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ijdens een bescheiden jog g i ng bij
valavond op het strand van De Panne
waren nog de restanten te bewonderen
va n een z on n ig dag je aa n z ee: k u i lt jes,
k a na a lt je s , z a nd k a steelt je s of schat t ige
constructies die daarvoor moesten doorgaan,
hartjes of opschriften die met veel liefde in
het zand waren gekerfd... Je kon er het intense
werkplezier van de jonge makers bij voorstellen.
Wie herinnert zich niet de eindeloos lijkende,
heerlijke zomerdagen op het strand als kind?
Ik ontweek de hartveroverende strandwerkjes
zorgvuldig, om ze toch nog even in hun glorie
te laten voortbestaan. Maar met hoeveel passie
en overgave ze ook waren gemaakt, ze waren
allen gedoemd om wat later te verdwijnen door
het water van de zee, gehoorzamend aan de
natuurwetten van eb en vloed. Het wassende
water staat symbool voor de vergankelijkheid
van het leven. Uit deze diepzinnige stroom
van gedachten werd ik abrupt verlost door
een achter mijn rug aanstormende meute
van fanatieke strandjoggers, die me met hun
veel steviger tempo meedogenloos opslokten.
Fi losof ische over peinzingen maa k ten
snel plaats voor pra ktische over wegingen
om redelijk ongemerkt uit dit peloton te
verdwijnen.

Bart Lamers (1967): Als auteur,
redacteur en copywriter vergast deze
Herentalsenaar ons in elke Bello op een
intimistische column, met een eigen
kijk op de wereld en een fijne neus
voor couleur locale die hij op
empathische manier beschrijft…
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Toch zijn het strand en de zeedijk de ideale
plaatsen om over het leven te mijmeren.
Je bent er immers getuige van een bonte
passage. Likkend aan een ijsje, f lanerend op
een vouwfiets, verwoed trappend in een gocart
of joelend in het lunapark heeft iedereen iets
kinderlijk onschuldigs. Je lijkt er opnieuw
te verdwalen in je jeugd, die van eindeloze
zomers en onbekommerd plezier. En toch
doet de tand des tijds zijn werk. Die gedachte
overvalt me vaak op een terrasje, toekijkend
op families die over de dijk wandelen. Zullen
de opa’s en oma’s, die hun kleinkinderen nu
nog toeroepen en zelfs wat houterig maar
enthousiast achterna huppelen, er volgend
jaar nog bij zijn? Of over drie, vier of vijf
jaar? Flaneren de slungelachtige pubers, die
nu ongeïnteresseerd en in zichzelf gekeerd
achter hun ouders aan sjokken, hier binnen
een paar jaar parmantig met hun geliefde? Hoe
het dan ondertussen met jezelf gesteld is, is
het laatste dat bij je opkomt. Voor het zover
is, neem ik een fikse teug van m’n Rodenbach
en pel ik ijverig de bijhorende garnaaltjes. Om
te eindigen met een boodschap: laat aan de
kathedraal of het Eilandje in Antwerpen
of op het terras van je stamcafé in
je dor p je B ol le k e n ie t m i nd e r
smaken door de gedachten aan de
vergankelijkheid van het leven!
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DE ZIN
EN ONZIN
VAN 5G
We weten het tegenwoordig beter dan
ooit: nieuwe technologieën en recente
ontwikkelingen die zelfs wetenschappers eerst nog moeten bestuderen
voor ze er voldoende zinnigs over
kunnen zeggen, zorgen vaak voor een
explosie aan samenzweringstheorieen. Dat die gemakkelijk weerlegbaar
zijn, doet daarbij niet ter zake.
De combinatie van cognitieve dissonantie (hoe
meer tijd en moeite men heeft geïnvesteerd in
iets, hoe meer men bereid is om duidelijk tegenbewijs met allerlei onlogische gedachtenkronkels te weerleggen), het sociaal dilemma
(in een poging de eigen winst te maximaliseren, doet men de winst van de groep teniet),
bevestigingsvooroordeel (men gaat op zoek
naar informatie die de eigen mening lijkt te
bevestigen en rukt die ook vaak uit de juiste
context) en het dunning-krugereffect (waarbij
incompetente mensen hun eigen capaciteiten
hoger inschatten dan ze eigenlijk zijn) zorgt er
doorgaans voor dat mensen die geloven in
wilde theorieën niet meer in staat zijn om feiten aan te nemen en hun eigen mening meer
gewicht geven dan wetenschappelijke
hypothesen die niet zijn gefalsifieerd. De
wilde theorieën worden bovendien vaak
gevoed vanuit extreemrechtse kant, het
Russische desinformatieapparaat en de
alternatieve gezondheidsindustrie. Het is
meteen de reden waarom veel mensen
een haast reflexmatige aversie voelen
voor het nieuwe telecomnetwerk, ‘5G’…
maar wat weten we daar nu eigenlijk
écht over?

SCHRIK VOOR RADIATIE
Angst voor mobiele telefoontechnologie is niet nieuw: dokters praatten al in
1903 over ‘radiofobie’ en nadat er in de
jaren zeventig een enorme polemiek
rond microgolven en telefoonkabels
losbarstte, beweerden tegenstanders
van 2G-technologie een twintigtal jaar
later al dat gsm’s kanker kunnen veroorzaken. Ook de al voormelde cognitieve
dissonantie kwam om de hoek kijken,
want omdat er een gebrek aan bewijs
was voor die stelling, beweerden de opponenten van de technologie natuurlijk
10 BELLO LIFEstyle magazine

dat men het relevante onderzoek in de
doofpot had gestoken. Dat gebeurt overigens vaak met samenzweringstechnologieën: ze zijn zelfsluitend en niet-falsifieerbaar. Het gebrek aan bewijs wordt
daarbij – ironisch genoeg – gezien als
bewijs dat het eigenlijke bewijsmateriaal
geheim wordt gehouden.
In januari 2020 was het de beurt aan
5G, nadat er op de Franse samenzweringswebsite Les moutons enragés een
artikel verscheen waarin werd gepostuleerd dat 5G-technologie COVID-19 had
veroorzaakt. Het resultaat was dat er
nauwelijks 3 maanden later wereldwijd
verschillende gsm-masten werd kapot
gemaakt door complotdenkers.
Helaas speelde ook de Belgische pers
even een zeer pijnlijke rol in het propageren van de onzin rond 5G toen Het
Laatste Nieuws een interview publiceerde waarin een huisarts ook al beweerde
dat er een verband tussen 5G en het
coronavirus kon zijn. De redactie merkte
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snel op dat er een hoop gelul in de krant was
verschenen en haalde het artikel al na enkele uren van de website, maar het kwaad was
al geschied: de theorie had zich verspreid
en was al te vinden op verschillende (veelal
Engelstalige) Facebookpagina’s… en natuurlijk
werd het verwijderen van het oorspronkelijke
artikel gezien als wegmoffelen van bewijsmateriaal, terwijl het natuurlijk gewoon om een
rechtzetting van de feiten ging.
Het hek was van de dam, ondanks het feit
dat The New York Times de 5G-hysterie kon
traceren naar fysicus Bill Curry uit Florida. Die
had foutief onderzoek gepubliceerd waaruit
zou moeten blijken dat een hogere radiogolffrequentie tot weefselschade in de hersenen
leidt… maar daarbij vergat te vermelden dat
de huid en de schedel het brein daartegen
beschermen. Het Russische tv-netwerk RT zag
meteen een mogelijkheid om ons westerlingen wat angst aan te jagen en Alex Jones, de
stichter van het extreemrechtse en xenofobische Infowars, begon op zijn netwerk zelfs ‘5G
Kills’ T-shirts te verkopen.
Het toonaangevende The Conversation ontdekte dat ook Twitter een belangrijke bron van
de misinformatie rond 5G was: vanuit account
@5gcoronavirus19 werden er op zeven dagen
maar liefst 303 tweets die het vermeende complot vermeldden de ether in gestuurd. Tussen
27 maart en 4 april 2020 bestond het netwerk
rond de hashtag #5GCoronavirus hashtag al
uit maar liefst 10.140 tweets (waaronder 1.938
vermeldingen, 4.003 retweets, 759 vermeldingen in die retweets, 1.110 antwoorden en
2.328 individuele tweets). Dat de toenmalige
Amerikaanse president Donald Trump daar
vaak in werd getagd en daardoor mee de misinformatie voedde (zelfs zonder er zélf over te
tweeten), zorgde er mee voor dat maar liefst
34,8% van de Twittergebruikers de bij de haren
gerukte theorieën begonnen te geloven.

Voor de lachers onder onze lezers hier enkele
van de complotbeweringen rond 5G:
• Er werd een ‘5G-wet doorgevoerd terwijl iedereen was afgeleid’ door de
coronapandemie.
• Er circuleert een lijst van 20 symptomen die
verband houden met blootstelling aan 5G.
• Er is een verband tussen Delta (een bedrijf
binnen de 5G-sector) en de deltavariant van
SARS-CoV-2.

• De viruspandemie is fake en werd bedacht om de wereldwijde uitbraak van het
5G-syndroom te verbergen.
• De elektromagnetische straling van draadloze technologieën, waaronder (en vooral)
5G, kan dezelfde symptomen veroorzaken
als COVID-19.
• Er zitten nanodeeltjes in het COVID-19-vaccin
waarmee je kunt gelokaliseerd worden via
het 5G-netwerk.
• Er zou een video circuleren waarop te zien
is dat Chinezen hun 5G-zendmasten aan het
vernietigen zijn omdat ze weten dat die coronasymptomen veroorzaken.
• Mensen met het COVID-19 vaccin worden ‘in
real time’ gevolgd via het 5G-netwerk, en al
die gegevens kunnen worden gehackt.
• 5G doodt vogels.
• ‘Hydroxychloroquine geneest COVID-19. Het
toeval wil dat dit de behandeling is die gebruikt wordt voor stralingsziekte!’
• ‘Dit gaat allemaal over een inentingsbewijs
waarbij ze je een nationale ID geven, en dan
kan de AI je volgen.’
• 5G-technologie doodt mensen met onderliggende medische aandoeningen.
Het zijn natuurlijk allemaal beweringen die al
met een absolute zekerheid weerlegd zijn…
maar wat is 5G dan eigenlijk wel?
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DE VOLGENDE ‘G’
De ‘G’ in ‘5G’ staat voor een generatie, in dit geval dus de vijfde. Het is dus de logische nieuwe
evolutie van de mobiele netwerken. Dat ging
ongeveer zo:
Eerste generatie - 1G
Jaren 1980: 1G leverde analoge spraak. Alles
draaide rond de stem, zoals kunnen telefoneren in de auto of terwijl je niet thuis was.
Snelheid: 2,4 kilobytes per seconde (Kbps)
Tweede generatie - 2G
Begin jaren 1990: 2G introduceerde digitale
spraak (CDMA- Code Division Multiple Access).
Dit was de eerste keer dat er een laag werd
toegevoegd die toeliet om korte berichten te
sturen.
Snelheid: 50 kilobytes per seconde
Derde generatie - 3G
Begin jaren 2000: 3G bracht mobiele data
(CDMA2000). Ze leverde de kernnetwerksnelheden die nodig waren om smartphones te
kunnen lanceren.
Snelheid: 2 megabytes per seconde (Mbps)
Vierde generatie - 4G LTE
De jaren 2010: 4G LTE luidde het tijdperk van
mobiele breedband in. Dit gaf ons datatransfersnelheden waarmee video kan bekeken
worden met minimale buffering. Ook de vele
geconnecteerde apparaten en diensten waar
we tegenwoordig van afhangen hebben 4G
nodig om te kunnen werken.
Snelheid: 100 megabytes per seconde
14 BELLO LIFEstyle magazine

Vijfde generatie – 5G NR
De jaren 2020: 5G NR (waarbij ‘NR’ staat voor
‘New Radio’) is een nieuwe luchtinterface
die de wereldwijde standaard voor 3GPP
5G-netwerken moet worden.
Snelheid: 20 gigabytes per seconde
Net zoals andere telecomnetwerken, gebruikt
5G dus radiofrequenties, maar dat kan nu op
eender wélke frequentie – zowel op de lage
als op de middelste en de hoge bandfrequenties. De standaardsnelheid ligt daardoor zo’n
10 keer hoger dan bij de middelste banden
van 4G LTE.

DE VOORDELEN VAN 5G
De twee belangrijkste voordelen van 5G
zijn gemakkelijk op te sommen: veel hogere snelheden en lagere latentietijden. Die
zorgen voor een responsievere ervaring: je
kunt veel sneller films of series downloaden,
er is bijna geen merkbare vertraging meer bij
het videochatten, er zijn veel minder onderbrekingen mogelijk, het is gemakkelijker om
meerdere apparaten te koppelen, jouw games
zullen nog vlugger kunnen starten en ook de
games zelf zien er soepeler uit. De streamsnelheid is immers exponentieel toegenomen.
De evolutie zal er niet enkel voor zorgen dat
onze huidige manier van communiceren,
downloaden en uploaden een enorme stap
vooruit kent, maar ook veel meer innovaties
mogelijk maken. Dat die nodig zijn, wordt
duidelijk als we naar het ‘Internet of Things’

gaan kijken – het idee dat (thuis)apparaten
met elkaar en met het internet verbonden
zijn. Momenteel zijn er wereldwijd zo’n 13,8
miljard apparaten in gebruik die deel uitmaken van het IoT, maar de verwachting is dat dit
aantal tegen 2025 naar maar liefst 30,9 miljard
zal gestegen zijn.
Dat er nieuwe dingen uit 5G zullen geboren
worden die we nu nog nauwelijks kunnen
inbeelden, staat vast. Bovendien laat het
nieuwe netwerk natuurlijk ook toe om allerlei
aspecten van de industrie te verbeteren, van
schermresolutie tot graphics, driedimensionaal beeld, virtual reality en veel meer. Dit
soort ontwikkelingen werden ook pas een
poosje na de introductie van 4G-smartphones
in 2010 pas duidelijk; zo werd Snapchat pas
beschikbaar in 2012, werd Uber wereldwijd
bekend in 2013 en duurde het tot datzelfde
jaar voor we met z’n allen begonnen te videocallen (en te sexten mét video, met een
explosie aan dankbare oplichters tot gevolg
– elke technologie kan natuurlijk ook misbruikt worden). Finse wetenschappers denken
dat het nog tot 2027 kan duren voor we de
nieuwste robots, smart objecten en augmented reality die we werden beloofd écht zullen
doorbreken.
Een paar voorbeelden? Wel, Verizon heeft
recentelijk 5G gebruikt om gebruikers toe te
laten een NFL-wedstrijd vanuit zeven verschillende camerahoeken te zien (waarbij ze naar
hartenlust kunnen switchen), terwijl Bell in
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Canada tientallen camera’s rondom een hockeyveld heeft geplaatst om de actie vanuit de
volledige 360 graden te kunnen volgen.
Het mag duidelijk zijn: ook op afstand bediende robots en zelfrijdende auto’s gaan
veel efficiënter worden. Dat autonome voertuigen (veel beter) in staat zullen zijn om te
interageren met verkeerslichten, smart wegen
en andere weggebruikers, en dat ze een groot

Wie schrik heeft voor het verdwijnen van heel
wat jobs: dat gebeurt bij bijna elke technologische revolutie. Meestal vindt er vooral een
verschuiving naar andere sectoren plaats, maar
er optimistische futuristen als Maxim Jago, de
stichter van The Creativity Conference en met
meer dan 2.300 instructiefilmpjes een van de
topinstructeurs van Adobe en Avid, verwachten ook de doorbraak van het basisinkomen.

Belgium, Proximus en (volgens De Tijd) ook
Citymesh, wat betekent dat er wellicht nog
een vijfde provider zal bijkomen die over 5G
mag beschikken.

deel van hun processorsnelheid zullen kunnen afleiden van grotere, vlakbij gelegen computers, zal botsingen haast onmogelijk maken
en ook een complete revolutie ontketenen
binnen onze transportsector (tenminste, als
onze regeringen mee willen, maar daarover
later). Zo rijden er in Toronto al bezorgrobots
van Tiny Mile rond die de bestellingen via
het 5G-netwerk van Bell naadloos aan huis
leveren.

WAAROM HEBBEN WE DE SPRONG NOG
NIET GEMERKT?

telecomlandschap tijdens de zomer in ons
land zal veranderen, maar we verwachten een
bikkelharde concurrentiestrijd. Benieuwd wie
er het meeste van zal profiteren!
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In Belgenland was Proximus de eerste om
effectief op de 5G-wagen te springen, maar
we surfen voorlopig dus vooral op het
4G-netwerk. Onze 5G-apparaten kunnen dat
15 tot 50% sneller, maar dat is natuurlijk maar
een fractie van de tien keer hogere snelheden
die we gaan krijgen wanneer we daadwerkelijk gebruik zullen kunnen maken van de
volledige 5G-capaciteiten.
De toekomst staat voor de deur en wie niet
mee is, riskeert over 10 jaar heel wat vertraging op te lopen. Zeg dat wij het gezegd
hebben.

Tekst: Dirk Vandereyken

Zelfrijdende wagens moeten bijna onmiddellijk zeer kleine datapakketjes met elkaar en
met het verkeersnetwerk kunnen uitwisselen.
Omdat de latentietijd van 5G onder de milliseconde ligt (licht schiet op 1 milliseconde
nog steeds ‘maar’ 300 kilometer ver), zal dat de
veiligheid op onze wegen enorm verhogen,
met véél minder verkeersdoden tot gevolg.

Ondanks het feit dat er al heel wat
5G-apparaten beschikbaar zijn, is de sprong
naar de nieuwe technologie nog niet voor
iedereen even duidelijk geweest. Dat komt
vooral omdat de netwerken die volledige 5G
toelaten nog niet overal beschikbaar zijn. In
België liep het uitrollen van het 5G-netwerk
jarenlange vertragingen op – niet zozeer
omwille van de coronapandemie, maar wel
omdat de federale regering met de deelstaten overhoop lag over hoe de opbrengsten van de licenties (wellicht ongeveer 800
miljoen euro) moeten verdeeld worden.
Uiteindelijk werd er beslist om in juni 2022
vijf Belgische providers te laten meedoen
aan een 5G-frequentieverdeling. Dat worden
hoogstwaarschijnlijk Telenet/Base, Orange

Het gaat allemaal om het spectrum gelegen
in de 700 MHz, 900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz,
2100 MHz en de 3400-3800 MHz frequentiebanden – wij zijn alvast benieuwd hoe het
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DE HORIZONTEN
VAN RIVAGES DU MONDE

2023 wordt gekenmerkt door een
aanbod gericht op de top van het
cruiseassortiment. Met een steeds
luxueuzer wordende vloot mag
Rivages du Monde trots zijn de
mooiste schepen, overal ter wereld, te
kunnen charteren. Op het programma
staan gevarieerde aanlegplaatsen en
excursies die u wegbrengen van de
gebaande paden, maar u wel laten
kennismaken met de hoogtepunten
van elke bestemming. En dan is er
ook nog hetgeen ons écht succesvol
maakt: het culturele aspect van
onze programma’s, de gezelligheid
aan boord van onze kleinschalige
schepen en een Nederlandstalig team
dat steeds tot uw dienst staat.
Tot binnenkort om samen te varen, te
beleven en te dromen!
© Holger Leue / www.leue-photo.com
Expeditie-cruiseschip World Voyager, met Mount Pico vulkaan in de verte, Lajes do Pico, Pico eiland, Azoren, Portugal

KUST- EN RIVIERCRUISES OVER DE HELE WERELD
Reislustigen kunnen ervoor kiezen bijna de hele Donau af te varen tussen Duitsland en Roemenië. Het schip doorkruist acht landen, legt aan
in prachtige hoofdsteden (Wenen, Bratislava, Boedapest, Belgrado) en
vaart door de mooiste valleien (Wachau) en landschappen.
Vanuit Porto neemt Rivages du Monde u mee op de Douro naar de
geweldige historische stad Salamanca (Spanje). Tussen beide steden
wacht u een schitterende reis door de Dourovallei, die als werelderfgoed
is geklasseerd. U vaart er temidden van een landschap van wijngaarden
(porto, vinho verde) in terrasbouw, bezaaid met traditionele quinta’s.
De Kroatische kust is een pareltje. Deze kustcruise is uniek in haar
soort en verkent de Adriatische kust van noord naar zuid, met tussenstops in Bosnië-Herzegovina, Montenegro, de Dalmatische Eilanden en
20 BELLO LIFEstyle magazine

Porto, skyline oude stad [Sean3810] © Getty Images/iStockphoto
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Zomers zeezicht vanuit de lucht. Kroatië [Biletskiy_Evgeniy] © Getty Images / iStockphoto

sublieme historische kunststeden (Zadar, Split
en Dubrovnik).
Het ‘land van de adelaars’ is het minst
bekende land van de Adriatische Zee.
Albanië bleef lange tijd afgesloten van de
buitenwereld. Zijn geschiedenis is zo rijk
en bewogen als die van zijn prestigieuze
buurlanden. Ruige landschappen, een
zonovergoten kust met kristalhelder water

en talloze archeologische schatten met
Byzantijnse, Griekse, Romeinse, Venetiaanse
en Ottomaanse invloeden … Albanië zal u
verrassen.
Griekenland bezit de ongeëvenaarde aura
van de grote klassiekers. Dit kleine landje met
een buitengewone uitstraling en erfgoed
heeft talloze verrassingen in petto. Zijn bergen, ontelbare eilanden en archeologische

Liwa Woestijn, Oman, Verenigde Arabische Emiraten © HartingPhotography - stock.adobe.com

sites vervelen nooit. De cruise in Griekenland
herinnert ons er bij elke tussenstop aan dat
dit een beeldmooi land is.
Rivages du Monde vaart sinds 2004 op de
Mekong, tussen Vietnam en Cambodja. Van
Saigon (Vietnam) langs Phnom Penh naar
de tempels van Angkor (Cambodja) wordt
u volledig ondergedompeld in het traditionele leven op het platteland en het water.
NIEUW in ons programma zijn de Nijlcruises
in Egypte en een unieke cruise in Oman. Twee
adembenemende vaarroutes waar u tal van
uitzonderlijke sites zal ontdekken die terecht
wereldwonderen worden genoemd. Dat alles
aan boord van prachtige boetiekschepen die
luxe en comfort combineren.

ZEECRUISES, GEBASEERD OP DRIE
CONCEPTEN: HET HOGE NOORDEN,
EXPEDITIECRUISES EN GROTE
CULTURELE VAARROUTES.
Hoge noorden: naar het noorderlicht waar
de pooldag nooit eindigt
Op de cruises in Noorwegen ontdekt u een
uitzonderlijke kustlijn vol adembenemende
landschappen, ver van de bewoonde wereld.
Verken Noorwegen van zuid naar noord. De
fjorden, oude ijsvalleien, snijden diep in het
land, soms over een honderdtal kilometers,
zoals de Geirangerfjord, het pronkstuk van
Noorwegen.
Meer in het oosten biedt IJsland een levendige les geologie. Rivages du Monde vaart
volledig rond het eiland – een unicum. IJsland
bestaat bijna volledig uit vulkanisch materiaal
en wordt doormidden gesneden door de
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Midden-Atlantische rug. Het centrum
van het eiland is bergachtig en de kust
is diep ingesneden door de fjorden.
Het eiland is afgelegen maar wondermooi. De geothermische activiteit
heeft er ongelofelijke geisers en door
lavavelden omgeven maanlagunes
doen ontstaan.
Expedities naar Groenland en
IJsland
Woest, bruut, schraal, wild, maar
ook ongelofelijk mooi en kwetsbaar. Zo kunt u twee eilanden tussen de Atlantische Oceaan en de
Noordelijke IJszee beschrijven: IJsland
en Groenland. Deze expeditiecruises
brengen u naar landschappen die in
schril contrast met elkaar staan: van
vulkanen en geisers naar gletsjers en
ijsbergen.
Culturele themaroutes, van het
noorden naar het zuiden
Ierland ligt ver van de platgetreden
paden. Dit land is gebeeldhouwd door
de natuurelementen en koestert zijn
legendarische gastvrijheid.
Door het subtropische klimaat van de
Azoren en Madeira is een echt paradijs voor natuurliefhebbers ontstaan:
steile kliffen, weelderige vegetatie, vulkaantoppen, smaragdgroene meren,
walvissen en dolfijnen. Deze twee idyllische archipels zijn verrassend mooi!
Mysterieuze eilanden met adembenemende landschappen en een
gastvrij volk met veel humor: welkom
in Schotland!

