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ijdens m’n wekelijkse jogging, op een
z oa ls gewoon l ijk z eer gemoedel ijk
drafje, moest ik op het fietspad langs
de Lichtaartseweg in Herentals even de
berm in voor een fietser. Ik had de jongeman
al van ver zien aankomen. Hij mij niet,
want hij was verzonken in z’n smartphone.
Zelfs bij het passeren heeft hij me amper
opgemerkt. Had ik ‘boe!’ geroepen, dan was
hij van z’n fiets gevallen van het schrikken.
Verontrustend. Nooit waren we meer één met
ons mobieltje. De gsm als vijfde lichaamsdeel.
Typerend is het beeld van een rij jongelui
onderuitgezakt tegen gevels of in portaaltjes,
wachtend op de bus. Het zou nog sociaal en
gezellig kunnen zijn, mochten ze niet stuk
voor stuk bijna in hun schermpje van hun
smartphone zitten, haast fysiek verbonden met
het internet. Deze intense symbiose tussen
mens en apparaat is trouwens niet gebonden
aan leeftijd, ras of stand. Hoe vaak hebben
we op de trein of in een andere openbare
ruimte al moeten meeluisteren naar banale
telefoongesprekken? Of naar de typische
vergadertaal van een online meeting? We
vernemen dan tot vervelens toe dat de man
of vrouw naast ons ‘het zal meenemen’, ‘snel
probeert te landen’ of ‘asap zal antwoorden’.

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

EÉN MET ONS MOBIELTJE

CO LU M N

BELLO

Een heel neurotisch aandoend beeld is dat
van de man in maatpak in zijn BMW die
aan het stuur zit te tateren, zonder dat er
iemand naast hem zit. Bluetooth, jawel.
Maar het ziet er zo bevreemdend uit. Iets
gemoedelijker is het beeld van de zwarte
vrouw met waggelende pas, luid roepend
en schaterend in haar mobieltje. Maar de
door zijn apparaatje opgeslorpte mens
heeft iets stuitends eenzelvig, met wie hij
ook connectie heeft via zijn telefoon. Hij
heeft en zoekt geen contact met zijn directe
omgeving. Zijn zintuigen staan niet open.
Hij voelt het leven rondom hem niet. Hij ziet
geen meiklokje, hoort geen lijster zingen
of mist het huppelende roodborstje op de
vensterbank. Hij verkijkt de kans op een
steelse uitwisseling van blikken, laat staan
op een toffe babbel met een onbekende.
Het zijn nochtans de dingen die onze dag
kleuren. De ‘sense of place’, de band met je
omgeving, is onontbeerlijk om je ergens thuis
te voelen. Wie wil er leven in de wereld van
ontheemden, van mentale vluchtelingen
met een smartphone in de hand?
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DE SATIRE VAN VOLODYMYR ZELENSKY
Hoewel dat een paar jaar geleden nog
anders was, zijn er anno 2022 nog
weinig mensen op aarde die de joodse naam Volodymyr Zelensky niet kennen. Wie een béétje op de hoogte blijft
van de internationale politiek, weet
natuurlijk al heel lang wie de president
van Oekraïne is en wie terloops geïnteresseerd is, heeft dat waarschijnlijk
ontdekt nadat bleek dat de toenmalige
Amerikaanse president Donald Trump
hem tijdens een telefoongesprek had
gezegd dat hij welkom was in het Witte
Huis én dat de Amerikaanse regering
honderden miljoenen aan militaire
steun zou deblokkeren als Zelensky
hem zou helpen bij een aantal zeer
vergezochte onderzoeken tegen de
familie Biden – de fameuze ‘quid pro
quo’ die aanleiding gaf aan de poging
tot ‘impeachment’ (een soort afzettingsprocedure) van het Republikeinse
opperhoofd.
Ondertussen kent iedereen Zelensky als oorlogspresident en held, als politiek, diplomatiek en tactisch zwaargewicht, en als… een
voormalige komiek. Dat hij ook de zoon is
van een professor cybernetica en een ingenieur, dat zijn grootvader streed in het Rode
Leger en dat hij zelf ook acteerde in Russische
films, wordt niet zozeer verzwegen als lichtjes
gemakzuchtig weinig vermeld. Wij bekeken
de drie seizoenen van Sluha Narodu, in het
Engels bekend als Servant of the People (de
serie waardoor Zelensky in Oekraïne een

Volodymyr Zelensky © president.gov.ua

absolute beroemdheid werd) en
kwamen tot de conclusie dat het
staatshoofd niet kan gereduceerd
worden tot simpele komiek. Zijn serie, die ook door hem geproduceerd
werd, was een satirische kritiek op de
politieke verhoudingen in zijn regio
die naast een absolute topper als Veep
kan geplaatst worden. Te bekijken op
Netflix, of tenminste als je inlogt met
een VPN.

Volodymyr Zelensky © president.gov.ua
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WAAROVER HET EIGENLIJK GAAT

Vervolgens leren we Zelensky kennen
als de bescheiden geschiedenisleraar
Vassily Goloborodko, die in het geheim
door een van zijn studenten met de
gsm-camera wordt opgenomen terwijl hij van leer trekt tegen de corruptie
bij de overheid. Het filmpje gaat al snel
viraal en dus beslissen Goloborodko’s
studenten om de registratiekosten die
nodig zijn om hun leraar op het presidentiële stembiljet te krijgen te crowdfunden – met algehele verwarring bij
de oligarchen tot gevolg.

Servant of the People opent met drie
oligarchen die zoveel macht hebben
dat ze normaal gemakkelijk van achter
de schermen de Oekraïense president
kunnen kiezen. Deze keer besluiten ze
om alles wat spannender te maken:
elk van hen zal een andere kandidaat
kiezen en daarop inzetten. Op die
manier winnen ze altijd, ongeacht wie
het land uiteindelijk krijgt te besturen.

Ongelukspresident Goloborodko
mag dan klein en naïef zijn, hij is niet
in staat de onzin te herhalen uit de
scripts die hij aangereikt krijgt. Hij
weet niet precies hoe de regering
werkt, maar hij weet wat goed is. Om
een kabinet te kiezen, ondervraagt
hij een reeks ambtszoekers, maar
het duurt niet lang voor hij begrijpt
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dat het aartsmoeilijk zal worden om een gekwalificeerde
Oekraïner te vinden.

Sluha Narodu, / “servant of the People“ seizoen 1

‘Als hij eerlijk is, is hij een dwaas; als hij slim is, is hij een dief,’ krijgen we te horen. Wanhopig verzamelt de kersverse president
een kabinet dat bestaat uit de buitenbeentjes die hij als kind
ontmoette toen ze samen grappen uithaalden op het zomerkamp van de Jonge Leninisten. Dat zomerkamp vormt overigens
een doorlopende rode (what’s in a word?) draad in de serie,
die van 2015 tot 2019 liep – ongeveer tot Zelensky president
werd, dus.
In elke aflevering moeten de inventieve excentriekelingen van
het Jonge Leninistische Zomerkamp (daadwerkelijk gespeeld
door acteurs uit Zelensky’s oude komediegezelschap) omkoping, chantage en intimidatie ontwijken. Tegelijkertijd proberen
ze een deel van de nationale rijkdom die in handen was gekomen van de oligarchen terug te vorderen.
Nadat twee lange en elegante vrouwen van het Internationaal
Monetair Fonds binnen komen wandelen, verandert de komische stijl van de serie merkelijk . Servant of the People vertrouwt
normaal gesproken op verbale humor en sardonische reacties,
maar de confrontatie met de twee dames ontaardt in een achtervolging die meer aan de iconische zwart-witfilmpjes van
Keystone Cops, Buster Keaton of Charlie Chaplin doet denken
en waarbij Goloborodko achter pilaren en palmbomen duikt
om aan de onverbiddelijke schuldeisers te kunnen ontkomen.
Uiteindelijk begrijpt president Goloborodko dat er geen weg
om het IMF heen is en dat hij de schulden van zijn land zal
moeten betalen als hij Oekraïne wilt neerzetten als eerbare en
gerespecteerde natie.
Wie de reeks volgt, zal wellicht verbaasd zijn over hoe sterk
Zelensky als échte president een weerspiegeling is van
Goloborodko. Net als Goloborodko, is Zelensky glibberig gebleven. Hij zal misschien niet voor eeuwig uit de klauwen van
Russische moordcommando’s kunnen blijven, maar dankzij een
uitgekiend netwerk van spionnen en informanten, is hij er al
in geslaagd om langer levend te blijven dan eender wie dat
ooit voor mogelijk had kunnen houden. Net als Goloborodko

heeft hij beseft hoe belangrijk een bezuinigingsakkoord met het IMF is tot de
banken elke cent hebben terugverdiend die ze hiervoor aan oplichters hebben
geleend. Net als Goloborodko laat Zelensky zich omringen door mede-acteurs,
filmmakers, komieken en vrienden, en net als Goloborodko geeft hij hen enorm
veel vertrouwen. Een van hen schrijft zelfs zijn speeches. Net als Goloborodko
haspelt hij die met veel overtuiging af, met
een charisma en een overtuigingskracht die
we de laatste decennia zelden hebben gezien
in de westelijke wereld, met president Barack
Obama misschien als uitzondering.
Zelensky is geen geval van art imitating life,
Zelensky is een geval van life imitating art.
In een wereld waarin onze leiders geen al
te verregaande stappen durven te ondernemen, allemaal uit schrik voor de massavernietigingswapens die Rusland ter beschikking
heeft en uit pure angst voor een escalatie
naar een derde wereldoorlog toe, moeten we
paradoxaal genoeg tegelijkertijd hopen dat
Oekraïne lang genoeg stand houdt om een
afschrikkingsmiddel te vormen voor verdere
expansiewensen van een door de Sovjet-Unie
gevormde Poetin. Het is pure ironie, alsof onze
dagdagelijkse realiteit is omgevormd tot het
soort satire die Servant of the People zo groot
heeft gemaakt.

10 BELLO LIFEstyle magazine

BELLO

BOBCAT GOLDTHWAIT:

“SOMMIGEN
DENKEN DAT IK
DOOD BEN...”

De Amerikaan Bobcat Goldthwait is van vele markten thuis.
Hij is acteur, regisseur, scenarist en stand-upcomedian.
In de jaren ‘80 was hij te zien in drie delen van de “Police
Academy”-reeks als het geschifte, maar populaire personage Zed. Daarnaast voorzag hij verschillende tekenfilmpersonages van een stem (o.a. de Disney-film “Hercules”) en hij
is bovendien megapopulair in de States met zijn comedyshows. Last but not least maakte hij de laatste 15 jaar vooral
indruk als regisseur met de fijne films “God bless America”,
“The world’s greatest dad” en het Bigfoot-verhaal “Willow
Creek”. Tijd dus voor een uitvoerig carrièregesprek met de
sympathieke Bobcat.
IN BELGIË BEN JE VOORAL BEKEND OMWILLE VAN JE PERSONAGE ZED UIT DE
“POLICE ACADEMY”-FILMS. WAT KAN JE
JE NOG HERINNEREN VAN DIE PERIODE?
HEB JE ENKELE LEUKE ANEKDOTES?
Ik kan het me totaal niet meer herinneren
(lacht). Nee, ze waren heel leuk om te maken.
Toen ik de films deed was ik een prille twintiger. Mocht ik geweten hebben dat die films nu
nog steeds ter sprake zouden komen, had ik
ongetwijfeld harder mijn best gedaan bij mijn
vertolking.

JOUW ROL WAS GRANDIOOS. BETER
DOEN WAS WELLICHT ONMOGELIJK.
(lacht uitbundig) Misschien, maar ik zou dan
gevraagd hebben om me betere dialogen te
geven in plaats van me vooral gekke geluiden
te laten maken.

IN DIE PERIODE
DACHTEN WE DAT
DIT JE ÉCHTE STEM
WAS …
Ja, ik weet het. Veel
mensen waren van
die mening. En er zijn
er ook die denken dat
ik dood ben, omdat
er een tijd geleden
op het internet diverse geruchten de
ronde deden. Maar ik voel me nu veel beter
hoor (lacht).

waardoor mensen dachten dat ik ernstig ziek
was. Ik was enkel diepbedroefd.

KAN JE EEN REDEN GEVEN WAAROM DIT
GERUCHT DE RONDE DEED? WAS JE DIE
PERIODE MISSCHIEN ZIEK?

JE WAS TE ZIEN IN “POLICE ACADEMY 2,
3 EN 4”. WAAROM GING JE NIET VERDER
TOT NUMMER 7?

(lacht) Nee, maar ik was enorm vermagerd,

Wel, ik vond het scenario voor “Police Academy
5” op z’n zachtst uitgedrukt niet kwalitatief genoeg (lacht). Nee, dat is niet de grootste reden.
Op dat moment had ik het gewoon te druk met
andere dingen en steeds dezelfde rol spelen
vind ik trouwens ook minder bevredigend.

ER IS IN HOLLYWOOD NOG STEEDS SPRAKE VAN EEN MOGELIJK VERVOLG OF EEN
REBOOT. ZOU JE EEN ROL AANVAARDEN,
MOCHT JE DE KANS KRIJGEN?

Police Academy
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Als ze me vragen, dan zou ik wellicht een soort
cameo doen. Ze kunnen me dan misschien vermoorden, zoals ze deden met Johnny Depp in
de filmversie van “21 Jump Street”. Iemand kan
me bijvoorbeeld van een rots duwen (lacht).
Zoals je merkt, zie ik er nu ook totaal verschillend uit. Ze zouden heel wat aanpassingswerk
hebben en mij om te beginnen een pruik moeten geven. Een hele karwei, als je het mij vraagt.

