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T

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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BART LAMERS

EEN BOLLEKE TEGEN DE
VERGANKELIJKHEID

CO LU M N

BELLO

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 op de
Grote Markt te Hasselt of op het terras
van je stamcafé in je dorp je Bolleke niet
minder smaken door de gedachten aan
de vergankelijkheid van het leven!

BELLO

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…”,
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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.”

BELLO

WHAT’S ON YOUR MIND?

EVI HANSSEN

Eind vorig jaar kwam het tweede
boek van radio- en tv-presentatrice
Evi Hanssen uit, nl. “Sinds ik niet meer
drink”. Op 24 mei gaf ze via een interactieve lezing in de bib van Wevelgem
verdere info over haar leven zonder
alcohol. Na afloop van het officiële gedeelte, konden we Evi overhalen om
deel te nemen aan ons “What’s on your
mind”-interview.
Wat zou je doen, mocht je 1 dag onzichtbaar
zijn?
Oei. Niet veel, hé, want niemand kan me zien.
Nee, ik weet niet wat ik zou doen. Ik kan dus
geen antwoord geven.

Heb je een fobie?
Ik heb voor weinig dingen schrik. Ik weet wel
dat mijn angsten sneller getriggerd worden als
ik heel weinig slaap. Natuurlijk wil ik dat er mijn
kinderen niks overkomt, maar er is niets dat ik

kan opnoemen waarvoor ik een fobie heb.
Meerijden als passagier in snelle auto’s, vermijd
ik ook liever. Dat vind ik niet zo leuk.

Naar welke plaat ben je momenteel aan het
luisteren?
De nieuwe van Flip Kowlier. Ik ben fan.

Wat zou je kopen met je laatste 2 euro’s?
Niks. Ik zou die weggeven aan iemand, want
ik kan zelf niet zoveel doen met 2 euro. Op die
manier kan ik er tenminste nog iemand gelukkig
mee maken.

Wat zou je nooit doen? Zelfs niet voor een
miljoen euro.
Weinig. (lacht)

Wat trekt je aan in een man?
Oei, ik heb daar nog nooit zo specifiek over
nagedacht. Dat ze vooral een doel of ambitie
hebben in het leven, maar dat kan evengoed
postzegels verzamelen zijn. Vooral iemand waar
je veel plezier kunt mee maken. En zeker géén
agressieveling.
Wat is je favoriete gerecht?
Alles met mayonaise! (lacht)
Wat is het stomste cadeau dat je ooit hebt
gekregen?
Ja, het goeie met cadeaus is als ik het niet leuk
vind, dan laat ik het vallen of is het plots verdwenen. Ik blijf dus niet te lang vasthangen
aan geschenken. Ik heb ooit eens een schilderij
gekregen dat ik niet mooi vond. Dat was wel
vervelend, want wat moet je er dan mee doen
als die mensen regelmatig op bezoek komen?
Ik heb het dan weggeschonken aan familie die
het wél heel mooi vond. Voor de rest heb ik
ooit eens een lelijk vaasje gekregen. Toevallig
vloog er een raam open en is dat vaasje kapot
gevallen. Wat was dat spijtig! (lacht)
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Wat zou de titel zijn van je autobiografie?
Oei, moeten de mensen niet in mijn plaats beslissen? Ah, ik weet een titel: “En ze leefde nog
lang en gelukkig”.
Geloof je in reïncarnatie?
Ja.
Wat is voor jou het grootste tijdsverlies?
Als je de was hebt gedaan en je laat het er te
lang insteken. Die ruikt dan bijgevolg onfris,
zodat je het opnieuw moet wassen. Dan vind
ik dat spijtig en beschouw ik het als tijdsverlies.
Wat vind je van personen die je stomme en
rare vragen stellen?
Zeer irritant! Dan ga ik met mijn handen in het
haar zitten.
Loog je tijdens dit gesprek?
Nee, geen woord. (lacht)
Succes nog met je boek, Evi!
Dank je wel!
Het boek “Sinds ik niet meer drink” is verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Tekst: Bart Carteur / Foto’s: Carmen Devos/Uitgeverij Horizon

Wie waren je idolen als kind?
Kinderen voor Kinderen. Dat waren nu niet
echt mijn idolen, maar ik ken wel hun eerste
tien songs helemaal van buiten. Ik weet nog
dat ik als kind aan mijn moeder had gevraagd
of ik met dat ensemble mocht meedoen. Dat
was volgens haar totaal onmogelijk, want die
woonden immers in Nederland. En toen dacht
ik: “Ik ga later in Nederland werken.” Wat ik nu
dus doe. Dus, het komt uit.

BELLO

FITNESS OP
MAAT IN JE
VERTROUWDE
OMGEVING

De coronapandemie wees ons nog eens extra op de luxe om thuis op een ongedwongen
manier het lichaam aan het werk te kunnen
zetten en de stress te verdrijven op momenten dat het jou precies uitkomt. Het sportieve
familiebedrijf Fitness Specialist BV levert al
meer dan 17 jaar professionele fitnesstoestellen en de bijhorende service aan particulieren en bedrijven. Om helemaal op maat te
sporten op heerlijk gestolen quality time in
je eigen, vertrouwde omgeving.
De vele zittende en stressvolle uren aan onze computer smeken om een gezonde uitlaatklep met verantwoorde lichaamsbeweging. Als je comfortabel thuis
met kwaliteitsvolle toestellen aan je gezondheid wil
werken, dan ben je bij Fitness Specialist aan het juiste
adres. Je profiteert er niet alleen van de topproducten, maar ook van de expertise en de service van dit
familiebedrijf. Vanaf het ontwerp van je ruimte tot de
keuze van de apparatuur, de installatie, herstellingen en
het onderhoud: alles wordt in één pakket aangeboden,
volledig in eigen beheer. Je bent bij Fitness Specialist
even welkom voor de aankoop van losse toestellen als
voor de inrichting van een hele fitnessruimte. Daarbij
geldt altijd de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Ook
bedrijven kennen ondertussen de weg naar Fitness
Specialist. Fitte werknemers bieden immers enkel
voordelen. Bedrijfsfitness zit dan ook in de lift.
De combinatie van kwalitatieve toestellen en de passie en ervaring van de zaakvoerders wordt nog extra
gekruid met veel feeling voor de fitnessstrends, zoals
12 BELLO LIFEstyle magazine

het nieuwe aanbod in outdoor fitness bewijst. Wat is er gezonder en relaxter dan
op een warme zomerdag in je eigen tuin
aan sport te doen? Terwijl je lekker sport
op jouw favoriete momenten, blijf je toch
bereikbaar in het comfort van je eigen
thuis. Fitness Specialist begeleidt je naar
een investering helemaal op jouw maat,
van eenvoudige optrekbaren tot meer gesofisticeerde kracht- en cardiotoestellen.
Ook voor fitnesscentra en bedrijven biedt
het outdooraanbod veel mogelijkheden.

Alle toestellen zijn bestand tegen alle
weersomstandigheden en roest dankzij
een speciale poedercoating
Interessante mogelijkheden bieden ook de
containers, ingericht met de toestellen die
jij volledig zelf kiest. De containers kunnen
langs de zijkant geopend worden, waardoor je in de zomer volop geniet van de
frisse buitenlucht. Alle toestellen kunnen
steeds uitvoerig getest worden in de fysieke winkel van Fitness Specialist.
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schip verschillende meters zakt en terug wordt
opgetild!
Je kan dus genieten van een heerlijke dag op
het water met een cruise op passagiersschip
Zander. De luxeboot is van alles voorzien.
Ieder dek is verwarmd, zodat je ook met minder mooi weer puur comfort ervaart. Je vaart
maar liefst 2,5 uur lang over de schitterende
Kempense meren. Perfect voor een gezellige
middag samen met vrienden of familie. Maar
dat is nog niet alles! Tijdens de rondvaart krijg
je ook heel wat lekkers voorgeschoteld. Zo
kun je bijvoorbeeld de “Pannenkoekencruise”
reserveren. Deze gaat door elke woensdag-,

zaterdag- en zondagnamiddag van 14 tot
17u. Tijdens de rondvaart geniet je niet alleen
van een drankje, maar krijg je nog 2 heerlijke
pannenkoeken met bruine suiker. Je hebt
daarnaast ook nog de cruise met superhotdog,
de cruise met barbecue en de cruise met de
brunch. Deze formule gaat door elke zondag
van 10u30 tot 13u. De cruise wordt meteen ingezet met een heerlijk glaasje bubbels, droge
witte wijn of sinaasappelsap, zoveel je maar wil!
Hopelijk heb je stevige honger om van start
te gaan met de brunch. De cruises vertrekken
en meren aan in Mol aan de Postelsesteenweg
115. Een aanrader die nog vaart tot midden
oktober.

Tekst: Remi Lemeire

Misschien is het even schrikken, maar cruisen in de Kempen of varen met de Zander
brengt je op een amusante manier langsheen
de Kempense kanalen en sluizen. Dankzij
een boottocht van enkele uren ontdek je de
adembenemende natuur op een heel andere
manier. Het is dan ook genieten van het rustige
ritme op het water. De Zander is een slank passagiersschip dat jarenlang heeft rondgevaren
op de Rijn. Nu is het volledig omgetoverd tot
een gezellig schip waarin je een fijne middag,
namiddag of avond kan doorbrengen. Terwijl
je geniet van de prachtige natuur van de
Kempense wateren, wordt er ook een woordje uitleg gegeven over deze interessante omgeving. De Zander doorkruist het ‘Kempense
Lake District’, dat bestaat uit vele meren en
plassen en doorkliefd wordt door 3 kanalen.
Je komt tijdens de vaart ook meer te weten
over het ontstaan van de kanalen, de ontdekking van het witzand, de toepassingen ervan,
witzandontginner Sibelco, de meren en de
herbestemming ervan. De vaarroute vertrekt
vanuit de Zilvermeerhaven en via een grote
waterboog over het Kanaalmeer gaat de tocht
verder over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
met het unieke kanalenkruispunt. Van daaruit
zet de vaartocht zich richting de Sas 4- toren.
Na een paar uur varen ben je weer terug in
de Zilvermeerhaven. Bovendien kan je op
woensdag- en zondagnamiddag de werking
van de historische sluizen ervaren, waarbij het

© Gemeente Dessel

LEER AL CRUISEND
DE KEMPEN BETER KENNEN

© De Zander

BELLO

BELLO

EERLIJK MAATWERK VOOR ELK BUDGET
Cocoon Interior, specialist in meubels
op maat en interieur, opende naast de
bekende uitvalsbasis in Hasselt nu ook
een sfeervolle showroom in het hart
van het winkelcentrum in Herentals.
Je voelt er al snel de passie om elke
klant op zijn specifieke wensen te bedienen met maatwerk, aangepast aan
elk budget.
“De meeste bezoekers zijn verrast dat het hier
binnen zo groot is”, lacht Heidi Goyvaerts,
die samen met haar gezin de strategische en
gezellige locatie in de Herentalse winkelstraat
Zandstraat uitkoos. Zo worden de bezoekers
ook in de Kempen op een grote en belevingsvolle staalkaart van het landelijke en tijdloze
aanbod van Cocoon Interior getrakteerd. De
toonzaal, die zich inderdaad verrassend in de
diepte uitstrekt, is smaakvol aangekleed met
zorgvuldig uitgekozen decoratie, tapijten en
schilderijen.
“Eerlijk maatwerk voor elk budget is ons motto”,
zegt Heidi. De specifieke interieurwensen van
de klant staan centraal. Die worden ingevuld
met vakkundig maatwerk in het eigen atelier.
Afkastingen, (inbouw)meubelen of lambriseringen worden met de eigen Cocoon-touch
vervaardigd. De ervaren schrijnwerkers in de eigen meubelfabriek staan garant voor vakwerk.
“Voor de keukenkasten kopen we geen fronten of deurtjes in”, geeft Heidi een voorbeeld
van de typische Cocoon-aanpak. “We maken
ze zelf, wat ons veel meer mogelijkheden biedt
op vlak van ontwerp, zodat de klant unieke accenten kan leggen. Een meer praktisch staaltje

van ons maatwerk is dat we de kroonlijsten in
een landelijke keuken tot aan het plafond afwerken, zodat er geen ruime ontstaat waar het
stof zich kan ophopen.”
Heidi en haar zonen denken niet alleen mee
met de smaak van hun klanten, ze respecteren
ook hun budget. Maatwerk hoeft niet exclusief
te zijn. “Door creatief te zijn en bijvoorbeeld
16 BELLO LIFEstyle magazine

te kiezen voor een combinatie van massief en
fineer, kun je de kosten drukken zonder toe
te geven op stijl en ontwerp. Zolang je maar
eerlijk bent over alle gebruikte materialen.” De
eigen medewerkers garanderen een professionele plaatsing en aansluiting. De showroom in
Hasselt kreeg ondertussen een smaakvolle make-over, zodat ook de vertrouwde klanten daar
weer volop nieuwe inspiratie kunnen opdoen.