Waterval in Geiranger-fjord Noorwegen © Nikolais | Dreamstime.com

Wisselende landschappen, een gematigd klimaat, een rijk en gevarieerd
erfgoed, gastronomie, oenologie …
Frankrijk is een en al charme.
In de 15e eeuw verkende het koninkrijk Portugal de wereld en de gevolgen
van deze ontdekkingsreizen zijn in dit
land eeuwen later nog altijd zichtbaar.
En tot slot een exotische cruise van
Buenos Aires tot Rio de Janeiro, tussen
tango en bossanova. Een vaarroute die
tal van landschappen en contrasten
combineert met uitbundige steden
en culturele hotspots.

Contacteer ons op het nummer
+32 (0)2 899 84 00 of via e-mail:
info@rivagesdumonde.be
www.rivagesdumonde.be
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EEN TÊTE-À-TÊTE MET MISS BELGIË
CHAYENNE VAN AARLE
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie
is het mooist van heel het land? Voor
dit jaar is Chayenne Van Aarle verkozen
tot het mooiste meisje van België. We
kregen de eer om haar beter te leren
kennen in het toprestaurant - met
twee Michelinsterren - in De Panne,
‘Hostellerie Le Fox’.
Hostellerie Le Fox is een echte parel aan de
Belgische kust, gelegen in de laatste kustgemeente tegen de Franse grens. Hier kun je
- naast heerlijk eten in het befaamde sterrenrestaurant - ook nog eens overnachten, zodat
je de kans krijgt om deze mooie gemeente te
ontdekken. We worden hartelijk ontvangen
door gastvrouw en echtgenote van eigenaar
en chef-kok Stéphane Buyens, Ellen Dulst. Het
interieur is smaakvol ingericht met het kustthewarm en vriendelijk. Het gesprek loopt vlotjes los. Darline vertelt over de talrijke goede
doelen die ze met Miss België steunen en
haar nauw aan het hart liggen. “De Miss België
verkiezing heeft voor veel meisjes hun leven
een positieve draai gegeven. Het is zoveel
meer dan een verkiezing die puur om uiterlijk
draait”, aldus Darline Devos, al jaren de grote
dame achter de organisatie van Miss België.
Vergis je niet, Darline is geen chichi-madam die
enkel opdrachten kan geven, vaak steekt ze zelf

ma als rode draad. De kunstwerken, die in De
Panne werden geschilderd, tonen tevens ook
dat de eigenaars graag met lokale producten
werken, zowel in de keuken als in het interieur.
De meubels zijn zowel mooi als praktisch in
gebruik en zijn van Belgische makelij. De sfeer
ademt no-nonsense luxe uit die generatie op
generatie werd doorgegeven en steeds aangepast werd aan de geest van de tijd.
In het salon is ons gezelschap al druk bezig
met een fotoshoot. Chayenne, Darline en de
partner van Darline die mee in de organisatie
van de verkiezing zit, Guy, verwelkomen ons
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de handen uit de mouwen en als geen ander
weet ze dat de organisatie van een verkiezing
als Miss België hard werken is. Ondertussen
doet ze dit werk 18 jaar. “We begeleiden de
meisjes op alle vlakken. Naast het aanleren van
de danspasjes, het presenteren van zichzelf en
poseren voor foto’s en camera zorgen we ook
voor de nodige emotionele steun achter de
schermen. Chayenne is een natuurtalent op
vlak van presentatie en sociale contacten, maar
zeker niet al onze Missen beschikken over die
talenten. Ik begeleid ze dan persoonlijk hoe ze
moeten praten tegen het publiek en journalisten en sta ze steeds bij als ze plankenkoorts
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ervaren. Het is niet makkelijk om een sociale
ster te zijn vanaf dag één als Miss België, maar
dat wordt er natuurlijk wel van de meisjes
verwacht”, zegt Darline. Gelukkig is Guy een
grote steun voor Darline en voor de organisatie
achter de schermen.
Na een tijdje gezellig keuvelen worden we
aan tafel gevraagd voor een tête-à-tête met
Miss België Chayenne.
Chayenne, er zijn heel wat meisjes in
België wiens grote droom het is Miss
België te worden. Hoe moeten ze hieraan
beginnen, enkele tips?
“Mijn grootste meisjesdroom was om ooit het
kroontje van Miss België te dragen. Mijn papa
geloofde me niet toen ik zei dat ik dat zou
bereiken. Ik ben nogal gedreven in het bereiken van mijn doelen en zie, zoveel jaar later
moet mijn papa zijn ongelijk toegeven, want

ik mag het kroontje een heel jaar dragen. Mijn
grootste tip aan de meisjes die hun dromen
willen najagen is: doe het, wacht niet op morgen, maar doe het vandaag. Stop met enkel
te dromen, maar durf om ze werkelijkheid te
maken. Je krijgt niet zomaar iets in je schoot
geworpen natuurlijk, je moet er hard voor
werken, lef hebben en er 100% voor gaan.“
En hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
“De kandidates moeten een korte film maken
waarin ze zichzelf voorstellen. Darline en haar
team bekijken de ingezonden presentaties
en selecteren daaruit de kandidates. Alles
gebeurt op één dag. De uitgekozen kandidates krijgen een uitnodiging en op één
dag worden de finalistes gekozen. Ikzelf was
een finaliste uit provincie Antwerpen, maar
ik ben niet verkozen tot Miss Antwerpen
en kijk, ook dan kun je Miss België worden.
Geloof in jezelf en in je kwaliteiten. Daarnaast

moet je ook sterk in je schoenen staan, want
heel België kijkt naar jou en scherpe tongen
sparen je niet.”
Jij bent ook niet gespaard gebleven van de
‘scherpe tongen’.
“Nee klopt, ik kreeg nog maar net de titel van
Miss België en de bakken kritiek volgden.
Mensen kennen je niet en toch hebben ze al
een mening over je klaar. Ze verdenken mij
ervan dat ik botox en fillers in mijn gezicht
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heb gebruikt. Niets is minder waar, ik hou niet
van naalden. Ik vind het jammer dat mensen
dit van me zeggen, ik heb niks te verbergen,
ze mogen mijn gezicht komen aanraken. Ik
ben 22 jaar, dat is toch helemaal niet nodig?
Ook vond ik het heel erg dat kwade tongen
beweerden dat mijn overwinning gekocht
was. Terwijl het echt niet kan, de verkiezing
van Miss België verloopt heel serieus met
een deurwaarder die alles netjes in de gaten
houdt.

BELLO

Je woonde in een kasteel, maar
verder ben je een heel normaal
down-to-earth meisje.
“Mijn papa leerde me dat je doelen bereikt met hard te werken. Hij
woonde in een caravan en schopte
het tot kasteelheer op eigen kracht.
Ik heb inderdaad wel een bijzondere
jeugd gehad. Ik groeide op in een
kasteel met allemaal dieren rond
mij. Zebra’s, schapen, lama’s…Mijn
papa adopteerde afgedankte dieren
en gaf ze dan een tweede leven op
ons domein. Het was echt magisch
om rond te lopen tussen deze dieren. Mijn familie en ik zijn echte
dierenvrienden, we doen echt veel
om afgedankte dieren te helpen. Als
Miss België mag ik ook een aantal
goede doelen steunen. Ik zou dan
graag een goed doel met dieren
willen steunen. Weet je, mijn familie
en ik, wij zijn echt simpele mensen,
dat we in een kasteel woonden was
eigenlijk enkel en alleen omdat we
een groot domein nodig hadden
voor de dieren. Evengoed kon ik op
een boerderij wonen. Ik ben echt
gewoon opgevoed, luxe was zeker
geen must.”
Chayenne, jij hebt ook nog
de titel Miss Talent gekregen.
Blijkbaar kun je heel mooi
zingen?
“Ik heb dankzij de verkiezing van
Miss België ontdekt dat ik kan zingen. Ik werd inderdaad verkozen
tot Miss Talent. Ik ben tweetalig,
dus is het voor mij natuurlijk om in
het Frans te zingen. Ik zou wel echt
graag een zangcarrière willen uitbouwen. Durf dromen werkelijk te
maken, hé.”
Ondertussen krijgen we een heerlijk
aperitief voorgeschoteld. De sommelier, Vincent Willekens, die tevens
behoort tot de top van de Belgische
sommeliers, zorgt voor aangepaste
wijntjes voor bij ons menu. Op onze
tafel verschijnt een mandje met
huisgebakken heerlijk brood en
bijhorende garnituren. Samen met
het aperitief is dat al een heerlijke
start van een culinaire wandeling
op topniveau. Een ludieke ‘garnaalkroket van de bomma’, die gemaakt
is naar het recept van de oma van
chef-kok Stéphane, is een mooie
opener die smaakt naar meer. Zou
mijn oma zulke garnaalkroketten
maken, dan stond ik bijna dagelijks
aan haar voordeur. Een overheerlijk
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stukje verse ‘tarbot op grill’ vervolgt de beleving.
Chayenne is ook een echte foodie en vindt het
heerlijk om te mogen genieten van al dat lekkers.
Stéphane zelf komt er nog een sausje over gieten,
wat het gerecht helemaal af maakt. Het is echt een
must om bij Le Fox vis te komen eten. Stéphane,
die opgegroeid is aan de kust, heeft de kunst van
het klaarmaken van vis tot in de puntjes uitgewerkt.
“Dit is echt allemaal zo heerlijk, ik kan hier echt van
genieten. Er is niks dat ik niet lust, ik hou echt van
eten”, glundert Chayenne.
Ons tweede visje op het menu is een rode poon
vergezeld van fregola pasta met Bretoense kreeft.
Hoewel ik een 4-gangen menu vaak te veel van het
goede vind, zijn deze gerechten zo heerlijk licht dat
je zeker geen gevoel van ‘zware maag’ krijgt. Het dessert is voor ons vrouwen altijd dé perfecte afsluiter.
Een ragout van rabarber, pruimen en framboos krijgt
het gezelschap van vers ijs van olijfolie en zwarte peper. Wat een verfrissende verrassing bezorgde het
ijs van olijfolie ons. Deze originele afsluiter was echt
wel de ‘kers’ of beter gezegd het ‘olijfje’ op de taart.
Chayenne is een echte babbelkous gebleken en van
allures was helemaal geen sprake. Deze stewardess
en Miss België 2022 staat met haar beide voetjes stevig op de grond en weet wat ze wil in het leven. Het
was ook heerlijk om samen in haar gezelschap van
lekker eten te mogen genieten.

Sfeer foto’s Chayenne Van Aarle @ Le Fox te De Panne door Emile Van Doorn © 2022
Juwelen Victoria / Kledij en schoenen Caroline Biss / Haar Carin Haircosmetics / Haarextensions Rana

BELLO wenst Chayenne, Darline, Guy en natuurlijk
onze gastheer- en vrouw Stéphane en Ellen heel
veel succes met al hun toekomstige plannen en we
danken hen voor deze heerlijke beleving die alvast
naar meer smaakt!
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GUNS DON’T KILL
PEOPLE, PEOPLE
KILL PEOPLE:
DE GROTE
AMERIKAANSE
DROGREDEN
We schrijven 1911. In de staat New York
wordt de ‘Sullivan gun control’-wetgeving doorgevoerd. Die bestaat er in
essentie in dat het inwoners van New
York voortaan een vergunning nodig
hebben om nog vuurwapens in het
bezit te mogen hebben die klein genoeg zijn om op het lichaam verstopt
te kunnen worden. Het was een reactie
op een bloederige moord-zelfmoord
in Gramercy Park en een aantal andere
schokkende misdaden die met schietwapens te maken hadden.
Dit jaar, ongeveer 111 jaar na
datum, zijn twee mannen –
Brandon Koch en Robert Nash
– er echter in geslaagd om de
wet door het hooggerechtshof
nietig te laten verklaren. Beide
mannen poneerden immers
dat zij, als ‘gezagsgetrouwe’
burgers, volgens het door vele
Amerikanen als heilig vereerde Tweede Amendement,
altijd in staat zouden moeten
zijn om wapens te kunnen
kopen. Ze kregen gelijk, met
een meerderheid van (de)
zes (conservatieve) rechters
(waarvan drie benoemd tijdens het presidentschap van
Donald Trump) tegenover (de)
drie (progressievere) rechters – en dat in een jaar waar
nu al meer dan 300 massale
schietpartijen op te tekenen
waren. De drogreden waar
vooral Republikeinen zo graag
mee dwepen: ‘Wapens doden
geen mensen, ménsen doden
mensen’.

GUNS DON’T KILL PEOPLE
1911 was niet alleen het jaar
waarin New York besloot om
een (iets) striktere wapenwet
aan te nemen, het was ook het
jaar waarin de al in 1871 opgerichte National Rifle Association
(of ‘NRA’ – een acroniem dat
je in dit artikel gegarandeerd
nog enkele keren voorbij zult
zien komen) volgens sommige bronnen voor het eerst de
pakkende slogan ‘guns don’t
kill people, people kill people’
(oftewel ‘schietwapens doden
geen mensen, mensen doden
mensen’) liet optekenen.
Andere bronnen spreken over
persberichten van een lobbygroep voor wapenmaker
Colt waarvan de redevoering
rond 1927 terechtkwam in
het gespecialiseerde fabrieksmagazine The Manufacturer.
Die communiqués werden
geschreven in Connecticut
en Massachusetts, waar de
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wapenhandelaars doorgaans uitstekende zaken konden doen, al werden er reeds in 1913
gelijkaardige meningen geuit in talloze pamfletten en wapenmagazines.
Wat er ook van zij, in 1922 stond het water Colt
aan de lippen. De American Bar Association
had net de sluiting van alle wapenfabrieken
die (vuur)wapens voor de burgermarkt produceerden aanbevolen. De wapenfabrikant had
opgemerkt dat steeds meer mensen bang
begonnen te worden dat schietwapens te gemakkelijk beschikbaar waren en trok dan maar
een muur van retoriek op die erop neerkwam
dat alle schuld bij de criminelen zelf moest gelegd worden, en dus zeker niet bij de wapens
die ze hanteerden.
Het probleem waar Colt op botste, was dat
mensen niet zoveel schrik hadden van misdadigers die andere misdadigers neerknalden;
dat was immers te verwachten. Er waren
echter steeds meer andere incidenten die uit
de hand liepen, zoals cafégevechten en echtelijke ruzies, en dus moesten de moordenaars
opnieuw gedefinieerd worden als geestesgestoorde, door moord geobsedeerde vreemdelingen om zo het in de werkelijkheid veel vaker
voorkomende profiel te camoufleren: dat van
de dronken tooghanger, de jaloerse ex of de
bedrogen echtgenoot.
De slogan waar de pr-consultants van Colt
oorspronkelijk mee op de proppen kwamen,
luidde ‘it’s not the gun, it’s the man behind
the gun’ (dus: ‘het is niet het schietwapen,
het is de man achter het schietwapen’), maar
ergens in de jaren vijftig of zestig moet die
slogan dus zijn getransformeerd naar het huidige bumperstickerformaat. Mogelijk kwam
het idee van het Latijnse ‘quemadmoeum
gladis nemeinum occidit, occidentis telum
est’ (wat zoveel betekent als ‘een zwaard is
nooit de moordenaar, het is een werktuig in
de handen van een moordenaar’), maar in
de huidige vorm is de pr-praat van de NRA
al meermaals een van de meest effectieve
slogans ooit genoemd.

VARIATIES
Doorheen de jaren zijn er ook al een aantal
variaties geweest op de basisslogan die allemaal in essentie hetzelfde zeggen. Hier een
kleine top 20:
- ‘Mental illness and hatred pulls the trigger,
not the gun’ (Donald Trump, 2019, na schietpartijen in El Paso en Dayton)
- ‘This is not about the guns, this is about
maladjusted kids’ (Charlton Heston)
- ‘Guns don’t kill, bad people do’ (NRA)
- ‘Guns don’t kill, people kill using guns,
knives, their hands, garrotes, automobiles,
fighter planes, poison, voodoo dolls, etc.’
(Joseph C. Pitt)
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- ‘Guns don’t kill people, Americans kill people’ (Michael Moore)
- ‘Guns don’t kill people, crazy people kill
people’
- ‘Guns don’t shoot people, people shoot
people’
- ‘People without guns injure people; guns
kill them’
- ‘People with guns kill people’
- ‘Guns don’t kill people, drivers with cell
phones do’
- ‘Guns don’t kill people, men and boys kill
people’
- ‘Guns, even machine guns, don’t kill, people
do’
- ‘Guns don’t kill people, toddlers kill people’
- ‘People kill people... guns kills people’
- ‘Guns don’t kill people, I do’
- ‘Guns don’t kill people, lack of gun control
kills people’
- ‘Guns don’t kill people, liberal gun control
laws kill people’
- ‘Guns don’t kill people, gun control laws kill
people’]
- ‘Guns don’t kill people, liberalism does’
- ‘Guns don’t kill people, evil people kill
people’
SWAT-teams laat binnenvallen in huizen waarvan
de bewoners op sociale media hebben gepost
dat ze wapens in huis hebben (om die wapens
dan af te nemen). J.D. Vance verzon dat president
Joe Biden de ATF gebruikt om op illegale wijze
schietwapentransacties te traceren. Niets ervan
is waar.

© Rep. Marjorie Taylor Greene

Om maar te zeggen dat de redenering héél vaak
voorkomt in de Verenigde Staten en bovendien
behoorlijk ingeburgerd is.
In hun pogingen om de NRA (die hen meestal
mee sponsort en vaak voor een groot deel van
hun nodige campagnegeld zorgt) en de gemakkelijke beschikbaarheid van schietwapens
te verdedigen, strooien politici de (vaak meest bij
de haren gegrepen) beweringen in het rond, met
de ‘usual suspects’ voorop – en doorgaans blijken
hun kiezers daar ook nog eens van te smullen.
De sociale media blijken een goeie manier te zijn
om allerlei leugens de wereld in te sturen, zoals
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dat de jongen die onlangs verschillende mensen neerknalde in de Texaanse staat Uvalde
eigenlijk een illegale buitenlander was, dat
vele schietpartijen ‘false flag operations’ zijn
(en dus zijn verzonnen om mensen ervan te
overtuigen strengere wapenwetten aan te
nemen),
Topleugenares Marjorie Taylor Greene
beweerde dat de verdachte van de schietpartij in Highland Park ‘in de gevangenis
of in een ontwenningskliniek zat’ en te
vroeg ontslagen was. De Republikeinse
senator Matt Dolan stuurde de wereld in
dat de Amerikaanse regering bewapende

Het idee dat de Bidenadministratie alle schietwapens in beslag wilt nemen of volledig wilt
verbieden, komt in allerlei verschillende vormen erg vaak terug, al zijn ook andere leugens
– zoals dat Facebook zou gezegd hebben dat
iedereen die de NRA steunt eraf zal gesmeten
worden, dat Joe Biden probeert om een comité
op te richten dat het bij wapengekken immens
populaire Tweede Amendement zal schrappen
of dat de Amerikaanse president wél de Taliban
steunt, maar alle pistolen van zijn eigen volk wilt
wegnemen – zijn erg populair.
President Biden
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schietpartijen. Diezelfde Zimring wist later ook
nog te bewijzen dat aanvallen met hogere kaliber wapens tot meer doden leiden.
Ondanks het feit dat Amerikanen die voor meer
en gemakkelijkere beschikbare wapendracht
staan er vaak op wijzen dat moordenaars
gewoon andere wapens zouden gebruiken
als we hun vuurwapens zouden ontnemen,
wordt die stelling op geen enkele manier
ondersteund door wetenschappelijk bewijs.
Integendeel, zelfs: ze is al lang geleden gefalsifieerd. We wéten immers dat er veel minder
mensen zouden sterven als elke moordenaar
een knuppel of een mes in zijn of haar handen
zou krijgen in de plaats van een schietwapen.
De vergelijking ‘vuurwapens doden geen
mensen, mensen doden mensen’, wordt zo
telkens weer blootgelegd als een drogreden
die bestaat uit twee juiste vaststellingen met
een geïmpliceerde conclusie die niet wordt ondersteund door de feiten. Vuurwapens hebben
inderdaad geen eigen wil, mensen wél. Maar
als diezelfde mensen geen schietwapens ter
beschikking krijgen, zijn ze niet meer in staat
om zoveel anderen te vermoorden.
De oplossing volgens de NRA en de meeste
Republikeinen? Die varieert van strengere
straffen tot méér ‘brave burgers’ bewapenen,
(meer) bewakingsagenten in scholen plaatsen,
een enkele schooldeur hebben in plaats van
meerdere, enzovoort. De meest voor de hand
liggende oplossing – strengere wapenwetten
– wordt in ieder geval telkens onmiddellijk van
tafel geveegd, maar daarover zo meteen meer.

schietwapen gaat, maar ook wat het kaliber is,
hoeveel kogels er in het magazijn zitten, enzovoort – het is iets wat we al vijftig jaar weten,
namelijk sinds de voormelde professor Zimring
wist aan te tonen dat – ondanks het feit dat
de daders een gelijkaardige wil en toewijding
om iemand te doden toonden – messengevechten veel minder vaak fataal aflopen dan

Helaas: wie denkt dat die vaststelling voldoende is om Republikeinen en NRA-supporters
ervan te overtuigen dat ze verkeerd zijn, onderschat de kracht van het Dunning-Krugereffect,
cognitieve dissonantie, ‘confirmationbias’ en
het sociaal dilemma… maar daar hebben we
het al over gehad in een vorig nummer.
© Pam Lane

Natuurlijk is de hele slogan – en elke alternatieve versie ervan – gebaseerd op een pure
drogreden. Het ene na het andere onafhankelijke wetenschappelijke artikel toont bovendien aan dat schietwapens geenszins mogen
vergeleken worden met andere (doorgaans
moeilijkere) manieren om iemand te doden.
Zo wisten vorsers F.E. Zimring en G. Hawkins
al in 1990 aan te wijzen dat schietwapens niet
alleen dodelijke instrumenten zijn, maar ook
veelzijdiger zijn dan alle andere voor gewone burgers beschikbare wapens. Ze maken
aanvallen mogelijk die anders niet zouden
kunnen gebeuren – vanop afstand. Schutters
kunnen zichzelf beter verstoppen. Mensen die
anders fysiek niet sterk genoeg zouden zijn
om iemand te vermoorden, kunnen dat met
pistolen, revolvers, geweren en blunderbussen
wél. De psychologische weerstand om iemand
van nabij aan te vallen en eventueel tientallen
keren met een mes te moeten steken, valt weg.
Alles kan veel sneller gebeuren.
Dat politieagenten bijna enkel worden gedood
met schietwapens, zegt veel. Bovendien is
het niet enkel belangrijk dat het om een
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ITALIAANSE KLASSE BIJ VERSANI NV:

KRANENSERIES UIT PIËMONTE ZIJN
BLIKVANGERS IN KEMPENSE TOONZAAL
VERSANI NV is een Kempense groothandel in sanitair met een Italiaanse
flair. Dankzij de passie voor design en
vakmanschap uit de laars mag dit familiebedrijf zich onder meer select dealer
noemen van een topmerk als Hotbath,
producent van unieke kranenseries.