BELLO

Police Academy

IN 1987 VERTOLKTE JE DE SIDEKICK VAN
WHOOPI GOLDBERG IN DE ACTIEKOMEDIE “BURGLAR”.
Klopt, en het is eigenlijk grappig dat je
“Police Academy” daarnet vernoemde, want
het is onrechtstreeks door Whoopi dat ik de
rol in “Police Academy 2” kreeg. Ik speelde
een rol in haar show in een comedy club en
iedereen die belangrijk was in Hollywood,
kwam kijken. Ze beleefde op dat moment
immers haar doorbraak als actrice. De producers waren overtuigd van mijn talent
en vroegen me voor het Zed-personage.
Whoopi is steeds een vriendin gebleven. Om
terug te komen op “Burglar”; achteraf gezien
wist ik eerlijk gezegd totaal niet waarover de
film ging (lacht).

JA, DIE FILM FLOPTE IN DE BIOSCOPEN,
EN WERD ACHTERAF EEN KLEINE HIT OP
VIDEO …
Inderdaad. Misschien terecht dat het geen
hit werd.

DAN WAS ER “SCROOGED”.
Ja, met Bill Murray. Volgens mij is hij één van
de grappigste mensen die er rondlopen.
Zijn broer Joel is trouwens ook te zien in
“Scrooged”. Ik ontmoette hem tijdens de opnames van “One crazy summer” (uit 1986) en
we bleven vrienden. Hij speelde in 2011 een
grote rol in mijn film “God bless America”.
Joel vertelde me dat hij Bill zou bellen ter
voorbereiding op zijn rol. Een maand later
belde Bill zijn broer terug met advies, maar
de opnames van de film waren net ingeblikt
(lacht). “Ja, wat wil je”, zei hij tegen Bill. “Het
is een Bobcat Goldthwait-film.”
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Burglar
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JE DEED OOK HEEL WAT STEMMENWERK GEDURENDE JOUW CARRIÈRE,
ZOWEL VOOR ANIMATIE ALS VOOR RECLAMESPOTS. HOU JE VAN DIT SOORT
OPDRACHTEN OF ZIE JE HET GEWOON
ALS EEN JOB?
Soms is dat een leuke afwisseling, zeker bij een
film als “Hercules”. We mochten van Disney improviseren bij het inspreken van de dialogen,
zodat dit uiterst aangenaam werken was. Een
ander voordeel is dat je bij stemmenwerk geen
deftige kleren hoeft aan te doen. En dat kan ik
alleen maar toejuichen (lacht).

NAAR VERLUIDT WAS JE EEN GOEDE
VRIEND VAN NIRVANA-ZANGER KURT
COBAIN. WAT IS DAAR VAN WAAR?
Het is niet dat we beste vrienden waren, maar
ik leerde Kurt destijds kennen, omdat hij blijkbaar fan was van mijn werk in het stand-upcomedywereldje. Voordat Nirvana zijn absolute
doorbraak kende in 1991, interviewde hij me
voor een radiostation dat gerund werd door
studenten. Blijkbaar was het zijn droom mij
te ontmoeten. Tijdens hun laatste tournee
door de VS, verzorgde ik telkenmale het
voorprogramma.

DOE JE NOG STEEDS STAND-UPCOMEDY? BRENG
JE DAN EEN VASTE SHOW OF WIJZIG JE DIE
VOORTDUREND?
Ja hoor! Het programma wordt voortdurend aangepast,
omdat mijn vast publiek dit ook van mij verlangt. Uiteraard
blijf ik trouw aan mijn vast concept, met hier en daar wat
wijzigingen.

KLOPT HET DAT JE GESTOPT BENT ALS ACTEUR? OF
IS DIT OOK EEN GERUCHT DAT UIT ZIJN CONTEXT
GERUKT IS?
Ik ben gestopt op hetzelfde moment als toen ze gestopt
zijn mij te vragen als acteur. Dat is wat ik steeds verkondig.
Ja, eigenlijk acteer ik niet meer. Ze hebben me nog rollen
aangeboden of voorstellen gedaan om auditie te doen voor
personages in grote films, maar het interesseert me allemaal
niet meer. Je mag de job van acteur niet onderschatten en
ik vind van mezelf trouwens dat ik niet zo goed presteer.
Momenteel geniet ik ervan om scenario’s te schrijven en
films te regisseren.

JE BENT EEN ZEER GOED KOMISCH ACTEUR EN VAAK
KOMT HET VOOR DAT KOMIEKEN GOEDE SERIEUZE
ROLLEN KUNNEN SPELEN. HEB JE NOOIT AAN EEN
CARRIÈRESWITCH GEDACHT?
Nee, mijn volledige focus gaat nu naar het werken achter de
camera. Daar kan je bovendien anoniem zijn. Want eerlijk gezegd hou ik er niet zo van om in mijn vrije tijd plots herkend
te worden. Ik ben gesteld op mijn privacy.

IN “THE WORLD’S GREATEST DAD” ZETTE ROBIN
WILLIAMS EEN TOTAAL VERRASSENDE, INGETOGEN VERTOLKING NEER. WAS JIJ DAARVOOR
VERANTWOORDELIJK?
Ik denk het (lacht). Robin deed heel wat uiteenlopende films
tijdens zijn carrière. Vaak zagen we hem als komisch acteur,
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en hier en daar koos hij voor serieuze rollen. In deze film speelde Robin zijn
rol inderdaad zeer sober. Robin beschouwde ik als mijn beste vriend en ik
vreesde aanvankelijk voor deze samenwerking. Mochten we problemen
gekend hebben tijdens de draaiperiode, dan kon dit onze vriendschap
op het spel hebben gezet. Gelukkig was het andersom en versterkte het
alleen maar onze band.

HOE KON JE ROBIN OVERTUIGEN OM DIE ROL TE SPELEN?
Als dank voor onze vriendschap was het eerst zijn bedoeling om een kleine
rol te spelen in mijn film. Toen hij het scenario gelezen had, was hij zodanig
enthousiast dat hij kost wat kost de hoofdrol wou spelen. Ik was in shock
toen hij het me liet weten. Maar uiteraard ging ik daarna snel akkoord (lacht).

OP DE EINDGENERIEK STAAT DE VERMELDING “FOR DAD”.
IS DIT EEN VERWIJZING NAAR JOUW VADER?
Inderdaad. Hij was al een tijd ziek en overleed vlak voor het einde van de
opnames. Ik denk niet dat ik een vervelend kind was, maar als je ouder
wordt, dan kijk je toch vaker terug naar vroeger. Dan stelde ik vast dat
ik mijn ouders bij momenten wellicht gek maakte met de fratsen die ik
uithaalde. Vandaar dat ik het logisch vond dat de film opgedragen werd
aan mijn vader.

JE VOLGENDE FILM WAS “GOD BLESS AMERICA”.
Ja, dat is een zeer gewelddadige film over “vriendelijkheid”. Het is een
soort roadtrip van twee seriemoordenaars die aanvankelijk een realityster
vermoorden en vervolgens mensen vermoorden die volgens hen brutaal
overkomen (lacht).

IN VERGELIJKING MET JE VORIGE FILMS, WAS JE VOLGENDE PRENT “WILLOW CREEK” IETS TOTAAL ANDERS.
Ja, net zoals mijn eerder genoemde films kreeg het een gelimiteerde bioscooprelease, maar bereikte het achteraf zijn publiek via festivals en de
digitale kanalen. “Willow Creek” is een zeer beangstigende found footage-film. Persoonlijk ben ik niet zozeer fan van dergelijke films, maar ik wou
er voor mezelf een soort uitdaging van maken om verschillend te zijn van
de rest. Tot hiertoe mag ik mezelf gelukkig prijzen dat ik geregeld een film
mag maken. Als filmmaker is het mijn bedoeling om niet telkens hetzelfde
genre te maken.

WAAROM KOOS JE VOOR HET BIGFOOT-VERHAAL?
EN GELOOF JE IN DE MYTHE?
Oh, reeds van in mijn kindertijd was ik in de ban van het Bigfoot-verhaal.
Zelfs voordat ik de beelden zag van Patterson en Gimlin (het enige grote
“bewijs” zou hun filmopname zijn uit 1967 nvdr), was ik geobsedeerd door
diverse foto’s die ze maakten van hun ontdekking. Dat inspireerde me dan
om deze “Willow Creek” te maken. Ik geloof uiteraard ook niet alles van
de cryptozoölogie, maar wél in Bigfoot. Enkele jaren geleden heb ik zelfs
1400 mijlen rondgereden doorheen Californië op zoek naar Bigfoot. Echt
waar! (lacht)

WAT MOGEN WE IN DE TOEKOMST NOG VAN
BOBCAT GOLDTHWAIT VERWACHTEN?
Ik blijf bezig met scenario’s schrijven. Momenteel ben ik bezig met het
filmen en monteren van een documentaire. Zoals je ziet, probeer ik dus van
alle markten thuis te zijn. Hopelijk kan ik dit blijven doen en denken de mensen niet dat ik al een tijdje dood ben. Zelfs als ik enkele kilo’s afval… (lacht)
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Foto’s: Bart Carteur/Warner Bros./Paramount/Magnolia Pictures/Dark Sky Films
Tekst: Bart Carteur

JE WIL DUS NIET IN HERHALING VALLEN.
Dat nu ook weer niet. Ik heb altijd gedaan wat mij interesseerde. Mocht
ik een carrière gewild hebben in de onafhankelijke cinema, dan zou ik
vermoedelijk vaak hetzelfde soort film gemaakt hebben. Dat is immers
winstgevend, omdat je na een tijdje een publiek opbouwt, dat precies
weet wat ze van jouw films moeten verwachten. Maar dat interesseert
me echter niet.
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DEKSEL IN ACCOYA HOUT GEEFT HACHICOOK
NOG ELEGANTE EN DUURZAME UPGRADE
ZOVEEL MEER DAN EEN GEWONE BBQ
Wat is er zaliger dan samen genieten
van een zomerse BBQ, begeleid door
het vrolijke getinkel van glazen en de
heerlijke geur van kruiden die je neus
prikkelt? Barbecueën krijgt een extra
dimensie met de Hachicook, een robuuste, achthoekige grill, geïnspireerd
op de Japanse kook- en levenskunst.
Met een mooi en stabiel deksel in inheems accoya hout zorgt ontwerper
Michel Albertz nog voor een esthetische én duurzame upgrade van deze
blikvanger in je tuin.
Met zijn stevig design en exclusieve uitstraling
maakt de Hachicook meteen indruk. “Het concept kiemde in familiale kring, uit de passie voor
outdoor cooking”, vertelt Michel. “Enthousiast
brainstormen en ontwerpen leidden tot deze
unieke achthoek. De eenvoud maakt het uiteindelijke concept zo sterk. Het rooster onderaan
zorgt voor convectie, waardoor we een goeie
verbranding krijgen. Het hout wordt tot heel
fijn as verbrand. Als alles afgekoeld is, gaat het
rooster eruit. Met handvleugel en blik maak je
het toestel weer klaar voor de dienst. Het is heel
gebruiksvriendelijk.”
De achthoekige bakplaat biedt plaats genoeg
om comfortabel voor grote gezelschappen te
grillen, terwijl het vuur sfeervol oplaait. Aan de
klassieke BBQ sta je meestal alleen te bakken.

ZALM OF ZALMFOREL TRAAG GEGAARD
OP CEDERHOUTENPLANKJES
Op de cederhoutenplankjes schikken wij wat citroenschijfjes en kruiden (bv tijm en rozemarijn,
maar kan ook perfect met dille ). Als het zalmfilets
of geen te dikke zalmhaasjes zijn zonder vel, dan
zou je ze meteen op de plankjes kunnen leggen.
Het garingsproces gaat dan heel traag en je krijgt
een gebakken/ gerookt stukje zalm. Indien het
een zalmfilet met vel is en zeker een zalmforel in
zijn geheel, dan gaan wij het eerst even aanbraden op de Teppanyakiplaat en dan verder traag
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Een sympathieke vriend komt je hooguit even
gezelschap houden tot zijn pintje leeg is. Maar
waar vuur flakkert, komen mensen spontaan
bij elkaar. De vlammen creëren verbinding. Dit
surplus aan sfeer en gezelligheid is een grote
meerwaarde.”Het ontwerp is geïnspireerd door
de teppanyaki en de naam verwijst naar Japans
optimisme. “Hachi staat voor 8, het geluksgetal in
Japan. Hachi betekent ook ‘meer en meer voorspoed naarmate de tijd verstrijkt’.” Het is een vlag
die zeker niet misstaat boven de lading van een
geslaagde, zomerse barbecue.
Michel en zijn team laten geen kans onbenut
op hun oogappel nog te verbeteren. Zo ontwikkelden ze recent het houten deksel verder. “We
vervingen het padoek hardhout door accoya. Dit
neemt geen water op en vervormt nauwelijks of
niet in pittige weersomstandigheden. Je kunt het
deksel zorgeloos buiten laten staan in weer en
wind. Je bent altijd verzekerd van een stabiele
plaat, die niet schommelt. En met het bijpassende houten onderstel maak je in een oogwenk
een handige bijzet- of party-tafel. “Accoya is inheems en wordt biologisch behandeld, zodat we
onze ecologische voetafdruk flink kleiner maken.

laten garen op de plankjes. Leg hem dan met
de velkant naar boven op de plankjes. Je legt de
cederhoutenplankjes op de Teppanyakiplaat niet
op de grill, zodat ze geen rechtstreeks contact
hebben met het vuur. Zo vatten ze geen vuur,
maar beginnen wel te te roken en soms lichtjes te
smeulen waardoor ze hun typische (rook)smaak
afgeven. Eens de vis op de plankjes is geschikt
gieten we er een scheutje olie over en we doen
er een snuif zeezout en wat peper uit de molen
op. En dat is alles. Veel puurder kan een gerecht
niet zijn en toch super lekker

