vooraan-

gaat, geeft BMW Group Nederland tijdens Masters of LXRY een sneak pre-

taurants en bars, van bijzonder live entertainment op de vele podia, van

staande kunstgaleries zijn vertegenwoordigd.

view. Een unieke mogelijkheid om in een vroeg stadium kennis te maken

Steeds meer vraag naar gastronomie heeft Masters of LXRY ertoe gebracht om maar liefst twaalf restaurants en food&wine bars te bouwen. Op
de beursvloer kun je lunchen en dineren met familie, vrienden of zakenrelaties in een feestelijke ambiance.
Zorg dat je erbij bent op Masters of LXRY 2016. De naam zegt het
al: ‘Masters’ zijn de deelnemers, ‘LXRY’ hun speelveld. Entreekaarten zijn te bestellen op LXRY.NL

met de zevende generatie van de nieuwe BMW.

Dat alles in een omgeving van prachtig ontworpen stands en met een ge-

Primeurs op de beurs

heel vernieuwde ambiance: het moderne Elicium Centre, dat dit jaar voor

Vorig jaar presenteerde Gassan de allergrootste stand in de historie. Dat

jr., die met zijn tendersloep Waterdream de speciale gelimiteerde editie van

het eerst het decor vormt van een prachtig en statig entree.

is inmiddels alweer achterhaald, want dit jaar presenteert het beste fami-

de Waterdream s-850 op Masters of LXRY presenteert.

Deze jubileumeditie heeft een koninklijke touch dankzij Prins B
 ernhard

Ter ere van het 15-jarig jubileum wordt in het nieuwe Elicium de en-

liebedrijf van Nederland de mooiste merken op het gebied van horloges

tree als de LXRY Expo ingericht; een groots opgezette moderne expositie

en juwelen op méér dan 1.100 vierkante meter. En zoals men gewend is,

Party’s en gastronomie

met de mooiste beelden van de afgelopen 15 jaar, met alle primeurs door

komt Gassan met een groot aantal spraakmakende primeurs. En het is de

Elk jaar wordt Masters of LXRY spectaculair geopend tijdens de VIP-Night,

de jaren heen, de media over de luxe beurs, met de haute couture op de

enige plek waar Gassan de allergrootste horlogecollectie van Europa pre-

dé party van het jaar. De avond zit vol verrassingen, bijzondere gasten,

rode loper van 2002 tot nu en met alle special editions ooit gemaakt voor

senteert: unieke stukken van wereldmerken als Rolex, Jaeger-LeCoultre en

muziek, dans, bites & bubbles. Tijdens de feestelijke opening zal Winston

AMSTERDAMXXXL

stem en werkelijk geweldige fotografie.”

Mr. Brainwash die Wanrooij Gallery presenteert op Masters of LXRY. Voor de

volgden zou het uitgroeien tot de grootste luxebeurs van Europa. Impo-

unieke primeurs en collecties, van kunst en modeshows van topdesigners.
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lifestyle

go get it

voor thuis
productie:

Sander van der Heide

OFFICIAL FERRARI DEALER

Kroymans
Sportief, elegant en veelzijdig
Ontdek de California T, de elegante spider die sportiviteit en veelzijdigheid combineert
met het rijplezier van een Ferrari.
Nu verkrijgbaar met het nieuwe Handling Speciale pakket, ontwikkeld voor rijders
die op zoek zijn naar een nog sportievere rijbeleving. En, zoals elke nieuwe Ferrari
standaard met zeven jaar gratis onderhoud.
U bent van harte welkom om kennis te maken met de California T.
Kroymans Automotive BV
Soestdijkerstraatweg 64
1213 XE HILVERSUM

1. Slimme warmte Deze programmeerbare thermostaat is ook nog zelflerend: hij zorgt voor warmte als je thuis bent en bespaart energie wanneer je weg bent.
Met Apple Homekit-ondersteuning. Honeywell Lyric T6, € 199, www.honeywell.com 2. Schone lucht Het hele jaar door verwarmen en verkoelen met gereinigde
lucht. Reageert op de luchtkwaliteit in je huis, geeft informatie door via een app en is zo ook te bedienen. Dyson Pure Hot+Cool, € 599, www.dyson.nl 3. Draaien

maar Een grote draadloze draaiknop waarmee je via draaibewegingen in de lucht alles in je huis kunt bedienen, zolang er maar een afstandsbediening bij hoort.
Tel.: +31 (0)35 646 22 20
Fax: +31 (0)35 646 22 39
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CO2-uitstoot: 251 g/km. Gecombineerd verbruik: 10,5 l/100 km.

ferrari@kroymans.nl
www.hilversum.ferraridealers.com

Spinremote, € 99, www.spinremote.nl

4. Beam it up Elke gloeilampfitting is met Beam om te toveren in een projector met ingebouwde Android computer. Ook

te gebruiken als LED-lamp. Beam, € 499, www.beamlabsinc.com
AMSTERDAMXXXL
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XXXL Agenda
Niks missen? Check dan nog even onze
agenda met alle evenementen als het gaat

26 - 27 november 2016

20 t/m 27 november 2016

Van Werknemer naar

PAN Amsterdam

Ondernemer

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

Beurs voor kunst, design en antiek.