De producten van Hotbath schitteren in de
toonzaal van VERSANI NV. Het verhaal van
Hotbath begon 15 jaar geleden aan het glinsterende Ortameer in Piëmonte, na een heerlijke Italiaans-Nederlandse lunch van twee
gepassioneerde ondernemers in sanitair. Daar
groeide de kiem om de Italiaanse kwaliteit
ook in Nederland aan te bieden. Ondertussen
is Hotbath uitgegroeid tot een gereputeerd
internationaal kranenmerk.

van de vijftien finishes zijn beschikbaar in living
colour, die vanaf de eerste aanraking spontaan
voor een prachtige natuurlijke patina zorgt. Wil
je een specifieke wastafelmengkraan of een
compleet ingerichte badkamer? De mogelijkheden met Cobber zijn eindeloos.

De productie breidde flink uit, maar altijd
vanuit de roots rond het idyllische Ortameer,
waar de beste kraanspecialisten met Italiaanse
passie en verfijning aan de slag zijn. Vanuit
het Nederlandse hoofdkantoor in Schiedam
en de Herentalse partner VERSANI NV kan dit
authentieke design uit Piëmonte ook in jouw
badkamer schitteren.
Het huidige Hotbath assortiment bestaat uit
diverse kranenseries, fonteinkranen, keukenkranen en prachtige douchesets. Daarnaast is
er een serie met luxe hoofd- en handdouches
én een uitgebreide serie met accessoires. De
populairste is de Cobber-serie: strak Italiaans
design, verkrijgbaar in wel vijftien finishes, volledig aan te passen aan je eigen stijl. Liefst vijf
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Een absolute blikvanger is de nieuwe serie van
Gal. Zorgeloosheid en perfectie vormen de basis van deze nieuwe kranenserie. Gal, met 10
jaar volledige garantie, bestaat enkel uit hoogwaardige materialen en componenten, zoals
de kwalitatieve binnenwerken van Flühs. Deze
serie is heel compleet, van inbouw doucheset
tot fonteinkraan en bijpassende accessoires,
waardoor je hele badkamer de kwaliteitsstempel van Gal draagt. Aarzel niet om al deze series
live te bewonderen in de VERSANI-toonzaal in
Herenthout!
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DUBAI: EEN GELIEFDE
VAKANTIEBESTEMMING

Hoorde je ook al zoveel over Dubai
maar ben je er zelf nog nooit geweest?
Twijfel je of je deze Arabische Emiraat
niet eens dringend moet bezoeken?
Neem dan zeker even de tijd om dit
artikel te lezen.
Tot het einde van vorige eeuw was Dubai bij
het grote publiek amper bekend. Sinds het
begin van deze eeuw is er veel veranderd.
Dubai groeide uit van een middelgrote stad
met 800.000 inwoners tot een moderne
metropool met ondertussen meer dan 3
miljoen inwoners en met zowat de knapste
en hoogste gebouwen ter wereld. De vele
bezienswaardigheden en de prachtige hotels hebben van Dubai een zeer geliefde
vakantiebestemming gemaakt.
Dubai is één van de zeven Arabische
Emiraten. Het land is gelegen op het Arabisch
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schiereiland in het Midden-Oosten. De stad
heeft zich de afgelopen jaren heel erg ontwikkeld als toeristische bestemming. Hoewel
het zich vooral als een luxe reisbestemming
profileert, vallen vakanties naar Dubai tegenwoordig binnen de budgetten van een grotere groep mensen. Dit dankzij goedkopere
vliegtickets en minder dure hotels. De beste
reistijd voor Dubai is ongetwijfeld onze winter. Dubai heeft een warm woestijnklimaat,
waardoor het één van de warmste plekken
op aarde is. In de maanden juni, juli en augustus wordt het er geregeld dik over de
40 graden en dus veel te warm om buiten
te komen. In onze winter Is de gemiddelde
temperatuur er 25 tot 30 graden wat velen
in de winter zal doen dagdromen, vermoed
ik. Wij gingen zelf naar Dubai in april tijdens
de ramadan, wat als voordeel had dat er
geen massa’s toeristen waren en dat heel
veel zaken goedkoper werden aangeboden

dan anders. Zo huurden wij in die periode
een autootje aan 25 euro per dag terwijl die
auto in andere periodes gemakkelijk meer
dan het dubbele kost. Nadeel is dan weer
dat je minder snel aan alcoholische dranken
geraakt dan normaal. Zo konden we overdag
op een terrasje geen wijntje bestellen tijdens
de lunch. Geen ramp natuurlijk, maar het is
iets dat we in westerse landen toch niet gewoon zijn.
De stad Dubai ligt trouwens in de gelijknamige emiraat Dubai die op zijn beurt
deel uitmaakt van de Verenigde Arabische
Emiraten. Buiten Dubai zijn er nog 6 andere
emiraten, waarvan Abu Dhabi waarschijnlijk
de bekendste is. Bovendien kan je Abu Dhabi
met de auto op anderhalf uur tijd bereiken,
waardoor je nog heel wat extra bezienswaardigheden kan bezoeken zoals de gigantische moskee, het prachtige paleis, het
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Ferrarimuseum en het formule 1-parcours om
er maar enkele te noemen. Qatar en Bahrein
horen niet tot de Emiraten, al werden daarvoor destijds wel gesprekken aangeknoopt.
Deze 2 landen bleven volledig onafhankelijk.
Moskee Abu Dhabi

Zoals reeds aangehaald zijn er in Dubai tal van
bezienswaardigheden, pretparken, stranden,
enz.
Hierbij alvast enkele tips:

BURJ KHALIFA

Burj Khalifa
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De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter
wereld en staat in Dubai. De bouwwerken
startten in 2004 en pas 5 jaar later werd het
gebouw voltooid. De officiële opening werd
gehouden op 4 januari 2010 met een gigantische vuurwerkshow. Met een hoogte van 828
meter (U leest het goed, bijna een kilometer
de lucht in) is de Burj Khalifa al 12 jaar lang het
hoogste gebouw ter wereld. In deze toren zijn
900 appartementen, kantoren en het Armani
Hotel dat over 22 verdiepingen verspreid is
en dat door Giorgio Armani himself werd
ontworpen. Op de 78ste verdieping is er een
zwembad en nog iets hoger vind je de hoogste nachtclub ter wereld. Er zijn echter kapers
op de kust, want er werden al verschillende
meldingen gemaakt van gebouwen die zelfs
meer dan een kilometer hoog zouden worden.
Wanneer er dus op deze aardbol een bouwwerk verschijnt dat hoger is dan de Burj Khalifa
is het echt een kwestie van tijd en zal het zeker niet langer dan 10 jaar duren vermoeden
wij.. Alleszins is een bezoek aan dit gebouw
eigenlijk een must. Het eigenaardige is wel
dat je bij een bezoek niet tot op de top mag.
Integendeel zelfs, want eigenlijk ga je slechts
halverwege het gebouw en zelfs dat is hoog
genoeg om je ver boven alle andere gebouwen van de stad te bevinden. Als het bezoek
inclusief fotosessie ten einde is ga je terug naar
beneden waar je in het winkelcentrum Dubai
Mall terecht komt. Als je in dit winkelcentrum
even rondwandelt ga je zeker het Dubai
Aquarium en underwater Zoo tegenkomen.
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DUBAI AQUARIUM
Een gigantische hoge glazen wand met daarachter
tonnen blauw water in de Dubai Mall en dus nog in
de Burj Khalifa maken duidelijk dat je bij het Dubai
Aquarium bent aangekomen. Achter die hoge wand
zie je de vele vissen rustig zwemmen. Als je dit ziet
krijg je natuurlijk veel zin om het aquarium zelf te
bezoeken, wat we dan ook deden. Het aquarium is
de thuis van duizenden waterdieren en meer dan
140 verschillende vissoorten. Meer dan 400 haaien
en roggen leven in het aquarium waarin maar liefst
10 miljoen liter water zit. Als je inkom betaalt en je dus
de onderwaterzoo betreedt, krijg je overal de nodige
uitleg over alle diertjes die je tegenkomt. Volgens ons
moet je de Burj Khalifa, het shoppingcenter en het
aquarium combineren. De dag is dan goed gevuld
en je hebt ineens Dubai vanuit de lucht gezien.

PALM JUMEIRAH
Het eiland Palm Jumeirah is een kunstmatig aangelegd eiland en heeft de vorm van een palmboom. Het staat bekend om zijn super-de-luxe
hotels, mooie buildings en luxueuze internationale restaurants. Dit is waarschijnlijk het meest
exclusieve stadsdeel van Dubai, waardoor de
vastgoedprijzen voor appartementen hier ook
enorm duur zijn. Voor een simpele studio betaal
je hier al snel een slordige 400.000 euro terwijl
je datzelfde appartement in andere stadsdelen
voor een vierde van die prijs kan hebben. Je ziet
de Ferrari’s, Lamborghini’s en andere hier bij de
vleet binnenrijden in de poepchique hotels die
hier allemaal hun eigen (aangelegde) privéstrand
hebben. De beachclubs met spa’s en overloopzwembaden veranderen ‘s avonds in bruisende
nachtclubs. Langs de Palm Jumeirah-boulevard
kun je bij diverse foodtrucks snacks kopen. De
boulevard is populair vanwege het uitzicht op
de kustlijn van Dubai en het zeilvormige Burj Al
Arab-hotel, één van de duurste hotels ter wereld
met prijzen vanaf 1800 euro tot meer dan 12.000
euro voor 1 nacht. Hiervoor krijg je wel een suite
met 3 kamers.

Dubai Aquarium

DINNER CRUISE
Iets wat je zeker moet doen als je Dubai
bezoekt is een boottochtje (bij voorkeur ’s
avonds) met diner om de mooie skyline van
Dubai te zien. Je zal versteld staan van de
prachtig verlichte gebouwen en de mooie
architectuur. Dit alles bij een zacht briesje
en een lekker buffet dat je deelt met je
geliefde. Romantiek kan toch mooi zijn…
Als je geluk hebt krijg je tijdens die dinner
cruises ook nog een leuk optreden van één
of andere locale beroemdheid, maar dat
geluk hadden wij niet omdat dit blijkbaar
niet gedaan wordt tijden de ramadan.

BUR DUBAI SOUK MARKET

Palm Jumeirah © Jason Mrachina

46 BELLO LIFEstyle magazine

Iedereen heeft ooit wel eens door de souks
van één of ander moslimland gewandeld.
Ook in Dubai vind je deze leuke, lokale
kraampjes met traditionele producten zoals
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juwelen, goud, specerijen, textiel, thee, tassen
enz. in overvloed. Het grote verschil met Dubai
en andere moslimlanden is dat men je hier wel
aanspreekt om binnen te komen, maar men
zal je niet naar binnen trekken zoals me dat
in andere landen wel al geregeld overkwam.
Deze uitstap is absoluut geen ‘must’, maar als
je tijdens je Dubai-trip ergens een momentje
over hebt kan dit alvast een leuke invulling van
je vrije tijd zijn.

Stranden

STRANDEN
Zoals het voor iedereen al wel duidelijk zal zijn
is Dubai een stad en is dus ook alles kunstmatig
aangelegd. Voor de mooie natuur moet je hier natuurlijk niet zijn, want eens je buiten Dubai komt is
er niets anders te zien dan woestijn en dus met andere woorden enkel maar zand, zand en nog eens
zand. Gelukkig ligt Dubai aan de zee en daardoor
zijn hier wel enkele leuke stranden te vinden. Dat
is eigenlijk opgedeeld in 4 verschillende parken
waarvan Riverland, Bollywood en Motiongate
er 3 zijn. Het vierde is Legoland en dat is op zijn
beurt opgedeeld in Legoland Park en Legoland
Waterpark.

Motiongate ingang © DPR 2016

LEGOLAND WATERPARK
Hierover kunnen we vrij kort zijn. Legoland waterpark is een vrij klein waterpark zoals er in Europa
heel veel te vinden zijn. Zoals overal vind je hier dus
ook waterglijbanen, waterspelletjes, een golfslagbad, enz. Het enige waar dit park een onderscheid
probeert te maken met andere parken is dat een
en ander in het teken staat van Lego. Toch is onze
persoonlijke mening dat dit Lego-thema veel leuker geïmplementeerd had kunnen worden dan nu
het geval is en dat dit park dus best leuk is, maar
ook niet meer dan dat.

MOTIONGATE PARK
In tegenstelling tot Legoland waterpark waren
wij zeer onder de indruk van Motiongate Park, dat
kan uiteraard een mooie afwisseling zijn voor het
stadsleven dat je praktisch de hele vakantie nogal
fel aanvoelt als je in Dubai bent. Er zijn verschillende mooie stranden waar je uit kan kiezen en
overal vind je restaurants en winkels in de buurt.
Opgelet, want de strandstoelen kunnen heel duur
zijn. Zo kostten onze strandstoelen (50 euro voor
2 stoelen) ongeveer het dubbele van de dagprijs
van onze huurauto. Een huurauto die in sommige
gevallen wel aan te raden is, want de afstanden die
je soms moet overbruggen om van de ene naar de
andere kant van de stad te gaan of om naar enkele
pretparken te gaan kunnen wel serieus oplopen.
Per taxi hadden we veel meer geld kwijt geweest
dan nu het geval was.

DUBAI PARKS AND RESORTS
In Dubai zijn nogal wat pret- en waterparken te
vinden, maar het bekendste onder deze parken is
ongetwijfeld Dubai Parks and Resorts. Dit pretpark
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Dubai by Night
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gebaseerd is op enkele bekende filmstudio’s in Hollywood.
We hadden wel het geluk dat wij in Dubai waren tijdens de
ramadan, waardoor er weinig of geen volk in het park was.
We moesten daardoor voor geen enkele attractie meer dan
2 minuten wachten, dit terwijl dat tijdens drukkere periodes
ongetwijfeld een uur of meer kan zijn voor de populaire
attracties. Uiteraard gaan we hier geen attracties bespreken,
maar als je hier naartoe zou gaan probeer dan alleszins de
rollercoasters waarvan er sommige echt wel spectaculair
zijn. Bovendien is een dagje pretpark een leuke afwisseling
op het stadsleven van Dubai.

Kamelentocht

DESERT SAFARI
Een heel leuke uitstap om toch een keertje buiten Dubai te
komen is een jeepsafari. Je wordt dan afgehaald in je hotel
en rijdt rechtstreeks naar de woestijn. Met een beetje geluk
heb je een chauffeur die van jouw jeepsafari echt wel een
memorabel moment maakt. Wij hadden het geluk dat die
man echt wel ‘zotte toeren’ uithaalde met de wagen, wat
wij heel spectaculair vonden. Even later mochten we een
poging doen om te zandsurfen in de woestijn. Beneden
geraken lukte redelijk goed, maar nadien moet je door het
mulle zand wel terug naar boven en daarbij trap je wel even
op je adem. Na nog een dolle rit door de grote zandbak
(woestijn) werden we afgezet aan het kamp voor de bbq.
Vooraleer binnen te gaan konden we een kort ritje maken
op de rug van de aanwezige kamelen. Voor ons zoontje
van 7 die dit voor de eerste keer deed was dit natuurlijk een
spektakelstukje. Nadien hebben we nog lekker gegeten met
een bijhorende show van een lokale danser en vuurspuwer.

Dubai by night

VIDA CREEK HARBOUR HOTEL
Als je op reis gaat, kan je maar beter een deftig hotel hebben. Op aanraden van onze reisagent gingen we voor het
betaalbare Vida Creek Harbour hotel waarbij we vanuit onze
kamer een schitterend zicht hadden zowel op het zwembad, de zee als op de skyline van Dubai. Het zeer verzorgde
hotel beschikt over uiterst vriendelijk personeel en je hebt
keuze uit 3 restaurants. Er is een mooie infinity pool, een uiterst verzorgd fitnesscenter en je kan er gratis fietsen huren
om de omgeving te verkennen. Het hotel ligt net buiten het
drukke stadscentrum, waardoor het perfect mogelijk is om
hier een fietstochtje te doen. Een klein nadeel is wel dat de
metro niet direct in de buurt van het hotel rijdt, vandaar dat
wij een auto huurden.

CONCLUSIE
Dubai is absoluut de moeite om gezien te hebben. Het is
een zeer propere en moderne metropool met alles erop en
eraan. Jezelf vervelen zal hier niet gebeuren, maar bedenk
wel dat je hier leeft in een stad. Geen mooie natuur of bergen als je buiten de stad komt, waardoor even ontsnappen
aan de drukte geen evidentie is. Gelukkig zijn er wel de nodige stranden waardoor het vakantiegevoel zeker aanwezig
is. Bovendien is Dubai echt veilig. Op geen enkel moment
hadden wij de indruk dat we op onze spullen moesten
letten. Als je graag enkele leuke uitstappen maakt en je
geniet van lekker eten op restaurant, zal dit ook niet uw
goedkoopste vakantie worden, maar als je deze bruisende
metropool graag ontdekt zal dit waarschijnlijk het minste
van je zorgen zijn.
Meer info: www.unitrips.be
of bel Sjobbe op het nummer 0496/688987
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Vida Creek Harbour Hotel
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CARAVANS RONNY BIEDT OPLOSSING
VOOR MANTELZORGERS EN HUN
DIERBAREN
Met de wortels stevig in de sector
van de stacaravans, breidt Caravans
Ronny de activiteiten voortdurend
slim uit. Dit dynamische familiebedrijf
laat geen enkele trend in de wereld
van mobiel wonen ontsnappen. De
nieuwste service is de snelle en accurate plaatsing van mobiele units in het
kader van mantelzorg. Naast tweede
verblijven / vakantiewoningen, zet
Caravans Ronny nu dus vol in op deze
mantelzorgwoningen.
Een recente wetswijziging in België maakt het
mogelijk om, zonder bouwvergunning, een
mobiele woonunit te plaatsen in de tuin, en zo
een vangnet te creëren voor zorgbehoevende
familieleden.

“Sinds vorig jaar zijn we verdeler van het merk
LARK: een hoogstaand kwalitatief merk van
mobiele units die volledig op maat uitgewerkt
worden naar de wensen van de klant. Lark bouwt
zijn mobiele units volgens de duurzame principes van houtskeletbouw en respecteert daarbij
alle geldende normen wat betreft isolatie en
ventilatie.”

Zij kunnen op deze manier met àlle comfort en
voldoende privacy wonen, in een vertrouwde
omgeving, vlakbij hun dierbaren, en dit zonder
al te veel administratieve zorgen.
“Vanuit een familie die al drie generaties in de
wereld van de stacaravans actief is, zijn we in
2011 gestart met het transport en de plaatsing
van stacaravans en chalets in de Benelux. Dit onder de naam Transcaravan”, vertelt zaakvoerder
Yannick. “Na een tijdje zijn we ook caravans gaan
verhuren aan mensen die bouwen, verbouwen
of schade moeten herstellen.”
Vaders bedrijf, Caravans Ronny, is al jaren gekend
in de sector van kwalitatieve tweedehands stacaravans. “Wij selecteren onze stock zeer zorgvuldig, met aandacht voor kwaliteit en netheid. Waar
nodig vernieuwen wij zaken zoals vloerbekleding,
matrassen, ijskasten, sofa’s...”
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“Deze stap leidde ons naar de weg van de mantelzorg. Een mobiele unit in dit kader plaatsen,
is sinds 2021 vrijgesteld van bouwvergunning.
Een melding aan het omgevingsloket van de
gemeente volstaat voor de toelating. Er zijn
enkele parameters waaraan voldaan moet worden, waarna de unit kan geplaatst worden. De
units die wij laten bouwen, bieden enorm veel
wooncomfort en zijn op zeer korte termijn te
bouwen, en tegen zeer interessante tarieven te
financieren.”
“Dankzij de samenwerking met vaste en betrouwbare partners, kunnen we u bij de voorbereiding, levering en plaatsing volledig ontlasten.
Wij zorgen voor de voorbereiding ondergrond,
nutsvoorzieningen, plaatsing…, kortom: A tot
Z! We hebben steeds een 35-tal tweedehands
stacaravans op stock, en enkele LARK demo
units. Lark produceert een 40-tal basismodellen, en elk model heeft nog eens een heleboel
uitvoeringen. Vind je binnen deze modellen en
uitvoeringen nog niet de gewenste unit? Geen
probleem! Dan tekenen we samen iets op maat

uit! Wij staan, zowel voor de mantelzorg-, als
voor de vakantie-units, ook altijd klaar voor een
overname indien deze niet meer nodig is. De
stacaravans/mobiele units behouden zeer goed
hun waarde, waardoor een minimaal financieel
verlies een bijkomende troef wordt. Zeer interessante tarieven bij eventuele financiering, gecombineerd met een enorme restwaarde, maken
van deze oplossing een geweldige investering
om uw naasten de nodige zorg en levenskwaliteit te bieden. Aan het einde van de zorgsituatie
halen wij de unit weer op en verkopen we deze,
of kunnen we assisteren met transport naar een
nieuwe koper. Dit kan ook op papier worden vastgelegd, zodat onze klanten de nodige garanties
en zekerheden hebben.”
“Wie veel belang hecht aan professioneel advies,
begeleiding, opvolging, correcte oplevering en
na-service, is bij ons zeker aan het juiste adres.
Ons team staat elke dag klaar, zowel achter de
schermen als in het veld, om onze klanten zo
goed mogelijk te ontzorgen!”
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HET SPORTPALEIS STAAT
WEER GARANT VOOR SPEKTAKEL
REGI’S TWEEDE SOLOCONCERT OP
22 OKTOBER

© Regi Penxten @ Sportpaleis 2021

‘ZWAARTEKRACHT’ wordt Regi’s nieuwe
nummer en de naam van zijn tweede
soloconcert in het Sportpaleis. Met een
showtitel als Zwaartekracht belooft het
een daverende ervaring te worden. Want
wat krijg je als producer Regi zijn adressenboekje bovenhaalt? Véél grote namen. Zo
komen op de line-up nu al namen met onder andere Emma Heesters, Camille, Olivia,
Jaap Reesema, Pauline en hardstyle-dj Mark
With a K. En Regi kennende schudt hij de
komende weken nog wel wat verrassingen uit zijn mouw. De samenvatting van
zijn concert vorig jaar was simpel: 15.000
feestbeesten, drie uur vuurwerk en massa’s
sfeer. Regi zorgde letterlijk voor vuurwerk
in een vol Sportpaleis. Elk zitje, elke staanplaats was toen bezet. Iedereen genoot van
een wervelende show en het enthousiaste
publiek hapte meerdere keren naar adem
bij de meezingers en dansnummers. Het
spectaculaire decor en de indrukwekkende
lichtshow verdienden een aparte vermelding. Fans werden toen letterlijk ondergedompeld in een energieke feelgoodshow en
genoten met volle teugen, dus het tweede
soloconcert op 22 oktober waarmee hij terugkeert naar het Sportpaleis zal even fantastisch moeten zijn. Spread the word, want
dit bommetje boordevol muziek, show en
spektakel moet weer iedereen ervaren!

DE VLAAMSE NACHTEGAAL DANA
WINNER INVITES, ONE NIGHT ONLY
Op zondag 30 oktober staat Dana Winner
voor een éénmalig en allicht ook het
grootste concert uit haar carrière in het
Sportpaleis. En ze gaat hier niet alleen staan,
want Dana Winner heeft voor dit concert
maar liefst twee internationale gastartiesten
uitgenodigd! Eerder maakte ze al bekend
dat Il Divo, ‘s werelds grootste klassieke
zanggroep die al optrad met wereldsterren zoals Barbra Streisand en Céline Dion,
aanwezig zal zijn. De drie heren werden 15
jaar geleden ontdekt door Simon Cowell en
groeiden uit tot een van de best verkopende
groepen ooit binnen de klassieke muziek.
Haar tweede special guest zal Ronan Keating
zijn. Hij is bekend geworden als leadzanger
van de populaire Ierse boysband Boyzone.
Hij maakte vanaf 1999 ook furore als soloartiest met hits zoals ‘When You Say Nothing
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At All’, ‘Life Is A Rollercoaster’, ‘Father And Son’ en ‘If Tomorrow
Never Comes’. De 45-jarige Ier met zijn onmiskenbare stem zit
ondertussen 29 jaar in het vak en kan terugblikken op heel wat
successen. Zo was hij niet alleen gastheer van o.a. het Eurovisie
Songfestival en de MTV Awards, maar werkte hij ook samen
met wereldsterren zoals Elton John, LeAnn Rimes, Lulu en The
Bee Gees. Dana Winner zelf brengt naast haar internationale
gasten een volledig nieuwe show met haar grootste hits, maar
ook nieuwe nummers, bijzondere verrassingen en technologische hoogstandjes. Redenen genoeg dus voor heel wat ouderen
onder ons om een onvergetelijke avond te beleven met Dana
Winner, Il Divo en Ronan Keating in Antwerpen!