Bovendien is het bijzonder mooi, zodat we ook
op esthetisch vlak voor een upgrade zorgen.”
Om een persoonlijke touch aan te brengen, ontwikkelde Michel ook deksels in plexi, die je naar
believen kunt bestickeren of inkleuren. Het logo
van je zaak of de kleuren van je favoriete team:
het kan allemaal.
De Hachicook kreeg er ook nog enkele handige
praktische tools bij. “Zo hebben we een vuurpook
met een haak om het rooster gemakkelijk uit het
toestel te halen. Je zet er de houtblokken mee op
hun plaats. Een voltreffer zijn ook de groentencompartimentjes, die voorkomen dat groentjes
of aardappeltjes in het vuur rollen.” Zoals het
eigen is aan een familiaal initiatief, wordt de
Hachicook met veel creatieve zorg gekoesterd
en verbeterd. Michel en zijn team zorgen niet alleen voor de ontwikkeling en verkoop, maar ook
voor een persoonlijke service. “Wij komen ook zelf
leveren, plaatsen en opstarten. Dat hoort ook bij
een exclusief product als dit.”
www.hachicook.com
Pietingbaan 58, 2160 Wommelgem
grillmaster@hachicook.com / +32 (0)478 483 043
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IS CRYPTOCURRENCY
NOG WEG TE DENKEN?
We zullen de vragen niet meteen allemaal
beantwoorden – we hebben immers nooit
gedacht of beweerd dat we de wijsheid in
pacht hebben – maar de Russische invasie
van de Oekraïne kan op heel wat verschillende vlakken als een test bekeken worden.
Een test om uit te wijzen of we hier in WestEuropa wel zo veilig zijn als velen van ons een
beetje zelfgenoegzaam dachten. Een test
om te kijken hoe ver je als dictatoriaal, totalitair regime kan gaan zonder dat iemand

Als je daadwerkelijk een onafhankelijke munt
wilt creëren, moet een van de allerbelangrijkste eigenschappen ervan altijd zijn dat haar
waarde effectief niet afhankelijk is van andere
factoren. Dat zijn de meeste muntwaarden
en beleggingen immers wel: wanneer een
heerschap als Poetin een ander land binnenvalt, reageert ook (een groot deel van) de
aandelenmarkt.

DE THEORIE BLIJKT NIET JUIST TE ZIJN…
OF NET TOCH WEL?
De theorie lijkt haast een logisch gevolg te
zijn van hoe cryptocurrency in elkaar zit, maar
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wezenlijke stappen tegen jou
wilt ondernemen. Een test rond
hoe sterk we nog steeds afhangen van fossiele brandstoffen,
alle praatjes rond het steunen van duurzame energie ten spijt… En zeker ook een
test om uit te zoeken of cryptocurrency
er ook in tijden van economisch onzekerheid in slaagt om te blijven wat ze hoort
te zijn: een gedecentraliseerde, digitale,
en moeilijk te vervalsen munteenheid.

helaas: de werkelijkheid is inmiddels uitgedraaid op een heel ander resultaat dan verwacht. Op 8 maart 2022 nam de bitcoin – nog
steeds de munteenheid die de beste indicatie
geeft van wat er met andere cryptovaluta’s
gaat gebeuren – een diepe duik naar 39.040
dollar, nadat ze in november 2021 nog 69.000
euro waard was.
Om te begrijpen wat er aan de hand is, moeten we uitleggen wat inflatie eigenlijk is. We
worden door politici immers vaak massaal om
de oren geslagen met dat woord, zonder dat
we begrijpen wat het eigenlijk betekent. De

uitleg is nochtans simpel: inflatie betekent dat
er een algemene stijging is van diensten en
producten, waardoor de munteenheid na een
tijdje dus ook minder waard wordt. Je kunt dan
voor 1 euro minder kopen dan vroeger.
Inflatie komt er meestal wanneer er te veel geld
is voor te weinig goederen. Dat gegeven doet
zich in heel wat landen voor tijdens periodes
waarin er (nochtans terecht) coronamaatregelen worden getroffen: de desbetreffende regeringen schrijven extra geld uit om getroffen
zaken, bedrijven, organisaties en zelfstandigen
in staat te stellen om hun werk verder te zetten,
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terwijl de interesten laag worden gehouden
om de mensen aan te moedigen om te lenen
(en lenen, beste vrienden, creëert altijd geld).
Als dan ook nog eens de aandelenmarkt stijgt,
wat de rijken altijd rijker maakt, begint er zich
een duidelijk probleem te vormen.
Coronamaatregelen en sancties allerhande
hebben ervoor gezorgd dat de goederen waar
we onze handen op wilden legden vaak niet
(meer) beschikbaar waren. Problemen met leveringen creëerden zo tegelijkertijd een grote
onvoldane vraag, waarbij veel mensen bereid
waren om meer van hun extra geld uit te geven dan ze normaliter wellicht zouden gedaan
hebben. In principe zou bitcoin daar immuun
voor moeten zijn omdat het maximum aantal
bitcoins dat ooit beschikbaar zal zijn beperkt
is tot 21 miljoen. Om tot dat aantal te komen,
moeten de nodige bitcoin ‘gemined’ worden
en momenteel is dat voor een slordige 19 miljoen bitcoin gebeurd. Tegen het jaar 2040 zou
het niet meer mogelijk zijn om nieuwe bitcoin
digitaal op te derven. Deze intrinsieke beperkte
beschikbaarheid van bitcoin zou er in principe
automatisch voor moeten zorgen dat bitcoin
niet (sterk) onderhavig is aan inflatie, maar…
Er zijn ook heel wat andere cryptocurrencies
op de markt. Van het goed lopende ethereum
en dogecoin tot NFT’s: bitcoin is niet de enige cryptocurrency op de virtuele markt en
dat zorgt er natuurlijk voor dat de verwachte
bescherming tegen inflatie die in principe
zou moeten samenhangen met een beperkte
beschikbaarheid grotendeels wegvalt. Die is
immers enkel optimaal als er niet voldoende
geld is om de gegeerde goederen te kunnen
kopen.
Het lijkt dus duidelijk dat ‘crypto’ in zijn opzet
heeft gefaald, maar – en dat is het aanvoelen
van deze journalist – daarmee heeft blockchain
als munteenheid voor banken en regeringen
misschien wel bewezen dat ze controleerbaarder of tenminste voorspelbaarder is dan wat we vroeger
dachten. Ze zou dan ook iets beter beheersbaarder
kunnen zijn dan voorheen vermoed en dat maakt
cryptocurrencies opeens weer interessanter voor investeerders die niet houden van willekeurige prijsschommelingen. We hebben het nog nergens gelezen, maar
als we de menselijke psychologie een beetje kennen,
durven we bijna te stellen dat de val van bitcoin omwille
van inflatie hem en andere cryptocurrencies misschien
wel levensvatbaarder maakt.
Tussen 2018 en het laatste kwartaal van 2020 is het aantal gebruikers van allerhande cryptocurrencies met zo’n
66 miljoen gestegen. Er zijn momenteel meer dan 5.000
cryptovaluta’s. De meeste daarvan willen nog steeds
gedecentraliseerd blijven, wat de financiële vrijheid
en geloofwaardigheid voor de gebruikers verhoogt,
en zelfs als die decentralisatie niet altijd absoluut
24 BELLO LIFEstyle magazine

BELLO

blijkt te zijn, lijkt crypto voor velen nog steeds
een beter alternatief te zijn dan traditionele
munteenheden.
Hoewel crypto geen intrinsieke waarde heeft,
kan ze gebruikt worden om goederen en diensten te kopen zonder dat er een derde partij
aan te pas komt; kan crypto nog steeds worden
vastgehaakt aan zaken als goud of olie; kunnen
gebruikers nog altijd anoniem blijven tijdens
transacties; en blijft de metafoor van bitcoin
als ‘digitaal goud’ voorlopig gedeeltelijk overeind. Meer en meer bedrijven en organisaties
lijken overstag te gaan en bovendien is crypto
een valabele optie gebleken voor mensen die
weinig toegang hebben tot formele financiële
diensten. Traditioneel bankieren is beperkt omdat men rekeningen moeten openen, documenten heeft om zichzelf te identificeren, beroep moet kunnen doen op bepaalde fondsen
en best dichtbij een kantoor van de eigen bank
woont. Omdat ook mensen zonder bankrekeningen via crypto een nieuw financieel model
kunnen hanteren dat op eender welke locatie
(met toegang tot het internet) toegankelijk is,
mét lagere transactiekosten en een snelle verwerkingstijd, is de kans klein dat crypto weg te
denken valt uit het dagelijkse leven.

BIDEN
In maart 2022 tekende president Joe Biden
een nieuwe ‘executive order’ over cryptocurrency waarin hij zijn federale diensten officieel aanmaande om een beleidsstrategie en
regelgeving uit te dokteren rond crypto. Dat zou het pad moeten effenen
naar de duidelijkheid die nodig is om
bitcoin en andere digitale activa toegankelijker te maken voor individuele
beleggers. Het kan meer stabiliteit betekenen voor langetermijnbeleggers.

Naast de erkenning van de huidige omvang en penetratie van de cryptomarkt,
suggereert de regering Biden ook dat
crypto een sleutelrol zou kunnen spelen in het uitbreiden van de toegang
tot financiële diensten in de toekomst.
Nu er ook meer dan 100 nationale
banken geïnteresseerd zijn, lijkt de
toekomst voor crypto verzekerd te zijn.
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Tekst: Dirk Vandereyken

In de eigen communicatie laat het
Witte Huis Weten de marktkapitalisatie op digitale activa de kaap van 3
biljoen dollar heeft overschreden, terwijl dat het 5 jaar geleden nog ‘maar’
om 14 miljard dollar ging. Ook staat
er te lezen dat ongeveer 16% van de
Amerikaanse consumenten (ruwweg
40 miljoen Amerikanen) heeft geïnvesteerd in crypto of er minstens gebruik
van maakt.
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SILENT WALLS GELUIDSPANELEN:
MAAK KOMAF MET GELUIDSHINDER

Geluidshinder de dag van vandaag
is een van de grootste oorzaken van
frustratie. Dit kan veel verschillende
oorzaken hebben. Denk maar aan het
drukker wordende auto- en vrachtverkeer, omgevingsgeluiden en andere
lawaaierige situaties.
Door hun breed gamma aan kwalitatieve producten heeft Silent Walls zowel
voor particulieren als voor professionals de gepaste oplossing.
DE STILLE KRACHT VAN SILENT WALLS:
HET ONESTOPSHOP PRINCIPE, WAARBIJ
DE KLANT ONTZORGD WORDT VAN ADVIES TOT REALISATIE!
Het familiaal gerund bedrijf heeft sinds de opstart al een hele weg afgelegd. In de beginjaren waren ze enkel verdeler en installateur van
geluidswerende producten, maar ondertussen
zijn ze uitgegroeid tot een bedrijf met een eigen development- en productieafdeling. Het
bedrijf is nog steeds exclusief verdeler van een
aantal toonaangevende merken, maar sinds
enige tijd wordt het merendeel van het gamma
op eigen bodem geproduceerd in hun huidige atelier in Kapellen. Dit was volgens Peter, de
zaakvoerder, noodzakelijk om 100% kwaliteit
en duurzaamheid te kunnen aanbieden. “Onze
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eigen producten worden bij ons in eigen atelier
op maat gemaakt, specifiek voor ieders project.
Het is belangrijk dat wij het proces van a tot z
opvolgen om zo een perfecte klantenservice
aan te kunnen bieden”, zegt Peter.
Het bedrijf is elk jaar blijven groeien.
Zelfstandige plaatsers werden vervangen
door plaatsers in dienst om zo een nog gerichtere service te kunnen bieden. Silent Walls is
een echt familiebedrijf waar werknemers zich

thuis voelen. “Hoewel iedereen zijn eigen taken
heeft binnen het bedrijf, vullen we elkaar alle-

“We hebben geluidswerende
oplossingen voor zowel de
particuliere rustzoeker als voor
professionele projecten.” - Peter
maal uitstekend aan. Elk idee wordt met elkaar
besproken, de mogelijkheden en uitvoering

BELLO

“Extreem duurzame
producten, met een
levensduur tot wel 35 jaar.”

ervan worden samen bekeken. Doorheen het
team loopt een constante en open communicatie en iedereen staat met elkaar in contact.
We zitten niet in een piramidesysteem met
de zaakvoerder bovenaan. We staan immers
allemaal op dezelfde werkvloer.”
Waarom zijn wij anders dan anderen op de
markt? Ten eerste hebben we een eigen productie- en plaatsingteam. Hierdoor kunnen
wij zeer streng controleren op de kwaliteit van
onze materialen. Wij plaatsen enkel producten
waarvan wij 100% zeker zijn dat deze tot het
gewenste resultaat leiden. Met onze zeer specifiek ontworpen en samengestelde producten