BELLO

WHAT’S ON YOUR MIND?

MARC HALLEZ

Tijdens de uitreiking van de Loftrompetten in het Oostendse
Vayamundo, hadden we backstage ons “What’s on your
mind”-gesprek met Marc Hallez, de oprichter en drijvende
kracht van de muziekzender Ment TV. Dit resulteerde in een
zeer spontaan en diepgaand interview.

Hoe bedoel je? Leg eens uit …
Ik ben een mislukte leerkracht, want ik heb 7 jaar
les gegeven. Je kan dit niet meer zien, maar ik
heb dat wel met heel veel plezier gedaan. Ik heb
technisch onderwijs gevolgd en daarna regentaat
gedaan.
Wat is je ultieme droom?
Dat is een hele moeilijke, want eigenlijk doe ik
momenteel wat vroeger mijn droom was. Ik heb
nooit het gevoel gehad dat ik gewerkt heb, terwijl
ik wel ontzettend veel uren geklopt heb. Met mijn
kinderen heb ik een super contact, maar ik heb
ze niet echt zien opgroeien. Ik was immers altijd
maar bezig. Een paar jaar geleden ben ik ook nog
de papa geworden van Emile. We gaan ook regelmatig voor een aantal weken naar het zuiden van
Spanje om daar te leven en leuke dingen te doen.
Die droom van “ik wil rust, met mijn gezinnetje
bezig zijn en samen dingen ontdekken” is één
droom. Als ik daar dan een week mee bezig ben,
dan borrelen er weer nieuwe dingen op. Dus je
wordt voortdurend gekatapulteerd in die drang
om bij Ment TV nieuwe dingen te gaan doen (dat
is passie), maar anderzijds krijg je dan ineens die
drang van: ik wil eigenlijk gewoon rust. Die tussenweg vinden is mijn droom ...
Ben je een fuifbeest?
Helemaal niet. Ik heb jarenlang - toen ik jong was
- muziek gedraaid, maar zelf beweeg ik als een
houten plank.
Hou je van koken?
Jazeker, ik ben immers diegene die thuis altijd
kookt. Gerechten zoals witloof in ham met kaassaus vind ik fantastisch om in de winter klaar te
maken. We hebben ook een grote teppanyakiplaat, waar we heel veel gebruik van maken. Ik ben
gewoon heel graag in de keuken bezig. Niet op
het hoogste niveau, weliswaar. De gezelligheid
van iets te klaar te maken en het daarna met het
gezin op te eten is op zich al de moeite waard.
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Wat trekt jou aan in
een vrouw?
Daarover moet ik nu
heel goed nadenken, omdat dit heel
verschillende dingen
kunnen zijn. Soms kan
je naar een vrouw kijken en zeggen dat die
er stralend uitziet. Met
sprekende ogen. Dat
vind ik fantastisch om naar te kijken. Dit betekent
echter niet dat ik ermee zou kunnen samenleven. Iemand met humor waarmee je kan lachen, elkaar begrijpt en samen ambitie hebben.
Met mijn partner Magali ben ik 20 jaar samen.
Ment Tv is ook ons bedrijf. We zijn eigenlijk een
zender zonder externe aandeelhouders en
maken ook geen deel uit van een mediagroep.
Samen hebben we dat vanaf nul uit de grond
gestampt en opgebouwd tot wat het nu is.
Zoiets zou nooit realiseerbaar zijn met iemand
die een totaal andere visie of ondernemingszin
heeft. Als die dingen -zoals met Magali het geval
is- allemaal samenvallen, dan vind ik dat heel
aantrekkelijk in iemand.
Welke film zou je 20x kunnen bekijken?
Ik ben niet zo’n filmfanaat. Het is ook zo dat ik
in de voorbije jaren altijd een ochtendmens ben
geweest. Ik begon altijd heel vroeg te werken.
Om 4u opstaan is voor mij eigenlijk geen probleem. Dat betekent dan wel als ik om 21u in de
zetel zit, ik wel het begin zie van de film, maar
de eindgeneriek meestal niet meer. Het lijkt me
ook compleet zinloos om als doorsnee kijker
tweemaal dezelfde film te zien. Het is anders
als je écht liefhebber bent en de verschillende
lagen van de film wil ontdekken. Natuurlijk kan
ik wel lachen met komieken als Louis de Funès.
Zijn films hebben ze al zo vaak vertoond op tv.
Waar ik me aan erger is dat ze ieder jaar met Kerst
“Home Alone” draaien.
Heb je een fobie?
Een beetje claustrofobie. Als ik het gevoel heb
dat ik in een zeer enge ruimte ergens opgesloten zit, dan voel ik me daar niet zo goed bij. Ik
leef anders niet met angsten, ik ga zeer vrolijk en
gemotiveerd door het leven.

Wat zou de titel zijn van je autobiografie?
Wel, een tijd geleden heb ik op Facebook de opmerking gemaakt dat ik nooit een dergelijk boek
zou uitbrengen. Want dan moet je op zoek naar
de leukste momenten die voor jezelf altijd veel
leuker waren dan voor anderen. En die werden
in de loop der jaren automatisch ook aangedikt
in je eigen geest, omdat die geïsoleerd zijn van
alles wat daarrond was. Dan ga je dat ene dingetje
herinneren en dan wordt dat groter en mooier in
je geest. Ik denk ook niet dat je het kan omschrijven op een manier dat het voor de ander even
belevingsvatbaar is als dat het voor jezelf is. En als
het alleen maar is om jezelf interessant te maken
en om eens te vertellen wat je allemaal gedaan
hebt en wie je allemaal ontmoet hebt, tja, vertel
het dan misschien eens aan je kleinkinderen. Dus
ik denk niet dat ik het zal doen. Als je dan toch
een titel wil, dan kies ik deze: “De biografie die er
nooit zal komen.”
Wat vind je van personen die je stomme en
rare vragen stellen?
Oh, ik heb daar totaal geen probleem mee.
Trouwens, ik ben van mening dat onnozele vragen
niet bestaan. Je kunt wel een heel fout antwoord
geven natuurlijk. Anderzijds denk ik ook dat vragen
die heel dom of humoristisch overkomen, soms
kunnen leiden tot vrij diepgaande elementen.
Zoals nu …
Ik heb geprobeerd om me zeer intelligent op te
stellen (lacht).
Loog je tijdens dit gesprek?
Ik heb geen moment gelogen (lacht).
Dank je!
Alstublieft!

Tekst: Bart Carteur
Foto’s: Nuyttens Services

Marc, aan welk schoolvak had je destijds een
grote hekel?
Wiskunde had ik weinig mee. Ook een aantal
technische vakken zoals meetkundig tekenen en
technisch tekenen. Ik vond er niks aan. Later heb
ik dan wel les gegeven in die vakken ...
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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
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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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OM ZORGELOOS
TE GENIETEN VAN ALLE SEIZOENEN
ATROX GEEFT JE OUTDOOR-DROMEN HELEMAAL VORM
Met dezelfde zorgeloosheid waarmee
je er later eindeloos van kunt genieten,
kun je je tuin en terras laten omtoveren tot een paradijsje voor alle seizoenen. Atrox, specialist in zonwering en
outdoor living,werkt jouw specifieke
buitendromen van A tot Z uit, professioneel en met het enthousiasme dat
een familiebedrijf eigen is.
Het maximum halen uit je buitenbeleving
is meer dan het kiezen van enkel de juiste
overkapping of tuinmeubelen. Het gaat om
een totaalervaring, een combinatie van esthetiek en efficiëntie, van sfeer en gebruikersgemak. Met de maatprojecten van Atrox en
haar vaste partners worden je tuin en terras
omgetoverd tot een harmonieus geheel dat de
charme van ieder seizoen en alle geneugten
van de zon optimaal benut.
“We kunnen je helemaal ontzorgen als je outdoor plannen hebt voor je woning”, verzekert
Fabio Errico, zaakvoerder van Atrox. “Als je
hier aanklopt, moet je nergens anders meer
naartoe. We luisteren naar je plannen en geven
uitvoerig advies. Vervolgens nemen we alles in
eigen beheer, van ontwerp tot uitvoering. De
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keuze van de tuinmeubels, de BBQ, de aanleg
van een zwembad... we doen alles onder eigen
vleugels, in samenwerking met betrouwbare
partners. We staan voor totaalconcepten. Je
eerste contact volgt ook het volledige dossier

op, tot na de oplevering. Ook aan de naservice
hechten we veel belang. We zijn een lokaal verankerd familiebedrijf, dat de klanten in onze
Limburgse regio snel op hun wenken kan
bedienen.”
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DE KRISTALIJN MET PAT KRIMSON
EN LOREDANA DE AMICIS
In deze rubriek gaat BELLO Magazine
dineren met een BV of BV-koppel in
een sterrenrestaurant. Culinair in de
watten gelegd worden met gezellig
gezelschap is een succesvolle combinatie. Vandaag gaan we op culinaire
wandeling bij de Kristalijn samen met
Loredana De Amicis en Pat Krimson.
De Kristalijn is een toppertje onder de restaurants in België. Gelegen in het mooie en
groene Genk biedt deze Michelinsterhouder
ook de mogelijkheid om te overnachten. De
setting is ideaal, als je naar buiten kijkt zie je
groene glooiende heuvels die je een instant
zen gevoel geven. We hebben geluk met
het weer en de zon verwent ons met haar
avondshow terwijl we verwelkomd worden
door het vriendelijke personeel. De sfeer is
ongedwongen en past perfect bij het concept
dat ze hier nastreven. Het interieur is licht en
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heel smaakvol ingericht, de design stoelen in
zachte tint zitten heerlijk. Vol ongeduld kijk ik
uit naar wat deze beloftevolle avond voor ons
in petto heeft. Onze gastheer van de avond is
Guy Jerome en achter het fornuis staat chefkok Koen Somers. De Kristalijn is gelegen in
Genk en al een paar jaar de trotse drager van
een Michelinster. Chef Koen Somers komt ons
vriendelijk begroeten en we hebben eventjes de tijd om een babbeltje te slaan: “Een
Michelinster is leuk, een bevestiging voor al de
passie, tijd en werk dat je erin steekt. De andere
kant is dat je wel een soort druk op je schouders voelt. Iedereen heeft hoge verwachtingen
bij een restaurant met een Michelinster. Toch
zijn we onszelf gebleven, we lopen niet naast
onze schoenen. In de horeca zijn je collega’s
je tweede familie, we zijn een sterk team en
daarom verdienen we ook lof voor hetgeen
we doen. Alleen sta je nergens, maar met een
goed team kun je bergen verzetten. Elke dag