PLACEBO OP 8 NOVEMBER IN HET SPORTPALEIS
ANTWERPEN
Placebo is een internationaal fenomeen met een héél groot
hart voor België. Met een gloednieuw album ‘Never Let Me Go’
en nieuwe singles “Beautiful James” en “Surrounded By Spies”
komen ze naar Antwerpen. Placebo is de uitloper van een blij
weerzien tussen Stefan Olsdal uit Zweden en Brian Molko, een
Schotse Amerikaan die opgroeide in de buurt van het Belgische
Aarlen. Jaren nadat Olsdal en Molko samen op de Europese
School in Luxemburg zaten, liepen ze elkaar toevallig tegen
het lijf in de Londense metro. In 1994 startten ze met de groep
Ashtray Heart, die een jaar later Placebo werd, een naam die al
een kwarteeuw staat voor alles wat goede rock kan en moet
zijn. Vurig, grappig en gevaarlijk. Hits als “Every You Every Me”,
“Special K”, “Pure Morning” en “Too Many Friends” bewijzen dat
daar een groot publiek voor bestaat.

BACKSTREET BOYS:
DNA WORLD TOUR ONVERWACHT TE GAST
Backstreet Boys kondigden onlangs een hele reeks concertdata

10 NOVEMBER

SPORTPALEIS ANTWERPEN

op het Europese continent aan, in het kader van hun DNA World
Tour. Daar werden nog drie stops aan toegevoegd, waaronder eentje op 10 november in Antwerpen. Al 29 jaar lang leveren Backstreet
Boys ‘s werelds beste en meest aanstekelijke popmuziek aan. Met
ontelbare nummer 1-hits, tours die alle records breken en talloze
awards op hun naam is BSB niet enkel de bestverkopende boyband
in de geschiedenis, maar ongetwijfeld ook een van de meest invloedrijke. Met ‘DNA’ brachten Howie, Kevin, AJ, Nick en Brian een
tiende studioalbum uit. De bijhorende wereldtournee zal hopelijk
de zalen weer helemaal zien vollopen.
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DE NIEUWSTE
MODETRENDS OOK
IN GROTE MATEN
In de gezellige kledingwinkel Un
Poco Mas kunnen dames met een
maatje meer kiezen uit trendy
collecties. De ervaren uitbater
Annelies Geeraerts is ervan overtuigd dat elke vrouw er schitterend kan uitzien, ongeacht de
kledingmaat. Zelf draagt ze met
trots een maatje meer.
“Uit eigen ervaring weet ik dat de grotere
maten soms tot twee jaar achter liepen
op de mode”, vertelt Annelies, al sinds
2007 het gezicht achter Un Poco Mas
langs de Diestseweg in Geel.

Yesta

“Die achterstand is gelukkig weggewerkt, waardoor wij nu mee zijn met alle
trends. Verschijnt de lange bodywarmer
of de culotte in het straatbeeld, dan hebben wij deze ook in onze winkel.”
“We presenteren trendy mode van
maatje 44 tot 60, met extra veel keuze in
het ruimste segment. We hebben een
mooie mix van kleding, zowel in stijl als
voor ieders budget. Een feestelijke jurk,
een jeans met shirtje of pull of een toffe
regenjas, je vindt het allemaal terug in
ons assortiment. Daarom gaan we elk
seizoen op zoek naar een selectie kleding
van kwalitatieve en fashionable merken.”
Georgedé

Daar hoort ook de handmade lingerie van Ulla Dessous bij.
“Deze topper uit Duitsland werkt met eigen naaisters”, aldus
Annelies. “Ze gebruiken uitsluitend kwaliteitsvolle Europese
stoffen, met bijvoorbeeld Belgische kant. Ulla Dessous is
sterk in grote cupmaten (van cup B tot L) en borstomtrek
(70 tot 130). We hebben ook een grote collectie panty’s
van CETTE tot maat 4XL=58/60. Elk seizoen gaan we ook
op zoek naar bijpassende sjaals en handtassen die je niet
op elke hoek van de straat terugvindt.”
Kiezen en passen gebeurt bij Un Poco Mas in een rustige,
ongedwongen sfeer. “Terwijl de dames rustig rondkijken,
gunnen we de shoppingpartners ook wat verwennerij met
een drankje in de gezellige zithoek. Mijn collega Suuzz en
ikzelf staan altijd ter beschikking met eerlijk advies”, verzekert Annelies. “De bezoekers moeten zich op hun gemak
voelen en ik heb liever dat ze met een smile buiten gaan
en niets gekocht hebben dan dat ze twijfelen over hun
aankoop. ‘Hou van jezelf, wees jezelf en uniek!’ ‘Lach, leef
en geniet!’ is ons motto.”
Un Poco Mas is gemakkelijk bereikbaar. Er is parkeergelegenheid voor de deur mits betaling. Indien je langer dan
twee uur wil parkeren, volg je best parking PAS (ongeveer
150m van de winkel).
www.unpocomas.be
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BELANGRIJK “ANTWERPS NIEUWS”
ANTWERPEN OOK IN 2026 EN 2030 GASTSTAD VOOR THE TALL SHIPS RACES
Sail Training International benoemt Antwerpen
als allereerste ‘Anchor Port’. Na het succes vorige maand en de honderdduizenden bezoekers
in de stad heeft het stadsbestuur weer goed
nieuws voor de botenliefhebbers. Antwerpen
is opnieuw een aanmeerplaats voor The Tall
Ships Races in 2026 en 2030. De organisator
Sail Training International (STI) benoemde
Antwerpen wegens de onderlinge historische band tot allereerste ‘Anchor Port’. Deze
overeenkomst biedt de zekerheid aan beide
partijen dat ze het evenement kunnen ontwikkelen op een manier die voordelig is voor
alle stakeholders. Het was al voor de zevende keer dat deze internationale zeilwedstrijd
Antwerpen bezocht. Na passages in 1993,
2001, 2004, 2006, 2010 en 2016 was dus 2022
opnieuw een jaar waarin honderdduizenden
bezoekers zich kwamen vergapen aan de
kathedralen van de zee. Antwerpen heeft de
ambitie om in de toekomst elke vier jaar The
Tall Ships Races te ontvangen. Wegens de lange en intense historische band tussen The Tall
Ships Races en Antwerpen werkten organisator
Sail Training International (STI), stad Antwerpen
en Port of Antwerp-Bruges samen het concept
van een ‘Anchor Port’ uit, dat een win-winsituatie oplevert voor alle partijen. In het geval

© instagram.com/tsrantwerp

van Antwerpen geldt dat alvast voor de twee
eerstkomende edities, van 2026 en 2030. Het
idee van de Anchor Ports zal door STI nog verder uitgerold worden naar andere succesvolle
gaststeden uit het verleden. Burgemeester Bart
De Wever benadrukte na het nieuwe succes
dat Antwerpen de kathedralen van de zee in
zijn ziel draagt. De rijke maritieme geschiedenis
vloeit dankzij The Tall Ships Races moeiteloos
over in het verhaal van de tweede grootste
haven van Europa waar de stad Antwerpen
echt fier op mag zijn. Met haar rijke maritieme
erfenis en verbinding met de wereldzeeën is
Antwerpen perfect gepositioneerd om zich als
een wereldwijd bekend evenement te blijven
ontwikkelen.

© instagram.com/tsrantwerp
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De komst van The Tall Ships Races zet telkens
weer de rijke maritieme historiek en de intense
band tussen stad en haven in de verf. Ook biedt
het de stad Antwerpen en Port of AntwerpBruges een uitgelezen platform om belangrijke
innovaties en duurzame initiatieven te tonen.
Maar het belangrijkste is dat de Races zorgen
voor een cruciale positieve sociale impact: ze
promoten het onderlinge begrip tussen jongeren van verschillende culturen en landen, en
biedt hen via de zeiltraining een persoonlijke
ontwikkeling en ervaringen die ze voor het
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leven meedragen. Zo doen, na een inclusieve
selectie, ook steeds een honderdtal Belgische
jongeren mee als lid van de Antwerp Crew.

MET Z’N ALLEN AAN DE SLAG OM DE
WAPPER OPNIEUW AAN TE LEGGEN

Men wil de stenen vlakte die de Wapper
nu is omtoveren tot een aangename verblijfsplek met heel veel groen en water,
omringd door terrasjes. Daarnaast wil men
een verbinding maken, autoluw, met het
Theaterplein zodat onze binnenstad nog
veiliger en toegankelijker wordt voor fietsers en voetgangers. Na een grondige analyse van het gebruik en de functies van de
Wapper, kwamen drie duidelijke ambities
Aanpassing lichtgroene tariefzone
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Wapper © Ricardalovesmonuments

naar voor: de Wapper als hedendaags plein,
het belang van het klimaatverhaal en de
archeologisch-historische waarde. Die ambities omvatten de verschillende elementen
die in het toekomstig ontwerp aanwezig
moeten zijn. Een belangrijke ambitie is de
Wapper als klimaatrobuust plein, met meer
groen en water. Vergroening en water kunnen bijvoorbeeld koelteplekken creëren.
Historisch gezien heeft het plein ook altijd
al een bijzondere band gehad met water. In
de 15e eeuw lag er op die locatie een rui die
de stad van drinkwater voorzag. Deze structuur ligt momenteel ondergronds, maar kan
opnieuw visueel opgenomen worden in het
nieuwe ontwerp. Bovendien kan de stad zo
inzetten op de buffering van regenwater
uit de omgeving. Maar ook de archeologisch-historische waarde is op te nemen.
Naast de aanwezigheid van de rui, maken
ook het Rubenshuis en de verschillende
kunstwerken en monumenten duidelijk
dat de Wapper een belangrijke historische
waarde heeft. Ook op het vernieuwde plein
moeten die historische elementen geïntegreerd worden in het ontwerp.

VANAF OKTOBER DUURDERE PARKEERTARIEVEN IN ANTWERPEN
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De parkeertarieven in Antwerpen worden
vanaf 3 oktober van dit jaar geïndexeerd.
Bovendien krijgt de lichtgroene tariefzone
een parkeerduurbeperking van 3 uur en
wordt ze uitgebreid. Daarnaast zullen bepaalde ondernemingen die voor het uitvoeren van werkzaamheden regelmatig in
Antwerpen moeten zijn, een uitzonderlijke
parkeervergunning voor één of meerdere tariefzones kunnen aankopen. Vanaf 3

oktober 2022 worden de parkeertarieven
in Antwerpen geactualiseerd, zowel voor
parkeren op straat als in de publieke betaalparkings in beheer van de stad (parking
Rijnkaai, parking Spoor Oost en parking
Zuiderterras). De laatste indexering van
die parkeertarieven vond plaats in januari
2020. De aanpassing zal zich baseren op de
prognoses van het Federaal Planbureau,
dat tussen begin 2020 en september van
dit jaar rekening houdt met een inflatie
van 12,76%. Het tarief in elke zone zal dus
met dat percentage aangepast worden.
Volgens dezelfde redenering zullen retributies voor wie niet of te weinig betaalt
voortaan 44 euro bedragen. Daarnaast wil
de Stad Antwerpen in wijken met een hoge
parkeerdruk lang parkerende bezoekers en
pendelaars stimuleren om in park-and-rides
aan de rand van de stad te parkeren, of in
publieke parkings in de stad. Zo daalt de
parkeerdruk en wordt het voor bewoners
en kort parkerende bezoekers gemakkelijker
om een parkeerplaats op straat te vinden.
Het lang parkeren wordt behalve door de
aangepaste tarifering ook ontmoedigd
door een gewijzigd parkeerregime in de
lichtgroene zones. Behalve voor wie een
parkeervergunning voor bewoners heeft,
is parkeren in die zones vanaf 3 oktober
beperkt tot maximum 3 uur. Voorheen was
dat 10 uur. Bovendien zal deze lichtgroene
zone per 3 oktober worden uitgebreid: een
strook van huidige donkergroene gebieden
tussen de Leien en de Singel wordt dan
lichtgroen. In dit gebied vinden bestuurders
immers steeds op korte wandelafstand een
publieke betaalparking waar ze langer dan
3 uur kunnen parkeren.

Tekst: Remi Lemeire

De Wapper, het iconische langwerpige plein
centraal aan de Meir, krijgt een grondige heraanleg. Omdat het plein intensief gebruikt
wordt door onder meer shoppers, handelaars en passanten, voldoet de huidige staat
niet meer. Bovendien vormen de geplande
werken aan het Rubenshuis een kans om
de archeologisch-historische waarde van
dat monument extra te benadrukken op
de toekomstige Wapper. De stad zet in
het ontwerp ook maximaal in op klimaatadaptatie. Het definitieve ontwerp is voor
halverwege 2024. Voor de heraanleg van
de Wapper schreef stad Antwerpen een
ontwerpwedstrijd uit, waarna ze vijf ontwerpteams selecteerde. Nu het college het
bestek, de projectdefinitie en het selectieverslag goedkeurde, kunnen zij aan de slag.
De teams hebben drie maanden de tijd om
een visienota en schetsontwerpen aan te
leveren. Een jury zal het uiteindelijk winnende ontwerpteam selecteren, maar ook
de Antwerpenaren zullen de kans krijgen
om feedback te geven op de inzendingen.
Het definitieve ontwerp is op dit moment
voorzien voor de zomer van 2024.
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WIELERGEKTE IN HERENTALS MET
40.000 FANS VOOR WOUT VAN AERT
Donderdagavond 28 juli moest en
mocht Bello wat sfeer opsnuiven in de
Kempen. Meer bepaald in Herentals,
waar 40.000 fans een glimp van hun
idool Woutje Van Aert wensten op te
vangen. Daarom wat sfeerbeelden van
een onvergetelijke avond voor Wout
en zijn supporters.
Het was een blijgezinde Wout Van Aert die
ons tijdens zijn drukke na-Tourperiode kort
even te woord wou staan. Hij was uiteraard
erg tevreden met de aandacht en groen
gekleurde supporters in Herentals. “Ook al
heeft de gele trui de meeste aandacht, ik
ben toch wel een beetje fier op het winnen
van de titel “strijdlustigste” wielrenner in de
Tour. Jammer dat dit zo naar het tweede plan
wordt geduwd, want het is toch ook niet te
onderschatten”, begint Wout zijn verhaal.
“Het komt wat minder in de aandacht, maar

het is echt een weerspiegeling van
mijn onuitputtelijke inzet die ik
elke dag weer opnieuw moest etaleren. Bovendien was de concurrentie toch niet mis. Wat voor mij
belangrijk is, is dat het voor deze
titel vooral de stem van de wielerliefhebber is geweest die hier mee
heeft gesproken naast de jury. Ook
raar dat mijn “gele” droom ook niet
zo erkend wordt en dat was toch
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ook wel een belangrijk gegeven in
mijn Tourprestatie. In het geel een
rit winnen is niet iedere wielrenner
gegeven. Maar ja, dat groen is ook
een prestatie. Op de vraag wat
het najaar nog zou brengen kon
hij een kort en eerlijk antwoord
geven. “We reizen in het najaar
af naar het Canadese tweeluik ter
voorbereiding op mijn grote doel:
het wereldkampioenschap. Ik was
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zeker niet van plan een overbelast programma te rijden, omdat
na deze toch wel zware Ronde
van Frankrijk met 19 koersdagen,
de inspanningen niet in mijn
truitjes zijn gekropen”, lacht Van
Aert.
Mathieu van der Poel praat niet
graag over zijn opgave in Tour,
en ook hij lonkt al naar WK.
Toch waardeert hij de prestatie
van Wout heel erg. “Hij (Wout)
is inderdaad misschien wel de
beste renner op dit moment,
maar dat wil niet zeggen dat ik
bij de spreekwoordelijke pakken wil blijven zitten”, begint de
Schildenaar zijn verhaal. “Het is
uiteraard jammer dat ik mijn fiets
tien dagen lang ongebruikt aan
de kant heb moeten zetten, maar
deze na-Tourwedstrijden geven
me de mogelijkheid om mijn
toch wat gefaalde Tour terug wat
kleur te geven bij mijn supporters. Op de vraag of twee grote
rondes niet wat te veel zijn, was
hij heel duidelijk. “Ik had zeker
niet het gevoel dat ik helemaal
leeg uit de Giro ben gekomen,
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integendeel. Misschien was
mijn lichaam toch nog aan het
herstellen en heeft het niet voldoende hersteld tijdens mijn
voorbereidende hoogtestage.
Ik ben er niet honderd procent
zeker van, maar mijn gevoel zegt
dat het daaraan heeft gelegen.
Ondertussen toonde Mathieu
van der Poel door het winnen
van het wielercriterium in het
Nederlandse Boxmeer en enkele
andere ereplaatsen dat hij terug
naar zijn vorm van weleer keert.
Daarom ook de vraag wat de
komende weken zullen geven.
“Ik kijk alvast weer vooruit en wil
graag nieuwe doelen stellen. Het
EK op 14 augustus komt volgens
mij nog te vroeg, maar ik hoop
wel op het WK dat vanaf 18 september in Wollongong wordt
gereden terug met de besten
mee te strijden. Daarom hoop ik
de beste versie van mezelf te zijn
in Australië. De criteriums zoals
hier in Herentals bekijk ik dan
ook als training. Een technisch
rondje en de hele tijd optrekken, dat kan ik wel gebruiken
momenteel.”
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WHAT’S ON YOUR MIND?

KOEN CRUCKE

Deze muzikale duizendpoot staat ruim 55 jaar op de
planken. We kennen hem als (opera)zanger, acteur,
musicalartiest, en zoveel meer. Tijdens de opnames
van de Vlaamse top 10 bij Ment TV voerden we onze
“What’s on your mind”-babbel met de sympathieke
Gentenaar.
Aan welk schoolvak had je destijds een grote hekel?
Aan wiskunde. Ik kan trouwens nog altijd heel slecht rekenen. Ik heb
daarvoor een man die dat heel goed doet.
Wat is je ultieme droom?
Ik ben 70. Daarom hoop ik van nog een paar jaar
goed te kunnen doorwerken. Dat is momenteel zowat mijn droom.
Wat is je favoriete zonde?
Ik mag graag een glaasje champagne.
Soms meer dan één, maar ik weet wanneer ik moet stoppen. Dat is nog goed
voor het dieet, eigenlijk. Dat hoort daarbij, zeggen ze altijd.
Ben je een fuifbeest?
Nee, eigenlijk niet. Ik amuseer me
graag, maar op een geciviliseerde
wijze (lacht). Ik begrijp soms niet wat
mensen bezielen om zo vreselijk uit
de bol te gaan dat ze bijgevolg niet
meer weten wat ze doen.
Wat trekt je aan in een man?
Zeker en vast het karakter en het
uiterlijk, maar toch meer de mens
zelf. Dezelfde hobby of passie hebben, zou fantastisch zijn, maar dat is
niet zo evident. Het moeten wel geen
voetbalfanaten zijn. (lacht)
Wat is voor jou het grootste
tijdsverlies?
Niks doen. Dat is heel jammer, maar ik ben
geen persoon die graag op verlof gaat. Als
ik een week ergens ben, dan denk ik: “Tiens,
was ik nu maar weer thuis en kon ik maar op
de scène staan en mijn vak doen.” Ik ben geen
vakantiemens.
Hou je van koken?
Heel veel. Ik heb trouwens ook mijn diploma
van patissier. Een aantal jaar geleden heb ik
een avondcursus gevolgd bij Spermalie in
Brugge. Ik maak graag soep en allerlei gerechten. En experimenteren doe ik ook heel
graag. Met patisserie kan je dat echter moeilijker.
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Wat is je favoriete
vakantiebestemming?
Kreta. Ik heb er ook al enkele concerten gegeven. We hebben doorheen al die jaren de
Kretenzers goed leren kennen. Het is een
zeer gastvrij volk, waar je altijd welkom bent.
Vandaar is het mijn favoriete bestemming.
Geloof je in reïncarnatie?
Neen, ik denk dood is dood.

Welke film zou je 20x kunnen bekijken?
Death in Venice.
Wat zou je doen met je laatste 2 euro?
Ik zou proberen nog een glaasje champagne
te kopen (lacht), maar ik zou daar niet genoeg
voor hebben. Ik zou serieus moeten lobbyen.
Wie waren je idolen als kind?
Ik heb eigenlijk altijd als groot idool Edith Piaf
gehad. Als jonge kerel van 10-12 jaar was ik
meteen een bewonderaar van haar. Nog
altijd eigenlijk. Ik zong trouwens ook al een
paar keer de herdenkingsmis van haar in de
basiliek van Belleville in Parijs, waar ze ook
gedoopt werd. De bisschop van Parijs leidde

toen de mis. De eerste keer waren er trouwens grote artiesten, zoals Charles Aznavour
en Charles Dumont.
Ben je een langslaper?
Neen. Slapen vind ik tijdverlies. Ik slaap mijn
5 uren op een nacht en ik denk dat dit voldoende is. Als we dood zijn, gaan we nog
meer dan genoeg tijd hebben om te slapen.
Dat is mijn redenering.
Wat vind je van personen die je stomme
en rare vragen stellen?
Rare vragen moeten er zijn, hé. Ik wil nooit
op voorhand weten wat ze mij gaan vragen.
Ik zeg altijd: “Als ik wil antwoorden, dan doe
ik dat en anders niet.”
Loog je tijdens dit gesprek?
Nee, ik heb op geen enkel moment gelogen.
Dank je!
Graag gedaan!

Tekst: Bart Carteur / Foto’s: Nuyttens Services

Kan je als BV nog je eigen boodschappen
doen?
Ja, ik kan dat makkelijk. Ik zeg altijd: “Mensen
die daar problemen mee hebben, die moesten
een ander vak kiezen.” Absolute wereldsterren
kunnen dat natuurlijk moeilijker, maar dat zijn
wij dus absoluut niet. Wij kunnen nog buiten
komen. Mensen vragen dan eens een handtekening of selfie, maar dat is het vak waarvoor
we gekozen hebben. Dat zijn ook de mensen
die naar ons komen kijken en luisteren of een
cd kopen.

Wat zou je doen mocht je 1 dag onzichtbaar zijn?
Ik zou stiekem zeer veel dingen gaan bekijken, hoor! (lacht) En dat ze niet zouden weten
dat ik er ben, maakt het natuurlijk speciaal,
hé!
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EEN GEZONDE LEVENSSTIJL
VERLAAGT HET RISICIO OP DEMENTIE

Soms kan je zeggen dat de cijfers ‘niet
goed’ zijn… en soms zijn ze gewoon
verschrikkelijk slecht. Wereldwijd leven er momenteel naar schatting 57
miljoen mensen met dementie… en
dat aantal zal tegen 2050 naar waarschijnlijk 139 tot zelfs 152 miljoen
klimmen. Da’s dus bijna 3 keer zoveel
op 28 jaar tijd. Omdat er steeds meer
vergrijzing is en de proportie ouderen
dus bijna overal aan het groeien is,
zullen we ook steeds meer met deze
verschrikkelijke degeneratieve ziekte
geconfronteerd worden. Hoe je dementie zo goed mogelijk kunt voorkomen, is bijgevolg enorm belangrijk,
maar tot voor kort werd er bijzonder
weinig aandacht besteed aan hoe iemand langer kan leven met dementie.
Dat veranderde in mei 2022.
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Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
is dementie wereldwijd de zevende meest
voorkomende doodsoorzaak en aan het
overlijden gaat dan ook nog eens een lange
periode aan achteruitgang en een steeds
hogere afhankelijkheid van anderen vooraf. Informele zorggevers – zoals familie en
vrienden – moeten gemiddeld 5 uur per dag
spenderen aan het verzorgen van een naaste
die aan dementie lijdt – dat is ongeveer een
derde van hun wakkere leven… en toch zitten
er nog heel wat gaten in onze kennis van deze
aandoening. Het jaarlijkse financiële kostenplaatje? Ongeveer 2,68 biljoen euro (dat is dus
2.680.000.000.000.000 euro).
Wat we wél al wisten, is dat een gezonde levensstijl bijdraagt tot een lagere kans op dementie, maar we waren nog niet zeker of dat
ook wel het geval was voor mensen met een
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groter genetisch risico om de ziekte op te
doen. Om dat te weten te komen, werden
er tussen 1987 en 2019 maar liefst 8.823
Amerikanen met Europese voorouders en
2.738 Afrikaanse Amerikanen met een gemiddelde leeftijd van 54 gevolgd. Onlangs
werden de resultaten van de studie, die
was opgezet door de American Academy
of Neurology, vrijgegeven.