“Als je dus ergens graag woont
waar ‘enkel’ geluidsoverlast de
storende factor is, kunnen onze
geluidswerende oplossingen
uitkomst bieden.” – Peter
kunnen wij voor zowel particuliere rustzoekers
als professionele projecten de juiste oplossing
op maat aanbieden. In dit proces zijn we ook
zeer transparant: als er toch iets niet mogelijk
is, dan zeggen we dit ook. Het laatste wat we
willen, is half werk leveren. Ook de factor milieubewustheid speelt meer en meer een rol in
onze maatschappij. Hiertoe dragen wij graag
ons steentje bij. Al de producten zijn uiterst
duurzaam en hebben een levensduur tot wel
35 jaar. Naast geluidswerend zijn de schermen
van Silent Walls ook ecologisch. Begroeibare
panelen waarop plantengroei zich gemakkelijk
kan hechten hebben zo een luchtzuiverende
werking.
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Naast geluidspanelen voor buiten heeft Silent
Walls ook een uiteenlopend gamma aan binnenoplossingen, gaande van geluidsabsorberende binnenpanelen tot gehele geluidsabsorberende en/of geluidswerende constructies
om vervelende en/of transfergeluiden tegen
te gaan. Hoe onderscheidt Silent Walls zich?
Naast een aantal standaardproducten kan je bij
hen terecht voor een gehele binnenoplossing
op maat voor ieders project en voorkeuren.
Het bedrijf is de gedroomde partner voor particulieren met hinder van geluidsbronnen, zoals een zoemende warmtepomp, burenlawaai
of verkeer. Maar net zo goed voor bouwbedrijven, industrie, overheden, tuinaannemers of
sportclubs die schermen van honderden meters lang dienen op te trekken. Van groot tot
klein, binnen of buiten: alle projecten worden

met evenveel respect en zorg behandeld.
Iedereen heeft recht op rust!
Toekomstplannen? “Deze zijn er zeker”, zegt
Peter. “Tijdens de coronapandemie hebben
we zeker niet stilgezeten. In deze periode
hebben we nieuwe panelen ontwikkeld en
ook zeer veel fijne projecten kunnen realiseren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we uit onze
huidige werkplaats en productie gegroeid zijn.
Naast een verdere uitbreiding in het binnenland hebben we ook internationale ambities.
Nederland en Frankrijk behoren al zeker tot
de plannen en wie weet wat komt er nadien
nog bij.
www.silentwalls.be
f Silent Walls - Geluidsschermen
i Silent_walls
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MASK’ARA:
INTERVIEW MET
DE PITTIGE DIVA
ZSA ZSA LAMOR
Uitgeroepen tot beste spektakelrestaurant van België en al
19 jaar een begrip in het Antwerpse nachtleven: Mask’ara is
waarachtig the place to be, waar Zsa Zsa Lamor - de leading
lady van de showgroep Mask’ara - je welkom heet op haar
heel eigenzinnige manier. Heerlijk voor een vrijgezellenavond, verjaardag, bedrijfsuitje of gewoon een avond uit
met vrienden. Gelach en ambiance gegarandeerd. Wat krijg
je? Een spectaculaire show die zo uit Las Vegas ontsnapt is
en in Antwerpen wordt geserveerd met onbesneden humor, showacts waar Cher en Tina jaloers op kunnen zijn en
dat alles overgoten met een heerlijk sausje van Antwerps
dialect.
BELLO werd uitgenodigd om op een avond
deel uit te maken van Mask’ara. Na een gezellige avond met eten en een show met een grote
‘S’ mochten we leading lady Zsa Zsa Lamor interviewen. De glitters en pluimen vlogen nog
in het rond wanneer we aan tafel gingen zitten
met deze diva.

BELLO: WAT EEN SHOW HEBBEN JULLIE
OPGEZET, ZEG. JULLIE BRENGEN TWEE
SHOWS PER JAAR, MAAR VAN WAAR
BLIJF JE DIE INSPIRATIE HALEN EN HOELANG BEN JE AAN ZO’N SHOW BEZIG?
Zsa Zsa Lamor: “Als we een nieuwe show
starten, beginnen we al te denken aan de volgende, onze inspiratie komt via allerlei kanalen,
zoals Queens, YouTube, Instagram, America’s
Got Talent, enz….”
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BELLO: IN DE SHOW
STEL JE OOK ANDERE
LADIES VOOR, ZIJN DAT DE VASTE MEISJES VAN MASK’ARA?
Zsa Zsa Lamor: “Elke show bestaat uit vier
showqueens, maar in totaal telt ons team zeven meisjes, voor het geval er iemand vervangen moet worden. Onze vaste meisjes heten
Star, Sederginne, Skay Hentay, Macy Madisson,
Sally Monella en Mysty Moonlight. ”

BELLO: IS ER VEEL VRIENDSCHAP ONDER DE DRAG QUEENS OF ZIJN HET
EERDER RIVALEN ONDER ELKAAR?
Zsa Zsa Lamor: “Bij ons in de kleedkamer
is er vriendschap, maar daarbuiten is er
toch wel heel wat jaloezie en ook afgunst.
Ik herinner me nog steeds zeer goed de

begintijden, toen werd er achter mijn rug
om, gesproken van ‘wat gaat zij nu doen
in Borsbeek’, maar kijk, ondertussen zit ik
hier al 20 jaar en zijn wij nog de enige vaste
locatie in België. Tot grote spijt van wie het
benijdt.”

BELLO: ZSA ZSA LAMOR IS EEN ECHTE DIVA, GLAMOUR TEN TOP MET
EEN TIKKELTJE GEPEPERDE HUMOR.
HOE IS DEZE DIVA ONTSTAAN?
Zsa Zsa Lamor: “Diva Zsa Zsa Lamor is gegroeid met de jaren. Ik kan niet zeggen hoe
het komt dat ik zo grof en gepeperd ben, maar
kijk, de mensen slikken het. Als je naar Mask’ara
komt, dan moet je ook tegen een stootje
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kunnen. Het liefst van al doe ik mijn ‘conferences’, en die worden met de jaren pittiger en
grappiger.”

BELLO: HOE HEB JIJ JE ‘COMING OUT
OF THE CLOSET’ ERVAREN? HEB JE VAAK
VRIENDEN EN FAMILIE DIE NAAR DE
SHOWS KOMEN KIJKEN?
Zsa Zsa Lamor: “Ik heb een broer die acht
jaar jonger is dan ik. Ook hij is homoseksueel
en een Showqueen onder de naam ‘Vinyl
Dessertstorm’. Dertig jaar geleden hebben

dan gaat ze even tijdens de show zeggen “Stop,
i’ve made my decision, sashay away” dat is
voor mij toch een brug te ver. De Amerikaanse
deelnemers aan de show zijn ook echte dramaqueens. Persoonlijk heb ik drie favorieten:
Valentina, Aquaria en Cameron Michaels.”

BELLO: JE BENT AL REGELMATIG OP TELEVISIE GEWEEST, ZIJN DAAR NOG TOEKOMSTPLANNEN IN?

we samen beslist om thuis over onze geaardheid te vertellen. Helaas heeft onze vader dat
niet zo goed opgenomen. Hij was woedend,
echt buiten zijn zinnen. De volgende ochtend
was hij overleden. We hebben nooit de kans
gekregen om dit met onze vader uit te praten. Onze moeder heeft het wel aanvaard en
kwam zelfs regelmatig naar onze shows kijken.
Tot onze spijt hebben we haar 3,5 jaar geleden
ook moeten afgeven.”
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BELLO: TEGENWOORDIG ZIE JE STEEDS
MEER TRAVESTIESHOWS OP DE TELEVISIE. WAT VIND JE ZELF VAN BIJVOORBEELD RUPAUL’S DRAG RACE?
Zsa Zsa Lamor: “Eerlijk gezegd vind ik RuPaul
maar niks. Het is wel een slimme zakenvrouw
en ze is op het juiste moment met haar concept
bekend geworden, maar ze wordt geschminkt,
gekleed, krijgt 20 filters over haar smoel, heeft
450 takes nodig om één clip op te nemen en

Zsa Zsa Lamor: “Ik ben inderdaad al veel keer
op televisie geweest, maar die wens heb ik
vaarwel gezegd. België is niet klaar voor een
Showqueen. Een BV mag wel een pruik opzetten en dan is het lachen, maar een homo met
een pruik dat is een stapje te ver. By the way
zijn het ook steeds dezelfde smoelen die we op
de Vlaamse zenders zien. Tijd en ruimte maken
voor nieuwe gezichten dat kunnen ze niet, dus
‘Pot op met de Vlaamse televisie’.”

BELLO: WANNEER START DE NIEUWE
SHOW VAN MASK’ARA?
Zsa Zsa Lamor: “Onze show loopt tot de derde
week van september, de laatste week vieren we
’20 jaar Mask’ara’ met zo’n 840 genodigden over
vier dagen tijd. De nieuwe show start begin
oktober. Ik heet iedereen van harte welkom!”
Alle info: www.maskara.be
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DE 10 GEZONDSTE GROENTEN

We hebben er al over geschreven: als je gezond wilt eten,
vermijd je best zaken als rood vlees, bewerkt vlees, suikerrijke drankjes, burgers, macaroni en kaas, pizza en allerlei
andere dingen die je minuten gezond leven doen verliezen
– met hotdogs en hun 36 minuten minder gezond leven per
hot dog op kop. Het wordt echter een stuk moeilijker om een
ranglijst op te maken als je heel specifiek wilt zijn en bijvoorbeeld het verschil tussen een pizza met kaas en spinazie
van het ene merk wilt vergelijken met een gelijkaardige
Een richtlijn is duidelijk: eet gevarieerd, eet
veel groenten en kies dagelijks voor een
breed kleurenscala. De kleur zegt immers veel
over de voedingsstoffen en vitaminen die
een groente bevat, terwijl de intensiteit ervan
ons wat vertelt over hoeveel van die goede

pizza van een ander merk. Hetzelfde geldt voor een van de
gezondste dingen die we kunnen eten, namelijk groenten.
De ‘Health Nutritional Index’ (of ‘HENI’) spreekt immers enkel over ‘zetmeelrijke groenten’, de gezondere ‘gemengde
groenten’ en de gezondste ‘groenten zonder zetmeel’.
Daarom gingen we op zoek naar andere, op wetenschap
gebaseerde, feiten om een top 10 gezonde groenten op te
maken… die evenwel met een korreltje zout mag genomen
worden, zoals op het einde van dit artikel zal blijken.

eigenschappen erin zit. Heel wat groenten kan
je ook fermenteren, zoals Koreanen dat zo vaak
doen met hun kimchi. Dat proces behoudt
alle voedingsstoffen, maar voegt er interessante probiotische eigenschappen aan toe.
Hieronder enkele voorbeelden van groenten
die je met zekerheid heel wat gezondheidsvoordelen kunnen bieden.

1. SPINAZIE, BOERENKOOL,
ARAGULA, SNIJBIET EN ANDERE
DONKERE BLADGROENTEN
Donkere bladgroenten zitten vol met allerlei
antioxidanten, waaronder carotenoïden en
luteïne, en beschermen dus tegen schade
van vrije radicalen. Ze worden daardoor geassocieerd met een verlaagd risico op kanker,
terwijl een kopje spinazie (goed voor maar 7
kilocalorieën) doorgaans al genoeg is voor
16% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
vitamine A en 120% van de vitamine K die je
nodig hebt. Die laatste vitamine is overigens
essentieel voor de gezondheid, aangezien ze
de absorptie van calcium verbetert en zo voor
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sterkere botten zorgt. Spinazie is trouwens niet
alleen vezelrijk, ze bevat ook veel magnesium
en biedt zelfs 3 gram proteïnen per portie.
Boerenkool bevat buiten hoge concentraties
van bovenstaande vitaminen ook veel kalium,
calcium, koper, en vitamine B en C. Ze helpt
ook om de bloeddruk, de slechte cholesterol
en de suikerspiegel op een aanvaardbaar niveau te houden.
Ook snijbieten zijn caloriearm en rijk in vitaminen, mineralen en antioxidanten, terwijl ze
de oxidatieve stress van hoge suikerspiegels
in de longen weten te verminderen. Daardoor
kunnen ze de symptomen van type 2 diabetes
mitigeren.
Als je bloedverdunners neemt, is het evenwel
niet aangeraden om grote hoeveelheden bladgroenten te eten. Overigens is het bijna altijd
een goed idee om donkergroene bladgroenten te gebruiken bij de warme maaltijd, want
dat versterkt de calciumopname.
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2. WORTELEN
Wortelen vormen
vanzelfsprekend go ede
bronnen van
vitamine A en
(beta)caroteen.
Die wordt in het
lichaam eveneens omgezet naar vitamine A, wat het
immuunsysteem en de gezondheid van
de ogen verbetert. Ze bevatten ook veel
andere belangrijke voedingsstoffen, waaronder kalium, vitamine C en vitamine K. Tenslotte
wijzen allerhande studies uit dat ze wellicht het
risico op long- en darmkanker verminderen.

3. BROCCOLI EN BROCCOLISCHEUTEN
Een enkel kopje broccoli levert een slordige 77% van de dagelijks aanbevolen
hoeveelheid vitamine K en 90% van
de aangeraden hoeveelheid vitamine C. Reken ook op een goede hoeveelheid foliumzuur, mangaan en
kalium. Bovendien bevat broccoli
glucosinolaat en haar bijproduct
sulforafaan. Glucosinolaat is een
zwavelhoudende verbinding
die lijkt te beschermen tegen
kanker. Uit onderzoek bij dieren
is gebleken dat bepaalde chemische stoffen in broccoli (indolen
en isothiocyanaten) de ontwikkeling van kanker in verschillende
organen kunnen tegengaan.
Broccolischeuten blijken dan weer
het soort ontstekingen tegen te gaan die
onder andere tot hartziekten kunnen leiden.
Een goed team, dus.

4. KNOFLOOK

5. SPRUITJES

Waarom vampiers niet van knoflook houden, zullen we wellicht nooit weten, maar
mogelijk wordt die eigenschap aan hen
toebedeeld omdat mensen die aan porfyrie
lijden (waardoor ze zo gevoelig worden aan
zonlicht dat hun huid er erg bleek begint uit
te zien en hun tanden uit beginnen te steken
omdat de lippen en het tandvlees eroderen)
ook intolerant worden voor voedsel met een
hoge zwavelconcentratie… zoals knoflook.

Net als broccoli, zijn spruitjes een kruisbloemige groente en bevatten ze dus gelijkaardige stoffen. Ze dienen echter ook als bron
van kaempferol, een ontstekingsremmend
antioxidant dat bijzonder effectief kan zijn
bij het voorkomen van celschade. Ze zijn
vezelrijk, ondersteunen de gezondheid van
het hart, helpen bij het stabiel krijgen van
bloedsuikerspiegel en bevatten veel foliumzuur, magnesium, kalium, en vitamines (A, C,
en K).

