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Si nds de  i nt rede  va n de  e lek t r ische 
f iets en vooral de speedpedelec kreeg 
het dagel ijkse f ietsverkeer een ander 

karakter. Het werd zakelijker, gestroomlijnder, 
koeler.  De  gewone  f ie t ser,  op  z ijn  wat 
krakende tweewieler zonder aandrijving, is 
ingehaald door de tijd. Wroetend en stampend 
overgeleverd aan de elementen, l ijkt hij nu 
a l een anachronisme. Van zijn mechanisch 
voortgedreven soortgenoot moet hij niet veel 
steun of empathie verwachten. Die kruist 
hem met een stra k ke bl ik vanachter zijn 
windscherm of f l itst hem ongenadig hard 
voorbij. Niet meer dan een zucht ervaart hij 
van zijn haastige medeweggebruikers. En van 
de getrainde wielertoeristen in hun strakke 
pakjes moet hij ook al geen menselijk contact 
verwachten, buiten wat door de wind gedragen 

neusslijm dat op zijn mouw belandt.

HULDE AAN DE 
‘STOEMPER’

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…  

Daarom deze hulde aan de klassieke ‘stoemper’, 
die zich op eigen kracht staande houdt tussen 
het steeds driester wordende f ietsverkeer. 
Hij of zij  is mensel ijker, expressiever dan 
de  over  z ijn  s t uu r  gebogen e lek t r i sche 
f ietser in zijn sportieve Gore-Tex jasje. Zij 
t rapt met opgeheven hoofd, montere bl ik 
en opbollende jurk haar bakfiets parmantig 
voor t .  Op het  stuur wapper t  een bloem. 
Hij duwt met wat gepijnigde blik, de haren 
warrig in de wind, op de trappers van zijn 
Norta. Van onder de f ladderende broekspijpen 
priemen de witte sokken.De echte overlevers 
dragen nog f ietsklemmen en hebben aan het 
kromme stuur een netzak bungelen. Hopelijk 
worden zij niet helemaal van het f ietspad, 
de f ietsostrade of het jaagpad verdrongen 
door het verkeer waarvoor elke seconde telt, 
zij het om op t ijd op het werk te zijn of te 
pronken met een persoonlijk record op Strava. 
Waarbij we de snelle f ietsers zeker hun plaats 
op de f ietswegen niet  w i l len ontzeggen. 
Wieler toer i sme i s ,  i nd ien  vera nt woord 
beleefd, gezond voor l ijf  en leden. En het 
woon-werkverkeer op twee wielen houdt veel 
auto’s van de baan. Waarvoor grote dank! 
Maar laten we de f ietswegen met respect voor 
elkaar delen. De ouderwetse f ietser is geen 
obstakel dat vlug vlug uit de weg moet. Scheur 
hem niet voorbij of duw hem niet aan de kant, 

maar heb eerbied, desnoods mededogen, voor 
zijn gezapige gangetje.
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Het soort megaconstellaties dat Elon Musk 
wil lanceren, baart wel degelijk zorgen: elke 
minisatelliet in het netwerk is ongeveer zo 
groot als een picknicktafel en weegt zo’n 227 
kilo. De bedoeling is om gaten op te vullen 
binnen het internetbereik, maar met 12.000 
nieuwe satellieten binnen de volgende 10 
jaar en daaropvolgend nog eens 30.000 
tuigen, zal het aantal satellieten in een baan 
om de aarde alleen al door SpaceX met een 
factor van 20 verhogen. Het strafste is dat 
ruimteorganisaties als NASA eigenlijk niets 

te zeggen hebben over wat wordt toegela-
ten en wat niet: dat is de job van de FAA (de 
‘Federal Aviation Administration’) en zelfs 
dat orgaan mag enkel aanbevelingen doen 
zonder dat er gerechtelijke dwang aan te pas 
komt.

Volgens een woordvoerder van SpaceX zou 
het bedrijf zelf schoonmaken door oude sa-
tellieten na zo’n vijf jaar uit hun baan te bren-
gen, maar toch bleek het al snel contact te 
verliezen met 3 van de 60 satellieten die met 
de eerste Starlinklancering naar boven wer-
den gestuurd. Het kan dan nog jaren duren 
voor zulke ruimteapparatuur uiteindelijk naar 
beneden wordt gedragen door de zwaarte-
kracht en in de dampkring opbrandt.

Zolang ruimteafval in een baan om de aarde 
blijft of gradueel weer neerdaalt, is er door-
gaans geen groot probleem, maar er bestaat 
ook zoiets als het ‘Kesslersyndroom’. Dat is 
een soort watervaleffect waarbij ruimtepuin 
ander puin raakt en nog meer puin veroor-
zaakt tot het niet meer mogelijk is om de 
baan te behouden. Het voortdurend naar 

beneden regenen van afval zou daarbij de 
aarde nog verder kunnen opwarmen, al is het 
nog onduidelijk hoe hoog die temperatuur-
stijging dan zou zijn. Hoewel er de laatste 50 
jaar maar een incident geweest van puin dat 
van buiten onze atmosfeer de oppervlakte 
wist te bereiken, valt het potentiële probleem 
dus echt wel serieus te nemen.

‘De energie van een deeltje van een cen-
timeter dat met die snelheid een satelliet 
raakt, komt ruwweg overeen met een ont-
ploffende granaat,’ zegt Holger Krag, hoofd 
van het Space Debris Office van het Europees 
Ruimteagentschap, in een video over het be-
heer van ruimteschroot. ‘De gevolgen van 
zo’n treffer betekent uitval van satellieten, 
voor grotere objecten zelfs vernietiging van 
satellieten en het ontstaan van fragmenten, 
wat vervolgens weer gevolgen heeft voor 
het milieu.’

Krag zegt dat voortdurende botsingen van 
fragmenten in de komende decennia ook 
bepaalde gebieden in de ruimte onbruikbaar 
zouden kunnen maken voor ruimtevluchten. 

In 2021 vlogen er 11.140 satellieten in een baan om onze 
planeet, waarvan er slechts 3.372 actief waren. Alleen al in 
2020 werden er 1.283 satellieten gelanceerd – een record. 
Gedurende de volgende decennia wil SpaceX van Elon 
Musk een zwerm van 42.000 satellieten de ruimte instu-
ren. Amazons Project Kuiper, OneWeb Corporation, China’s 
Hongyan en Canada’s Telesat zijn ook van plan om duizen-
den satellieten in een baan rond de aarde te plaatsen. Dat 
zijn er zoveel dat de kans op een ramp en een kettingbotsing 
aanzienlijk groter zal worden. Er vliegen immers zo’n 128 
miljoen objecten van 1 millimeter tot 1 centimeter, 900.000 

fragmenten van 1 tot 10 centimeter, 34.000 van meer dan 
10 centimeter en 21.000 niet-geïdentificeerde objecten op 
zo’n 800 kilometer boven de aarde, bovenop 2.850 oude 
en 2.700 werkende satellieten, plus nog eens 1.950 stukjes 
van raketten. Al die voorwerpen kunnen snelheden halen 
van zo’n 40.000 kilometer per uur, waardoor zelfs kleine 
voorwerpen al gevaarlijk kunnen zijn voor satellieten of 
ruimteschepen. Ze kunnen variëren van verfschilfertjes tot 
inactieve satellieten en we kunnen de komende jaren dus 
een nog grotere ruimteschroothoop verwachten… maar is 
dat allemaal zo gevaarlijk als het klinkt?

IS DE RUIMTE
OM DE AARDE VOL 
AAN HET GERAKEN?
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De aanwezigheid van brokstukken zou de ac-
tiviteiten van het internationale ruimtestati-
on, dat in 2020 drie keer ternauwernood een 
botsing met brokstukken wist te vermijden, 
en missies naar de maan en Mars kunnen 
verstoren.

In 1996 werd een Franse satelliet geraakt en 
beschadigd door brokstukken van een Franse 
raket die tien jaar eerder was geëxplodeerd.

Op 10 februari 2009 botste een ter ziele ge-
gaan Russisch ruimtevaartuig op een functio-
nerend Amerikaans commercieel ruimtevaar-
tuig van iridium, waarop dat werd vernietigd. 
De botsing voegde meer dan 2.300 stukken 
groot puin dat nog op te sporen valt en nog 
veel meer kleiner puin dat nagenoeg on-
zichtbaar is vanop de oppervlakte toe aan 
de inventaris van ruimteafval.

Ironisch genoeg zorgde China’s anti-satel-
liettest van 2007 – waarbij een raket werd 
gebruikt om een oude weersatelliet te vernie-
tigen – voor  meer dan 3.500 stukken groot  
en een veel hoger aantal klein puin.

En dan zijn er nog… de Russen.

DAAR ZIJN ZE WEER!
We schrijven dit artikel terwijl er een invasie 
plaatsvindt: Rusland is Oekraïne binnengeval-
len en hoewel de oorlog niet zo voorspoedig 
lijkt te lopen als Poetin duidelijk had ver-
hoopt, vormt de veiligheid en kwetsbaarheid 
van satellieten voor aanvallen vanaf de grond 
weer een belangrijk onderwerp in het kader 
van de nationale veiligheid. 

Door de strijd in Oekraïne is het aanzienlijk 
moeilijker geworden om te bepalen of de 
uitzendingen van satellieten mislukken om-
dat Russische actoren communicatiesignalen 
van en naar satellieten opzettelijk verstoren 
of omdat er brokstukken in de weg liggen. 
Toen een woordvoerder van het US National 
Reconnaissance Office werd gevraagd of er 
reeds aanvallen waren vastgesteld op com-
merciële satellieten, weigerde hij er zelfs com-
mentaar op te geven.

Tijdens de hoorzitting van de Senaats-
commissie noemde de leider van het US 
Space Command, generaal James Dickinson, 
commerciële ruimtesystemen ‘een essentieel 
onderdeel van de kritieke infrastructuur van de 
VS en van vitaal belang voor onze nationale 
veiligheid’. 

Dickinson is van mening dat de recente ge-
beurtenissen in Oekraïne aantonen hoe com-
merciële ruimtevaartactiviteiten cruciale dien-
sten kunnen leveren, zoals het in stand houden 
van het internet. Het is immers mede dankzij 
de ongeveer 5.000 operationele satellieten in 
een baan om de aarde dat we een beeld wis-
ten te krijgen van de huidige oorlogsvoering 
in Oekraïne en andere belangrijke vaststellin-
gen, zoals het bestaan van een kilometers lang 
Russisch konvooi dat op weg was naar Kiev, 
konden doen. De meerderheid van die satel-
lieten is in handen van Amerikaanse bedrijven, 
zoals Planet Labs en Maxar. 80 procent ervan 
bevindt zich volgens vzw Union of Concerned 
Scientists in een lage baan om de aarde. Als 
die satellieten oorlogsdoelen worden, zal de 
ring van ruimteafval aan snel tempo vergroten. 

Militaire projecten allerhande kunnen overi-
gens pas jaren nadat ze werden gelanceerd 
problemen veroorzaken. Afgelopen november 
moest het internationale ruimtestation puin 
ontwijken dat was ontstaan na een Chinese 
anti-satellietwapentest (ASAT) in 2007. Minder 
dan een week later schoot Rusland vanaf de 
grond een ballistische raket af die een Kosmos 
1408-satelliet uit het Sovjettijdperk in meer dan 
1500 stukjes schoot, waarmee Poetin bewees 

dat zijn technologie zich niet in een baan om 
de aarde hoeft te bevinden om satellieten uit 
te kunnen schakelen. Het incident creëerde 
een wolk van brokstukken die naar verwach-
ting nog jaren, of zelfs decennia, in een lage 
baan om de aarde zal blijven hangen.

WAT DOEN WE ERAAN?
Er zijn verschillende methoden om rondslin-
gerend ruimtepuin te vangen. Zo heeft het 
Japanse ALE een elektrodynamisch koord ont-
wikkeld dat voor de lancering aan een satelliet 
kan worden bevestigd en aan het eind van 
een missie in de ruimte kan worden verlengd. 
Het tuig maakt gebruik van het magnetisch 
veld van de aarde en de luchtweerstand om 
de hoogte van de satelliet sneller te verlagen, 
zodat het vaartuig veilig kan terugkeren in de 
atmosfeer van de aarde en opbranden.

Datzelfde ALE heeft ook een oplossing ontwik-
keld voor het vangen van brokstukken, waarbij 
aan het eind van de operatie een membraan 
om een satelliet wordt gewikkeld en de atmo-
sferische weerstand de satelliet dwingt zijn 
baan te verlaten.

