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Innovaties
om van
te houden
Innovatie loopt als een rode draad door deze
editie van Zest Magazine. Als ondernemer
ben ik zeer gepassioneerd over innovaties
in de financiële dienstverlening. Dankzij de
digitaliseringslag kunnen we ons tegenwoordig veel makkelijker oriënteren op het
gebied van verzekeringen, en in het geval
van schade zorgt de moderne technologie
voor een snellere afwikkeling.
Door bedrijfsprocessen te digitaliseren
wordt de papierwinkel geminimaliseerd en
weet iedereen sneller waar men aan toe is.
Een grote vooruitgang. En dat is nog niet
alles. Ook op het vlak van duurzaamheid
valt er een wereld te winnen en de technologische ontwikkelingen die gaande zijn
kunnen daarbij een grote rol spelen.
Toch blijft technologie voor veel mensen een
eng begrip, stelt futuroloog en econoom
Peter van der Wel in dit magazine. Typerend
is de uitspraak van Henry Ford: ‘Had ik naar
de consumenten geluisterd, dan hadden ze
mij gevraagd een sneller paard te bouwen.’
Laten we dus met een open blik kijken naar
de innovaties die op ons af komen. Wees er
niet bang voor, maar omarm ze. Door telkens kleine stapjes te zetten wordt het leven
voor iedereen beter en mooier.
Als coöperatie zoekt Nh1816 actief de verbinding op met zijn adviseurs en verzekerden

om zo een duurzame relatie op te bouwen.
Centraal staat de driehoek tussen de
verzekerde, de adviseur en de verzekeraar
met als doel om de communicatie en samenwerking tussen die drie partijen zo makkelijk
en efficiënt mogelijk te organiseren.
En de duurzaamheidsgedachte? Daar geven
zowel de Stichting Goede Doelen Nh1816
als de coöperatie invulling aan met grote
landelijke én lokale goede doelen projecten. Hierdoor worden adviseurs en verzekerden in de gelegenheid gesteld om
maatschappelijke goede doelen te steunen. Lees verderop in dit magazine hoe
je zelf je stem kunt uitbrengen op één
van de geselecteerde initiatieven.
Naast de ruime aandacht voor technologische innovaties bevat dit lifestylemagazine
ook mooie reisverhalen. Je kunt het ver
weg zoeken – ervaar het eilandgevoel op
Sardinië – of dicht bij huis. Zelf neem ik
je graag mee naar Utrecht waar ik samen
met mijn man de leukste tips en adresjes
heb geselecteerd, want ook in eigen land
valt er een hoop te beleven en ontdekken.
Veel leesplezier!

Dorine van Basten
Bestuurslid Coöperatie Nh1816
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Roderick Leeuwenhart

Carola van Dalen

Innovatie

Het beste van VR laagdrempelig maken voor
iedereen”.

Wandelen in Manhattan
VR kent ook een serieuze kant. Zo heeft
de medische wereld veel interesse, trainen
legeronderdelen met VR en ook voetballers
– zie elders in deze Zest – kunnen een
‘voorsprong door techniek’ krijgen. Ook zijn
er toepassingen voor trainingen of goede
doelen. Wouter werkt bijvoorbeeld samen
met Make-A-Wish. ‘Dan gaan we naar
zieke kinderen en laten we ze in Manhattan
wandelen.’ Ook wordt hij ingehuurd om
tijdens bedrijfscongressen mensen los te
maken. Teambuilding kan bijvoorbeeld
worden gestimuleerd met een spel waarbij
één iemand een bom ontmantelt, terwijl de
rest koortsachtig door de instructies bladert.

V.l.n.r.:
Jesse van Ekeren (Van Ekeren Hypotheken en Verz.)
Mark de Niet (Nh1816 Verzekeringen)
Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot)
Sander Weel (Weel Assurantien)
Maik den Iseger (Nh1816 Verzekeringen)
David Keijzerwaard (Ass. kantoor Keijzerwaard BV)

Virtueel verzekeren?
Na afloop brainstormt de groep over mogelijke toepassingen van dit soort technologie
voor hun eigen branche. Hoe wordt het over
tien jaar gebruikt? Je zou met behulp van
een VR-bril schade beter kunnen taxeren
door hem aan een drone te koppelen om
moeilijke plaatsen te bereiken na een
ongeluk of brand. Een ander bedenkt om
een VR opname te maken van je inboedel.
Dat maakt het eenvoudiger voor een verzekeraar door het te vergelijken met een latere
opname. Ook komt het idee naar voren voor
SIRE-achtige simulaties over dronken achter
het stuur zitten of een huisbrand meemaken. Cutting edge technologie gebruiken
om mensen bewust te maken: uiteindelijk is
dat de factor die bepaalt of VR echt relevant
wordt in het dagelijkse leven.

VR ook meemaken? Boek een kamer op thevrroom.nl

Echter wordt nep niet

Virtuele
ervaringen

Sinds de jaren tachtig werken computerpioniers aan systemen waarmee
we virtuele werelden kunnen bezoeken. De technologie kon zich destijds
nog niet meten met de ambitie, maar dat is nu anders. De interesse in VR
(virtual reality) is nooit verdwenen en nu kan iedereen het voor het eerst
beleven. Bijvoorbeeld in The VR Room in Utrecht.

‘Ik ben begonnen met twee PC’s in de auto,’
vertelt eigenaar Wouter van den Bijgaart,
die staat te popelen om ons een VR-bril op
te zetten. ‘Ik was geïnteresseerd in VR en
wilde daar iets mee doen. Dat is razendsnel
gegroeid. Tien maanden geleden startte ik
met een lening van een paar duizend euro.
Nu heb ik 25 medewerkers!’ The VR Room,
bevindt zich vlak achter de Jaarbeurs en
heeft meerdere kamers die je kunt huren.

Het bleek populair, zelfs oud-premier Jan
Peter Balkenende heeft het ervaren.

Pittig: blokken stapelen
We bezoeken The VR Room op uitnodiging
van Nh1816 met vier verschillende adviseurs, de volgende generatie kantoorleiders
en opvolgers in hun families. Interessant om
ze een kijkje te geven in de futuristische
wereld van VR. Want wat is volgens hen de

toekomst van het vak, en ligt daar een rol
voor deze technologie? Voor we die vragen
stellen, worden de heren eerst onderworpen
aan de test. Wouter legt uit dat we al een
paar stappen verder zijn dan het ‘mobieltje
in een kartonnen kijkdoos’ en zet bij Maik
een Oculus Rift op. Hij heeft hoogtevrees,
dus natúúrlijk verschijnt er een wolkenkrabber. Maik geeft geen kik en stapt over
het randje. Hij valt niet, maar zijn hersens
zijn alsnog voor het lapje gehouden. Daarna
wordt de spanning telkens een stukje
opgevoerd. Teun mag een achtbaan in,
Sander gooit vuurballen met handbewegingen. David krijgt een pittige uitdaging: hij
moet blokken opstapelen en heeft ineens
de motoriek van een kleuter. Na een tijdje
krijgt hij het door. De rest kijkt ademloos toe.

Haptische handschoenen
Hier onderbreekt Wouter ons even: ‘Binnenkort komen er handschoenen met ‘haptische
feedback’, zodat het ook echt voelt alsof je
iets vastpakt.’ The VR Room blijft innoveren
en Wouter ziet de toekomst rooskleurig in. Hij
heeft de tijd mee: ook bijvoorbeeld arcadehallen zijn weer hip. Bovendien leent VR
zich, net als bijvoorbeeld lasergamen, goed
voor een dagje uit. De technologie is namelijk

prijzig; een high end bril kost al snel 700
euro. En dan ben je er nog niet, want je hebt
ook een stevige PC nodig om de software
soepel te draaien. Dus blijft er een markt
bestaan voor Wouter en zijn nieuwe concurrenten, die overal opduiken. Zelf heeft
The VR Room ook een vestiging in Amsterdam en staan Amersfoort, Groningen en
‘s-Hertogenbosch op de planning.

Iedereen naar het holodeck!
‘Whoa,’ zegt Jesse als hij de VR shooter
speelt. Dit is het echte werk: met twee
controllers kan hij naar de wapens grijpen
en robotagenten neermaaien. Als een actieheld zwaait hij met een shotgun. Lof uit het
publiek: ‘Als de wereld ten onder gaat aan
zombies, kom ik jouw kant op.’ Dat is mooi,
maar het kan nog beter. In de VS en – waar
anders? – Dubai zijn VR-themaparken
gebouwd onder de naam The Void. De
bezoekers banen zich daarin een weg door
een hal met gangen en effecten, waar de
VR-bril dan nog eens een simulatie overheen
projecteert. Dat komt aardig in de buurt van
het befaamde ‘holodeck’ uit Star Trek. ‘Het
is een droom om zoiets ooit in Nederland
te bouwen,’ mijmert Wouter, ‘maar dat kost
miljoenen. Het begin is er in ieder geval: we
hebben een nieuw uitje op de kaart gezet.

5x
kans!

Win een viparrangement

Wil jij met 5 vrienden deze unieke ervaring beleven?
Kijk op zest-magazine.nl/vr voor de voorwaarden
of ga naar facebook.com/nh1816
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Citytrip

Jeroen Broekmans

Roderick Leeuwenhart
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The Village Coffee & Music
De muziek staat hard, de sfeer is alternatief.
Als we binnenstappen volgt een omhelzing
met een van de eigenaren, die bij Sander
verzekerd zijn. Hij hielp Angelo en Lennart
met hun koffiedroom. Na een researchtrip
in de VS zetten ze zes jaar geleden The
Village Coffee & Music op. Met twee filialen
(eentje dichtbij de universiteit) is het een
hippe plek voor koffie én verkoelende
limonades met framboos en munt. Muziek
is een leidraad: ‘The Village werkt samen
met Plato en Echo (muziekwinkel en
podium). Laatst kwam Blaudzun hier nog
inspelen voor zijn concert.’ Lennaert en
Angelo staan ook op festivals als Lowlands,
waar hun stand de vorm heeft van een
Amerikaans tankstation.