om 17u30 eet het personeel hier allemaal samen, even rustig genieten van lekker eten en
elkaars gezelschap dat geeft energie.” Al meer
dan tien jaar is chef Koen Somers een vaste
waarde in De Kristalijn. Hij staat erom bekend
te werken met seizoensgebonden verse producten en combinaties waar je wel wat lef voor
nodig hebt. “Ik sta open voor nieuwe dingen.
Koken is al sinds kinds af aan mijn passie. Mijn
oma en mama kookten graag en ik stond altijd
mee in de keuken en daar ben ik ook blijven
plakken,” lacht Koen. Gastheer Guy Jerome
begeleidt ons verder naar onze tafel waar we
rustig Loredana en Pat kunnen opwachten. Het
is best wel spannend om een bekend powerkoppel te ontmoeten.
Loredana en Pat begroeten ons heel hartelijk
alsof we al jaren vrienden zijn. Je zou haast
vergeten dat dit BV-koppel eigenlijk al op heel
wat grote podia in de wereld heeft gestaan.
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We krijgen meteen een lekker aperitief voorgeschoteld en klinken op het begin van een
geweldig culinair avontuur. Het team van
Kristalijn heeft zich heel grondig geïnformeerd over de eetgewoontes van Loredana
en heeft een aangepast menu voor haar
voorzien. Loredana heeft een aantal allergieen waarmee ze rekening moet houden. “Het
is nog niet zo lang geleden dat ik ontdekte
dat mijn lichaam slecht reageert op een
aantal voedingswaren. Als kind had ik daar al
last mee, maar ik had er nooit eerder bij stilgestaan waaraan dat zou liggen.” Daar houden ze bij Kristalijn ook rekening mee bij het
aperitiefje. “Ik lust heel graag bubbels, maar
ben jammer genoeg allergisch aan druiven.
Ik drink trouwens ook heel weinig alcohol,
als ik zou moeten kiezen dan ga ik voor de
zoete cocktail, maar vanavond ben ik bob
dus drink ik alcoholvrij”, lacht Loredana. Pat
en Loredana zijn echte ‘foodies’, ze houden
allebei van lekker eten. “Wij houden echt van
eten, voor lekker eten zijn we altijd te vinden,”
lacht Loredana.
“Eigenlijk is het wel grappig dat wij hier nu zitten, want een paar dagen geleden zeiden we
tegen elkaar dat we nog eens zouden moeten
gaan eten bij De Kristalijn. Door onze drukke
agenda’s hebben we niet veel momenten
samen. Hier kunnen we echt van genieten.
Lekker eten, mooie omgeving en vriendelijke
bediening. Echt genieten!”, lacht Pat.
Het eerste gerechtje dat we gepresenteerd
krijgen zijn ‘peultjes’. Een heerlijk fris gerecht
met rabarber, groene asperge en Belper
Knolle. Chef-kok Koen Somers staat erom bekend om veel groenten in zijn gerechten te
gebruiken. “Ik heb al tal wat kookjaren op mijn
palmares staan en al heel wat evoluties in de
keuken zien passeren. Vegetarisch bestond
vroeger niet echt, dat is echt een trend van
de laatste jaren en ik speel daar heel graag
op in. Groentjes zijn lekker én gezond en
enorm veelzijdig om mee te koken. Meer en
meer mensen worden vegetarisch en onze
klant is altijd koning. Daarom hebben we ook
een apart veggie menu voorzien. Het leuke
is dat zelfs mensen die niet vegetarisch zijn
hun ‘vleesje’ echt niet gemist hebben bij het
nemen van dit menu”, zegt chef-kok Koen
Somers.

© Restaurant De Kristalijn

De volgende twee gerechten zijn afkomstig
uit de zee. Een lekkere rog met morieljes en
kreeft Oosterschelde met asperges en plankton. Loredana en Pat strooien met complimenten over het lekkere eten. Het is dan ook een
smaakbom in je mond. Gastheer Guy Jerome,
die ook de sommelier van De Kristalijn is,
schenkt ons lekkere aangepaste wijn bij de
volgende gerechten. Loredana krijgt dan een
non-alcoholisch alternatief aangeboden.
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Pat en Loredana hun relatie begon puur professioneel in 2008. Pas sinds 2015 vormen ze een
echt koppel. 2Fabiola had nog maar net een jubileum en Pat en Loredana stonden reeds 1000
shows samen op het podium, en hebben hits
gescoord zoals ‘She’s After My Piano’. “En er zijn
nog steeds wilde toekomstplannen” vertrouwt
Pat ons toe. In het najaar van 2023 stappen ze
overigens ook in het huwelijksbootje. Een ijzersterk showbizzduo dat niet meer weg te denken
is uit het Vlaamse showbizzland. “Momenteel
hebben we vier acts: Loredana, 2Fabiola, Atmoz
en Dj Pat Krimson. Loredana solo is echt aan
het opkomen. The Masked Singer en Liefde
voor muziek heeft nog meer deuren voor haar
geopend”, zegt Pat Krimson. “Een zanger leert
ook steeds bij, uit elke ervaring put ik nieuwe
kennis. Mijn stemgevoel is veel beter dan tien
jaar geleden. Ik weet ook waarop ik moet letten
om mijn stem te sparen, de juiste voeding doet
daar veel aan”, zegt Loredana.

© Restaurant De Kristalijn

Er komen leuke dingen op ons af. In het voorjaar
hebben we heel wat televisieshows gedaan en
volgende week zitten we samen met een productiehuis voor een film. Loredana heeft ook
wat acteerwerk gedaan zoals in de Buurtpolitie.
Allemaal heel fijn om dat te mogen doen.
Natuurlijk zijn we het liefst van al met onze muziek bezig”, zegt Pat. “Je kunt dit alleen doen als
je het graag doet. Een heel drukke zomer en
ook het najaar staat zo goed als volgeboekt”,
aldus Loredana.
Als het eten lekker is en het gezelschap fijn
vliegt de tijd voorbij en zo zijn we ook bij het
hoofdgerecht beland. Een fijn stuk kalfsvlees
met aubergine, paprika en pecorino is een lichte
knipoog naar de zuiderse roots van onze lieve
Loredana.
Na een wijntje vertelt Pat over zijn tijd op Ibiza,
waar hij toch wel een aantal jaren heeft gewoond. “Op Ibiza heb ik echt wel geleefd en
gefeest. Het waren zotte jaren, maar ik had die
tijd nodig om te komen tot wie ik nu ben en
hoe ik nu in het leven sta. Mijn dochter Troy,
Loredana en muziek: daar draait mijn leven nu
rond”.
Het dessert is custommade voor Pat en
Loredana. Met als hoofdingrediënt heerlijke
aardbeitjes is dit de perfecte afsluiter van deze
heerlijke avond met - zoals ik het voel - vrienden.
De nacht is al even gevallen wanneer we hartelijk afscheid nemen van deze twee toppers en
het team van De Kristalijn. Vandaag kwamen
we in aanraking met een passie voor eten en
een passie voor muziek, twee componenten
die prachtig samengaan en waarover ik mocht
schrijven. Die overgave waarmee je iets maakt
of doet in je leven maakt het allemaal waard.
Chapeau!
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SIT & SLEEP: OM JE RUG 24/24 DE
BESTE ONDERSTEUNING TE BIEDEN
Een sterke, gezonde rug is cruciaal
voor ons welzijn. Daarom moeten we
hem 24/24 de beste zorgen bieden.
Sit & Sleep is een ervaren specialist
in producten die een gezonde zit- en
slaaphouding garanderen. Een breed
gamma van diverse aanbieders, deskundig advies en een testservice garanderen optimale aankopen.

Sit & Sleep is een specialist met een 24
uur-concept. “Voor elke 24 uur dat je je rug
gebruikt, hebben we iets te bieden. Dat
begint bij laagdrempelige hulpmiddeltjes
als hoofdkussens, laptophouders, lendensteunkussentjes, ergonomische computermuizen... Zij passen op een budgetvriendelijke manier een bestaande situatie aan.
Je moet geen nieuw meubel kopen. Een
upgrade met hulpmiddelen biedt een goeie
oplossing.”
“Voor wie zijn of haar kantoor een grondiger ergonomische boost wil geven, hebben
we stoelen, tafels, schermarmen... voor een
gezonde werkhouding. En wie een dag gewerkt heeft, heeft recht op comfortabel en
gezond uitrusten in een zetel of sofa in alle
mogelijke vormen en kleuren. De betere eetkamerstoel hoort er ook bij. En om de cirkel
rond te maken, hebben we een ruim aanbod
voor gezond slapen.”
“Als meubelwinkel richten wij ons in de
eerste plaats op de ergonomie van onze
producten”, verzekert bestuurder Stijn
Lespoix. “Daarin onderscheiden we ons
van de klassieke meubelzaak, waar sfeer,
decoratie en interieurvormgeving primeren. Door goed en doordacht te kiezen op
parameters als een correcte rugondersteuning of rugsteunhoogte verhogen we het
comfort en de gezondheid van de klant.
De klant koopt bij ons een bed omdat hij
er goed in slaapt, eerder dan omdat het
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perfect past in het interieur. Het gaat om
de logische combinatie van bodem, matras
en kussen. Het bed kan afgewerkt worden
naargelang zijn specifieke noden en verlangens, welke voor hem de beste ondersteuning bieden. Deze manier van werken heeft
een directe meerwaarde voor mensen met
rugklachten. Maar we helpen uiteraard ook
rugklachten voorkomen. We zijn ondertussen een bekende naam in kringen van
huisartsen, kinesitherapeuten, rugscholen
en -klinieken...”

“Onze grote troef voor de klant is dat we niet
aan een merk of fabrikant gebonden zijn. We
selecteren zorgvuldig het beste van heel veel
aanbieders. En als ons uitvoerig advies in de
winkel de klant nog niet helemaal overtuigt,
is er de gratis testservice, waarmee de producten op hun degelijkheid getest kunnen
worden. Hoofdkussens, computeraccessoires, lees- en schrijfhulpen of bureaustoelen:
test ze gerust thuis uit. Wij zijn pas tevreden
als onze klanten dat ook 100 procent zijn.”
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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
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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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BELLO FASHION

Vossen @Hasselt/Tongeren

“Fashion is an
art and
you are the
canvas.”
- Velvet Paper

Dress2Impress @Mol
Tre Donne @Zolder
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Un Poco Mas @Geel

Lingerie Caresse @Opglabbeek

Lederwaren Savanna @Zonhoven
XL Mode @Hasselt/Scherpenheuvel
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WETENSCHAPPERS BEWIJZEN:
HET VEROUDERINGSPROCES KAN
OMGEKEERD WORDEN

Het lijkt misschien alsof het een van
onze favoriete onderwerpen is in Bello
Magazine: hoe we veel ouder kunnen
worden en toch gezond kunnen blijven. Er is echter een goede reden voor
waarom dit onderwerp geregeld op
onze pagina’s opduikt: de technologie errond gaat voortdurend met rasse
schreden vooruit. Begin 2022 werd er
alweer vooruitgang gemaakt en deze
keer ziet het ernaar uit dat de nieuwe
technologie binnenkort ook daadwerkelijk beschikbaar zal worden. Yes!