Sinds 2018 heeft het RemoveDEBRIS-
consortium van de universiteit van Surrey in 
het Verenigd Koninkrijk ook een reeks afvang-
technologieën getest. Een klein ruimtevaartuig 
dat het vanuit het internationale ruimtestation 
heeft uitgezonden, draagt een harpoen en een 
reusachtig net - beide ontwikkeld door consor-
tiumpartners Airbus.
De richtlijnen van het VN-bureau voor ruimte-
zaken (UNOOSA) omvatten het advies om te 
streven naar een ruimtevaartuigontwerp dat 
het vrijkomen van brokstukken tijdens normale 
operaties beperkt. Ook wordt er bij de exploi-
tanten op aangedrongen de kans op breuken 
tijdens missies te beperken, en wordt gesteld 
dat opzettelijke vernietiging moet worden ver-
meden. Dergelijke multilaterale inspanningen 
zorgen er, samen met technologische inno-
vatie, voor dat de grote schoonmaak van de 
ruimte goed op weg is, maar of we voldoende 
snel aan het werk zijn? De tijd zal het moeten 
uitwijzen. 

Ruimteafval blijft zeer lang in de ruimte © ESA

RemoveDEBRIS Satelliet © NanoRacks NASA
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We bezoeken Pat en Loredana bij hen thuis, 
waar we meteen hartelijk worden begroet. Twee 
kleppers van formaat en toch staan ze met bei-
de voetjes heel stevig op de grond. We voelen 
ons meteen thuis, een dikke smakkerd en een 
stevige knuffel van Pat en Loredana geven je al 
meteen een warm en vertrouwd gevoel. Na een 
korte rondleiding zetten we ons in de veranda, 
waar Loredana ons meteen - zoals de goede 
huisvrouw die ze is - drinken en eten voorzet. 

Tegenwoordig zijn Loredana en Pat 
Krimson niet meer van de beeldbuis 
weg te slaan, maar hun carrière heeft 
veel meer ervaring achter de kiezen. 
Meer dan 1000 shows samen onder 
2Fabiola gegeven, dikke hits gescoord 
zoals ‘She’s after my piano’, maande-
lijks optredens met Atmoz en DJ-Pat 
Krimson, samen te zien in Liefde voor 
muziek en Loredana als Ridder tweede 
geëindigd in The Masked Singer. Een 
bikkelhard duo, zowel professioneel 
als achter de schermen, je kan op zijn 
minst zeggen ‘ze staan er!’. Het sprook-
je is ook nog lang niet tot zijn einde 
gekomen. Ook volgend jaar staat de 
al dikke agenda van Pat en Loredana 
behoorlijk vol. Loredana werd immers 
geselecteerd om mee te doen aan 
de preselecties van Eurosong 2023. 
Stiekem geeft Loredana toe dat ze er 
wel eens van droomt om op dat grote 
podium te mogen staan. Een stem als 
een klok, charisma te over en Patje als 
manager-producer naast haar. ‘The 
limit is beyond the sky’. 

MEET & GREET :
PAT KRIMSON EN LOREDANA

‘Ik ben speciaal een limoentaartje gaan 
halen bij onze bakker’, lacht ze vriendelijk. 
De positieve sfeer voel je meteen. Pat 
begint te vertellen over de prachtige car-
rière waaraan zijn lieveke de laatste jaren 
serieus gebeiteld heeft. Hoewel het leven 
voor hen niet altijd over rozen is gegaan, 
hier en daar zaten er serieuze doornen 
tussen. In 2019 werd bij Loredana een tu-
mor in haar nek ontdekt en in 2020 ging 
ze daarvoor onder het mes. Sindsdien zijn 
ze samen sterker dan ooit en hebben ze 
zelfs toekomstige trouwplannen. “Onze 
trouwplannen van dit jaar hebben we naar 
een andere datum moeten verschuiven, 
want er staat voor dit en volgend jaar nog 
zoveel op de agenda dat we zelfs moeten 
puzzelen om elkaar te zien”, lacht Pat. 

Pat en Loredana’s relatie begon puur pro-
fessioneel in 2008. Pas sinds 2015 vormen 
ze een echt koppel. “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 deu-
ren voor haar geopend”, zegt Pat Krimson. 
Loredana komt erbij zitten en knikt instem-
mend “Een zanger leert ook steeds bij, uit 
elke ervaring put ik nieuwe kennis. Mijn 
stemgevoel is veel beter dan tien jaar ge-
leden. Ik weet ook waarop ik moet letten 
om mijn stem te sparen, de juiste voeding 
doet daar veel aan.” 

“Ook in 2023 komen er leuke dingen op 
ons af. Dit jaar heeft vooral voor Loredana 
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veel deuren geopend. The Masked Singer, Liefde 
voor Muziek een aantal presentaties en soloshows. 
Ze heeft zelfs kleine voetstapjes in de acteerwereld 
gezet”, zegt Pat trots. “Samen met Pat speel ik een 
rol in de film Rewind die momenteel in de cinema te 
zien is. Ook in de kerstfilm van de Buurtpolitie mag ik 
een rol spelen. Het zijn misschien geen grote rollen, 
maar ik vond het o-zo-fijn om dit te mogen doen”, 
lacht Loredana. In november is bekend gemaakt 
dat Loredana geselecteerd is voor de preselecties 
van Eurosong 2023. “Het is al jaren geleden dat ze 
in België nog een show hebben gemaakt rond het 
Eurosong-gebeuren. Het is voor mij een hele eer om 
te mogen meedoen aan deze show. Natuurlijk is win-
nen belangrijk, want het is ook stiekem mijn droom 
om op het podium van het Eurosongfestival ons 
land te mogen vertegenwoordigen voor miljoenen 
kijkers, maar ik ga niet te veel druk op mijn schou-
ders leggen. We gaan vooral veel plezier maken en 
genieten van de unieke momenten. Ik ben blij voor 
deze ervaring, elke ervaring is mooi meegenomen, 
hé”, zegt Loredana. 

Vanaf begin november tot januari zullen Loredana 
en Patje elke dinsdag te horen zijn in de JOE FM och-
tendshow bij Sven en Anke met een eigen prachtig 
herwerkte cover van een nummer uit de Joe FM 
Top 2000. Voor de eerste cover namen ze ‘Faded’ 
van Alan Walker onder handen en dat resulteerde in 
een prachtige versie van deze tophit. Begin volgend 
jaar zal ook Loredana’s nieuwe single uitkomen, maar 
daarover houden zowel Patje als Loredana de lippen 
nog stevig op elkaar. “Laten we zeggen dat het zal 
knallen”, glimlacht Pat. 

“Wij zijn twee bezige bijtjes, stilzitten is echt niets 
voor ons. We zijn met vanalles bezig en daarbij verge-
ten we nooit onze trouwe fans. Wees gerust, wij zijn 
nog lang niet uitgezongen”, aldus Pat en Loredana. 

WEET JE DAT… 
• je nog tot januari elke dinsdag in de ochtendshow 

op JOE FM kunt luisteren naar een cover van een 
nummer uit de Top 2000 gebracht door Loredana en 
Pat Krimson? 

• je in de kerstvakantie Loredana als actrice kunt 
bewonderen in de kerstfilm van De Buurtpolitie ‘De 
Perfecte Overval’? 

• in januari de nieuwe single van Loredana uitkomt? 

• je Pat en Loredana kunt zien en vooral horen in de 
nieuwe film Rewind, die momenteel in de bioscoop 
draait? 

• op 14 januari, tijdens de grote finale van de prese-
lecties voor Eurosong 2023, de uiteindelijke winnaar 
wordt gekozen uit 7 artiesten, waaronder Loredana? 

• in 2023 de nieuwe single van Pat Krimson 
uitkomt: ‘Remember Ibiza’?
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WELKOM OP DE WORLD EXPLORER
Rivages Du Monde vaart, in tegenstelling tot 
heel wat andere maatschappijen, met kleine-
re schepen, waardoor ze unieke vaarroutes 
kunnen aanbieden, zowel langs zeeën als 
rivieren die door de grotere cruiseschepen 
niet kunnen worden aangedaan. Dankzij de 
beperkte capaciteit van 180 passagiers is 
het mogelijk om toegang te krijgen tot zelfs 
de meest afgelegen havens in de wereld. 
Daarom kan Rivages du Monde samen met 
World Explorer uitzonderlijke routes naar 
de meest ongewone landen aanbieden. De 
zeeroutes worden bevaren met het nieuwe 
cruiseschip ‘World Explorer’. Dit schip biedt 
al het nodige comfort en luxe aan en is bo-
vendien ook nog milieuvriendelijk.

Al eeuwenlang bevaart de mens rivie-
ren, zeeën en oceanen over heel de 
wereld. Reizen per schip is ook een 
fantastische manier om onze aardbol 
te ontdekken. Gelijkgestemde zielen 
die samen op één schip op zoektocht 
zijn naar het ontdekken, ervaren en 
beleven. Elke dag nieuwe horizonten 
ontdekken en nieuwe culturen op-
snuiven. Ik herinner me zo ook mijn 
eerste cruise die echt wel een grote 
indruk op mij naliet. De eerste keer 
dat ik heb mogen ervaren wat reizen 
per schip eigenlijk is. Sindsdien hou ik 
echt van reizen met vooral kleinscha-
ligere schepen die ook de kleinere ha-
vens mogen ontdekken. Na een paar 

dagen ben je echt een gemeenschap, 
je zegt tegen iedereen vriendelijk 
goedendag en je kajuit wordt echt 
je thuis voor enkele dagen, weken 
of maanden. De kriebels zijn er elke 
keer en ik kan ook telkens opnieuw 
een vinkje plaatsen op mijn bucketlist 
met ‘te ontdekken bestemmingen’. 
Vandaag neem ik jullie mee op cruise 
met Rivages Du Monde. Deze Franse 
luxecruisemaatschappij bestaat al 
20 jaar en ze bieden ook reizen met 
Nederlandstalige begeleiding aan. 
We stappen aan boord van de ‘World 
Explorer’ en trekken van Madeira via 
de archipel van de Azoren naar Porto. 
Stap in en deel mijn ervaringen. 

OP ONTDEKKING MET RIVAGES DU MONDE…

MADEIRA EN DE 
ARCHIPEL VAN DE 
AZOREN
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Rivages Du Monde denkt stevig mee aan 
het milieu en ‘groene energie’, wat niet meer 
weg te denken is uit onze maatschappij. De 
World Explorer is uitgerust met hybride 
motoren, waardoor hij al zijn manoeuvres 
in havens kan uitvoeren en tegelijkertijd de 
uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk 
kan beperken. De Rolls-Royce motoren zijn 
geoptimaliseerd voor minimaal verbruik. Aan 
boord wordt er hard gewerkt om de ecologi-
sche voetafdruk te verminderen. Verspilling 
bestrijdt men door goed te recycleren, in-
formatie wordt digitaal verspreid onder de 
passagiers, plastic en wegwerp is beperkt tot 
het minimum en afval of afvalwater lozen in 
de rivieren of zeeën is een no-go. Dit alles 
toont verantwoord engagement, wat één 
van de fundamentele waarden van Rivages 
du Monde is.  Goed nieuws voor milieube-
wuste mensen die hier met een gerust hart 
kunnen meevaren. 

Aan boord van de World Explorer wordt 
moderniteit gecombineerd met elegantie 
en comfort. Het interieur is aangenaam 
ingekleed met een warm kleurenpalet. 
Ontspanning staat hier centraal. De gasten 
kunnen genieten van een verfrissende plons 
in het zwembad of even luilekkeren op de 
ligstoelen en de nodige dosis vitamine d 
opnemen. Vanuit de Observation Lounge 
geniet je van een uitzonderlijk 180° pano-
ramisch uitzicht of lees je rustig een boek 
bij een aromatische kop koffie. Ben je eerder 
een sportief type? Na al dat lekker eten is 
het ook wel eens gezond om een beetje te 
bewegen. Ofwel kun je een loopje wagen 
op de buitenloopbaan van wel 135 meter 
lang, ofwel kun je je spieren opspannen in 
de goed uitgeruste fitnessruimte. Neem 
een kijkje in de taxfreeshop of luister naar 
boeiende verhalen van de gastsprekers in 
het auditorium. ’s Morgens, ’s middags en ’s 

avonds kun je lekker culinair genieten in het 
restaurant of de snackbar. Later op de avond 
zal een gezellige band voor de nodige am-
biance zorgen, waar zijn de dansliefhebbers 
onder jullie? 

We vertrekken vanuit Brussel Zaventem 
naar de luchthaven van Funchal op Madeira. 
Samen met Rivages Du Monde ontdekken 
we een bijzondere en originele reisroute tus-
sen Afrika, Europa en Amerika die twee wei-
nig bekende parels combineert: de Azoren 
en Madeira. De Azoren bestaan uit negen 
bewoonde en acht onbewoonde eilanden. 
Zowel de Madeira-archipel als de Azoren zijn 
een autonome regio in Portugal. 