De Ouzerie

The Village
Coffee & Music

Petit Clos

Mardie Collections

Voorstraat 46,
thevillagecoffee.nl

Freling en Freling

Utrecht
door de ogen van Dorine en Sander

Wat typeert Utrecht het meest: de Dom, of de vele fietsers die rakelings
langs je sjezen op straat? Dan voelt het toch veilig om op pad te zijn met
twee locals. Dorine van Basten en Sander Werkhoven loodsen ons langs
verrassende hotspots aan de gracht.

Het plan is om met Dorine en Sander
op pad te gaan door de oude binnenstad, waar ze ons een aantal van hun
favoriete locaties laten zien. Bij vertrek
heeft zich een hele club verzameld rond
het Utrechtse koppel, waarvan de één
werkzaam is als bestuurslid bij Nh1816
en de ander eigenaar is van verzekeringskantoor Werkhoven Adviesgroep.
Collega’s, die een warm welkom krijgen,
zijn benieuwd wat er op het programma
staat. Aangezien Sander en Dorine al
jaren in Utrecht wonen en werken, kennen
ze juist de plekjes die de gemiddelde toerist
niet ogenblikkelijk zal vinden – hoewel
niemand ontkomt aan een tochtje over
de grachten! Eerst is het echter tijd voor
een ruige kop koffie bij...

Sander Werkhoven

Dorine van Basten

Werkt bij: Werkhoven Adviesgroep

Werkt bij: Door van Basten (Ondernemer)

Functie: Directeur / Eigenaar

Functie: o.a. bestuurslid Coöperatie Nh1816

Geboren en getogen te: Utrecht

Geboren en getogen te: Utrecht

Boottochtje Oudegracht
Varen over de Oudegracht is terecht populair. ‘s Zomers is het dringen geblazen, maar
onze elektrische sloep gleed soepel door de grachten. Wel zijn er werkzaamheden –
we kijken verbaasd op van de ponton met graafmachine! Er wordt flink gerenoveerd.
‘Uniek aan de Utrechtse grachten,’ vertelt de stuurman niet zonder trots, ‘zijn de
werfkelders. Dat heb je in Amsterdam niet.’ De meerdere straatniveaus geven een
mooi gevoel van schaal, en al helemaal als achter de gevels de Dom opduikt. Je hebt
ineens het gevoel door een kijkdoos te varen.

‘Uniek aan de
Utrechtse grachten,
zijn de werfkelders.
Dat heb je in
Amsterdam niet.’

Op sloepdelen.nl regel je snel je eigen boot

»
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Mardie Collections

Petit Clos

Terug aan wal komen we in oosterse
sferen terecht. Mardie Collections handelt
in lampen en meubels uit India, Egypte,
Turkije en Marokko. Denk mozaïek en
zwoele kleuren. Eigenaresse Uschi van
de Weerd vertelt: ‘We gaan jaarlijks naar
een glasfabriek in Istanboel waar we inkopen. Dat is nu even moeilijk vanwege
de spanning in Turkije.’ Ze heeft nog een
verrassing in petto: Uschi blijkt de moeder
van Angelo, van The Village Coffee. Klein
wereldje. Achter de kassa slaapt hond
Bliksem, die je zomaar kan herkennen
van de stickers die in de koffiezaak worden
uitgedeeld.

De hilariteit begint nog vóór we de wijnzaak betreden. Een reclamebord van Petit
Clos prijst een ‘zwoele, soepele Italiaan’
aan. Daar hebben de aanwezige dames
wel interesse in. We gaan naar binnen.
Sjors en Fleur te Brake zijn eigenaars
en onderscheiden zich door veel te laten
proeven. Er wordt wijn geschonken en
er komt krokant olijfbrood op tafel. ‘Ik
maakte het mee,’ vertelt Fleur, ‘dat in
de vroege ochtend na Kerst de eerste
klant hier alweer stond te proeven.’ We
genieten van een Chardonnay en Fleur
biecht op dat ze aanvankelijk dacht dat
‘een winkel in Utrecht zich op een lager
segment moest richten, maar verrassing: er worden vooral duurdere wijnen
verkocht. Vergelijk dat met ons filiaal
in ‘t Gooi... daar gaan ze juist voor de
goedkopere.’

Zadelstraat 33,
mardiecollections.com

Achter de Dom 8, petitclos.nl

Eigenaar René:
‘Verse tapas, die
we voor 80% op
dat moment
maken.’
De Ouzerie

‘Freling is informeel,
en net iets anders dan
de rest. Dat draag ik
buiten werkuren graag.’

Freling en Freling
Een paar gevels verder stapt Sander binnen bij de plek waar hij het liefst kleding
koopt. Casual kleding, om precies te zijn. ‘Freling is informeel, en net iets anders dan
de rest. Dat draag ik buiten werkuren graag.’ Hij moet er zelf om lachen. ‘Klanten
herkennen me soms niet eens op straat zonder pak.’ Freling en Freling geeft haar
bezoekers zoveel mogelijk persoonlijk advies. Die aandacht voor contact is volgens
medewerkster Arwen belangrijk: ‘Onze vaste klanten komen soms ook langs om een
kopje koffie te drinken. Omdat ze zich hier thuis voelen.’

Zadelstraat 30, frelingenfreling.nl

Amerikaanse koffie, oosterse meubels,
Italiaanse wijn: het voelt alsof we de hele
wereld over zijn geweest. Geen betere
afsluiting daarvan dan een opmerkelijk
fusierestaurant: De Ouzerie, die Spaanse
tapas met Griekse mezedes combineert.
‘Verse tapas,’ legt eigenaar René Labrijn
uit, ‘die we voor 80% op dat moment
maken. Mede daardoor staat De Ouzerie
op 1 bij restaurantbeoordelaar Iens. Sander
en Dorine gaan hier regelmatig eten – maar
niet altijd met zo’n grote groep verzekeringsmensen op sleeptouw. In huiskamersfeer is
het in ieder geval prettig ontspannen na zo’n
wereldreis door Utrecht.

Van Asch van Wijckskade 26,
deouzerie.nl
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Natasja Admiraal

Ed van de Pol

Innovatie

Ook in de lucht
komen snelwegen
en tunnels

toevallig óók een Nederlandse uitvinding. De
eerste negentig genummerde exemplaren
van de vliegende auto worden momenteel
verkocht onder de naam Liberty Pioneer: een
collector’s item voor de early adopter. ‘We
hebben er 45 gereserveerd voor Europa,
25 voor Amerika en 20 voor de rest van de
wereld. De 007 is al gereserveerd’, lacht
Van den Bosch, voormalig helikoptervlieger
bij de luchtmacht. Zijn liefde voor vliegen is
altijd gebleven.

De vliegende
auto van Pal-V

Iedereen
piloot
Een auto die kan rijden én vliegen: het lijkt
iets uit de sciencefictionfilm Transformers.
Maar anno 2017 is de eerste commerciële
vliegende auto een feit. Op het hoofdkantoor
van Pal-V in Raamsdonksveer is het gehele
team in rep en roer om een speciale uitvoering van de vliegende auto op tijd gereed
te krijgen: op uitnodiging van Prins Albert II
mag het Nederlandse bedrijf de supercarshow Top Marques in Monaco openen.
Een kroon op het werk van de pioniers.

Toys for boys
Al tien jaar is Pal-V, een afkorting van
Personal Air and Land Vehicle, bezig met

‘Mark my word: a combination of an airplane
and a motorcar is coming. You may smile, but it
will come’, zei Henri Ford in 1940. Veel mensen
verklaarden hem voor gek, maar bijna tachtig
jaar later is zijn voorspelling werkelijkheid
geworden in Raamsdonksveer.

het realiseren van een droom: mobiliteit van
deur tot deur, gebruikmakend van autorijden
en vliegen, als mogelijke oplossing voor het
fileprobleem. Het idee ontstond in 1999
en in 2007 werd gestart met de ontwikkeling. ‘Ja, er ging een lange procedure aan
vooraf’, zegt sales- en marketingdirecteur
Marco van den Bosch. ‘De moeilijkheidsgraad had te maken met meerdere factoren:
ten eerste moest het voertuig volledig
gecertificeerd worden voor op de weg én in
de lucht, binnen de bestaande wetgeving.
Een tweede uitdaging vormde de transformatietechnologie: van auto naar gyrocopter
en terug in vijf minuten.’ Dat is de reden

waarom het zo moeilijk is om een vliegende
auto te ontwikkelen en dit maakt het uniek
dat het Pal-V gelukt is.

Eurekamoment
Door de eeuwen heen zijn er vele experimenten gedaan om een vliegende auto
te ontwikkelen. De bedenkers van Pal-V
kwamen op het geniale idee om een
gyrocopter, een vliegtuig met een motorloze rotor, te combineren met de tiltingtechnologie die we kennen van de Carver.
Dit is een driewieler die kantelt in de bochten,
waardoor het zwaartepunt beter verdeeld
wordt dan in een gewone auto – en dat is

Sydney Spa van Spa Assurantiën luistert aandachtig naar de uitleg
van marketing directeur Marco van den Bosch

Vrijheid
Na de gelimiteerde uitvoering volgt de
Liberty Sport. Dit model biedt plaats aan
twee personen en haalt snelheden van 160
kilometer per uur op de weg en 180 in de
lucht. Met de honderdlitertank gevuld met
Euro95 benzine kun je er 1300 kilometer
mee rijden of tussen de 400 en 500 kilometer mee vliegen. ‘We zijn gewend dat
vliegen gebonden is aan vliegvelden en
rijden gereserveerd is voor wegen. Met de
Liberty Sport heb je de keuze: dat levert een
ongekende vrijheid op en een grote snelheidswinst wanneer je files kunt vermijden.’
Vliegen in een gyrocopter is zeer veilig en
het is eenvoudig te leren. Binnen 35 uur
kan een brevet worden behaald waarna
je bevoegd bent om te vliegen en rijden.
‘We hebben er het langst over gedaan om
het voertuig maximaal veilig te maken. De
onderhoudskosten zijn laag en je hebt
tachtig procent minder last van turbulentie.’