Een seminar waar beginnende,

Bekijk het aanbod van 125 galeris-

ambitieuze ondernemers

ten, antiquairs en kunsthandelaren.

advies kunnen inwinnen. Er
zullen topondernemers spreken,

24 t/m 26 november 2016

en het is tevens mogelijk om

Achieving the unimagined

hen te ontmoeten.

RAI Amsterdam
Internationaal bekende sprekers

27 november 2016 (om 15 uur)

laten zien hoe je succesvol kunt

Visioni ed Estasi

zijn op het persoonlijke, zakelijke,

Muziekgebouw aan ‘t IJ

financiële en gezondheidsvlak.

Componist Wim Henderickx laat

24 t/m 27 november 2016

amateurkoren en professionele
koren met elkaar in dialoog treden.

Amsterdam Art Weekend

feb jan

NOVEMBER

dec

nov

om luxe, succes, sport, kunst en food.

DECEMBER

15 dec. 2016 t/m 8 jan. 2017

1 december 2016

Illuminade wandelroute

14 -15 januari 2017

Lovedance

(Amsterdam Light Festival)

Amsterdamse Hotelnacht

Paradiso

Een wandelroute langs de licht-

Zo’n 40 tophotels bieden hun

In verband met Wereld Aids Dag:

kunstwerken.

kamers met korting aan. Daarnaast

benefietfeest om geld in te zamelen voor het Aids Fonds.

organiseren zij het hele week-

17 december 2016
Valhalla

1 dec. 2016 t/m 22 jan. 2017

RAI Amsterdam

Amsterdam Light Festival

De vijfde editie van ‘The most

De Amsterdamse binnenstad en de

incredible night circus in the

grachten worden in de schijnwer-

Netherlands’.

pers gezet. Internationale kunste27 t/m 30 december 2016

werken.

This Art Fair
Beurs van Berlage

1 dec. 2016 t/m 21 jan. 2017

Een beurs waar getalenteerde

Water Colors Cruise – Lovers

artiesten hun werken tonen en

Canal Cruise (Amsterdam Light

verkopen en waar beginnende en

Festival)

ervaren kunstkopers hun slag kun-

Circa dertig galerieën organiseren

Geniet in een verwarmde, comforta-

nen slaan.

speciale tentoonstellingen, lezin-

bele boot van de lichtkunstwerken.

gen en performances.

end allerlei evenementen, zoals
speciale diners, cocktail en rooftop
party’s.
26 t/m 29 januari 2017
Jumping Amsterdam
RAI Amsterdam

naars maken prachtige lichtkunst-

Kunsten

Rijksacademie van Beeldende

JANUARI

Topsport gecombineerd met
entertainment. De wereldwijde top
uit de dressuur- en springsport
komt bij elkaar.

februari
19 februari 2017

28 t/m 31 december 2016

PAC Festival

8 t/m 12 december 2016

Disney on Ice 2016 ‘100

25 november 2016

Masters of LXRY

Years of Magic’

Beleggersfair

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

RAI Amsterdam

The 15th anniversary edition: met

Een spectaculaire familieshow met

Voor zowel de gevorderde als de

de nieuwste auto’s, laatste reis- en

meer dan 50 Disney figuren.

beginnende belegger: snelcursus-

interieurtrends, modeshows, kun-

sen, masterclasses, live trading en

sten van chef-koks en exclusieve

29 december 2016

tips.

lanceringen. Vijf dagen volledig in

Gym Gala: A Touch of Gold

Voor chocoladeliefhebbers: kom

het teken van luxe.

Ziggo Dome

alles te weten over de herkomst,

25 t/m 27 november 2016
Meesterlijk

15 t/m 18 december 2016

Westergasfabriek

Notenkraker on Ice

Een combinatie van design, toege-

RAI Amsterdam

paste kunst en food: smaakvol en

Het verhaal van de Notenkraker is

inspirerend.

een kerstklassieker en dit jaar voor

Pathé Tuschinski
Bij dit festival worden er vijf bijzondere voorpremières getoond.
25 - 26 februari 2017
Chocoa Festival
Beurs van Berlage

Een combinatie van topsport, show

productie en smaak van chocolade.

en entertainment.

Met proeverijen en workshops.

het eerst op het ijs te aanschouwen.

24 nov
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29 dec

25 nov

20 nov

8 dec

25 feb
AMSTERDAMXXXL

105

colofon nr.1-2016

Coverfoto: Peter Boudestein

Hoofdredactie
Jimena Rico
Mark Teurlings
Artdirection & vormgeving
Saskia Geleedts
Fotografie
Peter Boudestein, Edwin Smulders
Coördinatie & eindredactie
Helmke van Geel

Make My Event brengt aantrekkelijke service terug in Nederland! Wij beschikken over
een selectief bestand van representatieve, hardwerkende en hoogopgeleide mede-

Aan dit nummer werkten mee:

werkers die voor zeer uiteenlopende werkzaamheden kunnen worden ingezet. Of u

CARROS Magazine, Robbert-Jan Ciggaar,

nu op zoek bent naar goed getrainde saleskanjers, proactieve cateringmedewerkers

Hans Cornelissen, Max Dekker,
Kim Feenstra, Menno Lammertsma,

of enthousiaste hosts en hostesses, bij Make My Event bent u aan het juiste adres!

Lieke van Lexmond, Sander van der Heide,
Jolanda Oskam, Suus Ruis, June Sier,
Kelly Weekers, Mark Zegeling.
Advertentie-exploitatie
info@amsterdamxxxl.nl

www.makemyevent.nl
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