Dat knoflook al duizenden jaren lang een
medicinale plant is, hoeft niet te verbazen:
zijn belangrijkste actieve ingrediënt is immers allicine, wat de bloedsuikerspiegel en
de hartgezondheid bevordert. Hij wordt
trouwens al sinds de zestiende eeuw terecht
gebruikt als een soort antibioticum.
In een studie die vorig jaar werd gepubliceerd
in vakblad Phytotherapy Research bleken
proefpersonen die 1.600 mg knoflookpoeder
per dag innamen significante verminderingen in buikvet en verlagingen in bloeddruk
en triglyceride niveaus te vertonen.
Toch een kanttekening: knoflook behoudt
zijn positieve eigenschappen het best als
je hem rauw eet. Koken vermindert dus de
effectiviteit. Misschien wat minder inzitten
met de geurtjes die daarna uit jouw mond
ontsnappen en een bezoekje
aan een van de Stinking
Rose-restaurants in de
Verenigde Staten
brengen?
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6. ZEEWIER, CHLORELLA EN
ANDERE ZEEGROENTEN
Zeewier is een heel interessante groente
en dat komt niet alleen omdat het veel vitaminen, mineralen en antioxidanten bevat,
maar ook omdat veel goeie stoffen die je erin
aantreft moeilijk te vinden zijn in andere voedingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld maar aan
jodium, dat helpt bij het gezond houden van
de schildklier, zolang je het in niet al te grote
dosissen inneemt.
Chlorella is dan weer een uiterst krachtige
chelator, wat betekent dat het zware metalen en andere giftige stoffen (zoals kwik) die
anders de lever zouden belasten kan binden
en verwijderen. Zo ontdekten onderzoekers
dat het maar liefst 40 procent van de zware
metalen in een testoplossing binnen zeven
dagen absorbeerde. Straf.
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7. GROENE ERWTEN
Hoewel erwten behoorlijk wat zetmeel bevatten, zijn ze een heel dankbare bron van vezels
(9 gram per portie), proteïne (ook 9 gram per
portie), saponinen (plantaardige verbindingen
die zouden kunnen beschermen tegen oxidatieve stress en kanker), vitamines A, C en K, en
bepaalde soorten vitamines B.

8. RODE BIET
Bieten zijn veelzijdige, caloriearme knolgewassen die vol vezels, foliumzuur en mangaan
zitten en bovendien rijk zijn aan alfo-liponzuur
(dat nuttig kan zijn om diabetes gerelateerde
zenuwaandoeningen mee te bevechten) en
nitraten (die door het lichaam worden omgezet naar stikstofmonoxide - een stof die kan
helpen om de bloedvaten te verwijden). Zowel
bieten als hun sap lijken ook het uithoudingsvermogen en sportprestaties ten goede te
komen.
Hmmm. Misschien had ondergetekende journalist een halve liter bietensap moeten drinken,
telkens voor hij de ring in stapte met zijn 22
centimeter grotere vechtkunstleraar.

9. ASPERGE
Buiten veel vitamine K, bevat asperge heel wat
selenium, thiamine, riboflavine en foliumzuur.
Die laatste stof kan tijdens de zwangerschap
onregelmatigheden in de neurale buis helpen
voorkomen, terwijl asperge ook in staat is om
oxidatieve stress te verminderen en schade aan
lever en nieren te vermijden.

10. ZOETE AARDAPPELEN
Reguliere aardappelen zijn nachtschadegroenten en dat is meestal slecht nieuws.
Aardappelen hebben een hoge glycemische
index en veroorzaken behoorlijk hoge pieken

HET ‘VUILE DOZIJN’
In de intro van dit artikel zeiden we al
dat je onze top 10 met een korreltje
zout moet nemen en dat heeft veel te
maken met het ‘Vuile Dozijn’. Dat is een
lijst die elk jaar wordt opgemaakt door
de ‘Environmental Working Group’, een
vzw die onder andere onderzoekt wat
er in ons drinkwater zit, hoe veilig genetisch gemodificeerde producten zijn,
of onze cosmetica niet giftig is, hoeveel
pesticiden er in ons voedsel zitten, enzovoort. Jammer genoeg is de EWG vooral
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een Amerikaanse organisatie en zijn de
conclusies niet altijd door te trekken naar
Europa en al zeker niet specifiek naar
België. Zo zijn sommige pesticiden die
ervoor zorgen dat aardbeien momenteel
de Dirty Dozen aanvoeren, gevolgd door
spinazie en boerenkool (toevallig twee
toppers binnen onze top 10), zelfs verboden binnen de Europese Unie.
Een ding is zeker: hoe duurzamer het
eten, hoe groter de kans dat het weinig
impact gaat hebben op het milieu en
hoe waarschijnlijker dat het gezond is.
Lokaal biologisch geteelde groenten
zouden in de meeste gevallen dus de
voorkeur moeten genieten, want we
weten ondertussen echt wel zeker dat
sommige groenten effectief pesticiden
bevatten die onze gezondheid zwaar
kunnen schaden. Alvast succes gewenst
met de zoektocht!

Tekst: Dirk Vandereyken

in de bloedsuikerspiegel, maar zoete
aardappelen zijn eigenlijk vezelrijke
wortelgroenten met een veel lagere GI.
Een enkele zoete aardappel zorgt voor
meer vitamine A dan we nodig hebben,
25% van de hoeveelheid vitamine C en
B6 die wordt aangeraden en 12% van
onze kaliumbehoefte.
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ASBL PRESENTEERT WINSOL-KWALITEIT IN DE KEMPEN

PERGOLA’S ALS PARADEPAARDJE
VAN BUITENLEVEN
ASBL geeft al 30 jaar een kwaliteitsvolle boost aan het buitenleven vanuit Lint. Sinds kort zijn de topproducten
van deze specialist in terrasoverkappingen en zonweringen van Winsol ook te bewonderen in een inspirerende showroom in Geel. Daar geniet je uiteraard ook van de gekende vlekkeloze service.
Als premiumpartner van het kwaliteitsmerk Winsol, een begrip in outdoor
living, is ASBL al enkele decennia een
gereputeerd specialist in buitenschrĳnwerk. De producten van Winsol worden
er gekoppeld aan een vlekkeloze service.
“Die is gebaseerd op vakmanschap in eigen beheer én heldere communicatie”,
aldus Steve Van den Broeck, die deze
rma twee jaar geleden overnam en de
showroom in Lint helemaal vernieuwde.
“We houden onze klanten voortdurend
op de hoogte van de stand van zaken en
ĳn er om mogelĳke problemen o snel
mogelĳk op te lossen. elangrĳk is dat
we alles in eigen beheer doen, met een
eigen planner en eigen ervaren plaatsers,
zonder onderaannemers.”
p twee jaar tĳd wist Steve ondanks de
corona, nog een extra boost te geven
aan ĳn aak. e coronaperiode orgde
naast de restricties, ook voor een herwaardering van het buitenleven waarvan wĳ
de vruchten konden plukken. We namen
extra plaatsers in dienst. Momenteel werken we met een team van in totaal twaalf
mensen. aar om mĳn goed opgeleide
mensen ook op langere termĳn werk ekerheid te bieden, zochten we naar uitbreiding. ĳn oog viel op een strategisch
gelegen pand in Winkelom in Geel, goed
bereikbaar langs de autostrade.”

Daar rees al snel de nieuwe showroom
van ASBL op. De Kempense klanten maken er kennis met de producten van Winsol. “Deze leverancier, marktleider in de
sector van outdoor living staat al 140 jaar
garant voor topkwaliteit en blĳ t actueel
met innovatieve en duurzame ontwikkelingen. et paradepaardje ĳn de pergola s die volledig aanpasbaar ĳn aan
elke speci eke behoe te. e behoeden je
slim en stĳlvol voor wind regen en elle
on om het hele jaar door van het buitenleven te genieten. Als bevoorrechte
partner van Winsol genieten wĳ van snelle leveringstermĳnen odat je outdoor
dromen snel kunnen uitkomen. Hou zeker onze acties op pergola’s in de gaten!”

Scan onze QR-code en neem alvast een kijkje op onze website,
of breng een bezoekje aan één van onze showrooms in Lint
of in Geel!
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VAKWERK IN HET KLEERMAKERSATELIER, VERRASSENDE HAPJES
EN DRANKJES IN DE BAR.

SAMIN BUNDELT TWEE
PASSIES ONDER ÉÉN DAK
Langs de Diestseweg zorgt Sonia Rahminy letterlijk en figuurlijk voor
kleur en smaak in het hartje van Geel. In een fleurig decor, gedomineerd
door roze, serveert ze lekkere smoothies, juices en Perzische specialiteiten, terwijl in het atelier op de eerste verdieping vakkundig en met
veel stielliefde kleren worden versteld.
Smoothie- en juicebar Samin, vlakbij de Grote
Markt van Geel, wordt ontdekt door steeds meer
liefhebbers van een pittig drankje of gebakje
dat net iets anders smaakt dan de vertrouwde
Belgische bereidingen. “We hebben al veel

vaste klanten”, glundert Sonia, als kind gevlucht
uit Afghanistan, gestudeerd in Nederland en getrouwd in België. “Ze worden vooral verleid door
onze lekkere koffie en de Perzische thee. Ook
onze Russische gebakjes en ontbijten vallen in
de smaak. Bij de jongere klanten is de Red Velvet
populair. Ze komen hier ook vaak fotootjes maken voor hun Instagram- of Facebookpagina.” Het
fleurige interieur vol goud, grasgroen en vooral
roze is dan ook een frisse aanwinst voor de stad.
“Roze is de kleur van de Engelse high tea, die wij
ook serveren”, zegt Sonia. “Bovendien is roze mijn
lievelingskleur. Ik hoor van veel klanten dat we
in Geel een leemte vulden met onze frisse toets
en onbekende smaken. Dit is een plaats om te
ontdekken en te proeven van andere culturen.”
De bar van Sonia is ook een gezellige en smakelijke meerwaarde voor de klanten van de
Kleermaker Samin, die op de bovenverdieping
gevestigd is. Samin, de zaak van Sonia’s echtgenoot, is een gevestigde waarde in zowel het
winkelcentrum van Herentals als dat van Geel.
Je kunt er terecht voor vakkundig herstel- en
maatwerk. Een broek verbreden of versmallen,
mouwen verkorten of verlengen, een nieuwe
ritssluiting of voering inzetten... Samin doet het
discreet, kwaliteitsvol en snel, zodat je nog veel
langer kunt genieten van je favoriete kledingstukken in leder, bont, leder, daim, suède... Hij is
ook specialist in gordijnen en kleding op maat.
Om je interieur een smaakvolle touch te geven
of je helemaal perfect te voelen in je avondjurk
of maatpak. Samin heeft al meer dan dertig jaar
ervaring in het vak. Dat combineert hij met heel
veel stielliefde. “Dit is al sinds mijn kindertijd, zeg
maar vanaf ik 9 was, mijn hobby” verzekert hij.
Kleermaker en smoothie- en juicebar Samin bundelt dus twee passies onder één dak.
Diestseweg 4 in Geel en Bovenrij 71 in
Herentals, 0487 55 78 98, www.samin.be
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MARGA SCHEIDE: “PLOTS KREGEN WIJ HET

LABEL “SEXY” OPGEKLEEFD.”

In de periode 1978-1980 scoorde de
Nederlandse popgroep Luv’ in Europa
diverse grote hits, met uitschieters als
“You’re the greatest lover”, “Trojan
Horse”, “U.O.Me” en “Casanova”. Na
het vertrek van Patty Brard in het najaar van 1980, kreeg de groep diverse
bezettingen. Twee jaar geleden hield
Luv’ het definitief voor bekeken. We
hadden in De Spil te Roeselare een exclusief interview met één van de spilfiguren van de populaire meidengroep,
nl. Marga Scheide.
MARGA, KLOPT DE INFO DAT JE STOPT
ALS ZANGERES?
Ja, dit is het allerlaatste optreden. Twee jaar
geleden zijn we met Luv’ gestopt, omwille
van de gezondheidsklachten van José. We
hadden echter een contract lopen met Piv
Huvluv voor zijn theaterseizoen. Zijn show en
het decor was al klaar, waardoor Piv plots met
de handen in het haar zat. Hij vroeg me of ik
het eventueel zag zitten om de liedjes van Luv’
solo te komen brengen. Toen heb ik daar even
over nagedacht, want Piv is een leuke man, en
ik stemde vervolgens toe. Op die manier hielpen we elkaar. Door corona werd mijn afscheid
weliswaar met twee jaar uitgesteld.

HEB JE AL PLANNEN VOOR DE NABIJE
TOEKOMST?

controle. Niet iedereen is immers gecharmeerd
door katten. Wij wel, maar goed.

Ja, hoor. Een heleboel zelfs, want ik ben altijd
bezig. Je zal me zeker niet in een zwart gat zien
vallen, want ik heb interesses genoeg (lacht).

KUNNEN WE EVENTJES TERUGBLIKKEN
OP JOUW SUCCESSEN MET LUV’?

ZOALS?
Welja, we hebben ook een huis in Ibiza en
daar verzorgen we dieren. We vangen meer
bepaald zwerfkatjes op en laten die steriliseren
of castreren. Zo houden we de populatie onder
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Ja, is goed.

spoorwegen werkt en om het leven komt. Kort
nadat de single uitkwam en in de top 10 stond,
was er echter een treinkaping waarbij enkele
doden vielen. Met als gevolg dat ze die single
nooit meer hebben gedraaid. Dat was dus
onze binnenkomer …

MY MAN

U.O.ME

Dat is de eerste single die we uitbrachten.
Dit gaat natuurlijk gepaard met een triest
verhaal. De tekst gaat over iemand die bij de

Dat was onze eerste grote hit. Dit was trouwens een nr. 1-hit in België, denk ik. Het
was ook de openingstune van de tv-serie
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“Waldolala”. Dat feuilleton was een beetje
pikant. Wij wisten dit niet, want we hadden
alleen maar dat liedje opgenomen voor een
serie die wij niet kenden. Toen kwam het op
tv en plots kregen wij ook het label “sexy”
opgekleefd (lacht).