Luchtsnelwegen
Hoe moet het als straks iedereen in een
vliegende auto rijdt? Krijgen we dan snelwegen in de lucht? ‘Jazeker’, zegt Van den
Bosch. ‘Maar ook luchttunnels met ge-

leidingssystemen. Tijdens de Olympische
Spelen in Sotsji is daar al gebruik van
gemaakt. Daarnaast hebben we berekend
dat er slechts zestig vliegvelden nodig zijn
om in Nederland maximaal tien kilometer
van een vliegveld verwijderd te zijn. We
hopen dat deze uitvinding, net als de komst
van de auto en het vliegtuig, een nieuwe
revolutie ontketent in het mobiliteitsveld.’
De Liberty Sport vliegt overigens altijd
volgens VFR (Visual Flight Rules), dus niet
in het donker of met mist. Dat betekent dat
wanneer je onder de 1200 meter blijft, er
geen vliegplan hoeft te worden ingediend.
Het navigatiesysteem waarschuwt in welke
gebieden niet mag worden gevlogen.
Als pionierend bedrijf cultiveert Pal-V alle
aspecten rond de vliegende auto zelf.
Een demoritje met de auto is makkelijk te
organiseren, maar met vliegen is dat een
ander verhaal. Daarom opent bij Breda
International Airport in juli de Pal-V Academy,
de eerste ‘fly-drive’-opleiding om de unieke
klantenkring zo goed mogelijk te begeleiden
en van hen echte vliegers te maken.
Meer foto’s en videobeelden vind je op
zest-magazine.nl/palv

Schadevrije jaren
opbouwen in de lucht?
Tot slot is er nog het vraagstuk of
de vliegende auto te verzekeren is.
Sydney Spa van Spa Assurantiën in
Werkendam ziet er wel brood in, al
zal dit nog wel een uitdaging worden.
‘Voor ons wordt dit pas interessant
op het moment dat vliegende automobiliteit gemeengoed wordt. Dat
moment komt er zeker, want het kan
snel gaan met deze ontwikkelingen.
Verzekeringstechnisch heb je naast
het materiële risico ook te maken
met aansprakelijkheid. Dit vormt de
grootste uitdaging voor de toekomst.’
Als liefhebber van vooruitstrevende
technologieën – zijn tweede auto
rijdt elektrisch – is Spa altijd in voor
het testen van revolutionaire producten. Dus ja, in de Liberty Sport
ziet hij zichzelf wel van A naar B
verplaatsen. Om er lachend aan toe
te voegen: ‘Al zal het ongetwijfeld
heel wat bekijks trekken als ik hierin
boodschappen ga doen.’
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Maatschappelijk betrokken

Ilona Meijer

Ilona Meijer

Nh1816 op
het parcours

Een goed doel geeft
sporters vleugels

‘Kom op, je weet
waarvoor
je het doet’

Nh1816 sponsort vaker hardloopevenementen. Een kleine greep.

Niet alleen een pot geld neerzetten,
maar zelf deelnemen is het credo van Nh1816

Medewerkers van DomburgvandePanne, Nh1816 en de Ronde Tafel Bodegraven
samen op de foto met ambassadeur van KiKa, Rien Schimmel.

Je sportief inzetten voor een goed doel geeft een andere sportbeleving. Met dit gegeven in het achterhoofd organiseren goededoelenorganisaties (even tien keer snel achter elkaar zeggen) steeds
meer evenementen waarbij de deelnemers aan hun gezondheid
werken en tegelijkertijd bijdragen aan een goed doel. Zo ook de
deelnemers van de 4x4run in het Reeuwijkse Hout.

Op zaterdag 8 april 2017 werd in het
prachtige natuur- en recreatiepark Het
Reeuwijks Hout, midden in het Groene
Hart, de tweede editie van de 4x4run
gehouden. Een hardloopwedstrijd waarbij
de deelnemende teams bestaan uit vier
teamleden die in estafettevorm ieder vier
kilometer lopen over verschillende ondergronden als zand, grind, gras en asfalt.
Ook twee enthousiaste teams met medewerkers van DomburgvandePanne en van
Nh1816 verschijnen aan de start. Om
exact 12.00 uur klinkt het startschot en
gaan de eerste dertig lopers van start. Je
ziet de verbeten gezichten en je hoort de
aanmoediging van de toeschouwers: ‘Zet

door! Je kunt het! Kom op, je weet waarvoor je het doet’. En met name dat laatste
zinnetje maalt in ieders hoofd. Het zorgt
nou net voor een ander sportbeleving. Je
doet het immers niet voor jezelf!

Opgeven is geen optie
Voor dit hardloopevenement zetten de
organisatie - Stichting Nederlandsche Tafelronde 158 – en de deelnemers zich geheel
belangeloos in voor het goede doel: KiKa,
kinderen kankervrij. Samen met lokaal
betrokken assurantiekantoor DomburgvandePanne Financieel Adviseurs steunt
Nh1816 dit project van harte. Met een
financiële bijdrage die rechtstreeks ten

‘Een fantastisch
initiatief, waarvoor
mijn collega’s en
ik graag vroeg uit
bed komen’
goede komt aan het onderzoek naar kinderkanker, maar ook met een facilitaire bijdrage,
voor bijvoorbeeld de start- en finishboog.
Ramona Dekker van Nh1816: ‘Dit is weer
zo’n fantastisch initiatief waar mijn collega’s
en ik graag vroeg voor uit ons bed kwamen
op deze zonnige zaterdagmorgen. Tijdens
het hardlopen zijn er echt wel momenten
dat je even niet meer kunt maaropgeven is
geen optie. Je weet voor wie of wat je rent.
En dan ga je gewoon door.’

22.000 euro!
En dat doen ze: rond half twee komen de
laatste lopers binnen. Ook de teams van
DomburgvandePanne en Nh1816 zijn goed

Samen met lokale adviseur
Wormgoor Assurantiën BV werden
de HuntingGAMES in Lichtenvoorde
op touw gezet. Via dit sponsorevenement werd geld ingezameld
voor wetenschappelijk onderzoek
naar de ziekte van Huntington.
In het Zeeuwse stadje Goes waren
zeven advieskantoren betrokken bij
de derde editie van de Night Run, om
geld in te zamelen voor de Stichting
Jayden. Een stichting die zich inzet
voor onderzoek naar neuroblastoom
kinderkanker.
De opbrengst van een kleurrijke
hardloopwedstrijd de Zillewoldse
Zommerrun in Silvolde ging dit jaar
naar Hersenletsel on Tour. Deze
stichting maakt duo- en revalidatiefietsen mogelijk voor mensen met
een niet-aangeboren hersenletsel,
omdat in beweging blijven voor deze
doelgroep zo belangrijk is.

Coöperatie Nh1816
gefinisht. De organisatie van de 4x4run
overhandigt een prachtige cheque van ruim
22.000 euro aan Rien Schimmel, ambassadeur van Kika. In zijn dankwoord vertelt
Rien Schimmel over het verschijnsel kinderkanker; over het feit dat kinderen het niet
horen te krijgen, maar dat de natuur soms
fouten maakt. Het aantal kinderen dat
geneest van kanker ligt nu rond de 75%.
Binnen tien tot twintig jaar willen ze dat percentage naar 95% verhogen. Het publiek
blijft even stil, maar dan weten de deelnemers
weer waarvoor ze hebben afgezien. Het applaus klinkt. Hun sportieve prestaties waren
vandaag belangrijk, voor zichzelf en voor het
team, maar bovenal voor het goede doel.

Samen met lokale adviseurs
faciliteert en financiert Nh1816
maatschappelijke projecten, die
worden georganiseerd om aandacht
te vragen voor het goede doel. Dat
doen wij via onze coöperatie die
sociale, culturele en maatschappelijke projecten financieel mede
mogelijk maakt. Die projecten
worden ontwikkeld door maaschappelijke organisaties die voor hun
financiering niet of nauwelijks een
beroep op overheidssteun
kunnen doen.
Kijk op nh1816.nl/mvo voor meer
maatschappelijke projecten.
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Reportage

Daniël Hoitink

Roderick Leeuwenhart

Oldtimers
voor altijd

Het oer-autorijdengevoel
Het begint bij mannen van een bepaalde leeftijd vaak te kriebelen:
nostalgie voor oude auto’s. Soms uit hun jeugd, soms ver daarvoor.
Hans Vooren uit Westervoort kan over die liefde meepraten. Hij gaat
in gesprek met zijn verzekeringsadviseur Jurgen Jansen van Hansen
Aaldering Financieel Advies met RegioBank kantoren in Beek en
Didam en raakt nauwelijks uitgepraat over zijn twee oldtimers.

‘Hij is alleen
overgespoten,
na veertig jaar
mag dat’

Klassieke auto’s vragen om een klassieke
setting. Wat dat betreft zitten we goed in
het oudste café-restaurant van Nederland:
Stadsbierhuys de Waag in Doesburg.
Het stadje ademt de sfeer van een oude
vesting en de Waag is regelrecht middeleeuws. Eigenaar Roy Kappert geeft ons
een tafel in een fraaie, houten zaal op de
eerste verdieping.

De A van Alfa en Austin
‘Doesburg is mooi,’ zegt Hans aan tafel.
‘Als we hier zijn komen we altijd even in de
Waag voor een kopje koffie of een biertje.’
Even hiervoor was er een fotoshoot met
zijn auto’s voor het terras. De eerste is een
Alfa Romeo Alfetta GTV uit 1978, hoekig
en vooruitstrevend voor zijn tijd. ‘Top of the
line toen. Hij komt oorspronkelijk uit Sicilië.
Ongeveer een jaar geleden haalde ik hem
naar Nederland. Helemaal origineel: er is
niet aan gelast. Hij is alleen overgespoten,
na veertig jaar mag dat. Verder moeten ze
zo origineel mogelijk zijn.’