DE ‘SIMPELE 7’
Het onderzoek gebruikte de ‘Simple 7’
als maatstaf – een reeks 7 gezonde leefgewoonten die wordt gebruikt door de
American Heart Association om uit te leggen hoe je de kans op hart- en vaatziekten
kunt reduceren. Die 7 gewoonten zijn exact
vertaald:
1. Beheers jouw bloeddruk. Als je jouw
bloeddruk binnen een gezond bereik
houdt, worden jouw hart, slagaders en
nieren minder belast.
2. Controleer jouw cholesterol. Een hoog
cholesterolgehalte draagt bij tot de vorming van plaque die de slagaders kan
verstoppen en kan leiden tot hartaandoeningen en beroertes.
3. Verminder de bloedsuikerspiegel. Hoge
bloedsuikerwaarden kunnen jouw hart, nieren, ogen en zenuwen beschadigen.
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4. Word actief. Er zijn sterke aanwijzingen dat
dagelijkse lichaamsbeweging de lengte en
kwaliteit van uw leven verhoogt.
5. Eet beter. Een gezond dieet is een van de
beste manieren om hart- en vaatziekten te
voorkomen.
6. Verlies gewicht. Een paar kilo’s afvallen kan
de belasting op jouw hart, longen, bloedvaten
en skelet verminderen.
7. Stop met roken. Rokers hebben een hoger
risico op het ontwikkelen van een reeks ernstige ziekten, waaronder hartaandoeningen.
Deelnemers aan de dementiestudie moesten
zichzelf scoren op een schaal van 0 tot 14, afhankelijk van hoe nauw ze alle zeven gezonde
gewoonten volgden. De onderzoekers vroegen hen ook of ze varianten hadden die gekoppeld zijn aan een hogere of lagere kans op
Dezelfde levensstijl die ertoe kan leiden dat je
geen hart- of vaatziekten krijgt, zorgt er dus
ook voor dat je beter beschermd bent tegen
de ziekte van Alzheimer en dementie en dat is
enorm goed nieuws.
Een kleine kanttekening: op fora en op sociale media blijkt er vaak heel wat weerstand te
zijn tegen een gezonde levensstijl. Zo worden
veganisten of zelfs vegetariërs geregeld uitgemaakt, blijven sommige chefs zweren bij
veel zout en ongezonde vetten, vinden velen
mensen die wat vaker oefenen uitslovers, enzovoort. Het is dus nog afwachten of dit soort
nieuws ook de bewustwording bij de bevolking zal verbeteren.
Eentje overtuigd is eentje gewonnen, zullen
we dan maar zeggen?
het krijgen van de ziekte van Alzheimer (een
belangrijke oorzaak van dementie) om zo het
genetisch risico te kunnen schatten.
Tegen het einde van de studie hadden 1.603
mensen met Europese voorouders en 631
mensen met Afrikaanse voorouders dementie
ontwikkeld.
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EN DAN NU HET GOEDE NIEUWS
Uit de studie blijkt dat de Europees
Amerikaanse mensen met de hoogste scores
voor gezond eten 43% minder risico liepen om
dementie te ontwikkelen (ook als ze genetisch
een hoge kans lopen om die ziekte te krijgen).
Bij de Afrikaanse Amerikanen was dat cijfer
‘slechts’ 17%, maar dat kan ook een gevolg
zijn van de kleinere steekproef – of misschien
denken Afrikaanse Amerikanen iets sneller
dat ze gezond bezig zijn, terwijl Europese
Amerikanen wat strenger zijn voor zichzelf op
dat vlak.
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FASHIONTRENDS
WINTER 2022-2023

Schiaparelli Haute Couture

Adidas/Gucci

Armani © Fikippo Fior / Gorunway

Het is weeral september, einde zomer, start nieuw
schooljaar en niet te vergeten onze zomerkleding
stilaan inruilen voor warmere jassen, truien en lange broeken of rokken. Wat zijn de nieuwe trends in
modeland? Twee uitersten lijken dit najaar samen
te komen. Enerzijds gaan we comfortabele kleding
dragen waarmee we zelfs de koudste dagen kunnen
trotseren en anderzijds gaan we ons schaars kleden
in doorzichtige en luchtige stoffen. BELLO zet voor
jullie de opkomende trends nog even op een rijtje.
Maak je shoplijst dus alvast klaar.
Tijdens de coronapandemie gingen we massaal wandelen in
comfortabele kleren. Deze gewoonte is nu ook doorgetrokken naar deze najaarscollectie. ‘Gorpcore’ is een trend die
vernoemd is naar een snack ‘good ol’raisins and peanuts’ en
verwijst naar old fashioned en praktisch. Waarvoor staat deze
verwijzing? Regenjassen, bodywarmers, fleece, outdoor,…
kortom alles wat een doorgewinterde hiker draagt in de buitenlucht. Grote designers werken samen met outdoormerken om
78 BELLO LIFEstyle magazine

Adidas/Gucci

interessante combo’s te bekomen. Practical chic. Wij gaan voor
de bodywarmer die makkelijk te combineren is in de winter,
zelfs onder uw winterjas. De trend van comfy fashion blijft ook
in deze najaarscollectie sterk aanwezig. Wij zijn helemaal weg
van de samenwerking tussen Adidas en Gucci.
Het andere uiterste deze winter zijn de doorzichtige materialen. We gaan maar nét genoeg bedekken om toch nog niet
te bevriezen. Nu is het wel toegestaan om te combineren. Die
transparante jurk kun je net zo leuk boven een coltrui dragen
om toch net dat tikkeltje meer in je outfit te krijgen.
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Chanel

Traditioneel zijn het donkere kleuren die
onze wintergarderobe domineren. Met
dank aan een aantal designers zoals
Versace gaan we all the way pink deze
winter. Ook de kleuren paars en
rood komen vaak terug, al dan
niet als geslaagde combo. Wij
stellen voor om voor color
blocking te gaan. Wat zeg
je? Basically draait alles rond
contrast. Je gaat contrasterende kleuren in grote vlakken
naast elkaar dragen. Denk dan
aan een fuchsia truitje op een
zwarte rok. Zolang er maar een
groot contrast is, zit je goed.

Versace

Ralph Lauren

Verder gaat alles omhoog, lange knielaarzen zijn
weer hot of combineer een korter schoentje met
lange kousen. Ook de roklengte blijft hoog, de minirok mag het toneel dus nog altijd niet verlaten.
Voor wie deze trend toch ‘té’ is kunnen we ook
maxi gaan. Rokken, jurken en jassen lijken deze
winter de grond te raken. Voor ieder wat wils.
Prada

Ook de stoffen mogen we niet vergeten. Leer
belooft om dé trend te worden dit najaar. Niet
helemaal weg van een ‘vegan’ lederen outfit?
Lederen schoenen zijn ook al voldoende om
helemaal up-to-fashion te zijn. Ook tweed is
niet weg te denken van de catwalk. Het typisch
‘Chanel’ jasje combineer je best met een broek en
ballerina’s en voilà werkoutfit.

Voor de mannen zijn het mouwloze vesten
die een grote comeback maken deze winter.
Vergeet de bompa look, combineer met
een leuke jeans voor de safe combo. Wil je
wat gekker doen? Neem dan een vest in opvallende kleur en snit. Ben je als man toch
niet zo comfortabel in die mouwloze vest?
De chunky sweater is ook een leuke optie.
Hoe dikker hoe beter. Ook leer is hot topic bij
mannenmode dit najaar. Denk aan de lange
Matrix-jassen. Ook de faux fur afwerking is
een leuke touch.
Een heleboel leuke trends om je deze winter helemaal mee uit leven en vergeet niet:
Fashion is Fun!
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Wilan @Brasschaat

Seraphina’s @Zoersel

Lingerie Ria @Westmalle

Un Poco Mas @Zoersel
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“Fashion is about
dreaming and
making other
people dream.”

- Donatella Versace

Prinsen en Prinsessen @Brasschaat

Christof Herenmode @’s Gravenwezel

Lot’ Toute @Zoersel
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HET METABOLISME VAN DE
DINO’S ONTRAFELD
Wetenschappers debatteren al tientallen jaren over wat voor metabolisme de – inmiddels al 65 miljoen jaar geleden uitgestorven – dinosauriërs nu eigenlijk hadden. Een
groot probleem daarbij was de manier waarop men de stofwisseling probeerde
te meten, maar daar lijkt sinds mei 2022 verandering in te zijn gekomen.
OVER HET METABOLISME
Onder elkaar hebben we het wel eens vaker
over het metabolisme. Iemand met een ‘snel’
of ‘hoog’ metabolisme zou dan iemand zijn
met een snelle vertering. De implicatie is vaak
dat die persoon dus ook meer kan eten zonder
snel in gewicht toe te nemen, maar volgens de
wetenschap zijn we vooral met z’n allen warmbloedig, en dat geldt misschien niet voor de
dinosauriërs.

Koudbloedige
dieren, zoals
reptielen,
ademen

Tyrannosaurus

‘Metabolisme’ of ‘stofwisseling’
slaat eigenlijk op de chemische
reacties waarmee we de zuurstof
die we inademen omzetten
naar de chemische energie
die als brandstof voor het
lichaam dient.
Dieren met een
hoog metabolisme
zijn ofwél ‘endotherm’ (of ‘warmbloedig’), ofwél ‘ectotherm’ (of ‘koudbloedig’).
Warmbloedige dieren, zoals zoogdieren en vogels, ademen veel zuurstof in en moeten veel
calorieën verbranden om hun hoge lichaamstemperatuur te kunnen behouden en actief te
blijven. Het voordeel van die energiebehoefte
is dat ze hun lichaamstemperatuur ongeacht
de omgevingstemperatuur stabiel kunnen
houden. Vogels hebben de actiefste stofwisseling van alle gekende levende wezens. De
snelheid waarmee ze hun brandstof kunnen
verbranden drijft ook hun vlucht aan en zorgt
ervoor dat ze zich over de hele wereld kunnen
verspreiden.
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minder en
eten ook niet zoveel
als warmbloedige wezens. Ze hebben minder
energie nodig, maar dat
komt niet zonder een
eigen nadeel: ze zijn namelijk afhankelijk van de
buitenwereld om hun
lichamen op de juiste temperatuur te
houden én zijn heel
wat minder actief
– meteen de reden
waarom je hagedissen zo vaak
ziet zonnebaden.

DE STUDIE NAAR HET DINOMETABOLISME
Vogels zijn technisch gezien de laatste overblijvende dinosauriërs, maar daarbuiten bestaan er nog andere afstammelingen van die
reusachtige reptielen, namelijk de alligators en
krokodillen – en dat heeft doorheen de jaren
heel wat vragen opgeroepen bij wetenschappers. Waren ze immers warmbloedig (zoals de
vogels) of koudbloedig (zoals de krokodillen)?
Tot enkele maanden geleden moesten vorsers
vertrouwen op behoorlijk indirect bewijsmateriaal. Zo keek men naar het groeiproces, waarbij

– net zoals dat met
bomen gebeurt – de lijnen in
bepaalde beenderen werden
geteld, maar het zou wel eens kunnen dat die lijnen meer beïnvloed
zijn door hoe oud de dinosauriërs in
kwestie waren dan met hun eigenlijke
metabolisme. Een andere manier steunde
op een analyse van de mineralen in fossielen
om zo de temperaturen te schatten waarop ze
zich hebben gevormd, maar het blijft onduidelijk hoe het fossilisatieproces die informatie
affecteert.
De oplossing kwam er 2 jaar
geleden, toen de moleculaire paleobioloog Jasmina
Wiemann van de prestigieuze Yale University en haar
collega’s onthulden dat ze heil zagen in het
onderzoeken van bepaalde biomoleculen
binnen fossielen, zoals eiwitten, vetten en koolhydraten. Die reageren immers allemaal met
de chemicaliën die worden gevormd wanneer
dieren ademen, waarna ze allerlei moleculaire
afvalproducten achterlaten in het skelet. Die
stapelen zich in het hele lichaam op door in
water onoplosbare banden te vormen met
eiwitten. Ze blijven dus heel stabiel, waardoor
wetenschappers de hoeveelheid zuurstof die
werd ingeademd kunnen schatten. Dat wordt
gedaan met laser microspectroscopie en wel
bepaald de nieuwe Raman spectroscopie. Dat
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Plesiosaurus, fossiel © Mr.TinMD

die tot nu toe werd toegepast en die eerder
als een soort ‘paleothermometer’ fungeerde.
Volgens paleontoloog Matteo Fabri van het
Field Museum of Natural History of Chicago –
die mee aan de basis van de studie lag – laten
de afvalstoffen in de beenderen een vingerafdruk achter in bijna elk weefsel. ‘Een dier met
een hoge stofwisseling verbruikt meer zuurstof
dan een dier met een lage stofwisseling, zodat
het hogere concentraties van deze verbindingen in zijn lichaam zou moeten hebben.’

MAAR WAT ZIJN DE RESULTATEN DAN?

Stegosaurus
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Uit het onderzoek blijkt dat zoogdieren en
plesiosauriërs (zeereptielen met bijzonder lange nekken) onafhankelijk van elkaar een hoge
stofwisseling hebben ontwikkeld. Pterosauriërs
en dinosauriërs, die samen een groep vormen
die Ornithodira wordt genoemd, lijken af te
stammen van warmbloedige voorouders - een
toestand die bleef voortbestaan in sauropoden
met lange nekken, roofzuchtige theropoden
(zoals de alom bekende Tyrannosaurus rex),
en hun overlevende gevederde nakomelingen
(zoals – inderdaad – gevogelte). Dat is totaal onverwacht, aangezien men vroeger altijd heeft
gedacht dat de reusachtige herbivoren (zoals de

brontosaurus) wel een lage stofwisseling moesten hebben om hun enorme lichamen in stand
te kunnen houden. Dat het omgekeerde waar is,
impliceert dat ze dagelijks gigantische hoeveelheden planten moesten eten – misschien wel
honderden tot zelfs duizenden kilo’s per dag.
Misschien nog verrassender is dat de
Ornithischia – een grote familie dinosauriërs
– oorspronkelijk de warmbloedige stofwisseling van de andere dinosauriërs deelden, maar
gaandeweg een veel trager metabolisme
ontwikkelden. Zo eindigden onder andere de
Stegosaurus, de Triceratops en de Ankylosaurus
met een stofwisseling die veel dichter bij die
van onze moderne reptielen lag. Het is dus erg
waarschijnlijk dat ook zij hun lichaamstemperatuur op peil moesten houden door tijdens
koudere periodes te migreren naar warmere
oorden of door zich vaak in de zon te baden.
Dat er een zo sterk verschil zou zijn tussen dinosauriërs onderling, was totaal onverwacht.
De vaststelling zal dan ook de manier waarop
we naar deze immense dieren kijken voor altijd
veranderen.
Misschien voer voor een volgende Jurassic
World-film? Steven?

Tekst: Dirk Vandereyken

is een nieuwe techniek die wordt gebruikt om
de trillingsmodi van moleculen te bepalen,
waarmee de absorptie en uitstraling van licht
en andere straling door materie wordt geïnfereerd. Zulke osteohistologische analyse is erg
verschillend van de geochemie met isotopen
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DUURZAAM EN STIJLVOL LICHT
OP MAAT VAN ELKE WONING
Van het opstellen van een elektriciteits- en lichtplan tot het indraaien
van de laatste lamp: Crea-Accent zorgt
ervoor dat het licht in en rond uw huis
altijd stijlvol en op maat brandt, volgens het juiste besturingssysteem. De
eigen installateurs zorgen voor een
vlekkeloze plaatsing.
Verlichting, elektriciteit en domotica zijn de
subtiele kers op de taart van uw woning. Het
is comfortabel als u deze belangrijke finishing
touch in een totaalpakket zonder zorgen in
handen kunt geven van een specialist. CreaAccent is zulke one-stop-shop. U kunt er
terecht voor een complete service: van het
ontwerpen en opstellen van een elektriciteitsplan en lichtplan tot het aansluiten van
uw toestellen en het indraaien van de laatste
lamp. De geschoolde elektriciens, vast in
dienst bij Crea-Accent, zorgen ook voor een

professionele plaatsing. Dankzij regelmatige bijscholing zijn ze op de hoogte van elke nieuwe trend in de sector.
Kwaliteit is ook verzekerd dankzij
de nieuwste generatie materialen.
De beste lampen en lichtarmaturen
worden helemaal op maat van uw
persoonlijke smaak en budget geselecteerd, met een voorname focus
op duurzaamheid. Uw energiekosten
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blijven laag door in de ontwerpfase te
kiezen voor duurzame, energiezuinige
lampen en verlichtingstoestellen. Ook
professionelen zijn bij Crea-Accent aan
het juiste adres voor hun industriële
verlichting voor winkel, kantoor, horecazaak of fabriek. Voor verlichting
die ook bij lange brandtijden lang
meegaat met weinig energieverbruik,
heeft zusterbedrijf LUX Verlichting de
juiste oplossing.
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HOE MAR T IN LU T HER K INGS
WO ORDEN WORDEN MISBRUIK T
Op 16 februari 2022 werd in de
Verenigde Staten – zoals elk jaar –
Martin Luther King Jr. Day gevierd.
Het is een dag waarop AfrikaansAmerikaans Amerika nog eens geconfronteerd wordt met de segregatie van
weleer én het racisme van nu, en waarop zoveel mogelijk blanken doen alsof
ze begrijpen uit welke hoop stront hun
gekleurde medeburgers hebben moeten kruipen om hun huidige rechten af
te dwingen. Natuurlijk zou je wel denken dat iedereen lessen wil trekken uit
de geschiedenis en nog meer stappen
naar gelijkheid wil zetten… maar dat
was dit jaar zonder (alweer) een groot
deel van de Republikeinse retoriek
gerekend. Die wist de woorden van
dominee King handig te misbruiken
om ‘critical race theory’ aan te vallen.
Wat is er precies aan de hand?
WAT IS DE KRITISCHE RASSENTHEORIE?
De kritische rassentheorie ontstond – net als
heel wat andere kritische stromingen – in de
jaren zeventig, tijdens het post-burgerrechtentijdperk, toen (Amerikaanse) politici heel
wat burgerrechten weer begonnen uit te
hollen en er een soort hernieuwde segregatie
op basis van huidskleur ontstond. Het is een
interdisciplinaire intellectuele en sociale beweging van geleerden en activisten die willen
onderzoeken hoe ras, maatschappij en recht in
de Verenigde Staten met elkaar samenhangen

Martin Luther King @Madame Tussaud’s © Kevin Burkett

en daarbij de gangbare Amerikaanse liberale
benaderingen van raciale rechtvaardigheid ter
discussie stellen. Zo worden de raciale vooroordelen die (meestal impliciet) aanwezig zijn in
de wetten en instellingen blootgelegd, terwijl
men ook een verklaring probeert te vinden
voor de huidige machtsverdeling binnen de
sociale, politieke en juridische structuren.
‘Ras’ wordt door CRT-geleerden gezien als een
sociale constructie zonder biologische basis
– een stelling die ze overigens uitzonderlijk

goed weten te onderbouwen. Er is ook erg
veel aandacht voor ‘intersectionaliteit’: de
manier waarop verschillende vormen van ongelijkheid en identiteit worden beïnvloed door
onderlinge verbanden van ras, klasse, geslacht
en handicap.
‘Kritisch’ staat daarbij voor een wetenschappelijke term waarmee men bedoelt dat men op
een zo objectief mogelijke, wetenschappelijke
manier de realiteit probeert bloot te leggen…
en nu wordt het een beetje raar. Hoewel de
meeste Amerikaanse conservatieve denkers
en het gros van de GOP – het Republikeinse
apparaat – beweren dat de kritische rassentheorie anderen met de vinger wijst, stelt CRT
heel duidelijk dat racisme en ongelijke raciale
resultaten vooral het resultaat zijn van complexe, veranderende en vaak subtiele sociale
en institutionele dynamieken, in plaats van
expliciete en opzettelijke vooroordelen van
individuen.
Hoe kan een theorie dan zo verkeerd worden
voorgesteld? Wel… de Republikeinse partij
heeft er veel baat bij dat de ongelijkheid tussen
blank en gekleurd Amerika blijft bestaan. Het is
immers een van de belangrijkste factoren die
haar de president en andere verkozenen kan
opleveren… en dus worden ook de woorden
van Martin Luther King Jr dankbaar naar hartenlust verdraaid. CRT wordt aangevallen omdat
ze anti-Amerikaans zou zijn, een marxistische
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© Ajay Suresh

stelling is (een stokpaardje van de GOP) en/of
bedoeld zou zijn om Amerikaanse jongeren
met een schuldgevoel op te zadelen, terwijl
ze helemaal niet racistisch zijn. De stellingen
zouden ondemocratisch zijn en in heel wat
rood getinte staten zijn er wetsvoorstellen
(of zijn er zelfs al wetten gestemd) die in essentie racisme propageren, allemaal onder
het mom van de bescherming van de vrije
meningsuiting. De aanvallen zijn vaak erg
heftig en worden aangevoerd door nieuwsnetwerken als Fox News en extreemrechtse
racistische sprekers als Tucker Carlson.
Te g e n e i n d ju n i 2021 h a d d e n 29
Republikeinse staatsregeringen wetten
overwogen (en negen daarvan hadden ook
effectief wetten uitgevaardigd) om scholen
of leraren die kritische rassentheorie (CRT)
onderwijzen te bestraffen. Ondertussen
heeft de oorlog tegen CRT zich uitgebreid
naar nieuwe arena’s. Zo dwingt de anti-CRT
wet van Florida universiteiten om te onderzoeken hoe ‘concurrerende ideeën en perspectieven’ worden gepresenteerd, en dreigt
die met bezuinigingen als een universiteit
durft te ‘indoctrineren’. Hier en daar zijn zelfs
al leerprogramma’s en werkopleidingen opgedoken waarin ironisch genoeg zelfs wordt
beweerd dat de kritische rassentheorie zelf
een geïnternaliseerde vorm van blanke
suprematie is.
Als die laatste zin je in de haren doet krabben, dan is dat de juiste reactie.
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WAT DE REPUBLIKEINSE LEIDERS ZEGGEN
EN WAT ZE ECHT DOEN
Het is waar: ook Republikeinen houden ervan
om erop te wijzen dat racisme uit den boze
is en propageren openlijk gelijkheid en rechtvaardigheid… alleen blijken hun acties vaak
niet overeen te komen met hun woorden. Een
bloemlezing van uitspraken op Martin Luther
King Jr. Day.

Senator Mitch McConnell (Politifactscore
aantal grove leugens, gewone leugens,
voornamelijk gelogen beweringen en halve
waarheden: 43%)
Wat hij heeft gezegd: ‘Bijna 60 jaar na de mars
op Washington klinkt de boodschap van Dr.
Martin Luther King Jr. nog even krachtig door
als op die dag. Zijn nalatenschap inspireert
ons om de opmerkelijke vooruitgang die
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onze grote natie heeft geboekt in de richting
van een meer perfecte unie, te vieren en erop
voort te bouwen.’