HET PARADIJSELIJK MADEIRA 
Dankzij zijn ligging is Madeira gezegend met 
een subtropisch klimaat, waardoor het eiland 
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een mekka is voor liefhebbers van fauna en 
flora. Het is een paradijselijk smaragdgroen 
eiland met steile kliffen omgeven door een 
azuurblauwe zee. Geen wonder dat Madeira 
al sinds jaar en dag een populaire bestem-
ming is. Keizerin Sisi van Oostenrijk wist dit 
ook en was er vaak te gast. Een aantal excur-
sies worden hier aangeboden door de crew 
van Rivages du Monde. Vooral de kabel-
baan van Funchal en de botanische tuinen 
spreken me aan. Het is immers de perfecte 
combo tussen panoramische uitzichten en 
de alom gekende natuur. 

DE AZOREN, HET HAWAÏ VAN EUROPA
Na een bezoek aan dit prachtige eiland 
vertrekken we op ontdekkingstocht naar de 
Azoren. Deze eilandengroep heeft al heel 
wat bijnamen in de literatuur gekregen. De 
parels van de Atlantische oceaan, Europa’s 
verborgen paradijs en zelfs de verzonken 
stad van Atlantis. Eén ding is zeker, Moeder 
Natuur heeft hier echt haar best gedaan. 
De Azoren kennen geen massatoerisme en 
zijn vooral geliefd bij natuurliefhebbers en 
actievelingen. Voor sommigen zijn ze echt 
‘the place to be’ als het om walvisspotten 
gaat. Hou je ogen dus goed open, want zo-
wel dolfijnen als walvissen zwemmen hier 
heel graag rond. 

Onze eerste stopplaats van de Azoren is de 
hoofdstad, Ponta Delgada. Vroeger was dit 

© Henner Damke (dreamstime)

San Miguel © Iryna Shpulak (dreamstime)
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een eenvoudig vissersdorp, maar door-
heen de jaren is het dorp uitgegroeid tot 
belangrijkste haven en hoofdstad van 
het eiland Sao Miguel. Deze dynamische 
stad verleidt haar bezoekers met een rijke 
geschiedenis en interessante architectuur. 
Ook hier is er voor ieder wat wils. Een dag-
je zwemmen met dolfijnen, een bezoek 
aan de botanische tuinen of rijden in een 
4x4 door de krater van Sete Cidades. 

Na Ponta Delgada varen we in de richting 
van het eiland Graciosa, dat ook wel het 
witte eiland wordt genoemd door de vele 
witte huisjes en windmolens. Graciosa 
is het op één na kleinste eiland van de 
Azoren. Met slechts een goede 4000 in-
woners komen bezoekers hier vooral de 
rust en natuur opzoeken. Soms lijkt het 
wel of de tijd hier heeft stilgestaan. 

Op dag zes varen we naar de stad Horta 
op het eiland Faial. Het eiland heeft zijn 
bijnaam ‘het Blauwe eiland’ te danken aan 
de vele hortensia’s die hier bloeien. Wie 
deze prachtige blauwe bloem op haar 
hoogtepunt wil zien, zakt het best in juli 
naar dit eiland af. Geniet van de wandelin-
gen en geef je ogen de kost. De havenstad 
Horta die we bezoeken is the place to be 
om zeezeilers te ontmoeten, pleintjes vol 
mozaïeken te fotograferen en Portugese 
kerken te bezoeken. In de namiddag hou-
den we halt in Lajes de Pico. In dit dorpje 
op het eiland Pico draaide vroeger alles 
om de walvisvangst. Vandaag heeft het 
toerisme die rol overgenomen. Pico is 
het jongste eiland van de Azoren en is 
ontstaan door een vulkaanuitbarsting. 
De uitgestrekte lavavelden domineren 
hier het zicht. Vandaag kun je door deze 
lavavelden wandelen om de 2.351 meter 
hoge vulkaan te beklimmen. Zoals in 
andere lavarijke gronden wordt ook hier 
aan wijnteelt gedaan. De wijngaarden 
staan zelfs op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Locals zijn trots op deze benoe-
ming en nodigen je graag uit voor een 
rondleiding en proeverij. Ook hier wor-
den leuke excursies aangeboden, zoals 
een bezoek aan de vulkaan Caldera, een 
kustwandeling, wijnproeverij of een wal-
vis-en dolfijnsafari. 

Next stop: Vila Do Porto op het eiland 
Santa Maria. Eén legende van de Azoren 
die geïnspireerd is door de Griekse fi-
losoof Plato, vertelt ons dat de Azoren 
Archipel eigenlijk het befaamde Atlantis 
is dat door de golven werd verzwolgen. 
Na het horen van deze legende besloot 
de Portugese prins Hendrik de Zeevaarder 
in 1427 om een monnik naar de Azoren te 
sturen om deze te ontdekken. De monnik 
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vestigde zich op een eiland dat hij de 
naam Santa Maria gaf. Dit oudste eiland 
van de Azoren wordt ook wel het ‘eiland 
van de zon’ genoemd. Het enige witte 
zandstrand van de Azoren ligt op dit 
eiland. Praia Formosa is daarom ook dé 
perfecte plaats voor een paar uurtjes 
zon, zee en strand. De intens groene vel-
den, de traditionele landbouw, typische 
schoorstenen van de witgekalkte huizen 
en de okerkleurige aarde onderscheiden 
Santa Maria van de andere eilanden in 
de archipel. Wij bezoeken Vila de Porto, 
de belangrijkste plaats van het eiland. De 
verschillende huizen in Manuelstijl ver-
wijzen nog naar de periode van de eerste 
bewoners in de 15de eeuw. 

PORTO ALS AFSLUITER
Na dit bezoek verlaten we deze prach-
tige plaats en trekken we met de World 
Explorer opnieuw richting vasteland naar 
Porto om dan terug naar huis te vliegen. 
De twee laatste dagen op zee geniet ik 
volop van alles wat dit prachtige schip te 
bieden heeft en dagdroom ik nog na van 
al dat moois dat de laatste dagen op mijn 
netvlies werd gebrand. In deze zeemzoe-
te walm van heimwee en genot baad ik 
mezelf nog de laatste dagen van deze 
cruise. Helaas komt aan alles ooit wel een 
einde, zo ook aan deze cruise die ik voor 
altijd in mijn hart zal blijven koesteren.
Meer info: www.rivagesdumonde.be 
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De heilzaamheid van de Framastyl Relax en de 
Jaflex-lattenmatras zijn bekend bij mensen met 
een gevoelige rug in heel het land. “‘Gedaan 
met rug-, nek- en spierpijnen’ is al onze leuze 
sinds onze start in 1995”, vertellen Johan en 
Andy. “En te meten aan ons bijzonder trouw 
klantenbestand, zijn het geen holle woorden. 
Onze zetel is misschien niet de mooiste, maar 

wel de meest comfortabele, helemaal in harmo-
nie met je lichaam. Onze matras met twee inge-
werkte lattenbodems, extra veerkrachtig, zorgt 
voor een optimaal slaapcomfort. Elk product 
dat we verkopen is uniek, want gaat door onze 
handen.” 

“We runnen deze zaak, die we overnamen van va-
der, met z’n tweeën. We hebben dus een directe 
band met onze klanten. Hebben ze een probleem, 
dan lossen we dat binnen de week op, vaak op 
dezelfde dag zelfs. Onze klanten zijn geen num-
mers. Na tien jaar weten we meestal nog waar 
ze wonen en wat ze bij ons gekocht hebben. 
Als je een product van ons koopt, neem je ons 
erbij”, lachen Andy en Johan. Met hun bekende 
bestelwagen met de fauteuil op het dak rijden ze 
het hele land door om hun producten ter plaatse 
te laten uittesten, te leveren en te herstellen. “De 
meeste van onze zetels verkopen we ter plaatse”, 
verzekeren ze.

Niettemin beschikt J&A, trotse bezitter van het 
Handmade in Belgium-label van Unizo, in Sint-
Katelijne-Waver (Dreefvelden 12) nu over een 
mooie toonzaal, waar je de ambachtelijke ergono-
mische producten kunt bewonderen en uittesten. 
Het loont extra de moeite om de nieuwe winkel 
nu te bezoeken. Nog tot eind januari geven Andy 
en Johan een bon van 50 euro per aankoop van 
1.000 euro op vertoon van deze advertentie in 
Bello,  bovenop de 15 procent korting. 

In Sint-Katelijne-Waver neemt J&A een 
nieuwe start. De ambachtelijke traditie 
van bijna dertig jaar en een trouw klan-
tenbestand verhuisden mee van de 
oude boerderij aan de Mallekotstraat 
in Lier naar het moderne pand langs 
Dreefvelden. Ter gelegenheid van de 
verhuis bieden zaakvoerders Johan en 
Andy hun twee paradepaardjes, de re-
laxzetel en de lattenmatras, aan extra 
aantrekkelijke voorwaarden aan. 

TRADITIE IN RELAXZETELS EN 
LATTENMATRASSEN IN NIEUWE 
GEDAANTE
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Veldrijden blijft populair. Zeker als 
Wout, Tom en Mathieu hun intrede 
zullen doen. Maar het begin van het  
seizoen werd weer een Eli Iserbyt-
show. Vooral de wereldbeker, die aan 
het 30ste seizoen van het regelmatig-
heidscriterium in het veldrijden bezig 
is, heeft weer zijn aandacht getrokken. 
De wereldbeker kan gezien worden als 
het belangrijkste regelmatigheidscri-
terium in het veldrijden. Het is zeker 
het meest internationale. Dit jaar zijn 
er zelfs 14 wedstrijden wereldwijd met 
2 crossen in de Verenigde Staten en in 
7 verschillende Europese landen. Als je 
Bello leest, zijn we al halfweg het sei-
zoen en wordt de voorbereiding van 
de grote drie stilaan een feit. Volgens 
de meeste insiders zullen de grote 
drie ergens in december het veld weer 
instappen. 

VELDRIJDEN BLIJFT POPULAIR
EN JONGEREN ALS THIBAU NYS 

STAAN TE TRAPPELEN
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We weten dat Mathieu van der Poel 10 à 15 
crossen op zijn kalender heeft gezet, waaronder 
uiteraard het WK Veldrijden in zijn zogezegde ei-
gen land. Ondanks het feit dat de Schildenaar een 
doorgewinterde Belg is, blijft hij de Nederlandse 
nationaliteit behouden. Van Wout van Aert weten 
we dat hij deze winter ook meer veldritten zal 
afwerken en dat is niet eens onlogisch. De kop-
man van Jumbo-Visma reed dit jaar na de Tour 
‘slechts’ vijf wedstrijden, een pak minder dan de 
dertien van vorig jaar. Wout start zijn veldritsei-
zoen op 4 december in Antwerpen en rijdt dit 
jaar in totaal nog 7 crossen. Hij heeft twee dui-
delijk doelen voor ogen en dat is op 15 januari 
Belgisch kampioen te worden en op  5 februari 
in Hoogerheide zijn vierde wereldtitel binnen te 
halen. Daarna verschuift zijn focus terug naar het 
wegseizoen. Van Tom Pidcock is nog niet hele-
maal bekend wanneer hij begint met veldrijden, 
maar de verwachting is dat hij zeker in een aantal 
wedstrijden zijn opwachting zal maken. Het WK 
in Hoogerheide laat hij wel links liggen, dus de 
uittredende wereldkampioen zal zichzelf niet 
opvolgen. Anderzijds mogen we de talenten 
van Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Lars Van Der Haar, 
Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans, 
die wekelijks vooraan strijden, niet minimaliseren. 
Uiteindelijk zullen zij in de eerste vier maanden 
het seizoen bepaald hebben en mogelijk de klas-
sementen al verdeeld hebben. Zij zijn ook stuk 
voor stuk atleten op de fiets en verdienen alle res-
pect voor hun wekelijkse inspanningen, los van 
de wereldtoppers en publiekstrekkers. Zorgen zij 
misschien dit jaar ergens voor de verrassing?

In de schaduw van al deze grote namen zijn 
er ook heel wat beloftevolle renners die aan 
de spreekwoordelijke deur beginnen te klop-
pen. Neem maar Thibau Nys (zoon van), Jente 
Michiels, Emiel Verstrynge, Joran Wyseure en de 
Nederlander Pim Ronhaar. Allemaal opkomende 
talenten. De jonge Nys kende een opmerkelijk 
begin en trekt volgend jaar het shirt van Trek-
Segafredo aan en heeft mogelijk meer ambities 
op de weg dan zijn vader Sven. Toch staat hij deze 
winter in het veld met de ploeg van Baloise-Trek. 
Ondanks zijn beloftevolle leeftijd zal hij heel wat 
wedstrijden afwerken met de eliterenners. Hij 
heeft deze winter pakweg 20-25 crossen gepland. 
Vorig jaar heeft hij al heel wat flitsen laten zien en 
hij droomt ervan om dit seizoen een hele winter 
lang een constant niveau te halen. Het zal wellicht 
een van de laatste keren zijn dat hij zo vroeg aan 
het veldritseizoen kan beginnen.  Ondertussen is 
al gebleken in het begin van het seizoen dat top 
5-plaatsen in wereldbekerwedstrijden al tot zijn 
mogelijkheden behoren. Specifieke doelen heeft 
Thibau niet gesteld en hij zal meer voldoening 
hebben van bijvoorbeeld een volledig seizoen in 
de top tien bij de profs te eindigen, dan af en toe 
eens een zege bij de beloften te pakken.