De tweede oldtimer van Hans is een Jensen
Healey met twee namen op de zijkant: van
Hans en zijn zoon Peter, die soms meegaat
op tourtochten. ‘De Jensen is de opvolger
van de Austin Healey, allebei ontworpen door
Donald Healey. Hij wilde een opvolger, maar
begin jaren 70 liep de Engelse auto-industrie
slecht. Energiecrisis, veel bedrijven failliet.
Donald kwam bij de Jensenfabriek uit. Het
oorspronkelijke plan was om een V8 motor in
zijn lange neus te bouwen, maar dat mislukte
en toen is er een viercilinder motor van Lotus
ingegaan. Die ging snel kapot, maar ik heb
gelukkig de tweede versie, stukken beter.’
Het is wat Hans juist leuk vindt: de zoektocht naar onderdelen. ‘Ze zijn soms te koop,
maar voor sommige onderdelen moet je echt
je best doen. De Jensen had nieuwe zuigers
nodig, maar die waren nergens meer te
koop. Toen heb ik via een Lotus-hobbyist in
Friesland op een zoldertje vier redelijk goede
gevonden.’ Jurgen luistert aandachtig en
vraagt: ‘Wat als het echt niet te vinden is?’
‘Dan moet je een vakman vinden die het

»

Met speciale dank aan Stadsbierhuys de Waag te Doesburg
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GEMIDDELDE
KLANTENWAARDERING
Hans Vooren (rechts) uit Westervoort in gesprek met Jurgen Jansen (links)
van Hansen Aaldering Financieel Advies

voor je maakt, maar dat is kostbaar. Zeker
in Engeland zijn er onderdelenbedrijfjes. Die
kopen oude fabrieksmallen. Maar het blijft
een speurtocht.’

‘De viercilinder van Lotus
ging al snel kapot’

PARTICULIERE
Schadeverzekeringen

BRANDSCHADES 2016
51.300 schades
Schadebedrag
€ 55.660.000,-

SERVICE
Via o.a. Verzekeringapp

Meerdere auto’s, één verzekering
Er zit veel geld en tijd in de hobby, dus
heeft Hans zijn oldtimers verzekerd. Bij dit
soort bezittingen houdt Jurgen rekening
met de staat van het voertuig en de waarde
ervan. Meestal wordt het voertuig getaxeerd door een erkende taxateur voor
een uitgebreide dekking. Er geldt dan
namelijk een verzekerde waarde die gelijk
is aan de taxatiewaarde die op de polis
staat gedurende een periode van drie jaar.
Gelukkig hebben de auto’s van Hans weinig
problemen. Mocht de motor vastlopen
en kapot gaan, dan is dit namelijk niet verzekerd. Hans maakt zich geen zorgen.
‘Dat is het risico met een oude auto. Bij
de Jensen wist ik van tevoren niet dat er
problemen waren, maar je weet altijd dat
je een keer moet investeren.’
Hans doet een suggestie. ‘Is het nou niet
mogelijk om één verzekering te hebben
voor meerdere motorrijtuigen? Want je

rijdt vandaag met deze auto, morgen met
die.’ ‘Dat zijn garageverzekeringen,’ weet
Jurgen. De ogen van Hans gaan glimmen. ‘Dus als ik een bedrijfje opricht...’
Maar Jurgen is hem voor: ‘In het pakket
van Nh1816 heb je als particulier meerdere oldtimers hobbymatig verzekerd en
krijg je ook nog eens pakketkorting.’ Dat
is lekker overzichtelijk.

Van vleugels naar vier wielen
Jurgen is nieuwsgierig. Hoe is Hans op
zijn bijzondere liefhebberij gekomen?
‘Mijn eerste passie was vliegen. Mijn
vader was gezagvoerder bij KLM, dus
ik wilde dat ook. De vliegopleiding was
echter destijds gesloten wegens een
overschot aan vliegers, dus ben ik mijn
tweede passie achterna gegaan: auto’s.
Ik begon bij Vredestein als exportmedewerker. Na tien jaar werd ik marketing

manager bij een importeur van autoonderdelen. Auto’s lopen als een rode draad
door mijn carrière. Nu werk ik bij de HAN,
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
afdeling HAN Automotive. En het lijkt me
leuk om later, als ik met pensioen ben, naar
Italië te reizen om auto’s te scouten.’
Dat brengt Jurgen op de laatste, maar
belangrijkste vraag: ‘Hoe kom je eigenlijk
aan de auto’s?’ Hans: ‘Op Catawiki, per
online veiling. Vreselijk spannend om zo
een auto te kopen. Je hebt een bedrag
in je hoofd, dan zie je biedingen oplopen
en op de laatste avond is het wachten tot
het einde met de laptop op schoot. In de
laatste minuut doe ik mijn bod, BAM!!’
Hans slaat krachtig met zijn hand op
tafel. ‘En dan hopen dat niemand eroverheen gaat. Als het lukt, dan is het ineens:
oei, ik heb een auto gekocht! hoe leg ik
dit uit aan mijn vrouw?’

AUTOSCHADES 2016
50.200 schades
Schadebedrag
€ 90.600.000,-
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Cees Klaassen (ASN):

‘De autoverzekering
wordt nóg meer
een serviceproduct’
‘Bob Dylan zong het al in de jaren ’60: ‘The times they are changing’.

‘De zelfrijdende
auto zal het
aantal schades
verminderen,
maar… niet
voorkomen’

De boodschap van deze klassieker is anno 2017 nog altijd actueel. Zeker
voor de verzekeringsbranche en de wereld van het autoschadeherstel,
bedrijfstakken die de afgelopen jaren een ware metamorfose hebben
ondergaan en de komende jaren geconfronteerd zullen worden met
verdere veranderingen. Eén daarvan is dat de autoverzekering voor
verzekerings- en leasemaatschappijen en assurantiekantoren nóg meer
een serviceproduct zal worden, waarbij autoschadeherstellers een
belangrijke, uitvoerende rol blijven vervullen.’

Wifi in de wachtruimte
‘Het lijkt lang geleden. De automobilist
met schade ging naar zijn eigen garage,
vroeg een schadecalculatie op en berichtte
dat, al dan niet via zijn tussenpersoon, aan
zijn verzekeraar. Na diens groene licht werd
de schade hersteld, schoot de verzekerde
het schadebedrag voor en claimde dat
vervolgens bij zijn maatschappij. De tijd
van reactief handelen heeft binnen de
verzekeringsbranche plaats gemaakt voor
een proactieve opstelling. Ingegeven door
de wens aan enerzijds kosten-/schadelastbeheersing en anderzijds een hogere
klanttevredenheid is de autoverzekering
verworden tot een serviceproduct, waarbij
de automobilist met schade ‘van het begin tot het einde’ zoveel mogelijk wordt
ontzorgd: haal- en brengservice, wifi en
koffie in wachtruimte, vervangend vervoer
(auto of desgewenst zelfs een fiets), rechtstreekse betaling reparatienota, etc. Kortom,

we houden de klant weg bij die dingen
waar hij liever niet naar omkijkt, maar doen
wél die dingen die hij op prijs stelt.’
‘Ik durf te stellen dat beide zaken – minder
schadelast, hogere klanttevredenheid – zijn
gerealiseerd en dat de schadeherstelsector
daaraan door zijn vakmanschap en ondernemerschap haar steentje heeft bijgedragen.
Zo is in de loop der jaren bijvoorbeeld het
percentage onderdelen dat na schade is
vervangen teruggelopen van circa 40%
naar onder een kwart. Dat is goed voor
de verzekeraar (minder kosten), goed voor
de klant (kwalitatief schadeherstel) en ook
goed voor het milieu.
Het is maar één voorbeeld. Al onze schadeherstelbedrijven kunnen mede door onze
uitgebreide, negen modules tellende AST
(Autoschadetechniek)-opleiding zowel cosmetische als complexe schades herstellen

en daarnaast gebruik maken van elkaars
bijzondere specialismen. Bovendien worden
continu nieuwe hersteltechnieken ontwikkeld, die eveneens bovengenoemde doelen
verwezenlijken. De reparatie van bumpers
met een scheurtje bijvoorbeeld. Die worden
in andere landen allemaal vervangen,
maar kunnen door ons kwalitatief goed
hersteld worden.’

Getraind in techniek
én communicatie
‘Zoals een patiënt mag verwachten dat
het met de kwaliteit van het ziekenhuis
waar zijn huisarts hem naartoe stuurt goed
gesteld is, zo mogen automobilisten erop
vertrouwen dat hun auto bij een ASNvestiging kwalitatief goed wordt hersteld.
Daartoe wordt personeel niet alleen
getraind op het terrein van de autotechniek,
maar ook op communicatief en service-

gebied. Met als resultaat een klanttevredenheid van 8,9, zo blijkt uit onze klantreviews
die al onze bedrijven open en eerlijk op hun
website tonen. Bijkomend voordeel: de
transparantie die de sociale media met zich
meebrengen, daagt ons allen – herstelbedrijf, verzekeraar én intermediair – uit
continu tot het leveren van topprestaties.’