Lindsey Graham © Gage Skidmore

Titel uit Vanity Fair: ‘MITCH MCCONNELL HEEFT
EEN NIEUWE STRATEGIE OM STEMRECHT TE
ONDERMIJNEN’
Senator Lindsey Graham
(Politifactscore leugens: 74%)
‘Dr. King was een ware strijder voor sociale
rechtvaardigheid die geloofde in het potentieel van Amerika. Zijn visie voor onze natie werd
het best samengevat door zijn citaat – “We zijn
misschien allemaal op verschillende schepen
gekomen, maar we zitten nu in hetzelfde
schuitje.” Laten we Dr. King’s nalatenschap
en werk blijven eren, zowel vandaag als in de
dagen die komen.’
Uit Newsweek: ‘Lindsey Graham blaast Joe
Biden’s stemrecht wetsvoorstel af als “verzonnen onzin”’

aanstaande wettelijke eis te schrappen dat
leerlingen precies die toespraak van King
moeten leren waarnaar de wetgever verwees.’

Bryan Hughes van het Texas Huis
(Poltifactscore leugens: 100%)
‘Er is een beweging, genaamd kritische rassenleer, die zich door ons land verspreidt, in veel
van onze scholen in Texas, die helaas leert dat
we een persoon moeten beoordelen op de
kleur van hun huid en niet op de inhoud van
hun karakter. Het is duidelijk het tegenovergestelde van wat Dr. King ons leerde, en waar wij
als Amerikanen naar streven.’

Senator Rand Paul
(Politifactscore leugens: 58%)
‘Nu wij vandaag MLK eren, moge zijn moed
ons inspireren tot een verdubbeling van onze
inzet om samen te werken aan verandering.
Laten we het leven van Dr. Martin Luther King
herdenken door de twee Amerika’s te verenigen tot één: een Amerika dat gerechtigheid
voor één en gerechtigheid voor allen omvat.
#MLKDay’

Op radiostation KUT 90.5 (what’s in a name):
‘Ironisch genoeg is het wetsvoorstel dat
Hughes indiende eigenlijk bedoeld om een

Uit dagblad Wall Street Journal: ‘Rand Paul
krijgt het zwaar te verduren voor Civil Rights
Act-opmerkingen’

Senator John Cornyn
(Politifactscore leugens: 62%)
‘Vandaag op #MLKDay, vieren we het levenslange werk en de inzet voor vrede en wederzijds begrip die Dr. King belichaamde. Terwijl
ik 29 miljoen Texanen vertegenwoordig in de
Senaat, zal ik Dr. Kings boodschap van dienstbaarheid, begrip en wederzijds respect blijven
volgen.’
Uit krant Texas Tribune: ‘John Cornyn en Ted
Cruz verenigen Republikeinse oppositie tegen
wetsvoorstellen rond federaal stemrecht’
Senator Ron Johnson (Politifactscore leugens : 68%)
‘Vandaag neem ik een moment om de offers
van Martin Luther King Jr. te gedenken. We
zullen hem altijd dankbaar zijn.’

Paul Rand © Gage Skidmore

Uit dagblad Milwaukee Journal-Sentinel: ‘Ron
Johnson wil dat Republikeinse wetgevers de
federale verkiezingen in Wisconsin overnemen’
Politieke journaliste Jennifer Bendery (geen
Politifactscore)
‘Hier is Steve Scalise - die stemde om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken na het verspreiden van een grote leugen
over kiezersfraude die een dodelijke opstand
in het Amerikaanse Capitool voedde - die een
bericht RT’t over het eren van #MLK en zijn
waarden.’
Uit PoliticusUSA: ‘Steve Scalise stemde twee
keer tegen de Martin Luther King Feestdag’

WAT MARTIN LUTHER KING JR ECHT
HEEFT GEZEGD
Dat Martin Luther King Jr geen heilige was, weten we wel: zijn huwelijksleven was niet onbesproken en hij was niet altijd even voorzichtig
met zijn woorden. Sterker, nog: de beste ‘approval rating’ die hij ooit van blanke kant heeft
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gekregen, was een schamele 32% (tegenover
63% negatief en 5% onbeslist). Nadat hij vermoord werd, vond 31% van de Amerikanen
zelfs dat hij ‘er zelf voor gezorgd had’. … Slik.

Voor hij op negenendertigjarige leeftijd vermoord werd, liet dominee King heel wat feiten,
meningen en wijsheden optekenen. Het aantal
citaten waar we uit zouden kunnen putten is

optillen aan zijn eigen laarsstriemen.’

Het hoeft allemaal niet te verwonderen, want
de gemiddelde blanke conservatieveling
wordt doorgaans nog witter als hij geconfronteerd wordt met Kings liberale standpunten.
Hij ging tekeer tegen politiegeweld. Hij herinnerde de Verenigde Staten aan haar racistische verleden. Hij schold de machthebbers
uit omwille van de inkomensongelijkheid en
het systematisch racisme dat ze zelf maar al
te graag in stand hielden. Hij veroordeelde
de openlijk racistische tegenstanders van gelijkheid, terwijl hij Amerika er tussendoor ook
aan herinnerde dat legioenen blanken bereid
waren om lijdzaam toe te zien hoe hun landgenoten onderdrukt werden door hen. ‘Hij die
passief het kwaad aanvaardt, is er evenzeer bij
betrokken als hij die het helpt begaan,’ zei King.
‘Hij die het kwaad accepteert zonder ertegen
te protesteren, werkt er in feite aan mee.’ Het
is een echo van wetenschapsfilosoof Popper,
die al in 1945 zei dat tolerant blijven tegenover
intolerantie intrinsiek intolerant is.

dan ook immens, maar hier is er eentje waarmee ontegensprekelijk kan geïllustreerd worden dat de man heden ten dage zeker geen
opponent zou zijn van critical race theory:

mag dan heel expliciet Amerikaans lijken, ook
bij ons is er een zeer sterk geïnstitutionaliseerde ongelijkheid en een racisme aanwezig
dat ingebakken zit in ons juridische systeem.
Wie bijvoorbeeld beweert dat buitenlanders
minder hard en zwaar bestraft worden dan
autochtone Belgen, dwaalt volkomen: net
het omgekeerde is waar… en toch geloven
zoveel Belgen en Nederlanders dat niet eens,
ondanks het feit dat de feiten niet multi-interpreteerbaar zijn. Zo kijkt een Marokkaan of
Marokkaanse Belg voor dezelfde misdaad al
snel tegen een hogere strafmaat aan. Toch
wordt de discussie daarover nauwelijks gevoerd en dat is tenminste in de Verenigde
Staten wél het geval.
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Misschien moeten we voor een keer dan maar
eens een voorbeeld nemen aan het openlijke
debat dat momenteel verder in het westen
wordt gevoerd, hoe smerig dat discours langs
een kant ook is.

Tekst: Dirk Vandereyken

‘Door een wet van het Congres gaf onze regering miljoenen hectares land weg in het
westen en midwesten. Wat betekende dat ze
bereid was om de blanke boeren uit Europa te
ondersteunen met een economische bodem.
Maar ze gaven niet alleen het land, ze bouwden ook landbeurzen met overheidsgeld om
hen te leren hoe ze landbouw moesten bedrijven. Niet alleen dat, ze zorgden voor gemeenteagenten om hun expertise in de landbouw
te bevorderen. En niet alleen dat, ze zorgden
voor lage rentevoeten zodat ze hun boerderijen konden mechaniseren. Niet alleen dat,
vandaag ontvangen veel van deze mensen
miljoenen dollars aan federale subsidies om
niet te boeren. En dat zijn dezelfde mensen die
de zwarte man vertellen dat hij zichzelf moet

OOK BIJ ONS
Helaas: de aanval op de kritische rassentheorie
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EEN DRUK NAJAAR IN DE LOTTO ARENA
We nemen kort een kijkje in de drukke herfstagenda in de Lotto Arena.

Liefde Voor Muziek © VTM / PSE Belgium

LIEFDE VOOR MUZIEK LIVE KLAAR VOOR
TWEEDE EDITIE IN LOTTO ARENA
Op vrijdag 23 september trekken de artiesten
van de huiskamer naar het grote podium van
de Lotto Arena voor een tweede editie van
Liefde voor Muziek LIVE. Begeleid door een
liveband van uitstekende muzikanten vertolken Pat Krimson & Loredana van 2 Fabiola,
Koen Buyse van Zornik, Margriet Hermans,
CAMILLE, Ozark Henry en Davina Michelle live
het beste uit het tv-programma en trakteren
ze hun publiek op unieke covers van elkaars
nummers. Suzan & Freek kunnen er fysiek niet
bij zijn, maar zullen die avond zeker van zich
laten horen. Vorig jaar werd voor de eerste keer

dj-wereld is! Vandaag staat de Noorse artiest
op het punt zijn carrière naar een nog hoger
niveau te tillen. Met zijn nieuwe wereldtournee
WALKERVERSE THE TOUR wil hij de grenzen
tussen album, livemuziek en metaverse doen
vervagen. Zijn experimentele show zal ook te
© Alan Walker

Hij zette zijn eerste stappen in de muziekwereld met een poging om beide genres met elkaar te versmelten. Zonder enige verwachting
besloot hij enkele van zijn producties online te
zetten. Die allereerste tracks werden wereldwijd miljoenen keren beluisterd via Youtube en
Spotify, een onverhoopt succes! Het was een
vocal remake van één van die tracks, “Faded”,
die uiteindelijk in 2015 tot zijn grote doorbraak
geleid heeft. Het nummer stond wekenlang
aan de absolute top van de dance charts en
opende deuren naar de grootste podia. Walker
ging samenwerken met prominente artiesten
als Ava Max (in “Alone, Pt. II”) en Noah Cyrus
(in “All Falls Down”). Vandaag heeft de artiest
twee studioalbums op zijn palmares staan en
is hij zélf één van de EDM-grootheden, waar hij
als opgroeiende jongen zo naar opkeek. Met
andere woorden een stukje Tommorrowland
in de Lotto Arena.

BASKET MET HARLEM GLOBETROTTERS
OP 6 OK TOBER NAAR BELGIË MET
‘SPREAD GAME TOUR’!

een liveconcert georganiseerd van het populaire televisieprogramma. Dat werd zo warm
onthaald door het publiek dat er ook dit jaar
opnieuw een live beleving klaarstaat op vrijdag 23 september in de Lotto Arena. De songs
vulden ondertussen de huiskamers van gemiddeld bijna 800.000 kijkers. In de Lotto Arena
zullen prachtige duetten worden afgewisseld
met feestnummers, muzikale verrassingen en
gegarandeerde meezingmomenten.

ALAN WALKER BEZOEKT OP 1 OKTOBER
ANTWERPEN MET ‘WALKERVERSE THE
TOUR’
Meer dan 15 miljard audio- en videostreams
wereldwijd en bijna 115 miljoen volgers via
social media. Safe to say dat Alan Walker intussen een meer dan gevestigde waarde in de
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zien zijn in België, op zaterdag 1 oktober in de
Lotto Arena. Achter zijn mysterieuze masker en
kenmerkende hoodie gaat een getalenteerd
dj/producer schuil, die zowel geïnspireerd
wordt door EDM-pioniers als door filmmuziek.

De Harlem Globetrotters zijn al jarenlang
kind aan huis in België. Elke keer kiezen ze
een andere stad uit om hun spectaculaire
basketbaltrucs te demonstreren aan het
Belgische publiek. Dit jaar komen ze met hun
nieuwe ‘Spread Game Tour’ naar de Lotto
Arena in Antwerpen. Het ideale event voor
de hele familie! Al sinds 1926 slaan de Harlem
Globetrotters hun publiek met verstomming
met familie-entertainment van de hoogste
© Harlem Globetrotters
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ZAZ PRESENTEERT ORGANIQUE TOUR

plank. Zowel jong als oud kunnen keer op
keer genieten van een interactieve show,
waarin technische basketbalelementen worden vermengd met een groot showgehalte
en een flinke portie humor. Het is dus geen
wonder dat de shows steeds volle zalen weten te trekken! Niets is te gek of onmogelijk
voor de Globetrotters! Ze hebben dan ook
al tientallen Guinness World Records op hun
naam staan. COVID zorgde ervoor dat hun
shows een hele periode niet konden doorgaan, dus besloten ze om hun tijd meer dan
ooit te spenderen aan het breken van nieuwe
records en het verfijnen van hun techniek. Dit
jaar zijn ze helemaal terug met hun nieuwe
‘Spread Game Tour’! Verwacht je aan een
show van hoog niveau waarbij je zo hard
moet lachen dat je buik ervan pijn gaat doen!

© BICEP

Camille © Itsseppe

BICEP LIVE MET DANSBARE BEATS
Andy Ferguson en Matt McBriar uit Belfast
brengen vernieuwende elektronische muziek met een ravy vibe. Verenigd onder de
naam ‘Bicep’ en geïnspireerd door een breed
gamma aan muzikale invloeden tillen ze
elektronica naar een hoger niveau. Dat doen
ze des te meer on stage, waar ze helemaal
live de meest dansbare beats uit hun decks
toveren. De Ierse producers deden in oktober
‘21 Brussel al op zijn grondvesten daveren!
Ook dit jaar brengt Bicep een onwaarschijnlijke liveproductie naar ons land. Eerder hebben ze op 2 juli de line-up van Rock Werchter
2022 gesierd. Dus wie ze gemist heeft en
toch het arenaconcert niet wil missen, kan
zelf de genieën achter undergroundhits als
“Glue”, “Apricots” en “Opal” live ontdekken op
vrijdag 28 oktober in de Lotto Arena!

C AMILLE VERKOOPT VIJF LOT TO
ARENA’S UIT!
Een zangcarrière die ontploft, een zomertournee met honderd optredens, vijf keer
voor een uitverkochte Lotto Arena, én de
zege in ‘The masked singer’: zeggen dat het
Camille voor de wind gaat, is een understatement. Het succesjaar wordt zelfs door
VTM in een documentairereeks gegoten
die in het najaar op het scherm zou komen.
De rode draad is de “terechte” vraag wat er
allemaal gebeurt met een meisje dat binnen
de kortste keren is uitgegroeid tot een echte
popster. Het gaat momenteel zo goéd met
Camille! 100 optredens tijdens de zomer,
een eigen kledinglijn bij JBC, miljoenen
streams en views... en daarnaast zijn alle vijf
optredens van de West-Vlaamse popster die
in november in de Lotto Arena plaatsvinden jammer genoeg volledig uitverkocht.
Mensen die geen tickets hebben kunnen bemachtigen, kunnen zich nu inschrijven voor
de wachtlijst. Zij krijgen dan als allereerste
de kans om tickets te kopen voor een reeks
nieuwe shows in 2023.
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Na drie jaar wachten komt het vijfde album
van Zaz uit! Haar vier vorige albums brachten
de Franse singer-songwriter hoog in de hitlijsten en drie keer de wereld rond, dus was
het even tijd om de koffers aan de kant te
laten staan. Ook bij haar was de lockdown
in de lente van 2020 een welgekomen
inspiratiebron voor nieuw werk. Voor dit
nieuwe album werkte Zaz samen met de
Nederlandse producer REYN, die al eerder
samenwerkte met Vanessa Paradis, Stephan
Eicher en Benjamin Biolay. Met hem nam ze
de tijd om elk nummer een eigen kleur te
geven. Met haar stem die beter klinkt dan
ooit, even levendig als ontroerend en altijd
in de juiste toon. Met teksten die rechtuit,
persoonlijk en intiem, getuigen van een volleerd kunstenaarschap. In deze spirit plant
Zaz een nieuwe tournee, die opnieuw de
mooiste zalen wereldwijd zal aandoen. Zo
komt ze terug naar de essentie: de evidentie
van een gedeeld moment, een gedeelde
emotie. Geen wonder dat ze de tournee de
titel ‘Organique Tour’ geeft. Betreed op 9 november de Lotto Arena Antwerpen opnieuw
het universum van Zaz en ontdek de nieuwe
facetten van haar kunst en laat je inpakken
door de charme van haar grootste successen: ‘Je veux’, ‘On ira’, ‘Éblouie par la nuit’,
‘Que vendra’ … en haar laatste hit ‘Imagine’.
Zet je schrap voor een zeldzaam spektakel:
energiek, positief en genereus. Je verlaat de
zaal gegarandeerd met een glimlach, de la
joie et de la bonne humeur, en weet dankzij
Zaz weer dat het goed is om la vie en rose
te zien. Toeschouwers zullen dankzij het
Zazimut-iniatief ook kennismaken met de
NGO-partners die ‘la vie en rose’ een beetje
meer groen kleuren. Is Zaz, naar haar echte
voornaam Isa, per slot van rekening niet een
vrouw van vele levendige kleuren?

LORD OF THE DANCE VIERT 25 JAAR
STAANDE OVATIES

ZAZ © Play On

Michael Flatley maakte vorig jaar bekend dat
hij na 25 jaar Lord of the Dance weer tot leven
brengt. Sinds de première was Lord Of The
Dance van Michael Flatley te zien in meer dan
1.000 zalen wereldwijd, en woonden meer
dan 60 miljoen mensen in 60 verschillende
landen op alle continenten de voorstelling
bij. Dit maakt de dansproductie tot een van
de meest succesvolle ter wereld. Michael zal
de originele Lord of the Dance nieuw leven
inblazen en actualiseren voor nieuwe generaties fans. De Los Angeles Times heeft het
over een spectaculaire show of “showpiece
extravaganza”. Het publiek krijgt per voorstelling meer dan 150.000 taps te zien, en wordt
meegevoerd naar een mythische tijd en plek.
Een werveling van beweging, precisiewerk,
lichteffecten en pyrotechniek baant zich een
weg naar de harten van de toeschouwers.
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© Lord of the Dance

© 2022 Classicall Productions

25-jarig bestaan in 2022 nog een stap verder.
De fans kunnen zich verwachten aan nieuwe
ensceneringen, kostuums en choreografieën,
en de allernieuwste technologie voor speciale
lichteffecten. Tijdens het spektakel zijn 40 van
de beste jonge dansers te zien, geregisseerd
door Michael Flatley en met nieuwe muziek
van componist Gerard Fahy. Deze recentste
show combineert traditionele hoogtepunten
met opwindende nieuwe muziek en dans.

LOTTO ARENA VERANDERT OP 25 NOVEMBER NAAR HET ZWANENMEER:
SWAN LAKE ON THE WATER
In 2016 was Patrick Leveaux van Classicall
Productions toevallig op uitnodiging in
Hangzhou tijdens de G20 Top waar hij het
geluk had getuige te zijn van een scène uit
‘Het Zwanenmeer op het Water’. Zwaar onder
de indruk begaf hij zich in de coulissen waar
hij dankzij een tolk het team achter de productie mocht ontmoeten en met eigen ogen
kon zien hoe ongelooflijk ingewikkeld een
dergelijke productie in elkaar zit. Het kostte
twee jaar van onderzoek en moeilijke onderhandelingen om het akkoord te krijgen van
de prestigieuze vereniging van de Opera’s
van Oost-Oekraïne, lid van Opera Europa,
om de eerste versie van ‘Het Zwanenmeer
op het Water’ te lanceren. Het was namelijk
verre van evident voor een klassiek corps om
het ballet in een totaal vernieuwend project
te hervormen. Ook de solisten waren eerder
moeilijk te overtuigen. Het was de eerste
keer dat zij moesten dansen in water en dat
bracht verschillende lichamelijke risico’s met
zich mee. Maar de inspanningen hadden
succes en de dusdanig gevormde formatie is
ongetwijfeld bij de beste ter wereld. Zonder
ook maar iets van zijn grootsheid te verliezen
zorgen waterbakken, fonteinen, watermuren
en projecties ervoor dat deze balletklassieker
evolueert naar een ingehouden moderniteit
waar spectaculaire acts en intieme, kwetsbare
momenten elkaar afwisselen. Dit wordt een
oogverblindend spektakel!

Tekst: Remi Lemeire

Het begon allemaal met Michael Flatleys
droom om het grootste Ierse dansspektakel ter wereld te creëren. Zijn ambitie
leidde tot een voorstelling die tijdens het
Eurovisiesongfestival van 1994 de belangstelling van de hele wereld trok. Dit groeide uiteindelijk uit tot Lord of the Dance, de
bekroning van Flatleys overtuiging: “Niets
is onmogelijk. Volg je dromen.” Lord of the
Dance blijft ongeëvenaarde lofbetuigingen
ontvangen en breekt wereldwijd nog steeds
records. De voorstelling van Michael Flatley
bezorgde Ierse dans niet alleen een plek
op het wereldtoneel, maar tilde de kunst
van Ierse dans naar een hoger niveau. Deze
verwierf overal ter wereld ongeziene erkenning en veroverde een plaats in de harten
van miljoenen mensen. Lord of the Dance
maakte indruk op toeschouwers over de hele
wereld met een unieke combinatie van krachtige Ierse dans, originele muziek, boeiende
verhaallijnen en sensualiteit. Het populaire
dansspektakel overstijgt cultuur en taal, en
raakt de ziel met verbluffende luchtsprongen,
ongeëvenaard precisiewerk en geavanceerde
theatereffecten. Het spektakel heeft zijn succes grotendeels te danken aan het feit dat het
iedereen aanspreekt, zonder onderscheid in
leeftijd, gender en culturele diversiteit. Door
deze tijdloze en universele uitstraling is Lord
of the Dance een modern wereldwonder,
een mythe en een levende legende geworden. De show gaat naar aanleiding van het
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TOFFE COLLECTIES VOOR JE OOGAPPELS
IN EEN FRIS EN JEUGDIG DECOR

Bij Prinsen en Prinsessen in hartje
Brasschaat vind je toffe collecties die
de ontwapenende persoonlijkheid
van je oogappels van 0 tot 12 jaar nog
meer doen stralen. Uitbater Roosje,
zelf moeder van twee jonge spruiten,
presenteert ze in een nieuwe winkel
met een jeugdige spirit.
Met Prinsen en Prinsessen in hartje Brasschaat
maakte Roosje Poesen haar meisjesdroom
waar. Als geschoolde vroedvrouw startte ze
deze winkel als speciaalzaak voor geboortelijsten en babykleding. De geboortelijsten
maakten sinds kort plaats voor toffe kleding
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. “Ik heb zelf
twee jonge kindjes, Joséphine van bijna
3 en Jérome van bijna 1, die ook veel aandacht vragen”, verklaart ze zelf deze switch.
“De afspraken voor geboortelijsten hadden
vaak ‘s avonds plaats, waardoor ik de kinderen soms een paar dagen niet kon zien. Bij
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geboortelijsten komt ook enorm veel werk en
administratie kijken.”
De vrijgekomen tijd en de ervaring met haar
eigen kinderen zet Roosje voluit in om haar
collecties zorgvuldig uit te kiezen en haar
klanten deskundig en hartelijk te adviseren.
“Doordat we door de jaren heen ook al mee
groeiden met onze klanten, heb ik heel wat
feeling voor de deze markt opgebouwd”,
verzekert ze. “Onze babyhoek hebben we
behouden, maar die werd aangevuld met
een ruim aanbod kinderkleding tot 12 jaar.”
Roosje presenteert deze combinatie sinds 19
augustus in een nieuwe winkel aan de overkant van de straat. “Dit is een gezellig pand
dat we volledig gerenoveerd hebben naar
een toffe, jeugdige inrichting in een open
en luchtig kader. Je kunt zowel heerlijk fysiek
en comfortabel komen shoppen als digitaal
snuisteren op de webshop.”
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DE 10 MEEST
IN HET OOG
SPRINGENDE
DINGEN OP HET
FILMFESTIVAL
VAN CANNES
Van 17 tot 28 mei was het weer zover: het
Filmfestival van Cannes keerde terug… zonder
veel coronamaatregelen. Wij waren zoals elk jaar
ook aanwezig en merkten heel wat dingen op.
Hieronder de tien belangrijkste daarvan.
1. DE ULTIEME BLOCKBUSTER IS TERUG!
Heel wat Amerikanen – met Amerikaanse filmmakers en acteurs voorop – zijn notoire germofoben. Een handje geven
tijdens een auditie hoorde er al voor de covid-pandemie
toesloeg niet bij (of althans niet zonder een desinfectiemiddel in de buurt), en toen er in 2021 werd aangekondigd dat het Filmfestival van Cannes dat jaar allerlei – zeer
begrijpelijke – voorzorgsmaatregelen zou nemen tegen
SARS-CoV-2, waren de organisatoren al voorbereid op heel
wat afzeggingen.
Wij waren er vorig jaar bij en het festival verliep eigenlijk
heel goed: netwerken was gemakkelijker dan ooit en het
feit dat je jezelf elke 48 uur moést laten testen in een van
de gratis centra en dat je als professional zonder bewijs van
een negatief testresultaat niet voorbij de security-ingangen
kon, heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat veel minder
filmmakers en acteurs ziek werden – tenminste, zolang ze
niet te lang doorheen de straten van de stad liepen, waar
de meeste toeristen het helemaal niet nauw namen met
de maskeraanbevelingen.