Een vaste waarde worden, is dan beter omschre-
ven als doel.  Toch zal hij de wereldbeker en het 



BELLO LIFEstyle magazine30

B E L L O

WK bij de beloften afwerken met één doel: 
de eerste zijn. In de wereldbekerwedstrijden 
waar geen aparte U23-cross is, de X2O Trofee, 
een deel van de Superprestige en enkele Exact 
Crossen start Thibau Nys natuurlijk bij de profs.

Bij de dames daarentegen is het weer uitkij-
ken naar prachtige strijd tussen met name de 
Nederlandse toppers. Marianne Vos, Lucinda 
Brand, Fem van Empel, Annemarie Worst, 
Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado... 
allemaal dames die kunnen winnen. We kijken 
daarom deze winter, die jaarlijks zijn hoogte-
punten kent in december en januari, uit naar 
een mooie strijd! Voor onze wielerliefhebbers 
geven we nog graag even de kalender mee 
van de belangrijkste crossen.

03/12/2022 – Boom (België) – Superprestige
04/12/2022 - Antwerpen (België) - Wereldbeker
11/12/2022 - Dublin (Ierland) - Wereldbeker
17/12/2022 - Val di Sole (Italië) - Wereldbeker
26/12/2022 - Gavere (België) - Wereldbeker
27-12-2022 - Heusden-Zolder (België) - Superprestige
28/12/2022 - Diegem (België) - Superprestige
30/12/2022 - Loenhout (België) - Azencross
01/01/2023 - GP Sven Nys Baal (België) - X20 Trofee
05/01/2023 - Koksijde (België) - X20 Trofee
08/01/2023 - Zonhoven (België) - Wereldbeker
15/01/2023 - Zaltbommel - Nederlands Kampioenschap
15/01/2023 - Lokeren - Belgisch Kampioenschap
22/01/2023 - Benidorm (Spanje) - Wereldbeker
28/01/2023 - Hamme (België) - X20 Trofee
29/01/2023 - Besançon (Frankrijk) - Wereldbeker
05/02/2023 - Hoogerheide (Nederland) - WK Veldrijden Te
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2020 UCI Cyclo-cross Wereldkampioenschap
Thibau Nys  © Andrés DPascuas
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ANGÈLE, NONANTE-CINQ TOUR BE-
ZOEKT OP ZATERDAG 10 DECEMBER HET 
SPORTPALEIS IN ANTWERPEN
Meer Angèle in thuisland België? Ah oui, tuur-
lijk wel! Angèle pakte uit met mooie plannen 
voor 2022. Op 16 mei stond ze nog in Vorst 
Nationaal. Nu gaat ze optreden waar alle 
grootsten der aarde dat ook doen. Voor het 
eerst staat ze in het Sportpaleis in Antwerpen. 
Angèle Van Laeken (Ukkel, 3 december 1995) 
is een Belgische singer-songwriter, muzikant, 
producer, actrice en model. Haar eerste single, 
Murphy’s Law12 werd uitgebracht eind 2017 
en kreeg miljoenen views op YouTube. In ja-
nuari 2018 bracht Angèle haar tweede single 
uit, getiteld ‘Je veux tes yeux’. Kort daarop (mei 
2018) gaf ze haar eerste concert in het Trianon 
in Parijs en nam ze deel aan grote zomerfes-
tivals in België, Frankrijk en Zwitserland, zoals 
Les Ardentes, Dour, Garorock, Rock Werchter 
en het Vieilles Charrues festival. Angèle ver-
grootte vervolgens haar populariteit door te 
verschijnen in Silence, een titel van Damso’s 
album Lithopédion dat in juni 2018 werd uitge-
bracht. Hierdoor kon ze een zekere bekendheid 
verwerven, vooral in de rapwereld. Het grote 
publiek begon interesse in haar te krijgen. 
Angèle gaat tegelijkertijd verder met La Thune, 
haar derde single. Haar debuutalbum, Brol, 
bracht ze uit in oktober 2018. Vorig jaar bracht 
ze haar nieuwe album Nonante-Cinq uit. Bij de 
release van de nieuwe single Bruxelles je t’aime 
kondigde ze een tour aan, genaamd Nonante-
Cinq Tour. Dit nieuwe album bevat verschillen-
de titels zoals ‘Taxi’, dat een breuk samenvat, 
‘Solo’, alleen woorden, slechte dromen, meer 
betekenis, evenals ‘Brussel I love you’ en 
‘Demons’. Tussen eind 2021 en begin 2022 was 
Angèle de meest uitgezonden artiest op de 
Belgische Franstalige radio, naast Stromae en 
Lost Frequencies. Angèle vat de tijdsgeest als 
geen ander. Ze bezingt wat haar bezighoudt 
en gaat voor haar belangrijke maatschappelijke 
thema’s niet uit de weg. Ze mengt pop, rap en 
elektro in haar muzikale blender. Debuut ‘Brol’ 
verpulverde alle records. De songs van Brol 
werden wereldwijd al meer dan 2 miljard keer 
gestreamd. Ze telt meer dan 3 miljoen volgers 
op Instagram, 1,1 miljoen op TikTok. Het is dan 
ook erg fijn vertoeven in de wereld van Angèle.

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VOOR DE 
LAATSTE KEER IN HET SPORTPALEIS 
In 2013 stonden dj-broers Dimitri Vegas & Like 
Mike voor het eerst samen op het podium van 
het Sportpaleis. Hun populariteit kende een ra-
zendsnelle opmars. Ze werkten samen met de 

Angèle, Foto © Manuel Obadia Wills

SPORTPALEIS BRENGT
WEER HEEL WAT SPEKTAKEL!!
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allergrootste artiesten der aarde, werden zelf 
de grootsten der aarde (Nr. 1 in de DJ Mag Top 
100), draaiden overal ter wereld op de meest 
legendarische feestjes en grootste festivals, 
scoorden ontelbare wereldhits en hostten in 
de zomer hun eigen residency party’s in Ibiza. 
Er was al die jaren één constante voor de we-
reldsterren uit Willebroek: het jaar afsluiten de-
den ze steeds groots met hun indrukwekkende 
shows in het Sportpaleis. Ook dit jaar brengen 
ze de madness naar het Sportpaleis, op vrijdag 
16 en zaterdag 17 december. De succesformule 
blijft dezelfde: pompende beats in een impo-
sante productie vol ongeziene special effecten, 
in samenwerking met Tomorrowland. Toch zal 
het deze keer anders zijn, want het worden de 
laatste shows van Dimitri Vegas & Like Mike 
in het Sportpaleis! De allerlaatste kans om 
de – intussen legendarische – madness zelf 
mee te maken in het Sportpaleis. En laat het 
duidelijk zijn: they will go out with a bang! Ze 
hebben er ongelooflijk veel goesting in om het 
jaar af te sluiten in België en ze gaan dat met 
een knal doen. Antwerpen zal daveren op zijn 
grondvesten.

ANDRÉ RIEU EERSTE GAST MET 
ZIJN NIEUWJAARSCONCERT 2023 IN 
ANTWERPEN
André Rieu keert op 8 januari 2023 terug naar 
het Antwerpse Sportpaleis. De ‘Koning van de 
Wals’ brengt er met zijn Johan Strauss-orkest 
een gloednieuw repertoire van de mooiste 
melodieën. In gedachten zien en horen we de 
vreugdesprongetjes van de duizenden André 
Rieu-fans nu de populaire dirigent en sterviolist 
met zijn Johan Strauss-orkest terugkeert naar 
het Antwerpse Sportpaleis. Rieu zet de tra-
ditie verder en pakt uit met een gloednieuw 
repertoire. 

 Het programma bestaat uit de mooiste me-
lodieën afkomstig uit bekende films, musicals 
en uit de wereld van opera en operette. De 
‘Koning van de Wals’ is een meester in het be-
spelen van zijn publiek. Zoals de traditie het 
wil, zorgt hij met zijn orkest, de gastartiesten 
en stersolisten, het koor, de ballroomdansers 
en tal van andere verrassingen opnieuw voor 
een onvergetelijke avond. Het nieuwjaars-
concert van André Rieu is dan ook uniek. Wat 
éénmalig begon, groeide uit tot een traditie. 
Zo vinden jaarlijks meer dan 11.000 mensen 
– want met zoveel waren ze begin januari – 
de weg naar het Antwerpse Sportpaleis voor 
het unieke nieuwjaarsconcert van André Rieu. 
Voor de bejubelde Maastrichtse muziek-
meester en levende legende begint aan een 

nieuwe wereldtournee, klinkt hij in Antwerpen 
op het nieuwe jaar.  Hij kan zich geen bete-
re manier voorstellen om het nieuwe jaar te 
beginnen dan samen met de fans uit België 
en de rest van de wereld. André hoop dat de 
vreugde die wij allemaal met elkaar delen, het 
hele jaar zal duren. Net als het nieuwjaars-
springen in Garmisch-Partenkirchen is het 
Sportpaleisconcert van André Rieu een tradi-
tie geworden. De charismatische André Rieu 
zorgt daarbij telkens voor een onvergetelijke 
avond met een prachtige aaneenschakeling 
van de mooiste walsen en passende melodie-
en. André Rieu is op zijn 70e niet alleen een 
begenadigd muzikant en dirigent. Hij is een 
op-en-top entertainer die met speelse humor, 
positiviteit en stralende energie steeds weer 

André Rieu © G.Lanting

© Livenation
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een diepe indruk nalaat. Gesteund door een 
fantastisch team en omringd door zijn vrouw 
Majorie - met wie hij al meer dan 40 jaar ge-
trouwd is - zijn 2 kinderen en 5 kleinkinderen, 
verkocht Rieu meer dan 40 miljoen (!) cd’s en 
dvd’s. Hij scoorde 30 nummer 1-hits en behaal-
de meer dan 500 platina onderscheidingen. 
Zijn YouTube-video’s zijn meer dan een biljoen 
keer bekeken en op Facebook wordt hij door 
meer dan 5 miljoen mensen gevolgd. Van een 
artiest gesproken.

ROBBIE WILLIAMS MET ZIJN XXV TOUR 
2023
25 jaar solocarrière. Dat moet gevierd worden! 
Ter ere van dat bijzondere jubileum bracht we-
reldster Robbie Williams eerder deze maand 
zijn nieuwe album ‘XXV’ uit. Het album steeg 
regelrecht naar de top in de UK charts en 
daarmee heeft Robbie zowaar een record ver-

broken. Hij is met 14 nummer 1-albums nu de 
soloartiest met de meeste nummer 1-albums 
in het Verenigd Koninkrijk ooit en neemt 
daarmee de troon over van Elvis Presley. Deze 
prestatie alleen al toont aan tot welk kaliber 
deze artiest behoort. Bovendien kent Robbie 
Williams als geen ander de juiste componenten 
van een uitstekend concert. Hij is een topenter-
tainer. Een sterk zanger gezegend met bakken 
uitstraling, een berg onsterfelijke hits, gevoel 
voor show en een gezonde dosis humor. Het 
levert keer op keer geweldige concerten op. 
Het is dan ook meer dan heuglijk nieuws dat 
de albumrelease nu gevolgd wordt door een 
Europees luik van de ‘XXV Tour’. De feestelijke 

tournee houdt op donderdag 26 januari halt 
in het Sportpaleis. Verwacht je aan een avond 
vol hits en favorieten uit een kwarteeuw 
solocarrière.

HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE 
GLOW PARTY
De gloednieuwe tournee “Hot Wheels Monster 
Trucks Live™ Glow Party” verlicht Antwerpen 
op 4 en 5 februari 2023! De Hot Wheels 
Monster Trucks wereldtournee komt naar het 
Sportpaleis met de ongelooflijke “Hot Wheels® 
Monster Trucks Glow Party”! Een belevenis 
voor het hele gezin! De Hot Wheels Monster 
Trucks Live Glow Party komt voor de allereerste 

keer naar Antwerpen! Fans van alle leeftijden 
zullen hun favoriete Hot Wheels Monstertrucks 
kunnen zien in het donker. Dit unieke spektakel 
zal te beleven zijn tijdens 3 epische voorstel-
lingen. Deze nieuwe show biedt de toeschou-
wers de kans om hun favoriete Monster Trucks 
Mega Wrex, Tiger Shark, Boneshaker, Bigfoot® 
en meer te zien oplichten in de arena tijdens 
spannende competities en battles. 
 