Minder schades, maar complexer
‘Wat zal de toekomst brengen? Je hebt
geen glazen bol nodig om te kunnen concluderen dat de schadefrequentie, die al
jarenlang een dalende lijn vertoond, verder
zal afnemen. Na de introductie van enkele
verkeersmaatregelen, zoals de aanleg van
rotondes, zijn de auto’s de afgelopen jaren
aanmerkelijker veiliger geworden, mede
dankzij allerlei geavanceerde technologische
snufjes. Denk bijvoorbeeld aan parkeerassistentie, blind spot-detectie, waarschuwing

en zelfs blokkering bij een te korte afstand
op voorliggers en bij onbewuste of onveilige
rijbaanverandering. Alle voorlopers van de
‘zelfrijdende’ auto, die het aantal schades
verder zal verminderen, maar… ze zeker
niet allemaal zal voorkomen. De techniek
kan je wel eens in de steek laten en ook
mensen zullen achter het stuur verkeerde
beslissingen blijven nemen.’
‘Wel worden schades mede door al die
elektronica ‘aan boord’ steeds complexer
en zal het gemiddelde schadebedrag toenemen. Er blijft daardoor behoefte aan
autoverzekeringen en daarmee ook aan
professionele autoschadeherstelbedrijven,
die nog meer dan nu het geval is zullen
moeten investeren in (specialistische) mankracht en apparatuur om dergelijke schades
snel en goed te kunnen herstellen. Mede
daardoor zal de samenwerking tussen

Cees Klaassen, commercieel
directeur ASN Groep, een landelijk
netwerk van professionele autoschadeherstelbedrijven dat al
jarenlang één van de vertrouwde
business partners is van Nh1816 op
het gebied van autoschadeherstel.

verzekeraars en leasebedrijven enerzijds en
autoschadeherstelbedrijven anderzijds nóg
intensiever worden. De tijd voor echte, niet
vrijblijvende partnerschappen is dan ook aangebroken. Om de schadelast/kosten laag
te houden en de klanttevredenheid hoog.’
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Pittoreske bergdorpen

Bortigali

Stokoud en
splinternieuw
De pure schoonheid van Sardinië

Sardinië wordt steeds populairder, maar is nog niet overspoeld door
toeristen. Daardoor sta je de ene avond in het bruisende nachtleven van
de Costa Smeralda of de hoofdstad Cagliari, terwijl je de andere dag
met een kajak door de mooiste verlaten baaien langs de kust peddelt.

Het grootste eiland in de Middellandse
Zee heeft enorm veel te bieden en ligt
er ook deze zomer weer prachtig bij om
door jou ontdekt te worden. Sardinië is
een ideaal eiland voor rustzoekers en
liefhebbers van oude culturen, maar
ook gezinnen en avontuurlijk ingestelde
reizigers gaan zich hier zeker vermaken.
Zo ook de jonge huisarts Jorieke Bos
(30) en haar vriend Ruud Dubbers (32).
Jorieke en Ruud reisden eerder al naar
Zuid-Afrika en gaan binnenkort vijf maanden
op trektocht door Zuid-Amerika. Op Sardinië
huurden zij een auto om het eiland te
verkennen en ze boekten bewust geen
hotels, zodat ze hun eigen tempo konden
bepalen.

Kitesurfen en tapas
Jorieke vertelt enthousiast: ‘Bij Porto
Pollo aan de noordkust heb je een super-

relaxed strand. Er zijn nauwelijks golven,
waardoor je er perfect kunt windsurfen
of kitesurfen.’ De materialen zijn zo gehuurd bij één van de vele surfscholen
langs de kust, waar je ook les kan krijgen.
En aan het einde van de dag kan je zelfs
barbecueën, of je loopt even naar een
barretje voor tapas. Ook het strand van
Cala Luna is een aanrader. ‘De oostkust
heeft talrijke geïsoleerde baaien’, zegt
Jorieke. ‘Je ziet hier heel veel bootjes.
Huur bijvoorbeeld een kajak om langs de
kust te peddelen, of neem de boot naar
een afgelegen strand.’ De kust van Cala
Luna is omsloten door een rotswand, die
een heerlijk verkoelende schaduw werpt
over het fijne zandstrand. En nog een
belangrijk pluspunt: het water is kristalhelder, waardoor het in combinatie met de
sprookjesachtige onderwaterwereld een
paradijs is voor duikers en snorkelaars.

‘Door de
sprookjesachtige
onderwaterwereld
is Sardinië een
paradijs voor
duikers’

Wandelen en canyoning
Het eiland is ook rijk aan bergen, grotten
en spelonken. Vanaf het strand is het met
de auto zo’n halfuur landinwaarts rijden
naar één van de diepste bergkloven van
Europa, de Gola di Goruppu. ‘Vanaf de
parkeerplaats bij de Sa Barva brug loop
je ongeveer anderhalf uur door het bos,’
vertelt Jorieke. ‘Als je de aangegeven
route volgt, kom je uit bij de kloof, waarna
het klimmen en klauteren kan beginnen.
Onderweg vul je je waterflesje bij met
natuurlijk bronwater. Deze wandeling kan je
prima zelf doen, maar let wel op de bordjes.
Na een bepaald punt is het aangeraden om
alleen verder te gaan met een gids.’

Het binnenland van Sardinië telt vele
kleine bergdorpen, waar de mensen heel
eenvoudig leven. Je ziet er van alles:
ezeltjes en geiten langs de kant van de
weg, vrouwen die manden met takken
op hun hoofd dragen, paarden die zo
voor je auto de weg oversteken… In het
binnenland lijkt het alsof de tijd heeft
stilgestaan. Vlakbij de kloof van Gola di
Goruppu trek je makkelijk de bergen
in naar het dorpje Orgosolo. De muurschilderingen in Orgosolo zijn beroemd
en tonen de geschiedenis van het dorp,
dat vroeger in opstand kwam tegen de
Italiaanse regering. Theo Brand (75) en
zijn vrouw Mieke (74) kennen de bergdorpen goed en komen vaak in Ussassai
voor bezoek aan vrienden. Theo: ‘Als je je
ervoor openstelt, ben je welkom in ieder
dorp. Ga naar een bar, bestel een kopje
koffie en toon interesse. Als je maar een
paar woorden Italiaans spreekt, willen de
dorpelingen je overal bij helpen.’ Mieke:
‘En je wordt overal uitgenodigd voor het
eten. De ouderen kunnen op een avond
na de maaltijd prachtige verhalen vertellen
over vroeger. De mensen worden hier ook
mooi oud. Ze genieten van lekker eten uit
eigen tuin, met een heerlijk glas eigengemaakte wijn. Ze nemen hun rust, maar
zijn ook altijd in beweging onder de zon.’

»
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Dansen tot het ochtend wordt

Je kostbare caravan goed verzekerd!

ONZE CARAVANVERZEKERING
Uitstekende voorwaarden en prima schadeafhandeling
1 of 5 jaar nieuwwaarde dekking voor nieuwe caravans
3 jaar aanschafwaarde dekking voor tweedehands caravans
Keuze voor hagel/neerslagschade dekking
Geen eigen risico bij schadeherstel door eigen
netwerk reparateurs

Sluit onze geheel vernieuwde caravanverzekering
af bij jouw lokale verzekeringsadviseur.

Nh1816.nl

info@nh1816.nl

Voor tegenovergestelde vibes moet je
uiteraard in de steden zijn. De hoofdstad
Cagliari ligt in het zuiden en is altijd levendig. De clubs vind je vooral aan de Via
Roma en Poetto Beach. Voor gezellige
bars en eettentjes ga je naar Il Castello,
het oude centrum van de stad. Francesco
Arriu (61) gaf culinaire lessen in Friesland,
maar hij is geboren en getogen op
Sardinië. Francesco: ‘In het oude centrum
vind je ook een origineel Romeins amfitheater. In de zomer zijn hier veel openluchtconcerten. Ik heb hier zelf ook een
keer opgetreden met lichte rockmuziek.’
Aan de westkust is Alghero een tip voor
gezelligheidszoekers, vooral aan de Piazza
Sulis. Vlak buiten de stad zijn ook enkele
openluchtdiscotheken, maar deze zijn alleen
in de zomer geopend. Tip van Jorieke:
‘Houd je van gezelligheid? Dan kan je het
beste in de zomermaanden gaan. Buiten
het seizoen is het eiland heel rustig.’

‘Houd je van
gezelligheid? Dan
kan je het beste in
de zomermaanden
gaan. Buiten het
seizoen is het
eiland heel rustig.’

Zien en gezien worden
Voor het beste uitgaansleven moet je aan
de Costa Smeralda zijn. De prachtige kust
ligt in het noordwesten van Sardinië op
slechts een halfuur rijden van het vliegveld
van Olbia, en is al jaren een vast adres
voor de jetset. Topmodellen en filmsterren
spot je vaak in strandplaatsen zoals Porto
Cervo, Liscia di Vacca en Capriccioli. De
Pepero Club staat bekend om een goede
line-up van dj’s, maar The Billionaire
Club is de plaats om te zien en gezien te
worden. Hier kan je zomaar beroemdheden tegenkomen zoals Paris Hilton,
Kevin Spacey of modeontwerper Fiona
Swarovski. Dat de prijzen hier – auw –
flink hoger zijn spreekt voor zich. Maar je
leeft maar een keer, dus we gaan ook nog
even met een taxi naar Baia Sardinia om
op Phi Beach met een cocktail in de hand
naar de zonsondergang te kijken.

Kaasje bij de boer
Op Sardinië kun je natuurlijk hotels en
appartementen in alle prijsklassen vinden.
Wil je het wat avontuurlijker aanpakken,
overweeg dan ook ‘agriturismo’, oftewel:
overnachten bij de boer. ‘Voor 50-60 euro
per nacht slaap je op het terrein van de
boer, meestal in de tot pension verbouwde
boerderij’, vertelt Jorieke. ‘Wij deden dit in
het binnenland bij Dorgali. Echt heel leuk,
want als je ergens slaapt, krijg je ook het
lokale eten voorgeschoteld. Ook verkopen
ze overal hun eigen jammetjes en kazen.’
Eén van de beroemdste Sardijnse kazen
is de Casu marzu – ‘rotte kaas’. Als je die
durft te proeven, schrik dan niet van de
krioelende larven. Die zijn onderdeel van
het recept en een must voor de kaasliefhebber zonder vrees. Aan tafel!
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Bij DAS werken
gespecialiseerde en
ervaren juristen, die
samen met jou naar
de beste oplossing
toe werken

Nieuwe tijden, nieuwe geschillen

Innoveren
moet in je
dna zitten

Je kunt het
zelf doen,
samen doen
of laten doen

online tools, zoals de ontslagtool die samen
met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld, waarmee je zelf een gratis analyse kan
maken van je ontslagvergoeding. DAS zet
zich ook in voor het breed toegankelijk
maken van juridische kennis zoals ‘doe-hetzelf-checklists’ voor consumentenproblemen.
Want vaak kun je zelf een probleem snel
en eenvoudig oplossen, met wat hulp van
buitenaf. Dat kan in de vorm van online
voorbeelddocumenten of informatiegidsen
die makkelijk te downloaden zijn, maar ook
een telefonisch advies of advies via mail is
mogelijk bij DAS.