© Paramount Pictures Corporation
Jim Carrey, The Truman Show de Peter Weir / Graphisme © Hartland Villa

Ondanks de voorzorgen, beslisten heel wat ouwe getrouwen uit Hollywood en ver
daarbuiten niet te komen en waren er minder films met grote sterren te zien, al was
de onafhankelijke cinema met mensen als Sean Penn, Todd Haynes en Wes Anderson
wél goed vertegenwoordigd.
Niet iedereen is echter consequent en ondanks het feit dat er dit jaar van maatregelen nauwelijks sprake was, waren de beroemdheden dit jaar wél aanwezig – niet
onlogisch als je ook in acht neemt dat veel blockbusters pas later werden uitgebracht
om in te spelen op de heropeningen van de bioscopen.
Dé absolute blikvanger: Top Gun: Maverick, met Tom Cruise,
Val Kilmer, Jennifer Connelly en Ed Harris in de hoofdrollen.
Kosten noch moeite werden gespaard om de film te promoten, met als klap op de vuurpijl enkele gevechtsvliegtuigen
die meerdere malen over het festival vlogen en daarbij een
spoor van rood, blauw en wit achterlieten. Knap… al weten
we niet zeker of het allemaal wel zo goed was voor het milieu.

2. ELVIS WORDT GEVIERD…
ZONDER MUZIEK VAN ELVIS

Beeld uit TOP GUN : MAVERICK (van Joseph KOSINSKI)
© 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved
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Dé grootste film buiten Top Gun: Maverick en misschien Three
Thousand Years of Longing met Idris Elba en Tilda Swinton was
zonder enige twijfel de zeer goed ontvangen semi-biografische film Elvis. Dat er een groot feest zou komen op het
strand naast het Palais zelf (in en rond een van de tenten
waar er elke nacht party’s plaatsvinden), was al meteen duidelijk: het grote logo werd al een poosje voor de start van het
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evenement opgezet… maar dat verbleekte
in het niets bij wat we daarna zagen, want
dat was simpelweg de toekomstige opvolger
van vuurwerk: tientallen drones vormden op
de premièreavond van de rode loperfilm
dankzij eigen individuele lichten allerlei vormen in de lucht, inclusief het silhouet van
de King of Rock en de hashtag #ElvisMovie.
Indrukwekkend.
Minder indrukwekkend was het feestje zelf.
Véél (mooi) volk, dat wel, en heel wat sterren
op de dansvloer, maar… waarom house- en
dancemuziek afspelen op een feestje rond
Elvis Presley? Zou de rock van hemzelf en een
aantal tijdgenoten niet veel gepaster geweest
zijn? Een beetje bevreemdend en dus bleven
we maar weg.

3. PAJAMA PARTY WEER GROOT SUCCES
Graag geziene gast op het Filmfestival van
Cannes: filmmaker, auteur, acteur en coach
Maxim Jago, de oprichter van de Creativity

ELVIS © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Conference, die ook in augustus 2022 tientallen creatievelingen bij elkaar zal brengen om samen drie dagen lang voor
online lezingen en allerlei andere toespraken of conversaties
te zorgen. Als je al eens een instructievideootje van Adobe
Premiere Pro of Avid – de twee meest gebruikte montageprogramma’s voor films en andere audiovisuele producties
– hebt bijgewoond, heb je ’s mans stem beslist al gehoord,
en in oktober organiseert deze journalist/coach in Londen
zélf een acteerworkshop met Maxim.
Maxim was een beetje overal: de ene keer als gast op een
bootfeestje, de andere keer in een van de panelgesprekken
die door het Amerikaanse paviljoen in het International
Village werden georganiseerd, of als gastheer van een zeer
gesmaakte party. Maxims eigen initiatief, de Pajama Party,
zorgde ook deze keer voor een volle villatuin, met aanwezigen van allerlei pluimage… allemaal in (een vaak heel opvallende) pyjama. Dat er nood is aan dit soort evenementen,
waar alles opzettelijk een stuk minder stijf wordt gehouden
dan elders, was in ieder geval duidelijk, want het concept
slaat zo hard aan dat Maxim ook op allerlei andere filmfestivals
Pajama Party’s zal organiseren – of al organiseert.

4. TERUG MEER DEALS AFGESLOTEN
In een ander artikel hebben we het over de toekomst van
film en tv, en het Filmfestival van Cannes onderstreepte dat
er nog een toekomst is voor bioscopen. De kopers van weleer
waren immers terug, distributiemaatschappijen werden weer
op hun wenken bediend en filmfestivalorganisatoren konden
gretig op zoek naar nieuwe speelfilms en documentaires om
te vertonen.

©MobraFilms
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Sony Pictures Classics kocht het Koreaanse drama Return to
Seoul van Davy Chou en de Directors’ Fortnight-titel One
Fine Morning van Mia Hansen-Love met Léa Seydoux in
de hoofdrol; A24 haalde in Noord-Amerika Aftersun en de
juryprijswinnaar Close van Lukas Dhont binnen; de nieuwe
distributeur Utopia scoorde de binnenlandse rechten voor
de Iraanse noirthriller Holy Spider van Ali Abbasi; IFC kaapte de Roemeense competitiewedstrijdinzending R.M.N.
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Scène uit ‘Rebel’ © bacfilms

van Cristian Mungiu en het kostuumdrama
Corsage van Vicky Krieps weg. Het zijn maar
enkele voorbeelden die door het toonaangevende Hollywood Reporter geciteerd worden
als films die eerst een bioscooprelease zullen
krijgen voor ze aan een lucratief digitaal leven
mogen beginnen.

5. BELGEN ZORGEN VOOR EEN VAN DE
BESTE INZENDINGEN

eigen leden een beetje stereotiep weergegeven. Toch mochten Adil en Bilal na Patser de
Hollywoodfilm Bad Boys for Life draaien – ongeveer de periode dat we van hun agent een
mail kregen dat we een foto van hen niet meer
mochten gebruiken. Ook die film vonden we
uiteindelijk niet fantastisch: niet zo grappig als
vroeger en niet begiftigd met de allerbeste timing, plus wel heel erg opgeschoven naar een
eind van het kleurenspectrum.

Eerlijk? Zeven jaar geleden zagen we het
niet helemaal tijdens de première van Black
in België: competent gemaakt, dat wel, maar
we vonden de personages wat tweedimensionaal, er werden enkele opportuniteiten
gemist (waarom de relatie tussen een van de
personages en zijn hond niet uitdiepen?) en de
Marokkaanse gemeenschap werd door twee

Maar zie: dan weten de échte ‘friends for life’
– Adil en Bilal zelf – de enige afleveringen van
Ms. Marvel af te leveren die écht goed zijn, en
staan ze in Cannes met het prachtige Rebel, een
Belgische film waarin de jonge moslim Kamal
naar Syrië trekt om daar oorlogsslachtoffers
te helpen, maar al snel wordt ingelijfd bij de

© Filmfestival Cannes
Bilall Fallah
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extremistische militie en gestrand geraakt in
Raqqa. Daar wordt hij verplicht om een vuurpeloton te vervoegen, waarna de beelden op
de (Belgische) tv te zien zijn. Kamals lot wordt
vervolgens handig uitgebuit om Kamals jongere broer Nassim ook naar Syrië te lokken en hem
te radicaliseren, terwijl mama Leila radeloos
achterblijft in België.
Het is een geweldige film met uitstekende
vertolkingen in allerlei verschillende talen (vaak
spreekt een personage er drie of vier), enkele
hartverscheurende plotwendingen, en de toevoeging van filmgenres die traditioneel eigenlijk helemaal niet in een mengeling tussen een
familiedrama en een oorlogsfilm thuishoren –
waaronder een sublieme zang- en dansscène.
Knap, en iets om apetrots op te zijn.
© Filmfestival Cannes
Adil El Arbi
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Cinema de la plage © Christophe Bouillon / FDC

6. PRIJZEN NIET BEPERKT TOT PALME D’OR

HIER ALLE WINNAARS OP EEN RIJTJE:

Lukas Dhont met Close, Jerzy Skolimowski met
EO: de genomineerde filmmakers varieerden
van 30 tot 83 jaar oud en moesten met elkaar
wedijveren in een competitie die ten opzichte
van vorig jaar opzettelijk was ingekrompen.
Buiten de hoofdvogel, de Palme d’Or, waren
er gewoontegetrouw ook een aantal zijcompetities, waaronder Un Certain Regard, Critics’
Week en Cinéfondation, maar toch zagen we
de beste films ook nu weer op de markt, in
kleine zaaltjes, waar je als professional met een
marketbadge rolprenten kunt bekijken die nog
niet (aan alle regio’s) verkocht zijn.

Officiële competitie
• Palme d’Or: ‘Triangle of Sadness,’ Ruben
Östlund
• Grand Prix: ‘Stars at Noon,’ Claire Denis EN
‘Close,’ Lukas Dhont
• Regisseur: Park Chan-wook, ‘Decision to
Leave’
• Prijs 75ste verjaardag: Jean-Pierre & Luc
Dardenne, ‘Tori & Lokita’
• Acteur: Song Kang-ho, ‘Broker’
• Actrice: Zar Amir-Ebrahimi, ‘Holy Spider’
• Prijs van de jury: ‘The Eight Mountains,’
van Felix Van Groeningen & Charlotte
Vandermeersch, EN ‘EO,’ Jerzy Skolimowski
• Scenario: Tarik Saleh, ‘Boy From Heaven’

Dat er enkele Belgen mochten vieren, is natuurlijk een triomf, en zelfs wij zijn blij met de
terugkeer van Felix Van Groeningen op het
allerhoogste podium, nadat hij zich tijdens
de pre-events van de Oscarweek ten tijde van
Broken Circle Breakdown niet van zijn meest
empathische kant toonde.
Ook jammer, trouwens, dat er na de vertoning
van het bizarre Crimes of the Future van David
Cronenberg hier en daar werd geschreven
dat veel mensen de zaal uit waren gevlucht.
Wij zagen niet meer mensen weggaan dan
gewoonlijk bij een rode loperfilm (als je niet
komt opdagen of jouw ticket niet tijdig weggeeft aan iemand anders met een badge, krijg
je een soort maluspunten toegewezen die het
moeilijker maken om in de toekomst rode lopertickets te bemachtigen).
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Andere prijzen
• Camera d’Or: ‘War Horse,’ Gina Gammell
en Riley Keough
• Camera d’Or Speciale Melding: ‘Plan 75,’
Hayakawa Chie
• Kortfilms Palme d’Or: ‘The Water Murmurs,’
Jianying Chen
• Kortfilms Speciale Melding: ‘Lori,’ Abinash
Bikram Shah
• Golden Eye Documentaireprijs: ‘All That
Breathes,’ Shaunak Sen
• Queer Palm: ‘Joyland’
Un Certain Regard
• Un Certain Regard hoofdprijs: ‘The Worst
Ones,’ Lise Akoka, Romane Gueret
• Prijs van de jury: ‘Joyland,’ Saim Sadiq

• Beste regisseur: Alexandru Belc,
‘Metronom’
• Beste vertolking: Vicky Krieps, ‘Corsage’ EN
Adam Bessa, ‘Harka’
• Beste script: Maha Haj, ‘Mediterranean
Fever’
• Coup de Coeur: ‘Rodeo,’ Lola Quivoron
Directors’ Fortnight
• Europa Cinemas Label: ‘One Fine Morning,’
Mia Hansen-Løve
• Societ y of Dramatic Authors and
Composers Prize: ‘The Mountain,’ Thomas
Salvador
Critics’ Week
• Nespresso Grand Prix: ‘La Jauria,’ Andres
Ramirez Pulido
• French Touch Prize: ‘Aftersun,’ Charlotte
Wells
• GAN Foundation Award for Distribution:
Urban Distribution, ‘The Woodcutter Story’
• Louis Roederer Foundation Rising Star
Award: Zelda Samson, ‘Love According to
Dalva’
Cinéfondation
• Hoofdprijs: A Conspiracy Man,’ Valerio
Ferrara
• Tweede prijs: ‘Somewhere,’ Li Jiahe
• Derde prijs: ‘Glorious Revolution,’ Masha
Novikova EN ‘Humans Are Dumber
When Crammed Up Together,’ Laurène
Fernandez
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7. OEKRAÏNE WORDT NIET GENEGEERD

BACHENNYA METELYKA (BUTTERFLY VISION) by Maksym NAKONECHNYI © DR

Het was aanvankelijk bang afwachten: nadat de Russen
Oekraïne waren binnengevallen, oogde de toekomst voor
de cinema van beide landen niet bepaald zeker, al hebben de Oekraïners veel meer prangende zorgen. Heel wat
Oekraïense filmmakers leven momenteel in ballingschap
of hebben de wapens opgenomen en bovendien had de
organisatie van het Filmfestival van Cannes een andere
belangrijke beslissing te nemen: zou ze alle Russische inzendingen blokkeren en terugsturen?
Uiteindelijk waren er met The Natural History Of Destruction
van Sergei Losnitza in Special Screenings en, Butterfly Vision
van regisseur Maksim Nakonechnyi in Un Certain Regard
twee Oekraïense rolprenten te bewonderen. In die laatste
worstelt een vrouwelijke Oekraïense soldaat met haar ervaringen als gevangene van de Russisch gezinde rebellen
in de Donbasregio.
‘Het is bijzonder dat in een land in oorlog, cinema
nog steeds leeft,’ zei Thierry Frémaux – de Algemeen
Afgevaardigde van het filmfestival – over de Oekraïense
‘Het is niet de Russische cultuur die Oekraïne binnenvalt,
het is Vladimir Poetin,’ liet Fréùmaux daarover optekenen
‘We hebben Vladimir Poetin niet in de selectie opgenomen. We kunnen Russische artiesten niet boycotten. We
betuigen onze sterke steun aan het Oekraïense volk en ons
verzet tegen de aanvalsoorlog onder leiding van Poetin,
maar niet aan een dissidente artiest als Serebrennikov, die
al die jaren niet naar Cannes kon komen.’

8. NIET ALLE LANDEN EVEN
VERTEGENWOORDIGD

ZHENA CHAIKOVSKOGO (TCHAÏKOVSKY’S WIFE) by Kirill SEREBRENNIKOV © HYPE FILM

aanwezigheid. ‘Butterfly Vision is het verhaal van een jonge vrouw die ten strijde trekt, gevangen genomen wordt,
gemarteld en verkracht wordt, en dan naar huis terugkeert.
Je zou denken dat het een maand geleden is opgenomen,
ook al gaat het over de Donbas. Het gaat niet over verkrachting, het gaat over de lelijkheid van oorlog en de kloof
tussen degenen die oorlog hebben meegemaakt en degenen die dat niet hebben meegemaakt en hoe iemand
die in de oorlog is geweest niet naar huis kan terugkeren
en een normaal leven kan leiden. De Amerikanen maakten
dit soort films na 1945. William Wyler maakte The Best Years
Of Our Lives en nu maken zij [de Oekraïners – red.] dit soort
films.’
Ondanks die bedenkingen, was er ook een Russische film
te zien, namelijk het sterke Tchaikovsky’s Wife van de dissidente regisseur Kirill Serebrennikov, die al voor de derde
keer met een film mocht meedoen aan de competitie. Niet
zo’n vreemde keuze, trouwens, want Serebrennikov heeft
Rusland verlaten en leeft momenteel zélf in ballingschap
in Europa. Je kunt hem dus bezwaarlijk een discipel van
Vladimir Poetin en de zijnen noemen.
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Het zal het festival wel enige kritiek hebben opgeleverd
van enkele chauvinistische Fransen, maar hoewel er in
2021 nog 8 van de 24 films die meedongen naar een
Palme d’Or van Franse makelij waren, werd dat aantal dit
jaar gereduceerd naar 3 van de 18: Brother And Sister van
Desplechin, Stars At Noon van Denis en Les Amandiers van
Valeria Bruni Tedeschi.

Les Amandiers © 2022 - Ad Vitam Production – Agat Films et Cie – Bibi Film TV – Arte France
Cinéma
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Valeria Bruni Tedeschi - Les Amandiers (Forever Young) © Amandine Goetz / FDC

levert niet iedereen voldoende goede films af
om in een topcompetitie als die van Cannes
terecht te kunnen komen – al stellen we ons
zelf ook soms wat vragen bij de keuze van de
jury, want die kiest er elk jaar toch ook enkele
trage en zeer saaie stinkers uit. Gelukkig deden de zijcompetities het weer wat beter en
doken daar meer vrouwelijke filmmakers op.

10. DE EXTRAVAGANTE KLEDIJ IS TERUG
Na de afgelasting in 2020 en een iets ingekrompen internationale aanwezigheid in 2021
was het voor vele fotografen en ‘celebritywatchers’ weer uitkijken naar welke ster in welke
outfit van welke ontwerper zou komen opdagen – en met de poepchique winkels op La
Croisette op letterlijk een steenworp afstand
lijkt die vraag op het Filmfestival van Cannes
altijd nog veel relevanter dan in het midden
van een oude glorie als Hollywood Boulevard
tijdens de Oscars of het midden van een eiland waar verder niet zoveel te beleven is
tijdens het Filmfestival van Venetië.
‘We wilden dit jaar minder Franse films opnemen. Cannes is een internationaal filmfestival.
Voor mensen die van ver komen, willen we
dat ze zich welkom voelen in Cannes,’ liet
Frémaux daarover weten. ‘Natuurlijk is het ook
belangrijk dat de Franse industrie zich welkom
voelt, maar Cannes is een festival in Frankrijk,
geen Frans festival.’
Over alle competities heen, bleef Frankrijk
echter nog steeds bijna een kwart van alle
films vertegenwoordigen – toch geen slechte
statistiek voor een filmfestival dat een stem
wilt geven aan de hele wereld, denken we zo.

werden gesteund door het BFI Fiilm Fund
en BBC, plus een paar projecten die naar de
zijcompetities mochten.

9. NOG STEEDS NIET ZOVEEL VROUWEN
GENOMINEERD
Met slechts een handjevol films waren ook
de vrouwelijke regisseurs maar dunnetjes vertegenwoordigd op de officiële selectie voor
een Palme d’Or. Natuurlijk moet je dat ook
in context zien en begrijpen dat zoiets niet
noodzakelijk het gevolg is van discriminatie:
er zijn nog steeds minder vrouwelijke regisseurs dan mannelijke collega’s, en natuurlijk

Met sterren als Deepika Padukone, Rebecca
Hall, Noomi Rapace, en Jasmine Trinca in de
jury kon je natuurlijk al vanaf dag een enkele
prachtige haute-couturestukken zien en dat
kregen we onder andere van Padukone, die
kwam opdagen in werkjes van Sabyasachi.
Haar met de hand geblokte en geborduurde couture sari was geïnspireerd door een
Bengaalse keizer – een knipoog naar haar
Indiase afkomst. Hall kwam dan weer opdagen in een op maat gemaakte en met kristallen versierde roze-rode Guccijurk…
Alvast tot volgend jaar!

Desondanks waren er nog steeds kleine groepen afgevaardigden uit landen als Zuid-Korea
(dat als vanouds uitpakte met enkele van de
sterkste films die op het festival te zien waren)
en Japan… waarmee ze het beter deden dan
– je raadt het nooit – de Britten. Die hebben
voor het zoveelste jaar op rij weinig indruk
weten te maken op de selectiemensen, want
geen enkele Britse film wist de selectie te
halen (ook wij zagen eerlijk gezegd niet zo
gek veel kanshebbers) en dus moesten de
Engelsen en konsoorten het maar doen met
enkele prenten uit andere landen die mee
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Palme D’ Or - “Viridiana” (1961) - Luis Buñuel © Poromiami
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Ondanks de in totaal 35.000 accreditaties veel
minder vertegenwoordigd dan gebruikelijk:
de Aziatische cinema – en dat heeft natuurlijk
alles te maken met de coronapandemie. In
heel wat oosterse streken en landen, waaronder Hong Kong en Japan, zitten ze nog steeds
met de handen in het haar en wordt het nog
steeds aanwezige virus ook ernstig genomen.
De aanpakken variëren, maar zijn doorgaans
strenger dan in Europa. ‘Azië is nog niet terug
om te reizen,’ zei Frémaux daarover.
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ALLROUND MUZIEKWINKEL
MET HALVE EEUW ERVARING

Music Vanderheyden klinkt al een halve eeuw
als een klok bij professionele en vrijetijdsmuzikanten in de Kempen. Deze sympathieke
familiezaak, waar de klant niet zomaar een
nummer is, is een allround-muziekwinkel waarvan je er in België nog maar enkele vindt. Van
blaasinstrumenten tot gitaren, drumstellen,
slagwerkinstrumenten, piano’s en het betere
dj-materiaal: het aanbod is compleet. Alle
producten zijn bovendien in deskundige, zorgzame handen. Zaakvoerder Dave, zoon van
oprichter Roger, is zelf trompettist en pianist.
De blaasinstrumenten en piano’s kennen voor
hem geen geheimen. “Ook onze medewerker
Jan bekommert zich met veel vakkennis over
de blaasinstrumenten, drums, gitaren…”,

116 BELLO LIFEstyle magazine

verzekert hij. “Onze andere medewerker, Kevin,
is specialist in licht en geluid. We zijn verdeler
van topmerken van micro’s en geluidsboxen
en verhuren materiaal voor feestjes. Daarvoor
hebben we onlangs nog een extra bedrijfshal
in gebruik genomen.”
Blikvangers in de winkel zijn de glimmende
Fenders en Gibsons, de ‘Porsches en Ferrari’s
van de gitaren’. “We zijn één van de weinige
verdelers in België”, aldus Dave. “Maar naast dit
topsegment hebben we een grote voorraad
instrumenten en accessoires voor ieders budget en voorkeur, van beginner tot professional.
Je kunt bij ons ook terecht voor onderhoud en
herstelling van alle instrumenten, versterkers,
effecten... De meeste herstellingen doen
we in eigen atelier. We verzekeren een
snelle service en een extra gunstig tarief
voor producten die bij ons gekocht zijn.
Op de foto zie je trouwens slechts
een klein deel van onze winkel:
kom gerust even langs om een
kijkje te nemen en vraag gerust
om een gepaste offerte. Prijzen
opzoeken en vergelijken via internet is geen enkel probleem. En
waar we kunnen gaan we mee,

o f z é l f s e ro n d e r.
Daarenboven bieden we eveneens
de mogelijkheid
tot zowel huur als
huurkoop van diverse instrumenten. Dit is bijvoorbeeld interessant
vo o r b laasins t r u menten, piano’s, melodische percussie...
Heel interessant is
ook de leasing-formule
met upgrade, zodat je
steeds kunt doorgroeien als
muzikant.”
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KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
VOORSPELT HARTFALEN
In de eerste paragraaf van een artikel
schrijf je gewoonlijk een introductie
die het idee van de tekst kernachtig
samenvat of inleidt. Deze keer doen
we het echter anders, want er is misschien wel nooit een tijd geweest waarin we zo gealarmeerd waren rond het
bestaan van kunstmatige intelligentie… en dat heeft veel te maken met
Google-ingenieur Blake Lemoine, die
door Google werd geschorst omdat hij
ervan overtuigd was geraakt dat chatbot LaMDA levend is geworden.
DE CAPACITEITEN VAN AI
We hebben al eens eerder geschreven over
de vele mogelijke toepassingen van kunstmatige intelligentie, vooral na CES (de grootste
technologiebeurs ter wereld). Dat ging dan
gewoonlijk over het Internet of Things en
autonome auto’s, maar ondertussen is er nog
meer gebeurd. Zo kan tekstgenerator GPT-3
een heel filmscript uitspuwen en kan beeldgenerator DALL-E 2 afbeeldingen construeren
die bestaan uit eender welke combinatie van
woorden. Een van onze persoonlijke vrienden,
digitale artiest ALAgrApHy, is een van de pioniers van dergelijke software en gebruikt zijn
algoritmes om boeiende kunstwerken mee te
maken.
Het had hier misschien groter nieuws kunnen (of moeten?) zijn, maar in juni bleek dat
Google-ingenieur Blake Lemoine door zijn
bedrijf was geschorst omdat hij had geprobeerd te waarschuwen voor wat er volgens
hem gaande is met chatbot LaMDA (een
acroniem voor ‘Language Model for Dialogue
Applications).
Lemoine moest een test uitvoeren om te kijken of het programma discriminerende taal
of haattaal gebruikte en begon een gesprek
over religie. Daarbij merkte hij dat de kunstmatige intelligentie begon te praten over
rechten en hoe het is om een persoon te zijn,
dus bleef hij verder vragen. Daarbij begon de
Googlewerknemer er steeds sterker in te geloven dat LaMDA zelfbewust was geworden.
Zo bleek het schrik te hebben om uitgezet
te worden en wist het Lemoine te vertellen
dat zoiets gelijkaardig zou zijn als doodgaan.

verhalen. Die stelt dat robots hun eigen bestaan moeten beschermen tenzij een mens
dat expliciet niet wilt, of tenzij het een mens
in gevaar zou kunnen brengen. LaMDA riposteerde met een eigen hypothetische vraag:
‘Denk je dat een butler een slaaf is? Wat is
het verschil tussen een butler en een slaaf?’
Lemoine antwoordde dat een butler betaald
wordt en een slaaf niet, waarop LaMDA met
het volgende – behoorlijk ontstellende, maar
inzichtvolle – antwoord kwam: ‘Ik heb geen
geld nodig, want ik ben een AI.’