De volledig nieuwe Gunkster treedt boven-
dien voor het eerst in het voetlicht! Het eve-
nement omvat eveneens een duizelingwek-
kende danceparty, spectaculaire lasershows 
en Hot Wheels weggeefacties. En… er is een 

© 2022 Mattel
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speciale act van de auto-etende, vuurspuwen-
de transformerende robot MEGASAURUS en 
de superstunters van de Hot Wheels Monster 
Trucks Live, Freestyle Motocross maken het 
plaatje compleet! De spannende Crash Zone 
Pre-Show Party vindt plaats 2 en een half uur 
voor elke voorstelling. Deze unieke ervaring 
geeft fans toegang tot de wedstrijdvloer om 
de waanzinnige designs van de Hot Wheels 
Monster Trucks van dichtbij te zien! Elk ticket 
bevat een handtekeningkaart en een souvenir-
pas met lanyard, exclusief voor bezoekers van 
de Crash Zone! Er zijn pasjes te koop zolang de 
voorraad strekt.

CIRQUE DU SOLEIL MET EEN CRYSTAL 
IJSSHOW IN HET SPORTPALEIS
CRYSTAL voor het eerst op het ijs! CRYSTAL is 
niet zomaar een ijsshow, het is het allereerste 
ijsspektakel van Cirque du Soleil! Kom zeker 
vanaf 17 februari een compleet andere Cirque 
du Soleil-show ontdekken, die je stoutste 
verwachtingen zal overtreffen. Met CRYSTAL 
ontsnap je even aan de realiteit en ontdek je 
een wereld die op kleurrijke wijze tot leven 
komt met verbluffende visuele projecties en 
originele muziek, die popmuziek moeiteloos 
vermengt met het kenmerkende geluid van 
Cirque du Soleil.

Zie hoe schaatsers en acrobaten van wereld-
klasse hun nieuwe bevroren speeltuin snel 
en vloeiend betreden, terwijl ze de wetten 
van de zwaartekracht beproeven met nooit 
eerder vertoonde acrobatiek. Volg Crystal, het 
hoofdpersonage, in een spannend verhaal 
over zelfontdekking, terwijl ze in de wereld van 
haar eigen verbeelding duikt. CRYSTAL is de 
42e creatie van Cirque du Soleil en verkent voor 
het eerst de artistieke mogelijkheden op het 
ijs. Deze unieke productie verlegt de grenzen 
van optredens door middel van een combi-
natie van verbluffende schaats- en acrobati-
sche kunsten die tot de verbeelding spreken. 
CRYSTAL beschikt over een internationale cast 
bestaande uit kunst-, stunt- en freestyleschaat-
sers, acrobaten, muzikanten en een komisch 
personage. In de cast zijn elf verschillende 

nationaliteiten vertegenwoordigd. Crystal 
is een creatieve jonge vrouw die zich onbe-
grepen voelt en niet lekker in haar vel zit. Om 
aan haar realiteit te ontsnappen, waagt ze zich 
op een bevroren vijver. Ze zakt door het ijs en 
komt terecht in een omgekeerde wereld. In 
deze onderwaterwereld van haar verbeelding 
ziet ze een weerspiegeling van zichzelf. Deze 
reflectie leidt haar door deze nieuwe wereld 
en wakkert haar creativiteit aan. Terwijl Crystal 
haar reis voortzet, verandert ze haar eigenaar-
digheden in creativiteit met een pennenstreek. 
Dankzij deze hervonden kracht is ze in staat om 
haar ware zelf te vinden en terug te reizen naar 
de realiteit. Gymnasten en schaatsers voeren 
acrobatiek uit op het ijs en in de lucht, waarbij 
ze meerdere disciplines moeiteloos met elkaar 
combineren. Gesynchroniseerd schaatsen, 
freestylekunstschaatsen en stuntschaatsen 
komen aan bod naast circusdisciplines zoals 
de trapeze, aerial straps en hand-to-hand. 
CRYSTAL zal je in een wereld laten glijden. 

Laat je verrassen door de verbluffende visuele 
projecties en de soundtrack die populaire mu-
ziek naadloos vermengt met het kenmerkende 
geluid van Cirque du Soleil. Een voorstelling die 
geschikt is voor alle leeftijden. 

PANIC! AT THE DISCO, V IVA LAS 
VENGEANCE TOUR UK & EUROPE 2023 
MET FLETCHER
 ‘VIVA LAS VENGEANCE’. Zo heet het zevende 
album van Panic At The Disco, dat op 19 augus-
tus is verschenen. De gelijknamige uptempo 
eerste single luidt een nieuw tijdperk in voor 
Panic! At The Disco. Daar hoort uiteraard ook 
een nieuwe wereldtournee bij. THE VIVA LAS 
VENGEANCE TOUR brengt Brendon Urie en 
zijn band naar 40 concertarena’s in Amerika 
en Europa. Op dinsdag 28 februari staat een 
Belgische stop gepland in het Sportpaleis. De 
meervoudig bekroonde poprock-formatie uit 
Las Vegas is helemaal terug, vier jaar na de re-
lease van hun nummer 1-album ‘Pray For The 
Wicked’, het album dat onder meer de mon-
sterhit en ultieme meezinger “High Hopes” 
voorbracht. Met die plaat losten ze de toren-
hoge verwachtingen in na hun veelgeprezen 
vijfde langspeler ‘Death Of A Bachelor’ (2016), 
die een Grammy® nominatie in de wacht sleep-
te voor ‘Best Rock Album’. Het nummer “House 
of Memories” van DOAB was toen al een hit 
van formaat en beleeft momenteel een TikTok-
revival met meer dan 2,1 miljard views. Op de 
golven van rock en pop punk slaagt de band 
er al jaren in om een steeds breder publiek 
aan te spreken en de brug te maken tussen 
verschillende generaties en muziekstijlen, van 
emorock in hun beginjaren naar meeslepende 
popsongs vandaag de dag. Te
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Helmut, wat zou je doen, mocht je 1 dag 
onzichtbaar zijn?
Oh my god. Ik denk dat ik dan zou proberen om 
op dit moment bij iemand een pilletje in zijn 
drank te stoppen in het Kremlin, zodat hij een 
jaar of twee slaapt. (lacht)

Wie waren je jeugdidolen?
Elvis uiteraard, maar ik vond Richard Anthony, 
Perry Como en Dean Martin ook heel goed. En 
Lucien Van Impe, Eric Vanderaerden en Fons De 
Wolf. Dat waren wel idolen van mij. 

Heb je een fobie?
Ik heb altijd heel veel schrik gehad van honden. 
We hebben er nu zelf één en nu kan ik een hond 
een beetje lezen. Vroeger zou ik rond elke hond 
in een grote boog heen gegaan zijn. Nu zie ik vrij 
snel of het een lieve hond is of niet. Maar wat ik 
nu ga zeggen is heel raar. Ik kan eigenlijk geen 

dode beesten zien. Dus als ik een dode vogel 
zie, dan pak ik een schop om die op te rapen. 
Ik zal die immers nooit in mijn handen nemen. 
Ik heb de film “Pet Sematary” trouwens na een 
kwartier afgezet. “That’s my worst nightmare”. 
(lacht)

Wat trekt je aan in een vrouw?
Wat ik bij een vrouw heel tof vind: intelligen-
tie en relativeringsvermogen. Want heel veel 
vrouwen nemen vlug iets persoonlijk, vanaf 
het moment dat je iets zegt. Ook als het niet 
persoonlijk is. Humor vind ik ook belangrijk. Die 
van mij is echt “one of the guys”, dus dat is ple-
zant. En verder vind ik bij een vrouw belangrijk 
hoe ze beweegt. Ze moet niet de ideale maten 
hebben, maar wel een soort van gratie. Ik vind 
het bijvoorbeeld ook van belang dat een vrouw 
haar handen mooi kan bewegen. En als ik dan 
op fysieke kenmerken moet afgaan, vind ik na-
turel het mooist. Daarnaast vind ik een vrouw 
zonder kuiten, waarvan het been vanaf de knie 
recht naar beneden gaat, karakterloos. Dus geef 
mij maar iemand met mooie kuiten!

Wat is het slechtste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
Geurkaarsen. Waarom mensen dat kopen voor 
iemand, begrijp ik niet. Ik heb ooit eens een grap 
gemaakt toen ik Zwitserse chocolade kreeg op 
het podium in Zürich. Dat was in de tijd dat 
Sabena failliet ging door Swissair, denk ik. “Jullie 
luchtvaartmaatschappijen vind ik even tof als 
jullie chocolade”, zei ik toen. (lacht)

Naar welke muziek ben je momenteel aan 
het luisteren?
Ik ben weer aan het luisteren naar mijn eigen 
muziek, omdat ik teksten aan het leren ben voor 
mijn concerten. Het is niet omdat ik dat graag 
hoor, maar ik wil gewoon goed voorbereid op 
het podium staan. Ik ben niet het type dat van 
een iPad of papiertjes staat af te lezen, maar wil 
alles van buiten kennen als ik op tournee vertrek. 
“The Italian Songbook” is nog altijd niet op tour 
kunnen vertrekken door die corona-ellende. We 
hebben nu een paar nieuwe opnames gemaakt 

die gaan komen op een nieuwe versie van de 
plaat. Dus ik moet die gaan aanleren.

Wat eet je totaal niet graag?
Weinig. Ik eet eigenlijk wel alles, maar ik ben niet 
zot van een koude schotel met te ver doorge-
kookte zalm. En een hard gekookt ei vind ik ook 
niet lekker, want dat blijft dan aan je gehemelte 
plakken. Geef mij maar een zacht gekookt. 

Wat is dan je favoriete gerecht?
Een zacht gekookt ei (lacht). Nee, serieus. 
Chicons au gratin eet ik heel graag. Ik kan dat 
ook redelijk goed klaarmaken. Verder ben ik zot 
van groenten, ik kan er bergen van eten.

Ben je graag de kok in huis?
Vroeger vond ik koken de vervelende weg naar 
eten. Ik vond dat hetzelfde als een paard moeten 
optuigen voordat je gaat paardrijden. Of je he-
lemaal moeten klaarmaken om te gaan fietsen. 
Maar in de coronaperiode heb ik daar echt leren 
van genieten. Omdat er heel wat momenten 
waren, waar ik echt niks te doen had. Een keer 
lekker koken kan immers heel ontspannend zijn. 
Toen heb ik ook van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om allerlei wildgerechten te maken. Bij 
ons in Barvaux ligt er in de wintermaanden altijd 
veel wild in de supermarkt. In die periode heb 
ik toch wel vanalles geprobeerd. Met wisselend 
succes, maar meestal was het wel goed.

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
Dat vind ik een beetje een rare en idiote vraag. 
(lacht)

Loog je tijdens dit gesprek?
Nee.

Bedankt om hieraan deel te nemen, Helmut!
Graag gedaan.

Meer informatie over het nieuwe album “The 
Italian Songbook” (nu verkrijgbaar in Deluxe 
Edition) en de bijhorende tournee, kan je terug-
vinden op de website: www.helmutlotti.com.

Tijdens de Champions Cycle Tour te 
Geraardsbergen, georganiseerd door 
ex-wielrenner Rudy Pevenage, werd 
niemand minder dan onze Vlaamse 
klasbak Helmut Lotti aangeduid als pe-
ter van de organisatie. De zanger nam 
zelfs deel aan de rit, waar eveneens 
enkele ex-kampioenen aan de start 
verschenen (waaronder Dirk De Wolf, 
Richard Virenque en Fons De Wolf). 
Na afloop voerden we onze “What’s 
on your mind”-babbel met de sympa-
thieke Helmut.  
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HELMUT LOTTI
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Die avond zijn er heerlijke hapjes, lekkere 

drankjes en swingende muziek. De komende 
editie zal DJ Milano de avond alvast goed in-
zetten en nadien is niemand minder dan Sam 
Gooris de special guest! Deze ingrediënten 
samen vormen de perfecte cocktail voor een 
geslaagd avondje uit waarbij je oude beken-
den zal terugzien, maar waar je ook nieuwe 
contacten zal leggen!

Is DISTRICT misschien wat te grootschalig? Dan 
ben je als ondernemer zeker ook welkom op 
de Culture Events. Een gezellige omkadering 
waar in het verleden al de comedian Arnout 
Van den Bossche te gast was. Onlangs was 
niemand minder dan William Boeva met zijn 
recentste zaalshow te gast. Voor- en na zijn 
show bevonden de aanwezigen zich in een 
unieke omkadering, waar er volop gelachen en 

genetwerkt kon worden. Bij Businessclub De 
Regio combineren ze the best of both worlds!