Veranderende klantbehoeften en nieuwe technologieën zijn aan de orde
van de dag. Digitaal je aankopen doen of zaken regelen biedt nieuwe
kansen en gemak, maar brengt ook risico’s met zich mee. Wat als je Ubertaxi niet komt opdagen of je aankoop via een buitenlandse webshop niet

Mensenwerk

wordt geleverd? Door het stijgend aantal grensoverschrijdende online
aankopen, groeit het aantal internationale transacties. Wist je dat eBay
30 miljoen geschillen per jaar behandelt? De veranderende maatschappij
betekent ook dat er andere geschillen ontstaan en dus andere behoeften.
Daar moet je goed op inspelen.

TIP VAN DAS:
Innoveren zit in het dna van DAS. Als eerste
in Nederland durfde DAS het aan om grootschalig juridische diensten tegen een vaste
prijs aan te bieden. Gefocust op de behoefte
van de klant. Voor een vast bedrag beoordeelt een jurist je rechtspositie, en maakt
een inschatting van je kansen. Zijn er vervolgstappen nodig? Dan kun je per stap de
benodigde hulp inschakelen. Dit geldt voor
alle mogelijke soorten van bijstand. Denk
aan hulp bij letselschade, in huurconflicten,
conflicten over werk en inkomen en conflicten met leveranciers. Je kunt ook een

arbeidsovereenkomst laten checken voor
een vooraf bepaald bedrag. En op de website geven juristen tips om een conflict te
voorkomen of eerst zelf aan de slag te gaan
om een dreigend conflict op te lossen. Wil
je hulp dan kun je ervoor kiezen om een half
uur te sparren met een jurist. DAS heeft als
uitgangspunt dat klanten altijd zelf kunnen
kiezen voor de dienstverlening die bij hen
past. Als klant kun je zelf het onderscheid
maken tussen zelf doen, samen doen en
laten doen. Steeds meer klanten hebben de
behoefte om ‘zelf achter het stuur te zitten’.

Met nieuwe online concepten speelt DAS
daarop in. Niet alleen voor consumenten
maar ook voor ondernemers.

Online toegankelijkheid
De overgrote meerderheid van de mensen
zoekt eerst zelf op internet naar juridisch
advies. Maar hoe bepaal je in de ‘internetjungle’ welke informatie of dienstverlener
betrouwbaar en kwalitatief goed is? Daarom
vindt DAS het belangrijk om haar expertise
online toegankelijk te maken. Een goed
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van

Waar moet je op letten bij online aankopen?
Controleer of de webshop echt is. Veel onbetrouwbare webshops
gebruiken de naam van een bekende winkelketen in hun mailadres,
maar hebben niets van doen met de echte winkel. Vind je een linkje naar
een webwinkel, controleer dan altijd even of dit de echte zaak is. Blijkt
dat niet zo te zijn, doe dan geen zaken. Staat er een webkeurmerk op de
site? Controleer dan bij het webkeurmerk of de webwinkel daadwerkelijk
is aangesloten. Zoek reviews. Zijn het er veel, en zien ze er geloofwaardig
uit, of zijn het er slechts enkele en misschien zelfs vervalst – die recensies
zijn vaak lang en erg gedetailleerd, met gebruik van merknamen.
Kijk voor meer informatie op
politie.nl/themas/internetoplichting.html

Geschilbeslechting blijft volgens DAS wel
primair mensenwerk. Een online juridisch
platform helpt je om betrouwbare juridische
hulp te vinden en je kennis te vergroten.
Maar met alleen een internet platform kom
je er niet. Kijk naar een internetplatform als
Uber. Zonder taxichauffeurs die je vervoeren
met een glimlach en goed aangelegde
wegen heeft Uber geen bestaansrecht.
DAS biedt je het online juridisch platform en
de betrokken jurist. Bij DAS werken gespecialiseerde en ervaren juristen, die samen
met jou naar de beste oplossing toe werken.
De juristen volgen trainingen en met de
eigen praktijkzaken kunnen ze de juridisch
specialist blijven die ze zijn. Zij kunnen zich
daardoor blijven onderscheiden als experts
in het oplossen van juridische problemen.
DAS Rechtsbijstand particulier wordt
via jouw adviseur aangeboden onder
het label van Nh1816 Rechtsbijstand.
Vraag je adviseur naar de
mogelijkheden.
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Coöperatie Nh1816

Ab Baart

Roderick Leeuwenhart

Ton van Hooft

N.V.
Nh1816
Verzekeringen

In gesprek met Ton van Hooft,
bestuurslid coöperatie Nh1816

‘De coöperatie
is van ons
allemaal!’

Coöperatie
Nh1816

‘Voor en mét elkaar. Solidair.’ Ton van Hooft legt
uit wat de coöperatie Nh1816 betekent. Want
die is voor veel verzekerden bij één van de lokale

Financieel
adviseur

Verzekerde

adviseurs veelal nog onzichtbaar. Wat betékent
de coöperatie eigenlijk voor zijn leden?

Ton stapte direct uit school het verzekeringsvak in. Hij nam het bedrijfje over van zijn
moeder en nu heeft hij samen met zijn
compagnon twee kantoren in en rond
‘s-Hertogenbosch. Hij denkt dus in de
eerste plaats als een lokale ondernemer,
iemand die zelf het contact houdt met
de verzekerden. Hij koos voor Nh1816
‘omdat de lijnen kort zijn, er is makkelijke
communicatie en een hoog serviceniveau.’
Hij is alweer jaren deel van het bestuur
van de coöperatie. De coöperatie is zelfstandig, werkt in het belang van haar
stakeholders en in overleg met de directie
van Nh1816.

Middenin de drie-eenheid
Het wordt duidelijk waarom die autonomie
zo belangrijk is, als je ziet hoe Ton de verhoudingen weergeeft in een schema. Het
is een drie-eenheid met in de ene punt de
verzekerden, in de andere de financieel
adviseur, en tot slot de verzekeringsmaatschappij. ‘De coöperatie staat daar
middenin,’ verklaart hij. ‘Onze rol is om ze
alle drie goed te laten samenwerken. We
behartigen de belangen van alle onder-

delen, en kunnen een lans breken voor
allerlei zaken. Zo kunnen adviseurs bijvoorbeeld op eigen initiatief goededoelenprojecten opzetten (MVO) en bij de
coöperatie terecht voor support en kennis
om zulke dingen goed te regelen. Deze
projecten zijn een goed voorbeeld van de
duurzame relatie die zowel adviseurs als
Nh1816 met hun verzekerden nastreven.’

Tranen in de ogen
Daar heeft Ton trouwens ook ervaring
mee. In 2014 zette zijn kantoor een maatschappelijk project op. ‘Een jongen uit het
dorp verloor na een langdurige ziekte zijn
been. Hij moest stoppen met voetballen
bij zijn club, maar vond een nieuwe plek:
bij het Nederlandse amputatieteam. Een
team waar je alleen mag voetballen als
je je voeten of benen mist (behalve de
doelman, die wel benen, maar geen
twee armen mag hebben). Nu moet je je
voorstellen dat deze mensen alle kracht
uit hun bovenlijf halen, en dus armen als
staalkabels hebben.’ Tijdens een gesprek
werd Ton geraakt door dit doorzettingsvermogen en liet lokaal een wedstrijd

organiseren om geld in te zamelen. Het
werd Nederland tegen België, een derby
van de lage landen. Zelfs Pol van Boekel
werd geregeld als scheidsrechter. Tijdens
de afsluitende feestavond bood een
directie-lid van Nh1816 een cheque van
5.000 euro aan, wat door iemand uit het
publiek spontaan werd verhoogd met 2.000.
De voetbalclub zelf bracht nog 500 euro
extra in. ‘De jongen met wie het allemaal
was begonnen, had tranen in zijn ogen.’

Bij Nh1816
kunnen adviseurs
hun eigen
maatschappelijke
project opzetten

Vier extra redenen
voor de coöperatie

Duurzame relatie
Niet alleen adviseurs, maar ook verzekerden
– leden! – kunnen bij Nh1816 goede doelen
aandragen. Dit soort projecten wordt
betaald uit het collectieve dividend dat het
verzekeringsbedrijf, bij een goed resultaat,
aan de coöperatie overmaakt. ‘Waarom
maken jullie de verzekering dan niet een
euro goedkoper?’ Is volgens Ton soms de
reactie. ‘Omdat wij een duurzame relatie
met onze verzekerden nastreven en we
op deze wijze iets kunnen teruggeven aan
de samenleving. De coöperatie staat los
van het verzekeringsbedrijf en heeft geen
invloed op de premies of schadeuitkeringen.
Het dividend dat we als coöperatie krijgen
en mogen inzetten voor projecten is afhankelijk van het bedrijfsresultaat.’

Geen winstoogmerk
Ton gaat verder over het karakter van
Nh1816 als coöperatieve verzekeraar.
‘Coöperatief verzekeren doet meer recht
aan de organisatie die we zijn en verder
willen uitbouwen. Het heeft als belangrijkste

‘Kies voor een
verzekeraar die
oog heeft voor
de samenleving’

drijfveren het goed en betrouwbaar afdekken
van de risico’s die onze verzekerden lopen,
een duurzame klantrelatie met een hoge
klanttevredenheid. Aandeelhoudersbelangen
spelen geen rol! Transparant en zonder
winstoogmerk opereren des te meer.’ Ton
is op dit punt vol vuur: ‘Verzekeringen zijn
natuurlijk gewoon nodig, maar kies dan in
ieder geval voor een verzekeraar die niet
aandeelhouders maar klántbelang voorop
stelt. Eentje die oog heeft voor de samenleving waar jij in woont en werkt.’ Waar je
het accent ook legt, het snijdt hout.