OVER VEROUDEREN
Om te begrijpen hoe de nieuwe studie in elkaar zit, is het belangrijk om ook te verstaan
hoe verouderen werkt. We krijgen immers
niet alleen grijze haren en rimpels, ook binnenin worden we ouder: onze organen, zenuwen en – bij uitbreiding – alle lichaamscellen
hebben een moleculaire klok. Op het DNA
van ouderen zijn ‘epigenetische markers’ te
vinden; specifieke chemische patronen die
samengaan met het verouderingsproces.
Die markers kunnen echter gereset worden
als we vier herprogrammeringsmoleculen

toevoegen die samen gekend zijn als de
‘Yamankafactoren’.
Zo’n 15 jaar geleden ontdekte de Japanse
Nobelprijswinnaar Dr. Shinya Yamanaka dat
cellen opnieuw kunnen geprogrammeerd
worden om naar een pluripotente vorm te
gaan waaruit ze zich beter kunnen aanpassen:
embryonale stamcellen. Dat blijkt dus te kunnen door de toevoeging van de vier Yamanka
transcriptiefactoren – vier genregulerende
proteïnen die gekend zijn onder de namen
Oct4, Sox2, Klf4 en cMyc.

OVER HET ONDERZOEK
Al in 2016 liet het lab van Izpisua Belmonte’s
lab aan het Salk Institute weten dat het toevoegen van de Yamankafactoren de tekenen
van veroudering in muizen die een ziekte
hadden waarbij ze te snel verouderden
konden tegengaan. Het was echter nog niet
geweten wat de langetermijneffecten van
een dergelijke behandeling zouden zijn en
dus begonnen ze dezelfde cellulaire verjongingskuur gedurende langere periodes toe
te passen op gezonde dieren.

Dr. Shinya Yamanaka © OIST
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Een groep muizen kreeg regelmatig doses
van de Yamanakafactoren toegediend vanaf
de leeftijd van 15 maanden tot 22 maanden,
wat ongeveer overeenkomt met de leeftijd
van 50 tot 70 jaar bij de mens. Een andere
groep werd behandeld vanaf het moment

BELLO

dat ze 12 maanden oud waren tot ze de (voor
muizen) gezegende leeftijd van 22 maanden
(ongeveer de leeftijd van 35 tot 70 jaar bij de
mens) wisten te bereiken, terwijl een derde
groep slechts een maand werd behandeld
op de leeftijd van 25 maanden (vergelijkbaar
met de leeftijd van 80 jaar bij de mens).
Het resultaat is niet alleen verwonderlijk,
maar ook duidelijk: de muizen werden
zichtbaar jonger. Het is een beetje alsof jouw
grijze haren terug kleur krijgen, jouw rimpels
verdwijnen en je jezelf weer fitter en gezonder begint te voelen.

Professor Juan Carlos Izpisua Belmonte vult
aan: ‘We zijn opgetogen dat we deze benadering over de gehele levensduur kunnen
gebruiken om veroudering bij normale dieren te vertragen. De techniek is zowel veilig
als effectief in muizen... Naast het aanpakken
van leeftijdsgerelateerde ziekten, kan deze
aanpak de biomedische gemeenschap een
nieuw instrument bieden om de gezondheid
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van weefsels en organismen te herstellen
door de celfunctie en veerkracht te verbeteren in verschillende ziektesituaties, zoals
neurodegeneratieve ziekten.’
‘Over het geheel genomen geeft deze
studie provocerende aanwijzingen dat
gedeeltelijke herprogrammering op lange
termijn veelbelovend is als een interventie
die de functies van sommige weefsels zou
kunnen herstellen en verjongen,’ besluiten
onderzoekers Arianna Markel en George Q.
Daley van het Boston Children’s Hospital,
die niet rechtstreeks bij de studie betrokken
waren, in een begeleidend commentaar op
het onderzoek. ‘Het is vooral opmerkelijk
dat gedeeltelijke herprogrammering met

succes systemische transcriptomische, metabolomische en lipidomische veranderingen
teweegbrengt, en de epigenetische klok verandert. Bovendien levert het observeren van
deze resultaten in een normaal verouderend
muismodel verder bewijs dat deze aanpak
gunstig kan zijn buiten ziektetoestanden.’
Hoe snel ook wij mensen zullen kunnen
genieten van deze behandeling? Wellicht
niet voor er enkele jaren lang ook onderzoek wordt gevoerd op ons, al hebben we
zo’n vermoeden dat sommige ultrarijken
misschien al bij de desbetreffende labo’s
hebben aangeklopt. Wat voor antwoord ze
daar kregen, kunnen we alleen maar raden…
toch?

Tekst: Dirk Vandereyken

‘Wat we echt wilden vaststellen was dat het
gebruik van deze aanpak gedurende een
langere periode veilig is,’ vertelde vorser
Pradeep Reddy van het Salk Institute daarover aan een toonaangevend magazine. ‘We
zagen inderdaad geen negatieve effecten op
de gezondheid, het gedrag of het lichaamsgewicht van deze dieren.’
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BAS-OPTIEK: WAAR GEVOEL
VOOR MODE EN TECHNISCHE
EXPERTISE HAND IN HAND GAAN

Bij Bas-Optiek word je met persoonlijk
advies bijgestaan bij de beste keuze
voor de juiste bril. Met grote feeling
voor stijl en modetrends zorgen ze ervoor dat je gegarandeerd het montuur
vindt met net dat beetje extra.
“We zijn gespecialiseerd in ‘high end’ collecties”, verzekert zaakvoerder Bas Tips. “Zo
bieden we de nieuwste modellen van het
Belgische designlabel Theo aan, of topmerken als Dior, Tom Ford en Gucci. Om
inspiratie op te doen bezoeken we jaarlijks
de beurzen van Parijs, Milaan en München.
We staan erom bekend dat we net die iets
meer bijzondere collecties aanbieden. Bas
en collega Lara krijgen veel vertrouwen
van de vaste klanten. “Ze laten ons vaak de
ultieme keuze maken, omdat we bij vorige
monturen ook raak kozen”, lacht Bas.
De aandacht voor het modieuze gaat bij
Bas-Optiek hand in hand met veel technische know-how. “We beschikken over veel
vakkennis en moderne technologische
meetapparatuur”, aldus Bas, opticien-optometrist van opleiding. “Daarmee doen
we een volledige oogmeting en screening
op cataract en glaucoom. Ook het nachtzicht wordt zorgvuldig gemeten. Voor onze
glazen werken we uitsluitend samen met
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gerenommeerde firma’s. We volgen de
nieuwste trends op het gebied van gepersonaliseerde brillenglazen.
Bas-Optiek is ook een servicepunt van
Audika hoorapparaten. “We werken samen
met een ervaren audioloog en bieden gratis gehoortesten aan. Ook op dit aspect
werken we heel hard op kwaliteit en service. En dat wordt door onze vele trouwe
klanten duidelijk geapprecieerd.”
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POMPOENLASAGNE
Voedingsspecialist Tim Torfs bezorgt ons elke
verschijning een lekker, gezond en caloriearm recept om heerlijk van te smullen. Hoog
tijd dus om zelf even achter de kookpotten
plaats te nemen en dit smakelijke recept te
proeven….

GERECHT VOOR 2-3 PERSONEN
INGREDIËNTEN
• 500gr kippengehakt
• 1 rode, 1 groene en 1 gele paprika (blokjes)
• 2 ajuinen (blokjes)
• 1 courgette (blokjes)
• 3 wortelen (blokjes)
• 6 romatomaten (blokjes)
• 1 groot en 1 klein potje tomatenpuree
• 2 bakjes pompoen lasagnebladeren (al gesneden)
Eventueel water toevoegen als saus te dik is
KRUIDEN
• Lookpoeder
• Uienpoeder
• Zout
• Peper
• Nootmuskaat
• Paprikapoeder
• Gemberpoeder
• Komijnzaad
• Basilicum
• Rozemarijn
• Oregano
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BEREIDINGSWIJZE SAUS
• Ajuin, paprika, courgette en wortelen stoven
in pamspray tot groentjes bijna gaar zijn.
• Romatomaten toevoegen en mee laten stoven.
• Tomatenpuree toevoegen, kruiden toevoegen
• Het geheel nog laten verder stoven
BEREIDINGSWIJZE LASAGNE
• Bak het gehakt in een antibakpan,
eventueel wat pamspray gebruiken.
• In een ovenschotel laagje saus doen, dan 2
laagjes pompoenbladeren, opnieuw saus, 2
laagjes pompoenbladeren, tot ingrediënten
op zijn. Wel eindigen met saus. ( anders
krijg je de bovenste laag niet gaar )
• Ovenschotel in een voorverwarmde heteluchtoven
op 200° plaatsen, gedurende 25-30 minuten.

BELLO

WHAT’S ON YOUR MIND?

KOEN WAUTERS

Bello werd uitgenodigd op de eerste halte van
de Radio 2 Zomerhit-show op de Zeedijk van
De Panne. Eén van de twintig genomineerden was Clouseau met hun recente single “Nu
gaat het gebeuren”. We liepen frontman Koen
Wauters backstage tegen het lijf en vroegen
hem op de man af of hij het zag zitten om
deel te nemen aan onze “What’s on your
mind”-babbel. Hij twijfelde geen seconde ...
Koen, stel dat je later ooit een boek uitbrengt over je leven. Wat zou dan de titel
zijn van je autobiografie?
Godverdoeme. Allez, jong! (lacht) Ik zal een
boek uitbrengen over Dakar.

een auto betrapt werd op een parking door de
flikken. Dat is een hele hardnekkige geweest.
Het waren ook altijd verschillende parkings. Op
de duur kende ik alle parkings van Vlaanderen,
denk ik. (lacht)

Wat vind je van personen die je stomme en
rare vragen stellen?
Dat vind ik nog wel leuk, eigenlijk. Allez, de
personen daarom niet altijd, maar de vragen
wél (lacht).

Bijvoorbeeld…
Wat zou de titel daarvan zijn?
Welja, “Koen in Dakar” (lacht). Maar dat gaat er
effectief komen, hé. Op het einde van dit jaar.

Geloof je in reïncarnatie?
Reïncarnatie in wat dan? In een vogel? Nee. Als
het gedaan is, is het gedaan. Je kan natuurlijk
altijd een soort legacy achterlaten.

Loog je tijdens dit gesprek?
Absoluut, de hele tijd. Neenee, bij mijn weten
echt niet.

Ahzo! Is dit een primeur?
Jaja, de primeur is helemaal voor u.

Wat zou je doen, mocht je 1 dag onzichtbaar zijn?
Dan zou ik, denk ik, me gewoon
gaan zetten op een bankje
aan de kust en iedereen in
het oog houden. Ik word
immers altijd in het oog
gehouden en van alle
kanten begaapt. En
als ik terugkijk, is dat
zo raar. Dus als ik niet
zichtbaar ben, kan ik
dit ook eens op een
gulle manier doen.

Naar welke plaat of muziek ben je
momenteel aan het luisteren?
Oude nummers van Prince. Alle klassiekers
door elkaar, eigenlijk.
Was je een Prince-fan?
Ja, hij heeft zoveel bangelijke dingen gemaakt
en geschreven. Die opnames klinken altijd te
gek. Het is toevallig dat je het nu vraagt, want
had je het op een ander moment gevraagd,
was het iets totaal anders geweest.
Wat heb je altijd in je frigo liggen?
Gekoeld plat water.
Wat is de grootste roddel over jezelf die
ooit verschenen is, maar die complete
onzin was?
Dat ik met Natalia ergens op de achterbank van
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Met dank aan Radio 2

Kan je als BV nog je eigen
boodschappen doen?
Jazeker. Tuurlijk.
Wat is het stomste
cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Een zwembroek. Ik zwem
gewoon niet
graag (lacht).