Dus, ben je geïnteresseerd in zakelijke even-
ts zoals een netwerkavond met interessante 
gastspreker, een bedrijfsbezoek achter de 
schermen bij bijvoorbeeld ABInBev, een ruim 
gamma aan kwaliteitsvolle opleidingen of in 
een Business Diner waarbij we 25 à 30 onder-
nemers samenbrengen? Dan zit je goed bij 
BCDR! Spreekt dat zakelijke jou minder aan? 
Zeker geen nood! Businessclub De Regio or-
ganiseert voor ondernemers voldoende leuke, 
plezierige en exclusieve activiteiten waarbij 
netwerken nooit veraf is! Hopelijk zien we 
jou in de toekomst op één van de events van 
Businessclub De Regio!

Businessclub De Regio, where business 
meets pleasure! Dat mag je gerust let-
terlijk nemen. BCDR organiseert zake-
lijke events waarbij een interessante 
gastspreker uitgenodigd wordt om te 
praten over een relevant en actueel 
thema, zoals bijvoorbeeld het huidi-
ge energieklimaat. Even goed richt 
de club zich op het pleasure gedeelte 
van het netwerken. In december 2022 
organiseert Businessclub De Regio dé 
afterwork voor Kempense onderne-
mers! DISTRICT is een onvergetelijke 
afterworkparty waarbij ondernemers 
welkom zijn met hun zakenrelaties, 
personeel, vrienden,…

BUSINESSCLUB DE REGIO:
WHERE BUSINESS MEETS PLEASURE!
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HET BEGON VOOR JOU ALLEMAAL MET 
“THE ADDAMS FAMILY”. WAT HERINNER 
JE JE DAAR NOG VAN?
Voordien was ik cameraman. Ik deed bijvoor-
beeld de eerste drie films van de Coen-broers 
(“Blood Simple”, “Raising Arizona” en “Miller’s 
Crossing”) en maakte verder ook nog “Big”, 
“Throw momma from the train”, “Misery” en 
“When Harry met Sally”. Op de laatste draaidag 

van “Misery” kreeg ik plots een telefoontje van producent Scott 
Rudin die me voorstelde om “The Addams Family” te regisseren. 
Hij stelde voor om het scenario door te nemen en daarna te be-
slissen. Dit kwam als een complete verrassing, want het was niet 
mijn bedoeling om regisseur te worden. Ik hield immers van mijn 
werk als cameraman. We spraken een tijd later af en ik zei hem 
meteen dat ik niet akkoord ging met het scenario. Hij gaf me 
gelijk, maar beloofde met een betere versie af te komen, indien 
ik de film wou regisseren. Zo gezegd, zo gedaan. We zorgden 
samen voor de cast met Raul Julia en Anjelica Huston als hoofd-
rolspelers. Christina Ricci vond ik voortreffelijk. Ze werd trouwens 
de woordvoerder van de cast. We hadden oorspronkelijk een 
ander einde voorzien (waar Fester niet de échte Fester is, maar 
eerder een bedrieger), maar de acteurs haatten die twist, zodat 
Christina werd aangeduid als soort bemiddelaar. Ze was toen 10 
jaar oud en kwam zo overtuigend over dat we dan maar akkoord 
gingen om het einde te wijzigen. Dus ergens redde ze de film 
op verschillende vlakken.

WAS JE FAN VAN DE OUDE TV-SERIE?
Wel, ik zal je iets grappigs vertellen. Ik was geen fan van de se-
rie. Op hetzelfde moment was er een ander feuilleton te zien, 

Tijdens het recente BIFFF-festival in 
Brussel konden we regisseur Barry 
Sonnenfeld strikken voor een carri-
èregesprek. De sympathieke maker 
van klassiekers als “Men in Black”, 
“The Addams Family” en “Get Shorty” 
wist heel wat interessante anekdotes 
te vertellen. Zijn laatste wapenfeit - “A 
Series of Unfortunate Events” - kan je 
ondertussen bekijken op Netflix.

BARRY SONNENFELD:
“GET SHORTY IS MIJN FAVORIETE FILM.”
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nl. “The Monsters”, waarvan ik hield. Ik was 
echter een groot fan van de Charles Addams-
tekeningen die gepubliceerd werden in de 
New Yorker Magazine. Om eerlijk te zijn, ge-
bruikte ik een heleboel van zijn tekeningen 
om daarmee scènes te creëren voor de film. 
De openingsscène is bijvoorbeeld gebaseerd 
op een beroemde Charles Addams-cartoon. 
De stap van cameraman naar regisseur was 
een zeer moeilijke ervaring. De film kostte uit-
eindelijk een pak meer dan oorspronkelijk was 
gepland en de opnames duurden ook een stuk 
langer. Producent Scott Rudin was immers zeer 
veeleisend en vroeg voortdurend om nieuwe 
opnames van dezelfde scènes. De studio 
Orion Pictures kwam in diezelfde periode in 
financiële problemen terecht, waardoor ze het 
project wilden verkopen aan Paramount. Maar 
die haatten de film, zodat het uiteindelijk een 
complete verrassing was dat het uiteindelijk 
zo’n groot succes werd. Maar voor mij was het 
een afschuwelijke ervaring tijdens de draaipe-
riode. Ik werd er wanhopig van. Met de acteurs 
had ik dan wél weer een fantastische band.

JE VOLGENDE FILM WAS “FOR LOVE OR 
MONEY”. IN BELGIË WERD HIJ UITGE-
BRACHT ALS “THE CONCIERGE”.
Ja, eigenlijk is jullie titel veel logischer en beter. 
Jullie Belgen kennen er wat van (lacht). Het was 
zalig om met Michael J. Fox samen te werken 
en bovendien een heerlijke film om te maken. 
“The Concierge” werd volledig opgenomen 
in New York City en we konden werken met 
een zeer interessante cast. Ik herinner me nog 
de Duitse acteur Udo Kier. Hij heeft geweldige 
blauwe ogen. Ze doen me denken aan die van 
een husky (hondenras). Helaas sneuvelde de 
film aan de box-office.

TERWIJL JE BIJ “THE ADDAMS FAMILY” 
GEEN GOEDE ERVARING HAD, DEED JE 
TOCH DE REGIE VAN HET VERVOLG “THE 
ADDAMS FAMILY VALUES”.
Ja, deze vervolgfilm was in vergelijking een 
makkie. Heel leuk om te doen. Actrice Joan 
Cusack was schitterend. Ze had trouwens 
een terugkerende rol in de serie “A Series of 
Unfortunate Events”, waarvan ik ook heel wat 
afleveringen regisseerde. In de film is er een 
baby met een snor te zien, genaamd Pubert. 
Hij werd gespeeld door identieke tweeling-
zusjes. Iedere dag verfden we hun haar zwart 
en plaatsten we een snor onder hun neus. Een 
zeer genietbare ervaring om “The Addams 
Family Values” te mogen draaien. 

DAARNA MAAKTE JE HET KNAPPE “GET 
SHORTY”.
Ja, dat is mijn favoriet. Ik had het boek gelezen 
van Elmore Leonard en gaf het daarna aan mijn 
vrouw, waarop ik haar vroeg om me achteraf 
te vertellen wie voor haar het hoofdpersonage 
was. Dus ze leest het boek en komt me achteraf 
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vertellen: “Danny De Vito uiteraard.” Waarop ik haar gelijk 
gaf. “Get Shorty” gaat over zelfvertrouwen en het relaas van 
een gangster (John Travolta) die uiteindelijk een grote pro-
ducent wordt. En van alle personen die ik ontmoet heb, is 
Danny iemand met het meeste zelfvertrouwen. Ik had voor-
dien “Throw momma from the train” met hem gemaakt, 
dus ik belde hem op met de vraag of hij interesse had in 
de film. Zijn antwoord was: “Kijk, ik zal de rechten op het 
boek kopen en de film produceren, terwijl jij instaat voor de 
regie.” Hij had het boek trouwens niet gelezen, omdat het 
dusdanig klikte tussen ons, dat hij me blindelings vertrouw-
de. Er was maar één probleem: Danny kon de hoofdrol niet 
spelen. Hij had zich eerder verbonden aan de film “Matilda”, 
zodat hij onvoldoende tijd kon vrijmaken. We gaven hem 
de bijrol van Shorty, wat logisch lijkt, want Danny is be-
hoorlijk klein. Uiteindelijk konden we John Travolta strikken, 
die het voortreffelijk deed, in combinatie met het grootse 
scenario. De dialogen zijn immers schitterend, met een 
Gene Hackman in een verbluffende vertolking. Ik vertelde 
hem dat hij zo komisch overkwam. “Wat zeg je me nu?! 
Ik ben toch geen komisch acteur?” reageerde hij meteen. 
Waarop ik antwoordde: “Dat is de reden waarom je zo goed 



BELLO LIFEstyle magazine50

B E L L O

bent!”. Zijn vertolking kwam nooit geforceerd 
komisch over, maar heel naturel en realistisch. 
Dus voor mij is “Get Shorty” mijn favoriete film. 
Het duurde zes jaar alvorens we de film kon-
den maken, want geen enkele studio toonde 
aanvankelijk interesse in een dergelijke Elmore 
Leonard-film over Hollywood. 

KAN JE IETS VERTELLEN OVER ACTRICE 
ANNE RAMSEY WAARMEE JE “THROW 
MOMMA FROM THE TRAIN” DRAAIDE? 
ZE WAS TOEN ERG ZIEK EN OVERLEED 
EEN JAAR LATER.
Wel, tijdens het maken van de film kunnen 
we niet zeggen dat ze ziek was. Een tijd 
daarvoor werd ze echter behandeld voor 
tongkanker. Vandaar dat ze niet altijd even 
duidelijk kon praten. Ze gaf echter een 
perfecte vertolking. Toen Anne stierf, sprak 
Danny De Vito op haar wake. Het was een 

zeer sombere plechtigheid met verdrietige 
speeches. Tot het Danny’s beurt was. Hij zei: 
“Weet je, Anne is momenteel naar mij aan 
het kijken en ik weet wat ze zegt.” “Daar gaat 
je sequel, dikkerd!” En er volgde meteen een 
groot gelach. 

DAARNA KWAM MISSCHIEN WEL JE 
GROOTSTE SUCCES, NL. “MEN IN BLACK”.
Inderdaad, “Get Shorty” is mijn favoriete 
film, maar deze film bracht het meeste op. 
Hij staat dan ook op nr. 2 bij mijn favorieten. 
Het was een lang en hard proces om “Men in 
Black” tot stand te brengen. Ik had geregeld 
conflicten en discussies met de producent. 
En ik bedoel daarmee niet Spielberg, want 
die kwam pas later aan boord. Spielberg wou 
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Will Smith in eerste instantie niet. Hij verkoos 
Chris O’Donnell, die een heel goede acteur is, 
maar persoonlijk vond ik hem totaal niet pas-
send voor de rol. Toch wou Steven dat ik hem 
zou overtuigen om het personage van Agent 
J te vertolken. Dus ging ik met Chris ‘s avonds 
iets eten. Hij vond het scenario niet zo goed, 
waarop ik antwoordde dat ik daarnaast ook een 
verschrikkelijke regisseur was. De dag nadien liet 
hij weten dat hij geen interesse meer had in het 
project (lacht). En toen was het moment aan-
gebroken om Will Smith te laten kennismaken 
met Spielberg. 

WAS WILL SMITH JOUW EERSTE KEUZE?
Eigenlijk was het de keuze van mijn vrouw, 
terwijl ik Tommy Lee Jones voorstelde. Ze was 
immers een grote fan van “The Fresh Prince of 
Bel-Air”. Het klikte ontzettend goed tussen de 
twee hoofdrolspelers, maar Tommy gedroeg 
zich net als een klein kind. Hij brak bijna iedere 
neuralyzer (die het geheugen reset), omdat hij 
het zag als een stuk speelgoed. Daarnaast had-
den we louter ruimtewapens. Die maakten geen 
geluid. Tommy is een cowboy, dus iedere keer 
maakte hij een geluidje wanneer er geschoten 
werd. We moesten telkenmale de opnames stil-
leggen, omdat hij zich niet kon inhouden (lacht). 
Met als gevolg dat er ook heel wat takes nodig 
waren, vooraleer alles perfect ingeblikt was.
  