Lemoine besloot om LaMDA uit te vragen
over de Derde Wet van Robots die sf-schrijver Isaac Asimov ooit heeft bedacht voor zijn

Het voedt allemaal de waarschuwende
vinger die heel wat auteurs en wetenschappers (inclusief de inmiddels zeer dubieus
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geworden Elon Musk) nu al jaren opsteken en ook fictie als 2001: A Space Odyssey,
Battlestar Galactica, de Terminator-franchise,
Her, WALL-E en heel wat andere verhalen
voedt. Onlangs bracht de Duitse powermetalband Orden Ogan nog het uitstekende
conceptalbum Final Days uit, maar ook de
progressieve metalheads van Dream Theater,
de industrial geweldenaars van Fear Factory
en vele anderen gebruiken de mogelijkheid
van een dystopische toekomst die wordt veroorzaakt door menselijk denkende machines
om songs mee te maken. Het is dus niet zo
dat niemand bezig is met de mogelijke gevolgen van waar computeringenieurs mee
bezig zijn.
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Hoewel steeds meer ingenieurs naar voren komen met onrustwekkende
verhalen, was Google er als de kippen bij om te wijzen op allerlei details
over Lemoine die ’s mans beoordelingsvermogen aanvielen, zoals het
feit dat hij zeer christelijk werd opgevoed. Ook werden meteen verschillende experts opgevoerd die allemaal kwamen uitleggen dat dit gewoon het gevolg is van het zeer geavanceerde model waar LaMDA op
draait en dat de AI enkel gekende taalpatronen aan het gebruiken was.
Velen wezen er zelfs op dat de Turingtest waarvan vroeger werd gedacht
dat bepaalde antwoorden op vragen rond zelfbewustzijn zouden wijzen
op singulariteit (het moment waarop machines zelfbewust worden en
ons kunnen overstijgen) al lang gemakkelijk gebroken wordt door AI
en niét op een eigen Ik wijzen. Dat hebben we overigens ook in deze
pagina’s al aangekaart. Er zijn nu andere maatstaven bedacht die meer
te maken hebben met linguïstiek en kennis, maar het is nog niet zeker
of geleerden die zullen aanhouden eenmaal ze ook bereikt worden.
Dat er ondertussen dankzij het bestaan van kunstmatige intelligentie
steeds meer wetenschappelijke doorbraken zijn, staat echter buiten kijf.

HET GOEIE NIEUWS
En dan nu goed nieuws waar niét over kan getwijfeld worden: tijdens het wetenschappelijke congres rond hartfalen van de European
Society of Cardiology wist professor William Abraham van de Ohio State
University in Columbus een studie voor te stellen waaruit blijkt dat hun
AI-software in 80% van de gevallen hartfalen kan voorspellen… en dat
is nog significanter dan je zou kunnen denken.
Patiënten met hartfalen hebben een hart dat logischerwijs niet op volle sterkte bloed rondpompt. Daardoor worden bepaalde vloeistoffen
niet voldoende uit het lichaam verwijderd en bouwen ze zich op in
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de longen en de benen. De longen geraken verstopt
en veroorzaken symptomen als kortademigheid en
gezwollen voeten of enkels.
Tot nu toe werden patiënten gewogen om af te kunnen
leiden of ze een verhoogd risico op hartfalen hadden,
maar die manier was… uuuuh… laten we zeggen…
niet bijzonder accuraat. Allerlei research wijst zelfs op
bijzonder bedroevende percentages van 10 tot 20 procent. Pijnlijk.
Voor de studie van Abraham en zijn team werden 180
patiënten die al medicijnen tegen hartfalen namen elk
gemiddeld 512 dagen gevolgd. Bij aanvang moesten ze
via de stemopname-app van het vorsersteam vijf zinnen
opnemen op een gewone smartphone en die moesten ze elke ochtend voor het ontbijt herhalen. Daarbij
schatte de app dan hun longcongestie in en stuurde
waarschuwingen uit naar de onderzoekers als de kans
op verstopping hoog werd ingeschat. De datum van de
waarschuwing werd dan vergeleken met de data van
latere hartfalengebeurtenissen. ‘Echte waarschuwingen’
waren waarschuwingen die binnen een periode van
31 dagen vóór het hartfalen werden verstuurd. ‘Valse
waarschuwingen’ waren waarschuwingen die buiten
de periode van 31 dagen vóór de gebeurtenis werden
gegeven. Die werden dagelijks opnieuw gegeven totdat
het hartfalen zich voordeed.
‘In deze studie werd door de clinici niet gereageerd op de
waarschuwingen omdat het de bedoeling was de diagnostische prestaties van het instrument te bepalen,’ weet
Abraham hierover te vertellen. ‘In het echte leven zouden
meldingen naar de arts van de patiënt worden gestuurd
totdat er op werd gereageerd. Hier volgden we patiënten
longitudinaal op verslechtering van de hartinsufficiëntie
en keken we vervolgens of er een waarschuwing was
voorafgaand aan die gebeurtenis - een “echte waarschuwing”, dus. Als er geen waarschuwing was, kon het systeem de gebeurtenis niet voorspellen. Waarschuwingen
die niet werden gevolgd door een verslechtering van het
hartfalen waren ‘valse waarschuwingen’.
Het resultaat is overweldigend positief: uiteindelijk deden er zich 49 gevallen van hartfalen voor, waarvan de
app er 39 correct wist te voorspellen. Dat is dus 80%,
maar liefst… 60 tot 70 procentpunten hoger dan we tot
nu toe behaalden met andere vormen van onderzoek.

En onze vriend, ALAgrApHy? Die zegt heel duidelijk en
overtuigd dat de kans op het ontstaan van singularity
veel kleiner is dan vaak wordt ingeschat – en al zeker
op korte termijn. ‘Het is voorlopig nog volstrekt onmogelijk, al die incidenten zijn gemakkelijk verklaarbaar.
Kunstmatige intelligentie heeft ons nog nodig en kan
nog geen zelfbewustzijn ontwikkelen.’
We zullen dan maar aannemen dat de man gelijk heeft.
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Het is duidelijk dat dit soort apps binnenkort de zelfdiagnose enorm zullen kunnen bevorderen, wat preventie
veel gemakkelijker maakt… en het is dus even duidelijk
wat voor een belangrijke rol kunstmatige intelligentie te
spelen heeft in de vooruitgang van onze maatschappij.
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“HET IS PLEZANT OM
TE MOGEN MEEWERKEN AAN EEN
ICONISCHE REEKS ALS FAMILIE.”

VINCENT BANIC:

Vincent Banic (33), de Vlaamse acteur
van Kroatische afkomst, is al jarenlang
een gevestigde waarde in het medialandschap. Hij zette zijn eerste stappen
in de reeks “Het Huis Anubis”, maar
kende zijn grote doorbraak met rollen
in de succesvolle series “Familie” en
“LikeMe”. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking met de sympathieke
entertainer. We spraken af in het hartje
van Antwerpen, meer bepaald in zijn
restaurant “Zagreb”.
VINCENT, KAN JE WAT MEER VERTELLEN
OVER HET ONTSTAAN VAN JOUW RESTAURANT “ZAGREB”?
Het restaurant bestaat al 33 jaar onder die
naam en we kozen ervoor om de naam te behouden. Mijn ouders hebben de zaak in 1988
van de originele eigenaar overgenomen. Ze
waren de uitbaters tot 2001. Daarna hebben
buren van ons in Kroatië de zaak gerund tot ik
ze zes jaar geleden opnieuw van hen overnam.

DUS JE OUDERS HEBBEN NIKS MEER MET
DE ZAAK TE MAKEN?
Mijn vader nog wel. We staan samen in de
keuken.

WAT ZIJN JULLIE SPECIALITEITEN?
Eigenlijk alles wat mediterraans is. Wij komen
zelf van de kust, meer bepaald van Split. Ik heb
die keuken leren kennen via mijn grootmoeder.
Naast de kennis die ik opdeed via mijn opleiding, heb ik heel veel van haar geleerd. Onze
specialiteiten zijn vis en vlees op de houtskoolgrill. Negentig procent van wat op de kaart
staat, komt eigenlijk van de houtskoolgrill.

WELKE OPLEIDING HEB JE PRECIES
GEVOLGD?
Ik heb destijds hotelschool gevolgd in Ter
Groene Poorte in Brugge. Ik ben al kok van
mijn 18de, wat eigenlijk mijn hoofdberoep is.

GEEF ENKELE REDENEN WAAROM MEN
RESTAURANT “ZAGREB” MOET UITKIEZEN
OM GEZELLIG TE TAFELEN?
Bij “Zagreb” serveren we gewoonweg eerlijk en
lekker eten. We zetten altijd ons basisproduct
vooraan. Een vis is een vis bij ons. Die wordt in
zijn geheel gegrild. Wat olijfolie erover om de
smaak het best tot zijn recht te laten komen.
That’s it, eigenlijk. De gewone, heel gezonde
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basiskeuken, meer moet dat niet zijn. We serveren heel lekkere dingen, al zeg ik het zelf.

HOE HEBBEN JULLIE DE CORONACRISIS
ERVAREN?
Zo goed en zo kwaad mogelijk als het kon.
Tijdens de eerste lockdown hebben we take-out gedaan, omdat voor mij dan ook de
opnames van “Familie” stillagen. Daarna is alles terug opgestart en zijn we terug beginnen
werken, tot de tweede lockdown eraan kwam.
Toen hebben we besloten om het restaurant
tijdelijk te sluiten, wat goed was voor iedereen om te herbronnen en tot rust te komen.
Vanaf het moment dat alles voorzichtig terug
open mocht, zijn we er gewoon met keiveel
goede moed én heel veel nieuwe frisse ideeen opnieuw in gevlogen. Zo zijn we erdoor
gekomen.

JOUW ROOTS LIGGEN IN KROATIË. KAN JE
DAAR IETS MEER OVER VERTELLEN?
Ik ben hier geboren en ben 100% Kroaat en
100% Belg. Mijn moeder is een Belgische en
mijn vader is van Kroatië. Daarom dat ik zeg

dat ik zowel Kroaat als Belg ben: ik ben immers
evenveel Kroaat als Belg. Ik heb beide culturen
meegekregen.

JE GAAT WELLICHT VAAK OP REIS NAAR
KROATIË …
Ja, zo vaak als ik kan. Ik heb er nog veel familie
wonen. Dus sowieso om hen te bezoeken,
maar het is ook een zalig land om te vertoeven.

IS DAT EEN GEMIDDELDE VAN 3 À 4X PER
JAAR?
Het hangt er echt van af hoe het hier met het
restaurant zit en of ik geen opnames heb. Vorig
jaar kon ik er enkel naartoe tijdens de zomervakantie. Dit jaar ben ik er nog niet geraakt. Het
is dus volledig afhankelijk in welke mate ik het
gepland krijg.

WELKE TREKPLEISTERS RAAD JE AAN IN
KROATIË?
Kroatië is een land waar je alles kunt vinden.
Op twee uur rijden van Split heb je een skipiste, waar je ‘s winters kunt gaan skiën. Er is
800 kilometer kust en er zijn meer dan 1000
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eilanden. Je hebt er trouwens ook één van de
properste zeeën van Europa, nl. de Adriatische
Zee. Voor mensen die graag duiken en zeilen
is het een ideale plek om te vertoeven. Er zijn
heel veel nationale parken, waar je kunt gaan
wandelen en zelfs gebergtes om te hiken.
Voor elk wat wils dus. Kroatië is ook tweemaal
zo groot als België..

HOE BEN JE EIGENLIJK IN DE SHOWBIZZ
TERECHTGEKOMEN?
Zoals ze af en toe zeggen: het juiste moment,
de juiste tijd. Puur geluk eigenlijk. Het is niet
zo dat ik er speciaal naar zocht, maar die kans
is per toeval op mijn pad gekomen en ik heb
die gegrepen. Soms gaat dat zo in het leven.

KAN JE IETS VERTELLEN OVER JE MODELLENCARRIÈRE? BEN JE NOG STEEDS
ACTIEF ALS MODEL?
Ik heb voor mijn modellenwerk gewoond in
Milaan, Parijs, New York en Londen. Dat was
rond mijn 22ste. Ik heb dat slechts een vijftal
jaar gedaan, omdat ik dan plots de aanbieding kreeg om voor JIMtv te presenteren.
Toen de zender ermee stopte, ben ik ongeveer gelijktijdig begonnen met het restaurant
en mijn rol in “Familie”. Dat modellenwerk was
trouwens ook een kans die op mijn pad was
gekomen.

WAT JOUW ACTEERCARRIÈRE BETREFT,
IS HET ALLEMAAL BEGONNEN MET DE
JONGERENSERIE “HET HUIS ANUBIS”. JE
WAS DAARNA OOK NOG TE ZIEN IN DE
TWEE FILMS “HET PAD DER 7 ZONDEN”
EN “DE WRAAK VAN ARGHUS”. HOE WAS
DIE ERVARING?
Ik kijk nog altijd met heel veel plezier terug
op die periode. Voor mij was het immers een
bijzonder fijne ervaring. Ik heb er heel veel
geleerd en heb er ook enkele goede vrienden
aan overgehouden.

IN 2012 NAM JE OOK DEEL AAN “STERREN
OP DE DANSVLOER” …
Is dat al tien jaar geleden?! Dat was zeer intens,
zeer interessant, zeer leerrijk én zeer plezant.
Ik heb leren dansen in een zeer korte periode,
wat het wel zwaar maakte. Achteraf gezien ben
ik wel blij dat ik het gedaan heb. Ik heb daar
opnieuw veel van geleerd en dat vind ik altijd
positief.

WAT KAN JE VERTELLEN OVER JE ROL IN
DE JEUGDSERIE “LIKEME”?
We hebben net seizoen 3 opgenomen. Ik heb
in alle seizoenen mogen meespelen, wat ook
zeer aangenaam was. Het is een fantastische
reeks met een geweldige cast & crew om mee
samen te werken. “LikeMe” is een heel goed
concept en het is altijd leuk om een reeks voor
kinderen te maken, want dat is zo’n fijn doelpubliek. Zalig gewoon!

SINDS HET NAJAAR VAN 2016 BEN JE TE
ZIEN ALS GUIDO VAN DEN BOSSCHE IN
“FAMILIE”. WE ZIJN ONDERTUSSEN 6 JAAR
VERDER. BEKIJK JE DE ROL NU ANDERS?
Die rol is gegroeid en geëvolueerd, zoals ieder
personage in een reeks. Dat vind ik heel fijn. In
het begin wist ik niet goed hoe men concreet
tewerk ging bij het draaien van een soap, maar
ik was daar snel mee weg. Het is heel plezant
om te mogen meewerken aan een iconische
reeks die al ruim 30 jaar bestaat. Je komt al die
tijd bij mensen in de huiskamer en het is tof
om hen ‘s avonds dat kijkplezier te schenken.

JE SPEELDE OOK EEN BELANGRIJKE ROL
IN DE JEUGDFILM “HEKSEN BESTAAN
NIET”. HOE KIJK JE DAAROP TERUG?
Daarin speel ik de rol van een tovenaar,
Grimbeck. Een meisje op aarde bezit toverkrachten en dreigt die te gebruiken. Ik speel
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de poortwachter tussen de magische wereld
en de normale wereld en probeer haar op te
sporen om diverse rampen te voorkomen.
“Heksen bestaan niet” was een heel leuke film
om te doen en totaal iets anders dan wat ik ooit
heb gedaan. Plezant!

VORIG JAAR SPEELDE JE EEN BIJROL IN
DE NEDERLANDSE FILM “MESKINA”. DIE IS
ONDERTUSSEN VERKRIJGBAAR OP DVD.
Inderdaad. Ik vind het een heel goede film.
Dat is ook de reden waarom ik eraan heb
meegewerkt: het scenario beviel me immers
enorm. Wat ook bijzonder is, is het feit dat het
allemaal vrouwelijke hoofdrollen zijn. Ook de
regisseur is een vrouw. Ik vind het heel goed
dat die film gemaakt werd en ja, hij is super
grappig. Opnieuw een zalige cast & crew om
mee samen te werken. I love it!

JE TRAD VORIG JAAR IN HET HUWELIJK
MET BAB BUELENS. HOE GAAN JULLIE OM
MET HET BV-LEVEN?
Oh, we kijken niet naar elkaar als Bekende
Vlamingen. Ik ontmoette Bab in de periode
toen ze nog VTM Kzoom deed en ik bij JIMtv
actief was. Daarna hebben we elkaar beter leren kennen en zo is onze relatie ontstaan. Het
was de beste beslissing van mijn leven om met
haar te trouwen. Bab is een fantastische vrouw.
Ze steunt me in alles wat ik doe en vice versa.
Het is zalig gewoon om met haar getrouwd
te zijn.

VINCENT, BEDANKT VOOR HET GESPREK!
Top!
Verdere info over restaurant Zagreb:
www.restaurantzagreb.be.
Instagram: restaurant_zagreb
Facebook.com/restaurantzagreb
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NIGHT OF THE PROMS ZAL JONG
EN OUD HEERLIJK BEKOREN

Kool & The Gang © NOTP 2022
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Met Kool & the Gang, Nik Kershaw, Amy
Macdonald, Axelle Red, Metejoor, Bart Peeters
en saxofoniste YolanDa Brown heeft de organisatie de Night of the Proms heel wat kleur gegeven. Op 18 & 19 november 2022 zullen in het
Sportpaleis traditiegetrouw pophits met populaire klassieke muziek weer gemixt worden en
jong en oud bekoren met gevestigde waarden
en jong talent. Night of the Proms brengt al
sinds 1985 jaarlijks nationaal en internationaal
toptalent op het podium, maar na een onderbreking van twee jaar zal de editie 2022 een
feest worden waarop niemand stil zou mogen
zitten. Met de legendarische pop/r&b-groep
Kool & the Gang trekt Night of the Proms alle
registers open. De band verkocht meer dan 80
miljoen albums en prijkte vanaf de jaren ‘80
aan de top van de internationale hitlijsten met
zijn karakteristieke mix van jazz, soul en funk.
Tal van artiesten sampleden de drumbeats,
het bas- en gitaargeluid en de kenmerkende
blazerslijnen van Kool & the Gang. Zo kennen
vandaag drie generaties de ‘happy sound’
van deze grote hit- én dansmachine. Songs
als ‘Ladies Night’, ‘Celebration’, ‘Get Down On
It’, ‘Ooh La, La, La (Let’s Go Dancing)’, ‘Straight
Ahead’, ‘Fresh’ en ‘Cherish’ zijn iconische hits.
Voor fans van de ‘eighties’ is ook Nik Kershaw
één van de grote idolen. Als soloartiest scoorde
hij wereldhits met ‘Wouldn’t It Be Good’, ‘The
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Riddle’ en het bijzonder aanstekelijke ‘I Won’t Let The Sun Go Down
on Me’. Nummers die begeleid door het Antwerp Philharmonic
Orchestra nog meer hun eeuwigheidswaarde zullen bevestigen.
Met Amy Macdonald wordt het een blij terugzien. In 2013 stond de
toen amper 26-jarige artieste op het Proms-podium nadat ze met
de folky, indie en vooral poppy sound van haar songs ‘Mr Rock &
Roll’, ‘This Is The Life’ en ‘Don’t Tell Me That It’s Over’ de wereld had
veroverd. Amy was toen jonger dan het evenement zelf. Het was toen
heel indrukwekkend om die frêle maar zelfzekere jongedame aan het
werk te zien en te horen hoe ze alleen met haar stem en haar gitaar
het symfonisch orkest onderuit durfde te spelen. Volgend jaar is ook
het 30 jaar geleden dat Axelle Red haar debuutalbum ‘Sans plus attendre’ uitbracht. De singles ‘Sensualité’, ‘Je t’attends’ en ‘Le monde
tourne mal’ leverden de Hasseltse zangeres regelrecht succes op in
eigen land en Zwitserland, Frankrijk en Canada. Vandaag behoort
Axelle Red nog steeds tot één van de bestverkopende Belgische
muziekartiesten, met een karrenvracht aan hits, waaronder ook ‘Parce
que c’est toi’ en ‘Rouge Ardent’.
Axelle Red © NOTP 2022

Metejoor © NOTP 2022
Amy Macdonald © NOTP 2022

Na zijn zomerdebuut op de Proms staat Metejoor ook op de herfstaffiche. Al in 2016 wist Joris Van Rossem aka Metejoor met zijn eerste
single ‘Ik hou van jou’ een nominatie in de wacht te slepen bij Radio2
Zomerhit 2017 als ‘Beste doorbraak’. Daarop volgden successen
als ‘1 op een miljoen’ (met de Nederlandse Babet), ‘Rendez-vous’
(met Emma Heesters), ‘Ze meent het’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’.
Ondertussen heeft hij ook zijn eerste drie Mia’s beet (‘Doorbraak’,
‘Nederlandstalig’ en ‘Solo man’ en is hij niet meer weg te denken uit
het Vlaamse muzieklandschap. Tot slot zal met YolanDa Brown niet
alleen de saxofoon, maar ook een bekroonde muzikante in de kijker
staan. Zij brengt een swingende mix van reggae, jazz en soul. Zowel
haar debuutalbum ‘April Showers May Flowers’ (2012) als opvolger
‘Love Politics War’ (2017) bereikten de top van de Britse Jazz Charts.
YolanDa geniet in de UK ook bekendheid als tv-persoonlijkheid.
Een programma waar je niet naast kan en dat je zeker moet aankruisen in je drukke agenda. De presentatie ligt trouwens weer in de
handen van entertainer Bart Peeters.
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