Tekst: Bart Carteur
Foto’s: Nuyttens Services

Wordt dit dan de officiële titel?
Dat staat nog niet vast, maar dit zou een mogelijke titel kunnen zijn.

Bedankt om hieraan deel te nemen, Koen!
Graag gedaan!
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7 MIDDELTJES OM MUGGEN EN
WESPEN TE VERJAGEN TIJDENS DE
NAZOMERMAANDEN
Het minst leuke aan de zomerperiode
zijn de muggen. Zij staan met stip op
nummer één. Het gezoem houdt je ’s
nachts uit je slaap en als ze prikken
dan krab je jezelf uren aan een stuk.
Gelukkig kun je ze met enkele simpele
trucjes op een afstandje bewaren, en
dat is niet eens zo moeilijk. Er zijn dan
ook wel heel wat middeltjes om ze te
verjagen. Wij hebben er zeven op een
rijtje gezet.
EEN TEENTJE LOOK
De zomer is hét moment bij uitstek om de
barbecue aan te steken. Maak je salades met
een lekkere lookdressing, of geef je vlees
een extra toets door het te kruiden met
verse look. Als je veel look eet, dan komt er
een beetje lookolie uit je poriën. En laat net
dat iets zijn waar muggen absoluut geen fan
van zijn. In het algemeen zijn muggen geen
fan van sterke geuren. Het enige nadeel: de
geur. Het houdt niet alleen de muggen op
een afstand, maar ook de mensen om je
heen ;-).

CITRONELLAKAARSEN
Een van de meest populaire manieren om
de muggen te verjagen: citronellakaarsen.
De essentiële olie in de kaars verspreidt een
heerlijke geur door het huis. Eentje waar de
muggen niet dol op zijn. Volledig natuurlijk
en een echte sfeermaker dus.

EEN STRAALTJE WIND
Muggen zijn zeker niet de beste vliegers,
dus een straaltje wind kan ze helemaal uit
hun koers brengen. De oplossing? Een kleine
ventilator in de woonkamer, de keuken of de
slaapkamer. Zo maken muggen geen schijn
van kans. Nog een tip: richt de ventilator
niet op je gezicht of je lichaam – dat kan je
nachtrust verstoren, tenzij je natuurlijk het
gevoel wil dat je ergens op een strand ligt.

EEN SCHEUTJE AZIJN
We zeiden het eerder al, muggen houden
niet van heel erg sterke geuren. Azijn is dus
ook een natuurlijk alternatief dat kan worden ingezet. Zet een kommetje met een
scheutje azijn op tafel of op de vensterbank,
en klaar.
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LAVENDEL
Het is heerlijk vertoeven in de Provence, maar
niet voor muggen. Lavendel is niet echt hun
ding. Wikkel daarom een paar lavendelbloemetjes in een stukje stof en verspreid die in het
hele huis. Ook leuk: vliegen en motten blijven
door de sterke geur eveneens op een afstandje.

VITAMINE B
Het klinkt gek, maar vitamine B zou je lichaamsgeur veranderen. En je lichaamsgeur, dat is waar
muggen van houden. Eet dus voldoende vlees
en lekkere broodjes als je gaat barbecueën, of
probeer het met vitaminepilletjes. Hoewel dit
niet wetenschappelijk bewezen is, geven we
wel graag deze natuurlijke alternatieven om
muggen te weren mee.

MUGGENSPRAY
De laatste tip is er namelijk eentje die je liever
niet elke dag doet, maar muggenspray is ook
een oplossing. Het is misschien niet de meest
gezonde manier om de muggen te verjagen,
maar wel uitermate doeltreffend. Als je het niet
dag in dag uit gebruikt, dan is er zeker niets aan
de hand. Let wel: het middel werkt alleen op
plaatsen die je insmeert of inspuit. Vergeet dus
geen enkel plekje, anders heeft het weinig zin.

NU WE TOCH AAN HET BESTRIJDEN ZIJN:
normaal krijgen we pas een wespenpiek in
de loop van augustus, maar ze zijn helaas in
de nazomer nog steeds actief. Dat komt door
de hoge temperaturen die we steeds meer
en meer krijgen. Wil je die wespen graag op
afstand houden? We hebben ook enkele tips
om snel van die vliegende lastpakken af te zijn.

STERKE GEUREN
Wespen kunnen niet goed tegen sterke geuren. Terwijl ze worden aangetrokken door zoete
geuren zoals frisdrank, haten ze sterke kruidige
geuren. Wierook, geurkaarsen en etherische
oliën zijn daarom een ideaal middeltje om ze
te verdrijven.

ZOET FRUIT
Als er al wespen in de buurt zijn, kun je het ook
anders aanpakken. Wespen zijn verlekkerd op
zoet fruit zoals meloen. Zet dus een schoteltje
met wat zoetigheden een eind van je tafel en
de wespen zullen je zoete schoteltje aanvallen
in plaats van je eettafel.

AFDEKKEN
Het is misschien het bekendste trucje, maar
ook wel efficiënt om geen wesp in je drankje
te krijgen én ze niet te lokken: leg een bierviltje
of een stukje papier over je glas. De zoete geur
wordt voor een groot stuk geblokkeerd en wespen kunnen er simpelweg niet in. Eet je buiten?
Breng dan ook voldoende deksels mee om je
salades en kookpotten af te dekken en zo de
wespen op afstand te houden.
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NIET BEWEGEN
Wespen vallen pas aan wanneer ze zich bedreigd voelen. Ga dus niet wild slaan, dan
wordt het diertje agressiever. Probeer je voorzichtig weg te trekken. Wedden dat ze
vanzelf weg zal vliegen?

GEEN PARFUM
De bloemige, zoete geuren van parfums, handcrèmes, etc. ruiken misschien lekker,
maar ze trekken ook wespen aan. Het is dus een goed idee om geen parfum en geparfumeerde crèmes te gebruiken wanneer je in de tuin zit.

SLA BEST GEEN WESPEN DOOD
Als een wesp je lastigvalt, heb je misschien de neiging om ze gewoon dood te slaan. Dat
doe je toch maar beter niet. Wanneer je een wesp doodslaat, komt er een gif vrij waar
andere wespen net agressiever van worden. Ben je van nature toch een wespendoder?
Verwijder ze dan snel.

Wil een je een val maken? Neem dan een plastic fles en snij de bovenkant eraf. Giet er
een zoete vloeistof in, zoals bier of limonade. Smeer nu confituur aan de buitenkant van
de dop en plaats het bovenste stuk omgekeerd in de fles. Zo krijg je een trechtervorm.
De wespen zullen van de confituur willen smullen en ze zullen uiteindelijk in de drank
vallen. Voeg een beetje detergent toe, zodat de wespen sneller sterven.
Succes alvast met de bestrijdingstips.
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Tekst: Remi Lemeire

Zie je toch veel wespen in je tuin? Volg dan even het parcours van de diertjes. Wespen
vliegen voortdurend terug naar hun nest. Zo zul je vanzelf hun schuilplaats vinden. Het
is zeker niet altijd nodig om het nest te laten verwijderen. Hoe vervelend de diertjes
ook zijn, het zijn zeker nuttige beestjes. Ze eten heel wat andere vervelende insecten
op en er bestaan ook vogels die de wespen opeten. Denk maar aan de wespendief.
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TIEN SPECIALE EFFECTEN UITGELEGD
Er zijn meerdere redenen om na het
einde van een blockbuster in de bioscoopzaal te blijven zitten: om de
obligate verrassingsscène die na de
‘credits’ volgt mee te pikken, of omdat
je geïnteresseerd bent in de namen
van wie meewerkte aan de film, of
om respect te tonen voor de makers,
of omdat je geboeid bent door hoe
een film wordt gemaakt en wie of wat
daarvoor nodig is. Het lijstje visuele
en speciale effecten van een grote film
toont daarbij vaker dan ooit hoeveel
extra magie er tijdens of na het filmen
kwam kijken, maar hoe werkt dat nu
eigenlijk allemaal precies?

WAT ZIJN SPECIALE EFFECTEN?
Speciale effecten, ook bekend als ‘SFX’, zijn
‘visuele trucs of technieken die door filmmakers in films en andere visuele media worden
gebruikt om een illusie te scheppen die in een
liveopname onpraktisch of zelfs onmogelijk
kan worden gecreëerd’. Ze staan dus los van
digitale effecten als ‘CGI’ (computergegenereerde beelden) en het maken van digitale
composities. Die zorgen voor een weelde
aan mogelijkheden die er vroeger niet waren,
maar toch zorgen speciale effecten er vaak nog
beter voor dat je in het verhaal blijft geloven
omdat ze doorgaans nog realistischer en beter
gegrond zijn dan wat je met de computer kunt
bereiken.
Vanzelfsprekend vind je speciale effecten vooral in films waar elementen uit minstens een van
de fantastische genres in vervat zitten, zoals
allerlei soorten sciencefiction, fantasy, horror
en natuurlijk ook alles rond superhelden – al
kruipen er ook vaak heel wat speciale effecten
in andere rolprenten, vaak zonder dat we het
beseffen.
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Universal Studios, 2011 © Loren Javier

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE SOORTEN
SPECIAL EFFECTEN?
Er bestaan grosso modo twee soorten special
effecten in de audiovisuele wereld: mechanische en optische.
‘Mechanische’ of ‘praktische’ effecten worden
live op de set zelf gecreëerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over make-upeffecten, het gebruik
van modellen, vuurwerk, gecontroleerde explosies, mechanische poppen, het live nabootsen van bepaalde weersomstandigheden, het
in brand steken van iets, bepaalde stunts, enzovoort. In eigen land hebben we in Vilvoorde
bijvoorbeeld LITES STUDIOS in Vilvoorde, waar
het grootste filmwaterbassin ter wereld is terug
te vinden en waar live allerlei effecten boven of
in het water kunnen gecreëerd worden, waaronder wind, regen, bliksem, golven, enzovoort.

recente Spider-Man: No Way Home bekijkt,
zal daarbij wellicht terugdenken aan het geweldige Inception, dat de eer blijft hebben de
eerste film te zijn waarin dat soort realiteit-veranderende scènes voor het eerst succesvol in
beeld werden gebracht. Regisseur van dienst:
Christopher Nolan, en die komen we straks ook
nog tegen.
Het is verbijsterend dat heel wat effecten die je
ziet in de film, eigenlijk niet zo digitaal zijn als ze
op het eerste gezicht lijken. Zo vechten er in de
gangscène twee personages met elkaar in een

Optische effecten zijn eigenlijk fotografische
of cinematografische illusies. Ze worden doorgaans op het moment zelf gecreëerd binnen
de camera, door de belichting, of door met een
blue- of greenscreen te werken (om daar dan
samengestelde beelden mee te maken). Ook
is het mogelijk om tijdens het postproductieproces met een optische printer of andere
handige apparatuur te werken.