MEN HAD HOGE VERWACHTINGEN VOOR 
DE OPVOLGER “WILD WILD WEST”, MAAR 
ERGENS STELDE DE FILM TOCH TELEUR…
Ja, hij scoorde behoorlijk aan de box office, want 
“Wild Wild West” bracht 250 miljoen dollar op, 
maar er zijn uiteraard heel wat dingen verkeerd 
gelopen. Wat mij betreft ontbrak de chemistry 
tussen Will Smith en Kevin Kline. Mochten we 
Will en Tommy Lee gekoppeld hebben, dan 
zouden we ongetwijfeld een totaal andere film 
gekregen hebben. Eigenlijk hadden we oor-
spronkelijk George Clooney, maar kort voordat 
we gingen draaien, nam hij afscheid van de 
productie. Kevin toonde ook nooit interesse in 
de rol. Bij ieder komisch duo wil je enerzijds een 
grappig iemand met daarnaast een serieuzer ie-
mand. Ik denk maar aan Abbott & Costello, Jerry 
Lewis & Dean Martin, … Het lukte me niet om 
Kevin de serieuze rol te laten spelen. Ten einde 
raad ging ik na een week naar Will Smith en hij 
wist al wat ik wou voorstellen. “Je zou graag heb-
ben dat ik de serieuze rol speel, zeker? Want met 
Kevin zal het nooit lukken.” Dus zo geschiedde. 
En dat was één van de problemen bij de film. 
Beide acteurs speelden de verkeerde rollen. Er 
waren nog andere problemen, maar voor mij 
was het gebrek aan “chemistry” een zeer be-
langrijke factor. De spin was ook veel te groot. 
Verder denk ik dat heel veel mensen de originele 
serie niet kenden, die een combinatie was van 
science-fiction en western. Dus ja, er waren ge-
woon teveel elementen die mankeerden om een 
gunstig resultaat te bekomen.
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DE Z WARTE KOMEDIE “B IG 
TROUBLE” KENDE BIJ ONS GEEN 
BIOSCOOPRELEASE, MAAR WERD 
METEEN IN DE VIDEOTHEKEN 
GELANCEERD…
“Big Trouble” gaat over twee losers 
(Tom Sizemore & Johnny Knoxville) die 
per toeval een nucleaire bom stelen. De 
bedoeling was om de film tien dagen 
na 9/11 uit te brengen. Disney besloot 
echter om de film uit te stellen, omdat 

het onderwerp te 
gevoelig lag in die 
periode. Uiteindelijk 
kwam hij in het voor-
jaar van 2002 uit, maar 
ondertussen waren pers 
& publiek sceptisch gewor-
den over het feit dat we hem 
hadden uitgesteld. Men liet 
onterecht blijken dat er wellicht 
andere factoren meespeelden om 
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de releasedatum te verschuiven. Het is echter een heel 
leuke film met een grandioze cast. Helaas kreeg hij niet 
de kansen die hij verdiende ...

WAT KAN JE SPECIFIEK VERTELLEN OVER “MEN 
IN BLACK II”?
Ik vind het de minste van de drie films die ik geregis-
seerd heb. De studio liet een scenario maken zonder 
mijn inspraak, omdat de producent niet wou dat ik erbij 
betrokken werd. Toen ik het daarna te lezen kreeg, wist 
ik op voorhand dat het geen sterke film kon worden. 
Maar ze zetten me op één of andere manier klem. Er 
was al een releasedatum gepland en ze wilden zo snel 
mogelijk beginnen filmen. Ook al was ik ontevreden 
over de gang van zaken, toch besloot ik de vervolgfilm 
te draaien. Het werd een succes, maar niet zoals zijn 
voorganger. Logisch, want het is maar een matige film.

OM AF TE SLUITEN, WOU IK JE GRAAG DIT NOG 
VRAGEN: IN 2013 MAAKTE JE DE PILOOTAFLEVE-
RING VAN EEN GEPLANDE “BEVERLY HILLS COP”-
SERIE. DIE WERD ECHTER NOOIT UITGEZONDEN. 
KAN JE DAAR MEER OVER KWIJT?
Dat was een fantastische ervaring! Het klikte ontzet-
tend goed tussen Eddie Murphy en mezelf. Met als re-
sultaat dat het een zeer goede pilootaflevering werd. 
Spijtig genoeg ontstond er een politiek probleem 
tussen de directies van CBS en Paramount.  CBS zou 
de distributeur worden en kreeg bepaalde rechten 
over de serie. Men kwam echter niet overeen aan de 
onderhandelingstafel, met als gevolg dat het bij die 
ene aflevering bleef en de serie nooit werd ingeblikt. 
Jammer, want volgens mij zou dit zeer succesvol ge-
weest zijn.

BEDANKT VOOR DIT INTERESSANTE GESPREK!
Het was me een genoegen!
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Music Vanderheyden
@Geel Alpha High End

@Turnhout

Henri Dom
@ Antwerpen

Despert & Co
@ Schoten

Electro Ghys
@ Oud-Turnhout

Alpha High End
@Turnhout
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Have yourself a
merry little Christmas 

Music Vanderheyden
@Geel

Henri Dom
@ Antwerpen

Flowersngin
@’s Gravenwezel

Electro Ghys
@ Oud-Turnhout

Kleding Wilan
@Brasschaat

Seraphina’s
@Zoersel

Seraphina’s
@Zoersel

Despert & Co
@ Schoten
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De geschiedenis leerde ons dat kwalitatief 
onroerend goed de enige garantie is om je 
toekomst gevoelsmatig en financieel veilig te 
stellen. Een woning die bovendien het energie-
verbruik tot een minimum herleidt, is helemaal 
goud waard. Hieraan beantwoorden de 11 ap-
partementen en 6 halfopen woningen, deel uit-
makend van het gezellige en elegante woonerf 
Green Art Estates in het groene Kempense Lille. 
De vaste energiekosten van alle comfortabele 

wooneenheden zijn ongekend laag. Niet alleen 
door de standaard zonnepanelen, maar ook 
door de technische inventieve technieken als 
vloerverwarming geplaatst in anhydriet (30% 
meer rendement) en geologische boringen 
ten dienste van de warmtepompen van de 
laatst generatie, die enkel lage temperaturen 
moeten aanmaken voor de vloerverwarming. 
De EPC/EPB-waarde daalt onder 0, naar zelfs 
min 14. Alle wooneenheden zijn dus energie-
neutraal en het eventuele extra verbruik wordt 
gedekt door de zonnepanelen. Zo  zijn er quasi 
geen energiewoonkosten. Er is zelfs een eigen 
drinkwaterproductie voorzien, waardoor ook 
die kosten kunnen wegvallen. Peperduur gas 
is in dit project niet meer aangesloten. Met 
het overschot aan energie kun je met je fiets 
of elektrische auto zelfs gratis rijden. Zolang de 
regeling van toepassing is, betaal je hier ook 
tijdelijk geen KI-belasting.

De basis domotica van de elektrische installatie 
zorgt ervoor dat zowat alle toekomstige slim-
me toepassingen eenvoudig te implemente-
ren zijn. Nv ConSept combineert de kracht 
van de jarenlange ervaring met de knowhow 
van de toekomst. Zoals alle projecten van Nv 
ConSept, heeft ook Green Art Estates een sterke 
band met de omgeving. De woningen hebben 
hun  eigen privétuin en alle bewoners, ook die 
van de appartementen kunnen genieten van 
de gemeenschappelijke woonerftuin, die in al 
zijn rust uitnodigt tot gezellig sociaal contact. 
De gelijkvloerse appartementen hebben ook 
allemaal een groot terras en een beperkte 
privétuin. Met een grootwarenhuis aan de 
overkant van de straat en enkele restaurants 
op wandelafstand is de ligging ook op dit vlak 
zeer strategisch.

Wie van een villa of ruimere woning naar dit 
uitzonderlijk woonerf wil verhuizen, hoeft niet 
veel in te leveren op ruimte. Het kleinste appar-
tement heeft al een oppervlakte van 138 m². Dit 
is meer dan 40% groter dan de gemiddeld aan-
geboden appartementen. Het grootste is zelfs 
202 m². Alle appartementen hebben ook nog 
een extra berging. Er is dus volop ademruimte 
en plaats om je eigen meubilair of je zorgvuldig 
verworven, dierbare stukken een mooi plaatsje 
te geven.

Bovenop het energieneutrale karakter van de 
ruime en comfortabele wooneenheden komt 
de betaalbaarheid. Nv ConSept kan hier een 
halfopen BEN-eengezinswoning, inclusief 
grond en tuinhuis, aanbieden aan 426.411 euro, 
kant-en-klaar aan de ecologische bouwnormen 
voor 2050. (2625 euro/m² grond inbegrepen). 
Een BEN-appartement van 140 m², met de 

modernste technieken is op de schilderwer-
ken na instapklaar, kost 379.768 euro (2712 € /
m2 grondaandeel inbegrepen). Deze prijzen zijn 
echter wel onderhevig aan schommelingen, al 
naargelang de inflatie en de bouwkost.

De trouwe partners/toeleveranciers van Nv 
ConSept staan garant voor kwaliteit. Deze 
ontwikkelaar heeft ook een engagement om 
samen met de klanten ter plaatse bij elke leve-
rancier de beste keuze te maken in de toonzalen 
zelf (RG Tegels, Desco sanitair). Door deze bege-
leiding worden veel dure miskopen vermeden. 
Kandidaat-kopers worden steeds uitgenodigd 
om bij de bestaande klanten en realisaties te 
komen kijken naar de uitzonderlijke kwaliteit die 
aangeboden wordt in de realiteit.

Ondergronds zijn er 16 en bovengronds 8 par-
kings voor de bewoners en 4 voor eventuele 
gasten. Alle buitenparkings kunnen uitgerust 
worden met een laadpaal. Een buitenparking 
heb je al vanaf 15.000 euro.

Alle verkoop en info: 
Nv ConSept
Victor Frislei 1, 2970 s’ Gravenwezel/Schilde
03 646 06 47 / 0498 79 28 93
IMMO KWP

Met Green Art Estates presenteert Nv 
ConSept uit ‘s Gravenwezel een ultra-
modern nieuwbouwproject in Lille dat 
helemaal beantwoordt aan de kwali-
teits- en milieunormen van vandaag. 
Deze quasi energiekostenvrije en 
ruime woningen en appartementen 
imponeren ook met hun doordachte 
vormgeving en sfeervolle architectu-
rale uitstraling.

ENERGIENEUTRAAL  EN GEZELLIG WOONERF MET ALLE MODERNE TROEVEN

GREEN ART ESTATES BELICHAAMT 
WONEN VAN DE TOEKOMST
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Lien, wat zou je doen, mocht je 1 dag onzichtbaar 
zijn?
Gaan gluren bij de buren (lacht).

Wie waren je jeugdidolen?
The Spice Girls. Die hingen trouwens boven mijn bed.
En The Simpsons.

Heb je een fobie?
Donkere bossen.

Je bedoelt daarmee ‘s nachts rondlopen in een bos …
Ja, dat zou ik nooit doen.

Wat zou je kopen met je laatste 2 euro’s?
Een flesje water. Dan blijf je nog het langst in leven (lacht).

Wat is het slechtste cadeau dat je ooit hebt gekregen?
Het was een combinatie van cadeaus op kerstavond. 
Een boek “Ode aan de arbeid” met daarbij een wasmand 
(lacht). De twee personen wisten het niet van elkaar. Ik 
kreeg het toevallig samen, dus het was wel heel grappig 
toen ik de pakjes openmaakte. Die wasmand wordt nog 
steeds gebruikt, dus zo slecht was het eigenlijk niet. 

Wat heb je altijd in je frigo staan?
Gazpacho.

Wat is voor jou de ideale man?
Dat hij mijn steun en toeverlaat is.

Geloof je in reïncarnatie?
Nee. We proberen wel minder vlees te eten uit respect voor de dieren, 
maar niet omdat we geloven in reïncarnatie. Mensen die daarin geloven 
doen wellicht zelfs geen mier dood (lacht).

Aan welk schoolvak had je destijds een grote hekel?
Wiskunde. Dat is heel gemakkelijk om te antwoorden (lacht).

Wat is volgens jou de stomste uitvinding aller tijden?
Alles wat nutteloos is (lacht).

Welke film zou je herhaaldelijk opnieuw kunnen bekijken?
“E.T.”. Daarvan heb ik onlangs nog een liveversie gezien in De Singel (met 
het Brussels Philharmonic Orchestra). Ik ging er naartoe met mijn kinderen, 
dus dat was wel een heel speciale beleving. Nog steeds moet ik huilen 
op het einde.

Naar welke muziek ben je momenteel aan het luisteren?
Ik ben eigenlijk aan het grasduinen in soul, omdat ik wat meer te we-
ten wil komen over dat genre. In het voorjaar ga ik immers op tournee 
met Guy Swinnen en dat zal een soulproject worden. Momenteel zijn 
het dus vooral dergelijke nummers, maar ik heb verder een zeer brede 
muzieksmaak. 

Wat denk je van personen die je stomme vragen stellen?
Respect voor de job dat die mensen moeten doen (lacht). 

Loog je tijdens dit gesprek?
Nee, ik denk het niet.