YOU’RE THE GREATEST LOVER
Die staat op nr. 1 bij mijn favorieten. Dat komt
ook een beetje door het dansje dat het publiek telkens meedeed met “sha la la la la la la”.
Het is altijd leuk als je staat op te treden dat
iedereen dan meedoet. Het werd een enorme
hit en stond wekenlang op nr. 1, maar ik denk
dat “Trojan Horse” in sommige landen een
nog groter succes werd.

TROJAN HORSE

CASANOVA
Ja, dat vind ik ook een toppertje, een hele
leuke single. Het is zo vrolijk en “casanova”
spreekt iedereen aan.

OOH YES I DO
Dat was ook een leuke. Het gaat dus over trouwen. Ik zou denken dat ze dit nummer kunnen
gebruiken bij huwelijksfeesten.

JULLIE STOPTEN MET LUV’ DE EERSTE KEER
IN 1981. NAAR VERLUIDT OMWILLE VAN
STRUBBELINGEN BINNEN LUV’. KLOPT DAT?
Ja, dat klopt. Patty is er toen uitgegaan. We hadden grote contracten lopen en we zaten in het
najaar van 1980 opeens zonder een derde lid.
Dat heeft heel veel voeten in de aarde gehad.
Gelukkig hebben we toen een heel goede vervangster gevonden met Ria. Dat was ook heel
succesvol, want we scoorden met “My number
one” nog een top 3-hit in Nederland.

JULLIE HEBBEN DOOR DE JAREN HEEN
ENKELE REVIVALS GEKEND MET DIVERSE
BEZETTINGEN. GETUIGE DAARVAN O.M.
DE SINGLE “WELCOME TO MY PARTY”.
Klopt. Dat was ook een heel leuke tijd. Op
vraag van een platenlabel zijn we toen de
studio ingedoken in Engeland en werkten
er samen met enkele plaatselijke producers. “Welcome to my party” was één van
die nummers dat later uitgebracht werd op
single.

Tekst: Bart Carteur
Foto’s: Bart Carteur/Philips/Carrere/Mercury/Dureco

Dat was onze tweede nr. 1-hit, wat eigenlijk
best verrassend was. Ik herinner me nog dat
we toen ook een leuke videoclip hebben
opgenomen, met een gans orkest met doedelzakken. Dat was erg leuk. We hadden het
natuurlijk heel druk in die tijd. Door het plotse
immense succes, moesten wij in alle landen
fysiek promo gaan doen. Je had dan de interviews, de fotosessies en de optredens voor
tv. Daarna moesten we ‘s nachts terug om de
volgende dag te gaan optreden in Nederland.
Een helse en zware periode dus, maar we waren jong en vonden dit allemaal prima.
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MARTINE
DE WEERDT
PRESENTEERT
EROTISCHE
THRILLER

LUK ALLOO EN UITGEVER ONTDEKTEN
SCHRIJFTALENT VAN PULSE DOORZETTER

De trouwe klanten van Bistro Daxx
in Pulle zijn al lang vertrouwd met
de verhalende talenten van uitbater
Martine de Weerdt, die spanning, humor en erotiek in een opwindende mix
aan elkaar kan breien. Deze kwaliteiten werden nu ook opgepikt door de
jonge uitgeverij Fill in the Blanks, die
Martines erotische thriller ‘Het huis
met een scenario’ op de markt bracht.
Antwerpse lezers zullen het decor van ‘Het
huis met een scenario’ herkennen. Het verhaal
speelt zich af in de Cogels Osylei, een prestigieuze straat vol paleisjes uit de belle époque.
Hoofdpersonage Rouzanne kan een van de
indrukwekkende art-nouveauherenhuizen erven. Ze heeft absoluut geen enkel idee wie de
erflater is, en nog minder waarom net zij dit statige pand erft. Echter, voor er een overdracht
van de eigendomspapieren plaatsvindt, moet
50 BELLO LIFEstyle magazine

ze er, in opdracht van de dienstdoende notaris,
eerst 82 keer overnachten om te bewijzen dat
ze die erfenis ook waard is. Tijdens haar verblijf
krijgt ze verschillende hints die duidelijkheid
zouden moeten brengen wie die erflater is en
waarom net zij werd uitgekozen, maar deze
tips zorgen voor nog meer onzekerheid.
Verschillende onaangekondigde gasten maken
het haar steeds moeilijker om die nachten te
halen. Het huis verandert Rouzanne grondig
en een ongekende seksuele honger slorpt haar
rationeel denken helemaal op. Dromen sleuren
haar mee in een fantasiewereld, waardoor ze
haar rug keert naar de zintuiglijke wereld. Een
onderzoek, dat ze uiteindelijk zelf begint, leidt
haar naar een verschrikkelijke waarheid.
“Ik moest als kind door de Cogels Osylei naar
school”, verklaart Martine de setting van haar
boek. “Ik was gefascineerd door die huizen, ze
prikkelden mijn fantasie. Door een moeilijke
jeugd, die zich afspeelde in pensionaten en
internaten, vluchtte ik al vroeg in humor en
verhalen. Ik deed niets liever dan opstellen
en kleine verhaaltjes neerschrijven. Daardoor
ben ik sterker geworden.” Ook in haar eethuis
Bistro Daxx in het dorp van Pulle bleef Martine
hartstochtelijk schrijven. Ze bracht in eigen beheer enkele boeken uit. Toen Luk Alloo haar
leeslamp tijdens de late uren nog zag schijnen,

belde hij bij haar aan voor zijn programma
‘Alloo in de nacht’. Zo werd Vlaanderen getuige van de onblusbare schrijfdrift van Martine.

‘IK DROOM
VEEL EN BELEEF
NACHTMERRIES’
“Heel wat mensen werden nieuwsgierig”,
verzekert ze. “Ik trok ook de aandacht van
Manfred Bogaert, auteur van de boeken
‘Duivels plan’ en ‘Russkaya Ruletka’, en Guy
Bout van ‘Flanders is making’. Ze vormen de
helft van de nog jonge uitgeverij Fill in the
Blanks. Nadat ze mijn eerste manuscript lazen, kreeg ik een uitgeefcontract aangeboden. Dankzij hen en de andere helft van het
team, Ushi Torfs en Charlotte Bogaerts, kan
mijn boek op de juiste manier op de markt
gebracht worden. Dit lukte mij in eigen beheer niet. Alleen als je je dromen hardnekkig
blijft volgen, kunnen ze uitkomen, want de
aanhouder wint. Ik hoef dit jaar niet met een
tafeltje voor de boekenbeurs te zitten uit protest, ik mag binnen”, lacht Martine.
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Volgens de uitgever heb ik echt wel talent.
Ze noemen me een diamant die opgepoetst moet worden. En bij de uitgeverij
schrijven ze me een donkere geest toe. Dat
zal wel kloppen. Ik droom veel en beleef
nachtmerries. Daar sta ik voor op om ze neer
te schrijven. Dat duistere verweef ik met humor, die me ook eigen is. Humor is de lijm
van de samenleving. Ik vang er chagrijnige klanten mee op. Dat worden vaak mijn
beste klanten. Alleen jaloezie kun je met
humor niet oplossen. En jammer genoeg
zie je die toenemen in de maatschappij.
Het heeft veel te maken met de stijgende
levensduurte.”

Ze heeft nu helemaal het gevoel dat ze
vertrokken is als auteur. “Nu voel ik dat het
goed zit met wat ik wil brengen. Ik ben blij
dat in eindelijk erkenning krijg. Ik had het
niet meer echt verwacht. Het is moeilijk
om in de boekenwereld binnen te komen.
Zoveel mensen schrijven verhalen. De juiste
personen moeten je ontdekken en helpen.

haar droom misschien wel doen uitkomen.
“Die droom is leven van mijn schrijverschap,
onder een pergola ergens in Frankrijk. En
nog mooier zou zijn dat een van mijn boeken verfilmd wordt.” Maar voorlopig moeten
de klanten van Bistro Daxx nog niet vrezen
dat ze verweesd achterblijven. Ze kunnen
er nog wel een tijdje terecht voor hun favoriete gerechtjes en een luisterend oor, dat
altijd op zoek is naar nieuwe verhalen.

Met humor maakt Martine haar donkere
verhalen luchtig. Dat doet ze ook met erotiek. “Sinds ik een nieuwe vriend heb, doe
ik ook op dat vlak weer inspiratie op”, lacht
ze. Met haar vermogen om prikkelende
scènes te schrijven, zit het nog wel goed.
“Ik heb daarvoor een eigen test. Zolang ik
nog opgewonden geraak van mijn eigen
boek, ben ik nog goed bezig.” Haar nieuwe
inspiratie gebruikt Martine voor een nieuwe
boek, ‘Hotel Mabacre’. “Het is een hotel waar
iedereen zijn seksuele fantasieën kan laten
uitkomen. Het is een heel goed verhaal.”
Groeien ‘Het huis met een scenario’ en de
opvolger uit tot bestsellers, dan kan Martine

‘ZOLANG IK
OPGEWONDEN
RAAK VAN M’N
EIGEN BOEK, BEN
IK GOED BEZIG’
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TIEN FILMS EN SERIES OM
NAAR UIT TE KIJKEN IN 2022 Q2

Soms lijkt een staking weinig positieve gevolgen te hebben, maar soms bereik je er meer mee dan je aanvankelijk
beoogt. Toen de scenaristen van de Writers Guild of America
met een zelden geziene eensgezindheid besloten om van
november 2007 tot februari 2008 de (digitale) pennen neer
te leggen, leidde dat tot een revolutie in het medialandschap die niemand ooit had kunnen voorspellen. Alle 12.000
Het was een heel protectionistische, maar ook
heel begrijpelijke demarche, met gevolgen die
ook voor de kijker uiteindelijk bijna unaniem
positief uitdraaide: betere scripts, hogere
budgetten en eindelijk ook beroemdheden
en geweldige acteurs die hun weerzin voor
televisie achter zich wisten te laten. Zonder de
staking was er wellicht geen Game of Thrones
of Picard geweest, geen Bridgerton of You,
geen Peacemaker of The Mandalorian, geen
Yellowjackets of Euphoria, geen Cobra Kai of
The Witcher, geen Arcane of Invincible, geen
The Boys, geen Good Omens, geen Reservation
Dogs, geen Hawkeye, geen Wandavision,
geen The Good Place, geen Upload, geen
Moon Knight, geen The Handmaid’s Tale, geen
Westworld, geen Fleabag, geen The Umbrella
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erkende film- en tv-scenaristen besloten immers halsstarrig
nog een woord te schrijven tot er nieuwe regels werden
ingevoerd die garandeerden dat (ook gestreamde) films
en series vanaf een bepaald budget enkel nog WGA-leden
zouden inhuren… en dat die er beter voor betaald zouden
worden. Gedaan met veel te lage lonen en de toevloed aan
goedkope amateurs, dus.

Academy, geen The Expanse, geen Better Call
Saul, geen Vikings: Valhalla, geen Inventing
Anna, geen Severance, geen Barry, geen The
Marvelous Mrs Maisel, geen Mythic Quest, geen
Evil… de lijst gaat maar door. Straffer, nog: ook
(semi-)buitenlandse series als The Squid Game,
Hellbound en How to Sell Drugs Online (Fast)
zouden wellicht nooit gemaakt zijn. Kortom:
we zouden waarschijnlijk zijn verstoken gebleven van honderden geweldige nieuwe
audiovisuele ervaringen én van de cinematografische implementatie van AR en VR die
we binnenkort mogen verwachten… maar
hoe beslis je tussen die zee van uitstekende
rolprenten en reeksen nog waar je naar gaat
kijken? Wij vertellen je alvast naar welke binnenkort te verschijnen projecten wij uitkijken.