ENKELE VOORBEELDEN
Inception (2010)
De vervorming van de realiteit
Elke onvervalste filmkenner die het gevecht
tussen Spider-Man en Doctor Strange in het

© WarnerBros.com

Natuurlijk zouden we een aantal iconische
effecten uit bekende films kunnen opsommen, van de misselijkmakende transformatie
in The Fly tot de scène waarin Neo kogels
ontwijkt in The Matrix, het valse perspectief dat zo vaak gebruikt werd in The Lord of
The Rings-films, de gruwelijke scènes waarin
Facehuggers uit de buik komen klauwen in
de Aliens-franchise en de manier waarop het
nieuwe Terminatormodel vloeibaar kan worden in Terminator 2, maar omdat die effecten
ondertussen al zo lang bestaan, hebben we
beslist om ons te beperken tot enkele geweldige voorbeelden uit films die na 2010 werden
uitgebracht.
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Handboeken Special Effects, jaren ‘60 © John Greenaway

wereld waarin de zwaartekracht niet zo werkt
als we gewoon zijn, maar werd daar geen
greenscreen voor gebruikt. De hele set was
gemonteerd op een ‘gimbal’ die 90 graden
werd gedraaid. Nolan was zelf op de set en
duwde Gordon-Levitt rond op een soort wip.
De lichamen – stuntmannen die fungeerden
als bodydoubles – hingen aan een stellage
van lichaamsvormige mallen van vezelglas.
Eenmaal de gezichten van Cillian Murphy
(Robert Fischer) en Ken Watanabe (Mr. Saito)
van dichtbij in beeld moesten worden gebracht, werden die digitaal ingevoegd.
De eerste opname van het cameraspoor
door de hotelkamer duurde ongeveer vijf
weken, zegt Lockley, omdat het team draden
moest verwijderen, elementen zoals Nolan
zelf moest schilderen en een deel van de set
digitaal moest herstellen omdat er stukken
waren verwijderd om de kabels toe te laten
die aan verschillende dingen in de kamer
waren bevestigd. Gordon-Levitt was een van
de meest gecompliceerde elementen omdat
hij krijtstrepen droeg. Bij het schilderen van
zijn draden, zegt Lockley, moesten ze CG-stof
maken en het op één lijn brengen met zijn
kleding. Zoals Bebb zegt, je wilt nooit ook
maar een seconde uit de wereld van de film
worden gehaald.

fruit, boeken en steentjes. Die moesten elk
in 3D worden opgebouwd en vervolgens
exploderen aan 1.000 frames per seconde ondanks het feit dat een film standaard maar
24 of 25 frames per seconde gebruikt.
Om te simuleren dat Parijs in tweeën wordt
gevouwen, werden er 250.000 foto’s van de
stad genomen, waarbij hele gebouwen werden ingescand met een LiDAR-scanner. Als je
een stad opvouwt, valt die in volledige schaduw omdat de zon er niet in kan. Om de acteurs zichtbaar te houden, creëerde het team
daarom maar liefst vier zonnen, waardoor het
licht vanaf verschillende plaatsen en op verschillende punten de scène kon binnenvallen.

In een andere gedenkwaardige scène creëert
Ariadne een oneindige loop weerspiegelingen door twee enorme spiegels tegenover
elkaar te zetten. Daarvoor liet de regisseur een
echte spiegel van bijna 4,6 meter breed en
2,5 ton zwaar bouwen. Er was natuurlijk ook
een probleem, want de crew was zichtbaar in
de weerspiegeling… en dus moest de hele
omgeving die enkel in die reflectie te zien was
apart opgebouwd worden én moesten de
bewegingen van Ariadne gevolgd worden.
Moeilijk.
Captain America: The First Avenger (2011)
‘Dunne Steve’
Captain America: The First Avenger toont aanvankelijk een nog jonge, erg dunne en eerder
zwakke Steve Rogers (Chris Evans) voor hij het
superserum krijgt toegediend en in de rol
kruipt van Captain America. Je zou dan al snel
denken dat er voor die scènes gebruik werd
gemaakt van een andere acteur, maar dat is
(bijna) niet waar, al kwam er wel een ‘acting
double’ met een knokig lichaam aan te pas
om tijdens sommige opnames als stand-in
te fungeren. Het hoofd van Steve Rogers was
echter altijd van Chris Evans. Daarvoor waren
wel de compositiekunsten van effectenbedrijf
Lola VFX vereist. De effectenkunstenaars daar
verkleinden de foto’s op de set of maakten
gebruik van allerlei speciale digitale gezichtsprojectietechnieken om de ‘verjonging’ van
een 100 kilo wegende Captain America naar
zijn 63,5 kg wegende superkrachtenloze versie
teweeg te brengen. Daarvoor deed het vooraf
uitgebreid onderzoek naar hoe onze gezichtsen lichaamsvormen groeien, van onze oren tot
neuzen en lippen. Indrukwekkend.

‘Tracking Shot’ © Sean Devine

In een scène vertelt Dominick Cobb (gespeeld
door Leonardo DiCaprio, die we straks ook
opnieuw gaan tegenkomen in dit artikel) op
het terras van een café in Parijs aan Ariadne
(Elliot Page) dat ze aan het dromen is. Prompt
volgen er een aantal slow motion ontploffingen. Daarvoor werden enkele echte explosies gemengd met computergegenereerde
varianten, maar de moeilijkheid lag vooral in
de vele honderden kleine voorwerpen die
moesten beschadigd worden, waaronder
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Gravity (2013) – Sandra’s gezicht
Gravity is – zoals men dat in het Engels wel
eens zegt – een ‘slow burn’; een vrij traag verlopend verhaal dat zich ontplooit tot iets bijzonders. De balans tussen ‘hard sciencefiction’
en emotioneel drama die de broertjes Alfonso
en Jonás Cuarón wisten te vinden, zit in ieder
geval vrij goed, zelf al krijg je 91 minuten lang
bijna niemand anders dan Sandra Bullock en
George Clooney te zien (al kennen we wel
meer mensen die alleen al daarvoor zouden
tekenen).

Ruimtepakken Sandra Bullock & George Clooney in ‘Gravity’, Warner Brothers Studios, Beeld: Alan Light

Tijdens de eerste tests voor de film werd er gewerkt met decors, modelletjes en acteurs die
aan kabels hingen, maar al snel werd duidelijk
dat de vertolkers het moeilijk zouden hebben
met het weergeven van gewichtloosheid,
waardoor men uiteindelijk voor een totaal andere aanpak koos: zowel de beelden van de
spaceshuttles als die van de Hubble Telescoop,
het International Space Station en de aarde zelf
werden volledig met de computer ontworpen,
maar zelfs Sandra Bullocks lichaam is vaak
niet echt: haar astronautenpak werd digitaal
geanimeerd en enkel haar gezicht werd live
opgenomen. Zonder dat het publiek daar iets
van merkte. Een straf staaltje knowhow van
animatiesupervisor Max Solomon.
Dawn of the Planet of the Apes (2014)
Een legertje intelligente apen
Er is niemand op aarde die meer heeft gedaan
voor het populariseren van digitale effecten
dan topacteur Andy Serkis. De man is al sinds
hij gestalte gaf aan de vervormde Gollum in
The Lord of the Rings-trilogie uit 2001-2003 en
King Kong uit 2005 dé absolute autoriteit op
het gebied van ‘motion capture’ en dus was
hij ook de eerste die benaderd werd om de
intelligente aap Caesar te spelen in de nieuwste Planet of the Apes-filmreeks. Terwijl dat al
indrukwekkende resultaten gaf in Rise of the
Planet of the Apes uit 2011, werd alles drie jaar
later naar een nog hoger niveau gebracht in
Dawn of the Planet of the Apes, waarin Serkis een
dozijn andere acteurs en twintig figuranten
mocht leiden.
‘Mocap’ is een techniek waarbij de beweging
van mensen wordt opgenomen en gedigitaliseerd. Dat gebeurt meerdere keren per
seconde, waardoor ze ook buiten film, games
en tv heel wat andere (militaire, sportieve, mechanische en medische) toepassingen heeft.
Binnen de audiovisuele kunsten wordt ze vooral gebruikt voor het animeren van personages
en wanneer er ook gezichtsuitdrukkingen en
subtielere (vinger)bewegingen worden opgevangen, wordt er logischerwijs ook wel eens
gesproken van ‘performance capture’.
Voor de Planet of the Apes-films werd er gebruik gemaakt van heel nauw aansluitende
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‘bodysuits’ vol elektroden die meteen doorseinden wat de verschillende acteurs precies
deden, maar omdat er veel op locatie (buiten,
dus) werd gefilmd en niet in een filmstudio,
moest de volledige technologie vernieuwd
en mobiel gemaakt worden. De kits van de
Weta Digital-tovenaars moesten over hellingen kunnen gesleurd worden en weerstaan
aan de natuurelementen, maar dat waren niet
de enige uitdagingen: de acteurs dienden ook
uit te zoeken hoe intelligente(re) apen zouden
vechten en regisseur Matt Reeves moest allerlei nieuwe ‘workflows’ voor zijn (virtuele) camera’s aanleren. Die ‘tour de force’ resulteerde in
drie VES Awards en een Oscarnominatie voor
beste visuele effecten.
Interstellar (2014) – Het zwarte gat
Dat Hollywood samenwerkt met fysici en
NASA-geleerden om haar sciencefictionverhalen in goede banen te leiden, is niets nieuws:
Gene Roddenberry deed het in de jaren zestig
al voor Star Trek. Dat het zo gedetailleerd en
complex wordt als in Interstellar, is dat echter
wél. Dat is immers alweer een hard sf-film – en
alweer een ‘slow burn’ – waarin zowel moeilijk
te observeren astronomische fenomenen (het
zwarte gat ‘Gargantua’) als theoretisch mogelijke, maar niet observeerbare constructen (een
vierdimensionaal tesseract en verschillende
buitenaardse werelden) worden getoond. Om
de geavanceerde wiskunde daarvoor goed te
krijgen, werd theoretisch fysicus Kip Thorne
aangetrokken. Bovendien had speciale effectenbedrijf Double Negative ook Oliver James
in huis en die was als eersteklas fysicus afgestudeerd aan de prestigieuze University of Oxford.
Uuuhm, een heel andere manier van werken
dan wat er normaal gebeurt in films. Dat is

‘Green Screen’ installatie © Jo Mei

namelijk: een artiest een conceptschets laten
maken en die tekening gebruiken voor de speciale effecten.
Om Thornes immens complexe formules vorm
te geven, moesten James en zijn team een
volledig nieuw programma schrijven: DnGR
(‘Double Negative General Relativity’), dat de
computerartiesten toeliet om realistische beelden van een zwart gat te creëren door drie parameters (hoe snel het draait, zijn diameter en
zijn massa) in te voeren. Het resulteerde na de
film in een met gejuich onthaalde wetenschappelijke paper van beide fysici, CG-supervisor
Eugenie von Tunzelmann en VFX-supervisor
Paul Franklin.
Misschien nog belangrijker dan de Academy
‘Bodysuit’ @ Universal Studios, 2011 © Loren Javier