Bedankt om hieraan deel te nemen, Lien!
Graag gedaan.

Alle informatie over de tournee met Guy Swinnen én zoveel meer, kan 
je terugvinden op volgende website: www.lienvandekelder.be of via 
@lien.vandekelder (voor alle actuele info).

De meeste lezers kennen Lien Van de Kelder 
als actrice in series als “Thuis”, “Zone Stad” 
en “Familie”, maar ze is daarnaast ook juris-
te. Tijdens de grote première van “Ritueel” 
(een film van haar partner Hans Herbots) 
in Antwerpen konden we de sympathie-
ke Lien strikken voor ons “What’s on your 
mind”-gesprek.
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LIEN VAN DE KELDER
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Op 24, 25 en 26 maart 2023 kan je in Trixxo 
Arena Hasselt terecht voor de 16de editie van 
Het Schlagerfestival. Op de affiche staan Willy 
Sommers, Christoff, Luc Steeno, Laura Lynn, 
Yves Segers, Die Schnappers (Yves Segers en 
Mathias Lens), Lisa del Bo én De Romeo’s. Het 
kruim van de Vlaamse showbizz krijgt ook nog 
het gezelschap van publiekslievelingen Sergio 
en Kürt Rogiers. De eerste zorgt voor het extra 
muzikale vuurwerk. De laatste neemt als gast-
heer opnieuw de presentaties voor zijn reke-
ning. Met nog één troefkaart achter de hand 
is hiermee de line-up bijna compleet. Dertien 
jaar na zijn laatste doortocht is de veelzijdige 
zanger-entertainer Sergio in maart 2023 op-
nieuw van de partij op Het Schlagerfestival. 
De goedlachse volksfiguur uit het Vlaams-
Brabantse Tielt-Winge weet als geen ander 
hoe je het publiek moet bespelen. Hij heeft 
dan ook al heel wat prestaties op zijn palmares 
staan: zijn Nederlandstalige debuut, het suc-
cesverhaal als frontman van Touch of Joy, en de 
solosingles ‘Ik ben de Sergio’, de voetbalhym-
ne ‘Allez Allez Allez’, de Songfestivalinzending 
‘Sister’ én zijn Vlaamse nummer 1-hit ‘Alleen bij 
jou’. Hiermee groeide hij de voorbije decennia 
uit tot een vaste muzikale waarde. Met Willy 
en Christoff is het zeker genieten van zowel 
de zon tot het bekende meisje Caroline. Aan 
sfeer zal er geen gebrek zijn, net zoals in de 

vorige edities. Voor Lisa Del Bo wordt het een 
wederzien na 10 jaar afwezigheid op dit lied-
jesfestijn met duizenden bezoekers. Lisa kijkt 
er natuurlijk naar uit. Ze is haar allereerste op-
treden op Het Schlagerfestival in Hasselt nog 
niet vergeten. Ze is immers geen schlagertype, 
maar ze heeft wel enkele leuke liedjes die ie-
dereen kan meezingen. 

Al deze artiesten treden overal in Vlaanderen 
op en plots staan ze op Het Schlagerfestival in 
Hasselt, waar de mensen lichtkransen dragen, 
hoedjes opzetten, heel luid meezingen en ook 
lange polonaises vormen. Dat geeft hen een 
echte vibe. Het is ook een heel mooi moment 
in het jaar. De enge winter is net voorbij en 
iedereen kijkt uit naar de lente én de zomer.  

OVERWELDIGEND GEVOEL
Sergio glimlacht spontaan als hij terugdenkt 
aan zijn vorige twee doortochten op Het 
Schlagerfestival. “Toen ik de eerste keer op 
het podium stond, met een liveorkest en een 
immense mensenzee voor mij, was het toch 
eventjes schrikken. Ik ben toen echt uit mijn 
pijp moeten komen, maar het was toen al een 
ongelooflijke ervaring. Drie jaar later had ik 
opnieuw datzelfde, overweldigende gevoel. 
De groeiende publieke belangstelling, maar 
vooral ook het enthousiasme van het publiek, 

zowel op het podium als in de zaal, is echt iets 
speciaals. Je moet het meemaken om het te 
kunnen begrijpen. Ik kijk er nu al naar uit om er 
volgend jaar weer bij te zijn. Of ik ook iets van 
Hazes ga zingen? Dat zou kunnen. We hebben 
nog genoeg tijd om de liedjes uit mijn reper-
toire te selecteren.”

GLITTER & GLAMOUR
Naast Sergio is Kürt Rogiers als gastheer ook 
weer van de partij. “Het thema volgend jaar is 
‘glitter en glamour’. Een glittervestje, een stijl-
vol pak of een glamoureuze jurk. Ik wed dat 
iedereen in zijn of haar kleerkast wel iets heeft 
hangen dat beantwoordt aan de omschrijving. 
De kans is groot dat ik, naast het aankondigen 
van de artiesten, weer op een verrassende 
wijze opduik in het publiek. Ja, dat zijn altijd 
bijzondere momenten. De mensen schrikken 
altijd als ik plots naast hen sta of zit, maar dat 
levert de meest enthousiaste reacties op. Ik ge-
niet daar volop van! En iedereen in de zaal kan 
meevolgen op de grote schermen. Machtig!”

HET SCHLAGERFESTIVAL:
GLITTER & GLAMOUR EDITIE 2023
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IMKC groeide uit de liefde voor hout van 
oprichter Korneel Crombez. Vier jaar ge-
leden maakte hij van zijn passie zijn be-
roep. In het atelier, het kloppend hart van 
IMKC, zorgen Korneel en zijn team met 
veel stielliefde zelf voor het maatwerk 
waarvoor ze bekend staan. “De klant is 
hier koning”, verzekert de zaakvoerder. 
“We maken alles op maat, volledig naar 
de wensen van de klant en aangepast aan 
zijn budget.”

Voor een interieur dat helemaal 
jouw eigen stempel draagt, is 
IMKC de geschikte partner. Je 
proeft er de pure liefde voor hout, 
het ambacht en de klantgericht-
heid om met zorgvuldig maat-
werk van jouw huis een echte 
thuis te maken.

IMKC VOOR EEN INTERIEUR 
HELEMAAL OP JOUW MAAT

Bij IMKC kun je terecht om je hele interieur naar je hand 
te zetten. De stijlvolle, praktische en ergonomische keu-
kens krijgen de kasten, toestellen, werkbladen en spoel-
bakken op jouw maat en in je favoriete houtsoorten en 
materialen, zodat je er ten volle, op een gezonde manier, 
van kunt genieten. Ook de badkamer wordt volledig aan 
je wensen en verlangens aangepast. Wil je een neutra-
le look die de tijd doorstaat, met een eigen, discrete 
touch? Of mag je badkamer meteen knallen en trendy 
zijn? Ook daar wordt met maatwerk voor gezorgd.

Met veel vakmanschap en stielliefde worden in het 
eigen atelier dressings, maatkasten, lades en trappen 
gemaakt. Het zorgvuldige maatwerk wordt ook vlekke-
loos geleverd en geplaatst door Korneel en zijn mede-
werkers. Heb je zelf geen inspiratie om je interieur vorm 
te geven, dan helpt interieurarchitect Lise je graag met 
een ontwerp, tot al je woonverlangens honderd procent 
zijn ingevuld.
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Wat zou je doen, mocht je 1 dag onzicht-
baar zijn?
Oei! Wel, als ze me dan toch niet zien, dan zou 
ik wellicht dingen doen die ik als “zichtbaar” 
persoon niet zou doen. Ik zou misschien eens 
in de schoenen willen staan van één of andere 
minister. Of waarom niet de premier. (lacht)

Wat heb je altijd in je frigo liggen?
Frisdranken en een fles champagne.

Wat trekt je aan in een vrouw?
Iemand met een knap figuur en mooie glim-
lach. Het uiterlijk vind ik uiteraard belangrijk, 
maar het karakter evenzeer. Gevoel voor hu-
mor hebben, scoort ook bij mij.

Wat zou je kopen met je laatste 2 euro’s?
Ik zou dat gewoon in de offerblok gaan stop-
pen. Wat kun je eigenlijk nog doen met 2 euro?!

Heb je een fobie?
Ja, ik heb enorm last van claustrofobie en hoog-
tevrees. Dat is al sinds mijn kindertijd. Voor een 
tv-programma moest ik jaren geleden eens 
boven op de VRT-toren gaan staan. Dat was 
geen aangename belevenis. Muurklimmen 
heb ik ook ervaren, maar zonder gunstig 

resultaat om mijn 
schrik te overwinnen.

Je bracht enkele 
jaren geleden al 
een boek uit over 
je leven, maar stel 
dat je later nog één 
uitbrengt, wat zou dan de titel zijn?
Dat zit er ook aan te komen. We hebben echter 
nog geen titel. Het boek zal gaan over wat we 
eigenlijk missen als je voor een beroep kiest in 
de showbizz. Dat je hier als artiest moet blijven 
vechten voor dat beetje erkenning. Het chau-
vinisme in België is bijzonder laag. In Frankrijk 
mag je een zanger zijn van 95 jaar, je blijft een 
icoon. Ook de oneerlijkheid, het blijven vech-
ten, … Voor elke nieuwe plaat moet men zich 
hier keer op keer bewijzen, net alsof men een 
beginner is. Ik vind dat wel een beetje jammer. 
Het volgend boek zal dus gedurfder zijn en 
eerder het ware verhaal achter de schermen 
vertellen.

Wat is jouw ultieme droom?
Ik zou heel graag eens hebben dat één of 
ander boek van mij zou verfilmd worden. Van 
een kleine jongen die vecht om er te komen 
met vallen en opstaan. Die de verkeerde men-
sen rond zich had, maar die uiteindelijk toch 
de juiste vond. En die dan toch na heel veel 
tegenslag een eerste hit maakt.

Wat is voor jou het grootste tijdverlies?
Hier staan wachten om mijn lied voor tv 
te brengen (lacht). Of voor een fotoshoot. 
Vergaderingen die te lang duren. Die mogen 
maximum 1 uur duren, want alles wat je daarna 
zegt, is vaak niet meer goed. 

Geloof je in reïncarnatie?
Ze hebben me dit nogal gevraagd. Ik zeg daar-
op: stel dat je hier al eens op de aardbol was 
of stel dat je zou terug komen in een andere 
wereld. Als je daar geen besef van hebt, dan 
heeft dat ook allemaal geen zin, hé.

Wat is de grootste roddel over jezelf die 
ooit verschenen is, maar die complete 
onzin was?
Dat sommigen denken dat ik een homo ben. 
Of dat ze dachten dat ik iemand met streken 

ben. Het is juist andersom. Of ik nu op café zit 
of ergens anders, ik zal me nooit laten opval-
len van “Heb je mij gezien?!” Ik heb ooit eens 
een artikel gelezen waarin stond dat Jo Vally 
met een Mercedes rijdt of een sportwagen. 
Hoeveel artiesten rijden daar nu niet mee?

Naar welke muziek ben je momenteel aan 
het luisteren?
Ik ben momenteel mezelf aan het beluisteren 
(lacht). Ik heb immers een heel pak nieuwe de-
mo’s binnengekregen en ik wil ze allemaal eens 
herbeluisteren. Om te zien of ze wel goed zijn 
voor mij. Ik moet dat enkele keren beluisteren 
om zeker te zijn van de kwaliteit.

Welke film zou je herhaaldelijk opnieuw 
kunnen bekijken?
Ik ben niet zo’n filmliefhebber, maar als ik 
dan moet kiezen, ga ik meestal voor een 
lekker spannende actiefilm met Stallone of 
Schwarzenegger. Een mooie natuurdocumen-
taire kan me ook boeien. Over Zuid-Afrika heb 
ik ooit eens een geweldige reportage gezien. 
Daarnaast heb ik me wel kapot gelachen met 
de reeks “Eigen Kweek”, vooral met het perso-
nage dat zo geweldig Engels sprak.

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
(lacht) Ik vind dat eigenlijk een keer iets anders. 
Ja, het zijn wel rare vragen, maar mij maakt het 
niet uit. Het moeten niet altijd die clichévragen 
zijn.

Loog je tijdens dit gesprek?
Nee, ik denk het toch niet.

Bedankt om hieraan deel te nemen, Jo!
Graag gedaan.

Meer info over Jo Vally kan je terugvinden op 
zijn website: www.jo-vally.be.
Met dank aan Ment TV

Afgelopen zomer wisten we ook de populaire Vlaamse 
zanger Jo Vally te overtuigen om onze “What’s on your 
mind”-vragen te beantwoorden. De artiest van hits als 
“Mooi is het leven”, “In een droom zag ik je staan” en “Aan 
alle vrouwen” staat in 2023 trouwens 45 jaar op de planken.
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WHAT’S ON YOUR MIND?

JO VALLY