AANKOMENDE SERIES
Buiten de nieuwe seizoenen van een hoop
reeksen – waarvan we hierboven al enkele
hebben vernoemd – staan er ook een enorm
aantal nieuwe series op stapel. We hadden er
dus gemakkelijk drie keer zoveel kunnen aanraden, maar een magazine heeft nu eenmaal
een beperkt aantal bladzijden! Van sommige
series die zich als ronduit fantastisch aankondigen weten we nog niet precies wanneer ze
dit jaar exact gelanceerd worden (denk aan
House of the Dragon, Doomsday Machine, Devil’s
Hour, The First Lady, Griselda, The Last of Us, The
Sandman, Star Wars: Andor, She-Hulk, Star Trek:
Prodigy, Holding, The Gilded Age, The Witcher:
Blood Origin, The Old Man, Billy the Kid, That Dirty
Black Bag, The Rig, Litvinenko, The Suspect en SAS
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Rogue Heroes), maar van de volgende zijn we
wel zeker:
Star Trek: Strange New Worlds
(Paramount Plus, 5 mei)
We zullen de eersten zijn om toe te geven dat
Star Trek: Discovery niet zonder zwakkere momenten was, maar de serie wist wel handig een
brug te maken tussen de oorspronkelijke Star
Trek-reeksen en de nieuwere films – een klein
beetje op de manier waarop Marvel problemen in de continuïteit aan het oplossen is door
verschillende verhalen in andere tijdlijnen te
plaatsen. Een van de (vele) goeie elementen
was zonder enige twijfel de vertolking van
Starfleetkapitein Christopher Pike en acteur
Anson Mount krijgt nu ook zijn eigen spin-off:
samen met zijn Number One (Rebecca Romijn)
en de onvermijdelijke Spock (Ethan Peck) mag
hij de ruimte nu exploreren in zijn eigen schip,
in het decennium voor Star Trek: The Original
Series.
The Pentaverate (Netflix, 5 mei)
Mike Myers (Austin Powers, Shrek) is terug!
Deze keer gaat hij de strijd aan met een geheim genootschap dat sterke gelijkenissen vertoont met de legendarische Illuminati. Myers
doet dat in acht – acht! – verschillende rollen.
The Essex Serpent (Apple TV Plus, 13 mei)
Claire Danes (Carrie uit Homeland) en de altijd uitstekende Tom Hiddleston (The Night
Manager, Loki) mogen respectievelijk Cora
Seaborne en Will Ransome incarneren, de
twee hoofdpersonages uit bestseller The Essex
Serpent van Sarah Perry. De premisse van deze
zesdelige miniserie is intrigerend: wanneer de
progressieve atheïstische weduwe Seaborne

Star Trek © Pineapples101

naar Blackwater Estuary komt om daar uit te
zoeken wat het zogenaamde mythologische
monster is waar de plaatselijke bevolking
maar in blijft geloven, ontmoet ze daar priester Ransome, die zijn volgelingen probeert
te beschermen tegen hun bijgeloof. Al snel
beginnen de dorpelingen Cora er echter van
te beschuldigen dat ze het ‘Essex Serpent’ aan
het aantrekken is…
Obi-Wan Kenobi (Disney+, 25 mei)
Het valt niet te ontkennen dat Disney+ nieuw
leven heeft geblazen in de Star Wars-franchise.
Dat de drie laatste films op de nodige kritiek
wisten te stuiten, is zeker niet onterecht, maar
zowel The Mandalorian en The Book of Boba
Fett als de nieuwe animatiereeksen wisten
wél te engageren – ondanks het feit dat met

name Boba Fett daar een beetje moest voor
‘heruitgevonden’ worden (de scène met Luke
Skywalker maakte echter alles goed). Voor
het langverwachte Obi-Wan Kenobi mogen
Ewan McGregor en Hayden Christensen dan
ook wellicht op veel betere scripts rekenen
dan de bagger van The Phantom Menace en
Attack of the Clones. Dat we weten hoe alles afloopt, maakt daarbij niet veel uit, want we zijn
vooral benieuwd naar hoé Kenobi er precies
in zal slagen om een van Anakins kinderen op
Tatooine uit de klauwen van papa Darth Vader
te houden.
Ms. Marvel (Disney+, 8 juni)
We weten het: alwéér een serie van Disney+!
Het is echter onmogelijk om naast de mediagigant te kijken, aangezien Disney – zoals we al in

Boba Fett
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eerdere nummers aanstipten – zoveel andere bedrijven heeft opgeslorpt en met zowel
Marvel als Star Wars de twee grootste filmuniversums ter wereld in handen heeft. Met Ms.
Marvel komt daar de eerste (Amerikaanse)
tv-reeks rond een moslim superheldin ooit
bij. Misschien heeft Disney – dat recentelijk
in opspraak kwam omwille van de geringe
inclusiviteit en vooral het racisme van haar
stichter – wel vooral zakelijke motieven in het
hoofd, maar toch zijn we benieuwd hoe Iman
Vellani het zal doen als tiener Kamala Khan, die
ervan droomt om superkrachten te krijgen…
en vervolgens ook haar wens ingewilligd ziet.
Met Daredevil, Kingpin en anderen is Disney
erin aan het slagen om superheldenversies
van andere filmbedrijven (in voorgaande voorbeeld Netflix) in het eigen Marvel
Cinematic Universe te integreren en ook
het recente Spider-Man: No Way Home, dat –
schandalig genoeg – slechts voor een enkele
Academy Award was genomineerd, toonde
aan dat de fans daarop zitten te wachten.
Nu er een volledig nieuwe heldin zit aan te
komen die ook een nieuwe schare fans zou
moeten aanspreken (in de Verenigde Staten
spreken ze graag over ‘empowerment’), zijn
we benieuwd hoe ook Ms. Marvel zal geïntegreerd worden in het tweede deel van ‘Phase
4’.

David Hasselhoff © Sebaso

AANKOMENDE FILMS
The Unbearable Weight of Massive Talent
(bioscoop, 22 april)
We hebben het wel voor films en series
waarin topacteurs een overdreven versie van
zichzelf spelen, van Channing Tatums hilarische ‘cameo’ in This Is the End en Bill Murray in
Zombieland tot David Hasselhoff in de veel te
korte, maar erg grappige serie Hoff the Record.
Onze eigen Jean-Claude Van Damme deed
het ook al in Jean-Claude Van Johnson, maar
vergat daarbij wel voldoende met zichzelf te
lachen. Nu, er zijn erg weinig topacteurs waar
zoveel over geroddeld wordt als Nicolas Cage
– die heel wat van zijn rijkdom had verloren
en zogezegd eender welke rol zou aannemen,
maar wel consistent goed bleef acteren en
zichzelf recentelijk he-le-maal rehabiliteerde
in de sublieme adaptatie van H.P. Lovecrafts
Color Out of Space – en dus is het misschien
niet eens echt verwonderlijk dat nu ook hij
zijn zelfrelativeringsvermogen mag tonen in
The Unbearable Weight of Massive Talent. Daarin
zit zijn carrière zodanig in het slop dat hij er
uiteindelijk in toestemt om voor 1 miljoen dollar acte de présence te zijn op de verjaardag
van steenrijke superfan Javi Gutierrez (Pedro
Pascal). Het blijkt al snel behoorlijk goed te
klikken tussen het duo… tot Cage blijkt dat
Gutierrez een gevaarlijke crimineel is en Cage
wordt benaderd door de CIA. De trailer is alvast om te smullen en de eerste besprekingen
zijn unaniem lovend.
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Het ‘multiversum’ van Marvel kennen we
natuurlijk al heel lang uit de comics en het is
altijd wel de vraag of zoveel alternatieve versies
van onze superhelden er niet voor zorgen dat
we minder beginnen te geven om de meest
iconische versie. Tot nu toe zijn de film- en
serieverhalen die Disney aan het uitbrengen
is echter zo goed geschreven dat er van oversaturatie voorlopig weinig sprake lijkt te zijn –
integendeel, zelfs: de herintroductie van Tobey
Maguire en Andrew Garfield als Spider-Man
ontlokte zelfs in de Vlaamse Kinepoliszaal waar
wij de film zagen talloze opgewonden vrouwenkreten, ook ons hart ging wat sneller bonzen toen we vernamen dat Charlie Cox mocht
terugkeren als Matt Murdock en zijn alter-ego
Daredevil, er is moeilijk een betere Wilson Fisk/
Kingpin denkbaar dan Vincent D’Onofrio, het
bestaan van een jonge Afrikaans-Amerikaanse
Spider-Man werd wereldwijd op gejuich onthaald, zowat iederéén werd opgewonden toen
er in Loki werd gesuggereerd dat Agent Carter
nog ergens rondloopt en we kijken nu allemaal
uit naar hoe de Doctor Strange die in Marvel’s
What If…? op het verkeerde pad is geraakt in

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zal
geïntroduceerd worden. De vele lagen, plotwendingen en andere universums hebben
er dus vooral tot geleid dat de fans verwoed
op zoek gaan naar ‘easter eggs’ – verborgen
aanwijzingen – en nog enthousiaster worden
over het Marvel Cinematic Universe dan ze al
waren… en deze nieuwe film zal dat gevoel
ongetwijfeld nog versterken.
The Black Phone (24 juni)
Er staan de komende maanden enkele interessante thrillers en horrorfilms op stapel, maar
aangezien Nope van Jordan Peele (het briljante
Get Out en Us) pas op 15 juli wordt voorgeschoteld, de Finse ‘bodyhorror’ van Hatching
mogelijk vooral in de smaak zal vallen voor
het soort publiek dat ook het niet te missen
Brussels International Fantastic Film Festival
bezoekt en we nog niet voldoende weten over
Watcher (dat zich wel als veelbelovend aankondigt), kiezen we voor The Black Phone, waarin
de dertienjarige Finney Shaw (Mason Thames)
wordt gekidnapt door een sadistische moordenaar (Ethan Hawke), die hem opsluit in een
geluidsdichte kelder. Daar begint opeens de
telefoon te rinkelen. Het blijkt om de voorheen
overleden slachtoffers van de krankzinnige
ontvoerder te gaan. Zij willen verhinderen dat
Finney binnenkort aan het doodslijstje wordt
toegevoegd.
Het verhaal klinkt bijster origineel, regisseur
Scott Derickson maakte tekende eerder al voor
films als Deliver Us from Evil, Hellraiser: Inferno,
Sinister, The Exorcism of Emily Rose en Doctor
Strange, en de trailer ziet er intrigerend uit. We
zijn dan ook benieuwd of Derickson er deze
keer in zal slagen om een horrorfilm te maken
die nog spannender is dan de voorbeelden die
hij al zo lang nastreeft. Hou echter ook Men
van Alex Garland (de scenarist van Ex Machina)
maar in de gaten.
Elvis (24 juni)
Goed: zelf zijn we er niet helemaal van overtuigd of we weer een film over het leven van
Elvis Presley nodig hebben, maar de King of
Pop blijft wel fans begeesteren en we weten allemaal dat een film over het leven van een beroemdheid heel vaak een Oscar oplevert voor
de hoofdrolspeler en dus is er een behoorlijk
grote kans dat Austin Butler (uit Yoga Hosers
en The Attic) nu al een behoorlijk grote kans
heeft om volgend jaar het Chinese Theater uit
te lopen met een gouden beeldje – tenminste,
als Will Smith er niet in slaagt om ook in 2023
de festiviteiten te verstoren. Overigens zal de
aanwezigheid van Tom Hanks als Colonel Tom
Parker ook wel helpen.
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Gelukkig kiest de nieuwste rolprent rond de
man die rock-’n roll-ademde voor een ietwat
ongewone invalshoek: het leven van Presleys

‘Spiderman’ © Tehsigo Eternamente

entourage. Dat daar heel wat sappige verhalen
te vinden waren, betwijfelen we in ieder geval
geenszins.
Shotgun Wedding (bioscoop, 29 juni)
Het was moeilijk: kozen we als komische aanrader voor het tweede kwartaal van 2022 voor
ietwat voorspelbaar voor Lightyear (rond een
van de favoriete Toy Story-personages), voor
The Bad Guys van DreamWorks Animation, voor
The Bob’s Burgers Movie Movie of dan toch voor
Shotgun Movie, het nieuwste vehikel van Ryan
Reynolds als producer? Lightyear zal ongetwijfeld erg goed zijn, maar we weten allemaal dat
we daar sowieso met ons kroost naartoe zullen
moeten gaan. De bijwijlen heerlijke humor van
Bob’s Burgers valt dan weer onder de grove stijl
van onder andere Family Dad, Paradise PD, Rick
and Morty en Big Mouth, maar Ryan Reynolds is
nu eenmaal verantwoordelijk voor een aantal
van onze favoriete komische (actie)films van
de laatste 10 jaar (Fall Guy was afgelopen jaar
veruit de beste film om in 4DX mee te maken)
en bovendien hebben we enorm veel bewondering voor de manier waarop hij Deadpool
eigenhandig in het leven heeft geroepen…
en dus gaan we voor Shotgun Wedding.
In deze romantische actiekomedie brengen
Darcy (Jennifer Lopez) en Tom (Josh Duhamel
van Las Vegas, The Show en Life As We Know
It) hun vooringenomen familieleden samen
voor een buitenlands huwelijk, maar net als ze
twijfels beginnen te krijgen over de potentiële
eeuwigheid van hun liefde, blijkt het hele gezelschap in gevaar te zijn. Aanvankelijk werd
er aangekondigd dat Reynolds ook een van
de hoofdrollen zou spelen en eerlijk gezegd
hebben we niet al té veel vertrouwen in de
andere acteurs, maar het verhaal biedt wel voldoende grappige mogelijkheden om mogelijk
een goeie film te vormen.
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Doctor Strange in the Multiverse of Madness
(6 mei)
Er worden tijdens het tweede kwartaal van
2022 verschillende (potentiële) blockbusters
uitgebracht, waaronder ‘sequels’ Top Gun:
Maverick en Jurassic World Domination, maar
als we zouden moeten kiezen, dan wel voor
Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Benedict Cumberbatch bewees nu al herhaaldelijk dat hij de perfecte Doctor Strange is en
zijn nieuwste film lijkt integraal te worden voor
de verdere evolutie van het volledige Marvel
Cinematic Universe, waarin resoluut wordt ingezet op het bestaan van parallelle werelden
(die tussendoor dan ook het bestaan van meerdere continuïteiten binnen de Marvelfilms en
-series van de afgelopen decennia verklaren).
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WHAT’S ON YOUR MIND?

PIV HUVLUV

Piv Huvluv is al meer dan 20 jaar een vaste waarde in het
Vlaamse comedylandschap. U kent hem misschien van de
tv-programma’s “Eigen Kweek” of “Comedy Casino”, maar
hij is vooral een entertainer. Hij voelt zich immers het best
thuis op een podium. Na afloop van zijn meer dan geslaagde
show “De Vinylvreter” in De Spil te Roeselare, konden we
de sympathieke West-Vlaming strikken voor ons “What’s on
your mind”-interview.
WAT IS JE FAVORIETE ZONDE?
Dat zal ik in de muziek zoeken, denk ik. Ik ben een enorme fan van het
nummer “Without you” van Harry Nilsson, waardoor ik dit ontelbare
keren beluister. Vooral het einde vind ik super, omwille van de enorme
kracht die hij daar uitstraalt.