Award die Interstellar in de wacht wist te slepen? Ja, toch?
The Revenant (2015) – De beeraanval
The Revenant is een knappe film die volledig
draait rond zijn ene ster: een meesterlijke
Leonardo DiCaprio. Diens personage krijgt het
doorheen de rolprent hard te verduren, maar
de scène waarin hij zes minuten lang met een
beer vecht is waarschijnlijk het hardste, knapst
vormgegeven moment uit het hele verhaal.
Om de aanval er realistisch te laten uitzien,
deed CGI-bedrijf Industrial Light & Magic
maandenlang onderzoek naar beren voor
het een fotorealistisch, maar volledig met de
computer gemaakt dier creëerde, inclusief
allerlei details op de vacht, zoals vuil, stukjes
dennennaalden en bloed. DiCaprio moest het
in ’t echt uitvechten met enkele stuntmannen
die blauwe kledij met extra vulling (om de dimensies van een beer te simuleren) droegen,
waarna het blauwe digitaal werd uitgewist en
vervangen werd door de bewegende beelden
van de computergegeneerde bosbewoner.
Naarmate de worsteling vorderde, werden
er ook extra wonden op DiCaprio’s gezicht
en lijf ‘geschilderd’, terwijl hij in werkelijkheid
geregeld met een kabel werd weggetrokken
om de handelingen van de veel sterkere beer
na te kunnen bootsen. Vraag maar eens aan
Jared Padelecki en Jensen Ackles (de sterren
van Supernatural) hoe dat voelt.
The Expanse (2015-2021) - Alle fysica
Sinds de schrijversstaking er jaren geleden
voor zorgde dat ook tv-scenaristen beter betaald worden en de budgets voor tv-reeksen
omhoog zijn gegaan, kunnen we véél meer
series vol geweldige speciale effecten bekijken.
Dat The Expanse desondanks de enige productie voor het kleine scherm is die deze top 10
heeft gehaald, heeft echter een reden en die
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Woordje uitleg over CGI door stuntcoördinator Brian Keaulana
(Jurassic Park, Dawn of the Planet of the Apes, Point Break…) © Univ. of Hawaï

heeft niet enkel te maken met het feit dat elk
seizoen voor de verfilming van een specifiek
boek uit de sublieme James S. A. Coreys literaire werken staat, maar ook met het vaststelling
dat er nog nooit een sf-reeks is geweest die zo
trouw is aan de wetten van de fysica.
Zo zien we hoe een kleine ruimterots een
ruimteschip volledig uit haar baan stuurt, hoe
er zoiets als ‘zwaartekrachtmarteling’ kan bestaan, hoe er is aan gedacht dat water in een
glas anders beweegt in een om de eigen as
draaiend ruimtestation, hoe er stuwmotoren
moeten gebruikt worden om van richting te
kunnen veranderen in de ruimte, hoe verschillende ruimtetuigen op verschillende manieren
kunstmatige zwaartekracht genereren, en nog
veel meer.
Om een gewichtloze toestand te simuleren,
werden er cameraopstellingen ontworpen
waarbij de camera zelf met of tegen de klok
in ronddraait – op die manier stond ook het
rotatiepunt juist, wat niet kan als er met een
steadycam gewerkt wordt. Zelfs het frame
werd lichtjes gedraaid om aan de kijkers duidelijk te maken wanneer een schip zich in een
gewichtloze omgeving bevindt. Daarvoor
had men zelfs heel wat beelden van de NASA
geanalyseerd.

Om het realisme van de interieurs te garanderen, bezocht het speciale effectenteam zelfs
boorplatformen en slagschepen om uit te
zoeken hoe ze het er op de sets gepast konden
laten uitzien. De honderden op afstand bedienbare en beweegbare led-lichten werden zelfs
aangepast volgens de locaties én de cultuur die
er gebruik van maakte. Om een idee te geven
van de grootte, werden er samengestelde shots
gemaakt met drones of kranen die doorheen
de bijwijlen enorme sets bewogen en pure digitale effecten. Zelfs de helmen die de acteurs
droegen, hadden hun eigen luchtreservoir om
een zo realistisch mogelijk gevoel te geven… en
om de viziers niet te laten aandampen. Wanneer
een van de personages zichzelf in episode 9 van
het vierde seizoen uit haar schip lanceert, zien
we eigenlijk een samengestelde scène met
eerst een shot dat op de set werd opgenomen,
gevolgd door twee shots met een digitale versie
van dezelfde heldin en uiteindelijk een laatste
shot waarin de actrice werd opgenomen met
een bluescreen onder haar. Dat er zelfs werd aan
gedacht om de belichting te veranderen omdat
de zon telkens vanuit een andere hoek inviel en
er een hele molen werd gebouwd die om de actrice heen kon draaien om de lichtinval correct
weer te geven terwijl haar personage doorheen
de ruimte tuimelt, illustreert hoe toegewijd men
tewerk ging. Niet te missen.

Tenet (2021) – De richting van de tijd
‘De visuele effecten doen voor een Christopher
Nolan-film is, denk ik, anders dan de meerderheid van de Hollywoodfilms met een hoog
budget die veel speciale effecten hebben.
Omdat zijn benadering heel erg draait rond
een manier vinden om praktische elementen te filmen.’ zegt Andrew Jackson, de VFXsupervisor van Tenet, in een interview.
In Tenet wordt er vaak plaatselijk gespeeld met
de tijd, waarbij sommige acties vooruit en andere (soms binnen hetzelfde beeld) achteruit
in de tijd gaan.
‘De eerste aanpak zal dan zijn: wat kunnen we
achterwaarts uitbeelden terwijl er in hetzelfde
shot iets vooruit gaat,’ voegt Jackson toe.
Om auto’s uit te beelden die achteruit in de
tijd gaan, vond het team een manier om auto’s
achteruit te trekken terwijl de wielen vooruit
draaiden, waarna alles werd omgedraaid om
ervoor te zorgen dat de kiezelsteentjes en het
stof de juiste richting instoven. Het is maar een
voorbeeld van hoe er werd nagedacht over
hoe verschillende componenten met elkaar
interageren en die dan toch in beide richtingen
steek laten houden. De truc met acteurs die
zélf hun bewegingen achterwaarts uitvoeren,
BELLO LIFEstyle magazine 55

BELLO

kon natuurlijk niet worden gebruikt voor zaken
als explosies en andere dingen die je in hetzelfde shot ziet, maar toch in andere richtingen
van de tijd lopen. Daarvoor werden er telkens
twee shots over elkaar gelegd. Voor een gebouw dat in het slot van de film tegelijkertijd
implodeert én explodeert, werd een model
op een derde van de ware grootte gebouwd.
Het ene liet men ontploffen, terwijl men een
andere verdieping op het tweede model liet
imploderen, waarna de beelden werden samengevoegd. Het klinkt allemaal logisch, maar
de uitvoering zelf was helemaal niet zo simpel
als op het eerste gezicht misschien kan lijken…
en dat heeft ook te maken met het feit dat men
de nodige bevreemding wilde opwekken bij
de kijker.
Er werd ook vaak moeite gedaan om iets realistisch te laten aanvoelen, maar er dan toch
een element aan toe te voegen dat een beetje
‘verkeerd’ aanvoelt. In tegenstelling tot wat de
meeste mensen denken, werd er niet eens een
computergegeneerd vliegtuig of een model
gebruikt om de opzettelijke botsing van een
passagiersvliegtuig met een gebouw te tonen:
daarvoor werd een écht vliegtuig aangerukt
dat aan kabels werd voortgetrokken. Zelfs
de explosies waren echt; achteraf werd er
enkel een computer gebruikt om de kabels
en dergelijke weg te werken en enkele kleine
elementen – zoals wegvliegende bomen – toe
te voegen.
Dune (2021) – Het realisme
Wie de Dune-reeks van Frank Herbert en
diens kroost nog nooit heeft gelezen, heeft
een van de meest iconische interstellaire sciencefictionverhalen die ooit in boeken zijn
neergepend gemist. Een van de redenen
waarom Herberts hersenspinsels zo goed
zijn, is de aandacht die de man aan zijn ‘worldbuilding’ wist te geven. De planeten en
culturen van Dune voelen zo realistisch aan
dat het moeilijk is om niet meegezogen te
worden in de kronieken van House Atreides
en de andere adellijke families die met elkaar
wedijveren om controle te krijgen over de
‘spice’ die nodig is om hele ruimteschepen
snel van het ene naar het andere punt te
brengen.
Als je zoveel inzet op sfeer, is het natuurlijk enorm moeilijk om dat ook te vertalen
naar een audiovisueel medium. David
Lynch probeerde het al in 2000, Alejandro
Jodorowsky beet er zijn tanden op stuk en
de – nochtans heel behoorlijke – miniseries
van 2000 en 2003 leden vooral onder een te
laag budget, waardoor de speciale effecten
anno 2022 hopeloos verouderd zijn. Dat zal
echter niet snel gebeuren met de meesterlijke verfilming van Denis Villeneuve die vorig
jaar op het grote scherm werd losgelaten en
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ondertussen al 157 prijzen en 261 nominaties
in de wacht wist te slepen – waarvan zes zeer
terechte Oscars.
De speciale effecten in een film als Black
Widow zijn uitstekend, maar toch ziet het
gezicht van Scarlett Johansson als Natascha
Romanoff er constant even goed belicht
uit, ondanks alles wat er zich soms rondom
onze superspionne plaatsvindt – wat veel te
maken heeft met het feit dat alles voor een
greenscreen werd opgenomen. Niet zo in
Dune: daar is de belichting altijd congruent
met de explosies en andere dingen die je in
de scènes ziet, met een veel realistischer en
sfeervoller resultaat. Omdat de buitenscènes
wel degelijk buiten werden opgenomen,
was alles veel moeilijker te filmen en waren
er enorme sets nodig, maar de natuurlijke
belichting zorgt voor veel meer contrast en
expressiviteit. In plaats van groene of blauwe
schermen werden er zelfs zandkleurige panelen aangerukt waarvan het vlak later digitaal
kon veranderd worden, allemaal om een contrastrijker kleurenpallet te kunnen afleveren.
Ook het feit dat de zanderige planeet waar
de actie grotendeels plaatsheeft er natuurlijker uitziet dan eender welke scène op het
Tatooine uit de Star Wars-franchise, heeft te
maken met aandacht voor detail. Er werd in
totaal ook 18.000 ton zand en stof over de
Detail poster ‘Dune’ China
Bron: globaltimes.cn, Photo by Sina Weibo
© Warner Brothers

grond geblazen en hoewel er achteraf ook
digitaal zand werd toegevoegd, zie je daardoor de kleren en haren heel realistisch meewaaien. Voor de landingen van de digitale
ornicopters werden er zelfs echte helikopters
aangerukt, zodat de bewegingen die het
zand bij het landen en opstijgingen maakt
mooi overeenkomen met wat je in het echt
zou verwachten.
Zelfs wanneer de reusachtige wormen dichterbij komen en je de menselijke protagonisten wat dieper in het zand ziet zakken,
is wat je ziet het resultaat van praktische en
digitale effecten: er werd een vibrerende
metalen planeet onder de acteurs geplaatst
en dat effect werd achteraf op de computer
uitgebreid.
Alle virtuele camerabewegingen die met
een normale camera niet mogelijk zouden
zijn en die je zo vaak ziet in superheldenfilms,
werden volledig geweerd, opnieuw om alles
meer te aarden. Bovendien werden er meestal acteurs in de shots geplaatst, puur om een
gevoel van schaal te geven.
Het resultaat is een van de visueel spannendste films ooit gemaakt, en dat allemaal omdat
Villeneuve en zijn speciale effectenteam alles
in dienst stelde van een soort grimmig realisme dat er nooit fake uitziet.
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CREËREN VAN ‘PERSOONLIJKE’
INTERIEURS! HET WORDT EEN SPIEGEL
VAN JE ZIEL.
Om je interieur helemaal naar je smaak
te laten kneden door zorgzame en professionele handen, ben je bij Dépôt
Albert aan het juiste adres. In nauw
overleg met de vele trouwe klanten
worden hier al een kwarteeuw succesvolle totaalinrichtingen gerealiseerd in
heel Vlaanderen.