In dit artikel vertelt Ton van Hooft waarom
een coöperatie de beste bedrijfsvorm is
voor Nh1816. Lid zijn van de coöperatie
heeft diverse voordelen:
• Ben je verzekerd bij Nh1816? Dan ben
je automatisch lid van de coöperatie; daar
hoef je niets extra’s voor te doen. Het
lidmaatschap brengt geen verplichtingen
met zich mee, noch draag je er financieel
risico voor!
• De coöperatie draagt bij aan goede
doelen en jij profiteert daarvan mee.
Lees elders in dit magazine hoe je
bijvoorbeeld met voordeel naar Artis
kunt om het nieuwe jaguarverblijf te
bekijken dat mede mogelijk is gemaakt
door Nh1816.
• Je bent verzekerd bij een maatschappij
met oog voor de wereld om jou heen.
• En last but not least, leden ontvangen
het Zest Magazine dat je nu leest.
Kijk op Nh1816.nl/cooperatie
voor meer informatie.
Wil je geen lid zijn, meld je hier dan af of
neem contact op met je adviseur.
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Enorme schade
na extreme hagelbui

‘Doe wat je moet
doen! En dat is
mensen helpen’

De auto is weer als nieuw

auto vol deuken zat. Toen ik mijn auto zag,
werd ik niet vrolijk’, legt John Creemers
van Creemers Zeilmakerij & Reclame uit.
Zijn schade aan de auto heeft hij direct
gemeld bij Van de Mortel en er werd
gelijk voor vervangend vervoer gezorgd. ‘Ik
werd zelfs in het weekend goed geholpen
en de problemen zijn zorgeloos verholpen.
Als er iets naars gebeurt, dan is het fijn als
je goed bent verzekerd en wordt ontzorgd.
Er zijn dan al genoeg problemen. De communicatie verliep prettig, ik wist telkens
precies waar ik aan toe was. Iedereen in
de omgeving was getroffen, dus het was
erg druk bij de schadehersteller en toch
werd ik vlekkeloos geholpen.’

Op 23 juni 2016 trok er een extreme hagelbui over het zuiden van
Nederland. De hagelstenen – soms zo groot als tennisballen – richtten
veel schade aan en dus kwam er een stroom aan schademeldingen
binnen bij Van de Mortel in Venray. In dit artikel vertellen we over de
ervaringen van verzekerden, de adviseur en de schadeherstellers.

Bart van der Sterren

‘In totaal hebben
we 3250 auto’s
met schade
binnen gehad’

Bart van der Sterren, aanspreekpunt voor
alle assurantiezaken bij Van de Mortel schetst
de gang van zaken na die bewuste hagelbui:
‘Op ons kantoor werken wij met veertien
personen en over een jaar gezien komen er
normaal circa 900 schademeldingen binnen.
Na de extreme hagelbui ontvingen wij in één
keer zo’n 1200 schademeldingen. Dat heeft
een enorme impact. Intern, maar ook met de
verzekeraar Nh1816, is crisisoverleg geweest
en werden alle zeilen bijgezet om de vele
schademeldingen te kunnen verwerken. Alle
medewerkers draaiden telefoondienst, ook
in het weekend en de avond. Zo konden wij
alle schademeldingen en verhalen verwerken
en prioriteren.’

Coulante opstelling
De schades liepen uiteen van blikschade
aan auto’s tot (grote) schades aan panden
en wateroverlast. ‘Op zo’n moment gebeurt
er veel en is het lastig maar belangrijk om

prioriteiten te stellen, maar ook om direct
aan de slag te gaan met herstelzaken. Na
overleg met verzekeraar Nh1816 hebben
we besloten: ‘Doe wat je moet doen! En dat
is mensen helpen’. Zij gaven ons ruimere
bevoegdheden, zodat er meteen noodherstel kon worden verricht door bijvoorbeeld
dakdekkers. Dankzij de coulante opstelling
van Nh1816 kregen wij meer keuzevrijheid
om lokale bedrijven in te zetten voor herstelwerkzaamheden. Op die manier konden wij
meer faciliteren en meer mensen helpen.’

Geperforeerd dak
Op die bewuste 23 juni was klant Maurice
Janssen op vakantie en hoorde daar over
het noodweer. ‘Wij hebben de buren gevraagd of zij voor de zekerheid even onze
woning konden controleren. Wij bleken
waterschade te hebben en ik heb vanaf het
vakantieadres de schade gemeld bij Van de
Mortel én er is een bevriende dakdekker

direct met noodreparaties aan de slag
gegaan. De volgende dag is onze zoon in
de woning gaan kijken. Helaas bleek er
toch meer aan de hand te zijn dan waterschade. Er waren lichtkoepels kapot, dakpannen stuk en het dak van het houthok
was geperforeerd. Onze zoon heeft foto’s
gemaakt en aan onze adviseur verzonden
met de schademelding. Zij zorgden dat er
noodreparaties gedaan konden worden en
later toen wij weer thuis waren is er een
expert komen kijken. In de loop van tijd is
alle schade volledig hersteld. Soms duurde
het een tijdje omdat er in de omgeving
natuurlijk veel gerepareerd moest worden,
maar wij zijn in elk geval erg tevreden met
de afhandeling van de schades en de inzet
van Van de Mortel’, vertelt Maurice.

Auto vol deuken
‘Op het moment van de hagelbui was ik
niet thuis, maar mijn vrouw belde dat de

Echt extreem
Na de extreme hagelbui was het niet
alleen druk op het assurantiekantoor.
Schadeherstellers kwamen om in het
werk. Zo ook bij Autoschade Venray.
Eigenaar Ruud Hendrix: ‘In totaal hebben
we 3250 auto’s met schade binnen gehad. Je kunt onmogelijk iedereen tegelijk
helpen, dus moet je goed plannen. Het
gewone werk ging ook door, waardoor we
het sinds die bewuste dag in juni tot en met
januari 2017 enorm druk hebben gehad.
Het was echt extreem. Normaal gesproken
werken wij met twaalf man personeel en in
de drukke tijd is dat verdubbeld. Gelukkig
hadden de meeste klanten begrip voor de
situatie, omdat heel Venray en omgeving
was getroffen en met auto’s vol deuken
rondreed. Dan is het extra prettig om te
werken met fijne clubs als Nh1816 en Van de
Mortel, omdat zij snel kunnen schakelen en
taxaties en schades heel spoedig uitbetalen.’
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‘We hebben
allemaal last
van hier-ennu-bijziendheid’

Futuroloog
Peter van der Wel

‘Ik wil de
verbeeldingskracht
prikkelen’
De glazen bol bestaat niet. Wel gelden er bepaalde wetmatigheden,
zoals het gegeven dat alles in de toekomst goedkoper, sneller en beter
wordt door technologische ontwikkelingen. Hoe dat op de lange termijn
zal uitpakken? Met die vraag houdt futuroloog en econoom Peter van
der Wel zich dagelijks bezig.

‘Veel mensen zijn bang voor verandering’,
vertelt Peter van der Wel in het panoramarestaurant op de top van de A’DAM Toren.
‘Maar de toekomst biedt veel meer mogelijkheden dan wij nu denken. We hebben
allemaal last van hier-en-nu-bijziendheid.
Een normale menselijke eigenschap. We
denken dat alles ongeveer op dezelfde voet
zal doorgaan. Terwijl er in het verleden tal
van gebeurtenissen hebben plaatsgevonden
waar niemand op gerekend had en die
achteraf heel logisch zijn. Een voorbeeld? In
mijn lezingen laat ik regelmatig een filmpje
zien uit 1999 waarin aan willekeurige voorbijgangers wordt gevraagd of ze een
mobiele telefoon hebben. Niemand ziet er
de noodzaak van in. Een paar jaar later is
het mobieltje ingeburgerd.’

Zwarte zwanen
In vakjargon heet dit black swans. ‘In de
Middeleeuwen dachten we dat alle zwanen
wit waren. Totdat Australië ontdekt werd en
er ook zwarte zwanen bleken te bestaan.’
Anders dan de meeste futurologen schrijft
Van der Wel geen rapporten, want ‘die
verdwijnen toch maar in een la’. Met zijn
lezingen wil hij mensen inspireren en motiveren mee te veranderen. Onbekend maakt
onbemind, maar technologische ontwikkelingen kunnen ook veel moois opleveren,
zoals verbeteringen in het onderwijs of de
gezondheidszorg. ‘Nee, een futuroloog is
geen waarzegger. Wel probeer ik onze verbeeldingskracht op te rekken. Ik werk op het
snijvlak van economische, sociologische en
technische ontwikkelingen en trek die door
van het verleden naar de toekomst. Een
futuroloog kijkt ver, soms wel honderden
jaren terug, en ook ver vooruit. Tien jaar is
een interessante termijn voor organisaties.’

Paardenmestprobleem
De futuroloog acht het zeer waarschijnlijk
dat we straks allemaal in zelfrijdende auto’s
rijden. Sterker nog: hij verwacht dat we het
over pak ‘m beet tien jaar als onethisch beschouwen dat mensen zelf rijden. ‘Factoren
als moeheid, drank of onoplettendheid maken
ons gevaarlijk achter het stuur. Maar we
nemen de vele auto-ongelukken voor lief.
De zelfrijdende auto is tien keer veiliger dan
een normale auto. Mensen geloven echter
niet dat dit al zo snel staat te gebeuren.’ Hij
haalt een foto aan van New York in 1900,
geschoten op Tweede Paasdag. Paardenkoetsen domineren Fifth Avenue. In 1898
was er zelfs een wereldconferentie over een
serieus probleem: de voorspelling was dat
er in 1930 meters paardenmest op straat
zou liggen. Zelfde straat, zelfde dag, dertien
jaar later: geen paardenmest, enkel auto’s.
‘Zo snel kan het gaan. Veel problemen die
nu heel groot lijken, zijn we over tien jaar
vergeten.’