WAT ZOU JE DOEN, MOCHT JE 1 DAG ONZICHTBAAR ZIJN?
Ik zou aan de regeringstafel willen zitten, zodat ik een keer kan beleven
hoe ze strategisch met elkaar omgaan. Hoe de verhoudingen zijn tussen
die mensen en op welke manier beslissingen tot stand komen. Dat heeft
wellicht soms energie en overredingskracht gekost. Hoe mensen door
goed te onderhandelen bereiken wat men wil bereiken. Dat boeit mij
wel.

© Dirk Van Overwalle

BEN JE EEN LANGSLAPER?
Ja. Ik ga heel laat naar bed en sta dan ook heel laat op. Daarnaast heb
ik ook een ochtendhumeur, dat toch wel anderhalf uur duurt (lacht).
Om op mijn positieven te komen, drink ik op het gemak een theetje
en ga ik meestal ook nog een beetje liggen in de zetel om naar muziek
te luisteren.

WAT IS VOOR JOU DE STOMSTE UITVINDING ALLER TIJDEN?
Oei oei. De beste weet ik onmiddellijk: de keukenrol. Ik zal iets opnoemen wat direct in mij opkomt: in de Aldi-folder zie je altijd dingen,
waarvan ik me soms afvraag waarom ze dit in godsnaam verkopen.
En blijkbaar verkoopt dit dan ook. In de folder van deze week staan er
bijvoorbeeld ledzuilen voor in de tuin. Wie wil dat, vraag ik me dan af.
Maar het verkoopt! (lacht)

HEB JE EEN FOBIE?
Fobie is misschien overdreven, maar ik heb wel een paar angsten. Ik
ben enorm bang van brand. Eén van mijn grootste angsten is om ooit
in een brand verzeild te raken en ernstig verbrand te worden. Dat vind
ik een gruwelijke gedachte. Ik heb ook een beetje een claustrofobische
neiging, alhoewel het verbeterd is. Vroeger had ik daar meer last van. Als
ik het gevoel heb dat ik opgesloten zit en niet wegraak, dan slaat het toe.

WAT ZOU JE KOPEN MET JE LAATSTE 2 EURO’S?
Laat ons maar zeggen dat ik dan op zoek zou gaan naar een reep chocolade. Meer bepaald puur 80%, want ik heb chocolade liefst zo bitter
mogelijk. Het merk speelt geen rol. Als het maar zwart is (lacht).

WAT TREKT JE AAN IN EEN VROUW?

© Bart Carteur
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Oh my god. Ja, ik adoreer vrouwen, echt waar. Bij me thuis hangen foto’s
aan de muur van o.m. Dalida en Françoise Hardy. Heel grote foto’s van
sterke vrouwen. Vrouwen die ballen hebben, daar hou ik van. Ik heb
ook een abonnement op Playboy (lacht), omdat ik vrouwelijk schoon
apprecieer.
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WAT EET JE DAN TOTAAL NIET GRAAG?
Oesters en mosselen. Ondanks het feit dat
ik van de zee ben. Ik krijg het gewoon niet
binnen. In “Eigen kweek” heb ik eens een
scène moeten spelen waar ik oesters aan
het eten ben. Dat was een verschrikking,
terwijl ik moest laten blijken dat ik het superlekker vond (lacht).

WAT HEB JE ALTIJD IN
JE FRIGO LIGGEN?
Spek. Ik eet heel graag spek met eieren.
Bosbessen en frambozen heb ik ook altijd
in huis. En chocolade ligt er ook in.

WAT IS HET STOMSTE CADEAU
DAT JE OOIT HEBT GEKREGEN?
Een wekker waarvan het uur geprojecteerd
wordt op het plafond.

NAAR WELKE PLAAT KAN JE DAGELIJKS
LUISTEREN?
“Rumours” van Fleetwood Mac. Dat is een
klassieker. Ik leg die enorm veel op. Daar
staat geen enkel slecht nummer op. Je blijft
daar gewoon naar luisteren. Gewoonweg
een grandioze plaat! Ik ben enorm trouw
aan heel veel artiesten, waarvan ik al hun
platen heb. De Dijk uit Nederland vind ik
gewoonweg fantastisch. Ook namen als
Bowie, Prince, Rod Stewart en Eric Clapton
behoren bij mijn favorieten. Ik heb echter
een gigantische lijst (lacht).

BEN JE OOIT BABYSITTER GEWEEST?
Ja, heel veel in mijn jeugd. Ik ben nog
jeugdwerker geweest en ik deed dat graag.
Heel vaak ging ik bijvoorbeeld bij vrienden
van mijn ouders babysitten.

WAT WAS DE GEKSTE LOCATIE
WAAR JE OOIT SEKS HAD?
In een park in Oostende, heel vroeg in de
ochtend (lacht).

WANNEER HEB JE VOOR HET LAATST
IEMAND EEN MEP VERKOCHT?
Ik doe dat nooit. Echt waar. Ik heb dat nog
nooit gedaan. Als ik voel dat er miserie zal
komen, ben ik weg.

WAT ZOU DE TITEL ZIJN VAN
JE AUTOBIOGRAFIE?

HOU JE ERVAN TRAAG OF SNEL TE RIJDEN
MET DE WAGEN?
Op de autosnelweg zal ik wel eens 130 of 140
rijden, maar ik ben helemaal geen macho. Ik rij
wel heel graag met de auto. Na een optreden
is het vaak heel laat als ik naar huis rij. Dat is een
voordeel, want dat zijn dan de momenten dat
je nog kan doorrijden.
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WAT IS JE FAVORIETE GERECHT?
De Italiaanse keuken: pasta’s. Maar dan wel de
echte pasta’s die met zeer weinig ingrediënten
en puur gemaakt zijn, zoals de Italianen dat echt
kunnen. We zijn eens naar Rome geweest en
gingen twee maal per dag op restaurant voor
zeer eenvoudige maaltijden. Dat was super
lekker!

De minzame rots.

LOOG JE TIJDENS DIT GESPREK?
Nee.

BEDANKT OM HIERAAN DEEL
TE NEMEN, PIV HUVLUV!
Graag gedaan!
Voor verdere info over Piv Huvluv en zijn
optredens: www.pivhuvluv.be

Tekst: Bart Carteur
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VELOCITY:

EEN ECHTE
BELEVENISWINKEL
Anne heet ons van harte welkom in
haar nieuwe fietsenbeleveniswinkel
van ruim 900m² in hartje Lier. Fietsen
zitten al langer in de lift, er was dus
absoluut noodzaak aan een grote fietsenzaak in de regio Lier/Kempen met
veel variatie in fietsen, accessoires en
professionele vakkundigheid.
“Het zelf ontwerpen en bouwen van onze nieuwe megastore maakte het voor ons mogelijk om
ruim 300 (elektrische) fietsen in stock te kunnen
plaatsen om onze klanten de ruimste keuze in
A-klasse merken te kunnen aanbieden.”

WAT MAAKT VAN JULLIE FIETSENWINKEL
EEN ECHTE BELEVENISWINKEL?
Om te starten, onze 2 verdiepingen met extra
groot aanbod aan A-merken van zowel stadsfietsen, elektrische fietsen, racefietsen &
MTB, maar ook de ruime keuze aan (elektrische) bakfietsen verdienen een mooie, grote
oppervlakte in onze winkel.
Een goede fietsbeleving dragen we hoog in
het vaandel! Daarom ondersteunen we onze
klanten zo goed mogelijk bij het kiezen van de
juiste accessoires, tassen, helmen, sloten, verzekeringen... Ook de grotere fietsbenodigdheden
bieden we aan.
Denk maar aan fietsendragers voor de auto,
reiskoffers voor de fiets of speciale trekkingrugzakken voor de ideale fietsvakantie. Ook op
kinderen en ouders spelen we in met speciale
accessoires zoals bijvoorbeeld de XL achterdrager, zowel voor een kinderstoel als een tas!
Op onze Tacx koersrollenstand kan je kennismaken met de verschillende modellen koersrollen
en de prachtige software die erbij hoort. Neem
het interactief op tegen je vrienden of fiets je
liever de Tour de France bij jou thuis?
Bovendien maakt ons indoor testcircuit het mogelijk om elke fiets te testen, zélfs bij slecht weer.
Handig, toch?

ZADELPIJN
Vaak krijgen we de vraag van klanten: ‘Wat is het
juiste zadel voor mij? Ik heb zo’n pijn bij langere
tochten!’ Ook daar hebben we aan gedacht!
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Neem plaats op ons zadelbankje en laat uw
zitvlak uitmeten. Het toestel bepaalt waar je
zitbotjes zich bevinden en welk zadel jou de
meeste verlichting geeft tijdens het rijden.
Gedaan dus met zadelpijn!

FIETSLEASINGS IN DE LIFT
Via uw bedrijf kan je niet enkel een bedrijfswagen leasen, maar ook fietsen voor je personeel!
Wist u dat het financieel zéér aantrekkelijk is en
voor 100% fiscaal aftrekbaar?
Hoe werkt het?
Je huurt een fiets van een geselecteerd merk
voor een periode van 36 maanden bij de door
u gekozen leasingmaatschappij. Aan het einde
van het contract lever je de fiets in of koop je
deze over tegen de afgesproken restwaarde.

• O2O (AG INSURANCE)
• B2Bike
Wij hebben reeds lang ervaring met B2Bpartners en kunnen een zeer aantrekkelijk
voorstel uitwerken voor uw werkgever/bedrijf.
Zowel aankoop als leasingformules zijn mogelijk. Wij verdeelden maar liefst 600 (elektrische)
fietsen aan het personeel van ziekenhuizen,
inclusief onderhoudscontract, uitgevoerd op
de bedrijfsparking van de klant en een omnium
verzekering. Over een zorgeloos fietsverhaal
gesproken!
Heeft u geen bedrijf of biedt uw werkgever het
(nog) niet aan? Dan is de privéfietslening voor u
een ideaal alternatief!

VERZEKERINGEN

Naast de financiering zijn de volgende diensten inbegrepen in de vaste maandelijkse
leasevergoeding:
• Onderhoudspakket op maat van je fietsgebruik
• Omniumverzekering voor schade en diefstal
• Bijstand 24/7, bij plotse immobilisatie van de
fiets

Laat je nieuwe fiets verzekeren bij ons, via onze
partner ENRA. Zo slaap je op je beide oren, zowel voor diefstal als voor schade en bovendien
geniet je van een pechbijstand 24/7, en dit alles
WERELDWIJD! 90% van de klanten neemt een
verzekering én is uiterst tevreden met de totale
ontzorging voor een zeer aangename prijs.

Wij werken met alle meest gekende leasingmaatschappijen:
• KBC LEASE (vanaf 5 bedrijfsfietsen)
• Team Cyclis
• Cycle Valley
• Lease A Bike
• Velobility

Kom langs in onze winkel en ontdek alle
mogelijkheden om jouw fietservaring te
optimaliseren!
www.velocity.be
Leopoldplein 20, 2500 Lier
0499/46.22.44 • info@velocity.be
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‘PLAN BUIK WEG’: WELKOM IN DE WERELD

VAN ‘SCIENCE BASED INFORMATION’!
Wie in ‘Plan Buik Weg’ gelooft een quick fix te vinden om een
six-pack te creëren mag dit boek terug weg leggen. Als je
denkt dat we hier enkel buikspieroefeningen gaan doen en
sla gaan eten dan zou ik het boek net wel kopen, want dan ga
je versteld staan van alle kennis die ik je ga geven en taboe’s
die ik ga doorbreken. Welkom in de wereld van ‘science based
information’!
IS DIT BOEK VOOR JOU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een man
Je bezit een (beetje) ijdelheid
Je iets aan je lichaam wilt doen, maar niet wilt leven als een bodybuilder
Je nog steeds een lekkere pint wilt blijven drinken
Je ontevreden bent met je huidig gezondheidspatroon
Je ontevreden bent je spiegelbeeld
De film Gladiator toch altijd weer wat gezonde jaloezie doet opborrelen
Je beseft dat je niet hetzelfde dieet als je vrouw van 1,65m kan doen
Dat je die spieren toch nog een wilt voelen en zien

DIT BOEK MOET JE TERUG LEGGEN ALS:
•
•
•
•
•
•
•

WAAR GAAT DIT BOEK WEL EN NIET OVER?
Sinds 2010 ben ik actief als personal trainer en foodcoach
sindsdien heb ik een divers doelpubliek over de vloer gehad
met diverse doelstellingen. Een groot deel van mijn klanten de laatste jaren zijn mannen met een eigen zaak of een
topfunctie binnen een bedrijf. Dit type van mannen gaat
vaak gepaard met veel etentjes, weinig tijd, weinig slaap en
intrinsiek geen interesse in een sixpack.
Toch valt het woord ‘sixpack’ vaak in een intakegesprek.
Maar voor een sixpack moet je véél overhebben, als ik heel
dat lijstje begon op te lijsten dat zijn ze vaak al snel met te
zeggen ‘Zo’n echte blokjes hoeft niet hoor, een platte buik
is al goed.’
Ook voor een platte buik moet je bepaalde zaken extra doen
en net niet doen en daar heb ik de afgelopen jaren veel mee
bezig geweest om daarvoor een levensstijl samen te smelten waarmee we niet als een “fitness-boy” moeten leven,
toch nog alcohol te kunnen blijven nuttigen, niet 5X per
week naar de fitness moet en toch een stoer lichaam kunnen
creëren waarmee bijzonder fier door het leven kan gaan.
www.starthealthy.be
www.lannoo.be/nl/plan-buik-weg
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Je een doelstelling hebt als bodybuilder of model
Je niet wilt afstappen van wat ze je ooit vroeger hebben geleerd
Je niet open staat om nieuwe dingen te leren
Je niet mee kritisch wilt denken over het menselijk lichaam
Je ervan overtuigd bent dat buikspieroefeningen jou een six-pack
gaan geven
Je nooit wilt gaan compenseren voor een uitspatting die je gehad hebt
Je slaap niet wil opnemen als een belangrijke pijler voor een betere
gezondheid