“Interieurontwerp en decoratie zijn altijd
mijn passie geweest en de reden waarom
ik 25 jaar geleden Dépôt Albert opstartte”, aldus zaakvoerder Ann Diepvints. “Die
passie wist ze over te zetten op haar hele
team, dat de ideeën van de klanten omzet
in smaakvolle ontwerpen en feilloos vakwerk. Alles gebeurt onder eigen vleugels:

uitschetsen, uitvoeren en aankleden. Ann
werkt samen met ervaren schilders en
schrijnwerkers. In de stemmige showroom
in Beringen (300 m²), een gerenoveerde
maalderij en uniek stukje industriële archeologie in Limburg, kun je onder meer
inspiratie opdoen in de grote stoffenhoek
en de sfeerhoeken met mooie collecties
meubels, decoratieartikelen, sfeerverlichting en tapijten. Probeer je graag de
stalen uit in je interieur, dan wordt een
afspraak voor een bezoek bij je thuis gemaakt. Op de webshop krijg je het snelste
overzicht van het aanbod.
Je interieur omtoveren tot de spiegel van
je ziel, dat is de missie van Dépôt Albert.
Daar hoort een grondige ideeënuitwisseling bij. Ann en haar medewerkers maken
graag tijd voor hun klanten. “Na je bezoek
aan de toonzaal en een eerste visite bij
je thuis maken we een visueel voorstel.
Elke persoon en zijn interieur zijn uniek
en we passen voor standaard oplossingen.
Daarom zullen we zorgvuldig kleuren kiezen. Tekenwerk om alles aanschouwelijk
voor te stellen, een mood board met
knipsels om de mogelijke combinaties te
testen: het behoort allemaal tot de mogelijkheden wanneer we bij Dépôt Albert
je interieurproject aanpakken. Belangrijk
om te onthouden is dat dit proces interactief is en we regelmatig onze ideeën bij
je aftoetsen. Ook al krijgen we na zoveel
jaren het volledige vertrouwen van onze
klanten.”
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TIEN MYTHES OVER VIKINGS
Vikings zijn weer in! Met
Vikings: Valhalla heeft de vorige Vikings-reeks een geweldige
‘prequel’ gekregen, Mongoose
Publishing lanceerde op 1 april
haar Kickstarter voor de holebivriendelijke, Viking neo-noir/cyberpunk
‘tabletop roleplaying game’ Shield
Maidens en Vikings: War of Clans
kreeg helaas ook extra aandacht omwille van een verschrikkelijk feit: een
groot deel van het ontwikkelingsteam woont en werkt in Oekraïne.
Over de échte Vikings circuleren
er echter heel wat mythes en
misconcepties. Hier tien
daarvan op een rijtje.

ZE WERDEN DAADWERKELIJK ‘VIKINGS’
GENOEMD
Niet, dus: eigenlijk was het woord ‘Viking’ eerder een werkwoord dat werd gebruikt voor wie
op plundertocht ging. Een klein gedeelte van
dergelijke roofgroepen bestond uit krijgers,
maar de meesten zaten in vredevollere beroepen, zoals boeren, handelaars en ambachtslui.

HUN MEEST GELIEFDE WAPEN WAS DE
BIJL
Wie Viking: Valhalla heeft gezien, denkt het
wellicht zeker te weten: gevechtsbijlen waren
veruit het favoriete wapen van de Vikings…
maar dat klopt dus niet. Hoewel ze zeker wel
vaak bijlen gebruikten, was de speer nog populairder. Dat heeft overigens niet enkel met
de effectiviteit ervan te maken: zowel bijlen als
speren waren goedkoper om te maken dan
zwaarden, maar speren noodzaakten de minste hoeveelheid ijzer én konden zowel worden
gegooid en als stootwapens worden gebruikt.
De Vikings gebruikten ook messen, ronde schilden en bogen. Ze waren trouwens
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uitstekende wapensmeden en gebruikten
een soort patroonsmelten, waardoor hun
zwaarden zowel erg scherp als flexibel waren.
Het bekendste zwaard ooit gevonden heet
Ulfberht. Het is zelfs zo uitzonderlijk dat alle
moderne pogingen om een replica ervan te
maken tot nu toe zijn mislukt… of beschikten
de Vikings dan toch over magische krachten?

DE VIKINGS WAREN EEN NATIE
Nee, de Vikings hebben zich nooit verenigd onder een natie: ze waren georganiseerd in verschillende groepen, elk met zijn eigen hoofdman. Voor het einde van het Vikingtijdperk
was noch Noorwegen, noch Zweden, noch
Denemarken een koninkrijk, al werkten vele
van de kleine koninkrijken wel samen voor
grote (plunder)tochten in het buitenland.
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ZE WERDEN VOORAL GEKENMERK T
DOOR HUN PLUNDERTOCHTEN
Hoewel Vikings aanvankelijk met veel plezier
onbeschermde kloosters, kerken en dorpen
aanvielen, waren de plaatselijke leiders niet
bepaald dom: ze verplaatsen hun waardevolle
gebouwen en bezittingen naar verder landinwaarts gelegen locaties en versterkten ze met
muren en torens. Ook de havens werden extra
beschermd, wat ze minder aanlokkelijk begon
te maken voor de Noormannen, die het liever
gemunt hadden op gemakkelijker te veroveren
plaatsen.
Hoewel Vikings best wel wreed konden zijn,
was dat ook zo voor de meeste andere culturen
uit die tijd; zo beval Koning der Franken, Karel
de Grote, de onthoofding van 4.500 Saksen in

Verden… al wisten de Vikings wellicht te profiteren van hun reputatie en heeft het er alle
schijn naar dat ze maar al te graag religieuze
objecten vernietigden… tenminste, tot de
meesten van hen uiteindelijk tot het christendom werden bekeerd.
Over het algemeen waren Vikings meer geïnteresseerd in handeldrijven en nederzettingen
bouwen in nieuwe landen, zoals Jeruzalem,
Normandië, Ierland, Engeland en Rusland. Ook
stichtten ze IJsland en Groenland, al weten we
niet helemaal zeker of we hen voor dat laatste
stukje grond wel echt benijden.

ZE DROEGEN HELMEN MET HOORNS
Natuurlijk niet! Het zou immers het doel een
beetje zijn voorbijgegaan, aangezien hoorns
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op de helmen het eigenlijke vechten zouden hebben bemoeilijkt. In werkelijkheid
droegen de Vikings kegelvormige, met
metaal versterkte helmen van hard leer
en hout of ijzeren helmen met een soort
mondmasker en kettingmaliën. De gehoornde helmen die we allemaal kennen
waren een 19de-eeuwse artistieke interpretatie, al ziet het er wel naar uit dat Vikings
soms wél gehoornde helmen droegen…
maar dan voor rituele ceremonies en zeker
niet om de strijd in aan te gaan.

ALLE SCANDINAVIËRS WAREN VIKINGS
Het is waar dat de Vikings oorspronkelijk
uit het huidige Denemarken, Noorwegen
en Zweden kwamen, maar omdat ze daar
na verloop van tijd niet over voldoende
vruchtbare grond beschikten en hun aantallen aan het groeien waren, begonnen ze
al snel andere gebieden te verkennen en
ook daar nederzettingen te bouwen. Dat
gebeurde niet enkel in Europa, maar ook in
Noord-Amerika (waar ze onder Leif Erikson
een tijdelijke kolonie wisten te stichten),
Noord-Afrika, Rusland, Constantinopel en
het Midden-Oosten (waar het huidige Iran
is gesitueerd). De heersers van die gebieden begonnen vaak grote hoeveelheden
‘danegeld’ (een soort afkoopsom) te betalen om niet (meer) aangevallen te worden.
Bovendien waren Vikings eigenlijk niet zo
groot: uit archeologische data kunnen we
afleiden dat de gemiddelde man zo’n 172
cm groot was, terwijl de gemiddelde vrouw
gemiddeld 160 centimeter hoog reikte. Dat
was minder groot dan het huidige gemiddelde, maar wel ietsje groter dan de gemiddelde Engelsman, Arabier of Frank.

WE HEBBEN EEN BEHOORLIJK GOED
IDEE VAN DE NOORSE MYTHOLOGIE
Ja en neen. Het grootste deel van de mythen die we kennen komt uit twee oude
literaire werken: de Snorra-Edda, die in de
dertiende eeuw in het IJslands zijn neergeschreven, en de échte Noorse mythes waren nog vreemder dan we nu vaak voorgeschoteld krijgen. Vergeet de Loki van Marvel
bijvoorbeeld maar: in sommige versies van
de verhalen is hij onder andere de (al dan
niet trotse) papa van… een serpent dat de
aarde omcirkelt en een reuzenwolf. Oh, en
hij was ook de ‘moeder’ van een achtbenig
paard.
Hoewel Odin de wereld had geschapen,
dachten ze dat de hemel Ymir was (een
hermafrodiete god die door Odin was gedood) en dat ze woonden in zijn verminkte
lichaam, dat in die schedel was gepropt,
met zijn botten als bergen, zijn hersenen
als wolken en zijn bloed als oceanen.
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RUNEN HADDEN ALTIJD EEN MYSTIEKE BETEKENIS

daadwerkelijk in werden begraven. Ook
de stereotiepe laatste rustplaats op zee,
waarbij de gestorvene op een boot in het
water werd verbrand, was eerder de uitzondering dan de regel; boten maken is
immers een tijdverslindende en moeilijke
bezigheid. Meestal werd er gekozen voor
grote grafheuvels of werden de lijken
gecremeerd. De gekozen begraafwijze
hing van allerlei verschillende factoren
af, waaronder gender, leeftijd, status en
meer.

ZE GAVEN NIET VEEL OM HYGIËNE

ZE WERDEN BEGRAVEN IN DOLMEN

Niets is minder waar: Vikings gebruikten
kammen, pincetten, scheermesjes, waskommen en zelfs staafjes om de oren mee
schoon te maken. Bovendien gebruikten
ze een bleekzeep waar velen hun haar
blond mee kleurden. Of hoe ‘het is weer
een blondje’ niet altijd een negatieve
connotatie had. Overigens is het OudNoorse woord voor zaterdag ‘laugardagr’,
wat vrij vertaald ‘wasdag’ betekent. Het is
meteen waarom de Deense Vikingen die
in de negende en tiende eeuw Noorden Oost-Engeland hadden gekoloniseerd
door hun Angelsaksische buren ‘bovenmatig proper’ werden genoemd.

Dolmen zijn een soort tombes met een
kamer die door megalieten worden ondersteund, maar eigenlijk is er niet echt
veel bewijs dat Noormannen er ook

Wat deze journalist eraan doet denken
dat het tijd is voor een deugddoende
douche!

Nee, het oude Germaanse runenschrift,
dat ook bekend staat als ‘futhark’, is eigenlijk een alfabet. Vikings lieten vaak
volledige historische gebeurtenissen in
(rune)stenen kerven. Meestal beeldden
die de heroïsche tochten van een of
andere leider af. Onze huidige kennis
van hun cultuur en geschiedschrijving
is grotendeels gebaseerd op de runen
die we onder andere in Scandinavië, de
Zwarte Zee en de Britse eilanden hebben
teruggevonden.
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Tekst: Dirk Vandereyken

Ook de manier waarop we de namen
van de goden tegenwoordig uitspreken,
is vaak verre van correct. Zo wordt ‘Odin’
in het IJslands als ‘Óðinn’ geschreven,
met de klemtoon op de ‘O’, een soort
‘th’-geluid voor de ‘d’ en een zware ‘n’.
Odins vrouw, ‘Frigg’, wordt uitgesproken
met een zware ‘F’, een rollende ‘r’ en een
soort korte ‘k’ waar de ‘g’ staat. De ‘i’ in
‘Loki’ klinkt een beetje als een ‘è’, ‘Thor’
wordt geschreven als ‘Þór’, met een erg
sterke ‘r’, enzovoort.