3D-geprinte worteltjes
Als de huidige technologische ontwikkelingen in dit tempo doorzetten, zouden we
over twintig jaar nauwelijks meer hoeven te
werken, omdat robots onze groenten kweken,
jurken naaien, onze artsen en accountants
vervangen. Daarnaast krijgen we veel goedkope duurzame energie, want de prijs van
zonne-energie daalt razendsnel. ‘Dan kun
je pas mooie dingen doen’, glundert Van
der Wel. ‘Alle grondstoffen hergebruiken
bijvoorbeeld en het milieu herstellen. Een
Nederlands bedrijf is gestart met pink
farming: het kweken van groenten in gesloten kassen met roze verlichting, zonder
pesticide. Het hele jaar door verse groenten
en fruit: het is dé oplossing voor het wereld-
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van een nieuwe, mondiale beschaving waarin we ons samen verantwoordelijk voelen
voor deze planeet. Een paradijs op aarde.’
Zelf heeft de futuroloog zich lang geleden
voorgenomen om 101 te worden. Dan
zitten we in het jaar 2050. ‘Ik ben nieuwsgierig of deze mondiale beschaving, waarin
iedereen het goed heeft op aarde, dan
werkelijkheid is geworden.’ Glimlachend: ‘In
dat geval kan ik tevreden sterven.’ Als hij
écht in een tijdmachine kon stappen, zoefde
hij het liefst nog verder vooruit, naar 2150.
‘Ik fantaseer graag hoe het zou zijn als de
mens steeds ‘goddelijker’ wordt. Griekse
goden hadden naast menselijke ook bovenaardse eigenschappen: ze konden vliegen, in
de toekomst kijken. Of de mens zich in die
richting zal bewegen? De tijd zal het leren.’

Vierde industriële revolutie
Wie deze fascinerende vooruitzichten hoort,
denkt: wauw, het wordt allemaal anders.
‘Ja’, knikt de futuroloog, ‘maar niet over
vijf maanden. Wel over tien jaar.’ We
overschatten vaak wat er op korte termijn
gebeurt en onderschatten wat er op lange
termijn gebeurt, legt hij uit. Natuurlijk
zet de technologische versnelling door.
Technologieën zoals robotisering, kunstmatige intelligentie en the internet of
things veroorzaken gezamenlijk een vierde
industriële revolutie. Maar de effecten

‘In verzorgingstehuizen
wordt al geëxperimenteerd
met worteltjes uit de printer’
daarvan zien we vertraagd. ‘Zelf zijn wij
een vertragende factor. Angst, luiheid,
gemakzucht en professionele weerstand
spelen een rol. We moeten met deze
nieuwe zaken leren én willen omgaan.
Maar de grootste belemmering vormt de
laag van instituties: het onderwijs, de gezondheidszorg, de rechtspraak, de energiesector, de bankenwereld en de overheid.
Die vierde industriële revolutie komt er
zeker, maar het duurt nog minstens
twintig jaar voordat zich dat heeft vertaald
naar beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer welvaart voor ons allemaal.’

Tijdmachine
Dit alles is onder voorbehoud van business
as usual, benadrukt Van der Wel. De
mensheid kan ook verstrikt raken in een
neerwaartse spiraal van oorlog, ziektes en
milieuvervuiling. ‘Sommige Amerikaanse
futurologen zien dit als de geboorteweeën

De komende maanden
geeft Peter van der Wel
lezingen op diverse festivals in
Nederland waaronder
Healing Garden, Mandala en
Landjuweel. Geïnteresseerd in
meer toekomst? Kijk op zijn
website: vanderwel.net

Actie

voedselprobleem. Dan is er nog de 3Dprintrevolutie die de import van producten
uit China kan terugdringen en een circulaire economie mogelijk maakt doordat
grondstoffen kunnen worden hergebruikt.
Moderne 3D-printers zijn al in staat om in
meer dan driehonderd verschillende materialen te printen. Voor mensen in verzorgingstehuizen wordt er al geëxperimenteerd met
het printen van worteltjes met toegevoegde
smaak- en voedingsstoffen, of medicijnen.
Gepersonaliseerd voedsel dus==. Lusten
je kinderen geen spinazie? Dan print je er
kleine dinosauriërs van en plotseling eten
ze het wél.’

25% korting

Cirque Éloize in Carré 5 t/m 13 juli 2017
Cirque Éloize komt met de muzikale circusshow Saloon naar Carré. De voorstelling is voor
het eerst te zien in Nederland. Saloon is een voorstelling vol spectaculaire acrobatiek en live
folkmuziek. Je wordt meegenomen in een vrolijk, humoristisch en energiek spektakel. De
voorstelling is uitermate geschikt voor (jonge) kinderen. De show duurt 85 minuten en
heeft geen pauze. Het is het ideale vakantie-uitje voor het hele gezin.
Boek nu op carre.nl/cirque-eloize met actiecode ZEST CE en ontvang 25% korting
op de eerste en tweede rang. De voorstelling staat van 5 t/m 13 juli in Carré en de
actie is alle dagen geldig.
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Carré Atelier
biedt een
prachtpodium
voor talent

Rikkert van Huisstede

verliefd op
zijn publiek

De kracht van samen: 1 + 1 = 3
Met ‘In de Nok’ is een grote wens van Koninklijk Theater Carré in vervulling gegaan,
vertelt directeur Madeleine van der Zwaan. ‘We wilden al langer een aparte multifunctionele ruimte voor culturele, educatieve, informatieve en interactieve activiteiten,
met een link naar voorstellingen in de grote zaal. Niet alleen om er bijzondere
voorprogramma’s te organiseren, zoals met Rikkert, maar ook voor workshops,
inleidingen en nagesprekken met het publiek. Om de avond áf te maken.’ In de foyer
beneden was dat logistiek niet mogelijk, vertelt Van der Zwaan. Boven, letterlijk in de
nok van het theater, kon het wel, maar daar was een flinke verbouwing voor nodig.
‘De droom die ik had is in overleg met onze sponsors omgezet in een haalbaar
businessplan. Dat is de kracht van samen. En wat is het prachtig geworden!’ In
Carré wordt ‘In de Nok’ al liefkozend het Carré Atelier genoemd, een naam die past
bij de ontwikkelfunctie die de nieuwe foyer heeft. Het publiek kan hier in intieme
sfeer een drankje drinken of wat eten en in het aangrenzende open zaaltje kleine
voorstellingen bijwonen of aan bijeenkomsten deelnemen. Zo werden hier eerder
de voorstellingen van De Verleiders afgesloten met discussies met het publiek. ‘Het
Carré Atelier is in alle opzichten een 1 + 1 = 3-project’, aldus Van der Zwaan. Voor
partners van Carré, zoals Nh1816, is ‘In de Nok’ te reserveren voor speciale
evenementen, bij voorkeur in combinatie met een voorstelling.

Rikkert van Huisstede, onthoud die naam! Amper 23 jaar, veelzijdig
performer, dromer en tomeloos ambitieus. Het aanstormend talent
trad op 7 november vorig jaar op tijdens de opening van ‘In de Nok’,
de nieuwe foyer op de bovenste verdieping van Koninklijk Theater
Carré in Amsterdam. Komend najaar staat hij hier in het Carré Atelier
met zijn voorstelling Zou jij het zijn, voorafgaand aan het optreden
van Herman van Veen in de grote zaal beneden.

We spreken de jonge Amsterdamse artiest
in de prachtig verbouwde foyer ‘In de
Nok’ van Carré. Een project dat financieel mede mogelijk werd gemaakt door
de Stichting Goede Doelen Nh1816.
Niet alleen Nh1816, ook Herman van
Veen heeft – al tientallen jaren – een
bijzondere band met het theater aan de
Amstel. Het was ook Herman van Veen
die Rikkert van Huisstede drie jaar geleden ontdekte. ‘Ik studeerde aan het
Conservatorium Haarlem en zocht een
stageplaats. Een van de audities daarvoor deed ik bij het Herman van Veen
Arts Center in Soest. Toen ik opkwam, in

mijn rode pak en zwarte lakschoenen, riep
Herman: ‘Práchtige schoenen, we nemen
hem, noteer zijn gegevens.’ Mijn auditie
moest ik toen nog doen!’
Rikkert draaide een jaar mee als stagiair,
kreeg als klarinettist en zanger een vaste
plek in Van Veens begeleidingsband en
toerde met diens liedjesprogramma Kersvers door Nederland, België, Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. ‘Herman heeft
mij een geweldige kans gegeven.’

Klassiek en intiem
Ook Carré geeft Rikkert van Huisstede
een ‘prachtige kans’, met zijn eerste solo-

‘Ik wil de mensen
laten ervaren wat
er gebeurt als je
uitsluitend je
intuïtie volgt’
voorstelling in het Carré Atelier in ‘In de
Nok’. De ruimte op de bovenste verdieping
van het theater heeft een ware metamorfose ondergaan, met behoud van
klassieke elementen en bijzondere details
die de intimiteit benadrukken. De Stichting
Goede Doelen Nh1816 heeft een belang-

rijke bijdrage aan de investering geleverd.
Carré is een zogenoemd sleutelproject
van het goede doelenfonds, wat betekent
dat het zich voor langere tijd aan het
theater heeft verbonden.

Beroep: zichzelf zijn
Als middelbare scholier fietste Rikkert
van Huisstede vrijwel dagelijks langs
Carré. ‘Daar spelen, dat leek me het
ultieme doel.’ Zijn droom kwam onverwacht snel uit: twee jaar geleden
al stond hij zeven weken lang met het
gezelschap van Herman van Veen op
het grote toneel beneden. ‘Toen ging

het om Herman. Als ik dit najaar met
mijn eigen show in het Carré Atelier sta,
moet ik het zelf waarmaken. En dat ga
ik ook doen.’
Als kind wilde hij schapenboer worden,
als tiener psychiater. ‘Tot ik op het Vossius Gymnasium in Amsterdam kennismaakte met kunst en cultuur. Met
kunst dóen. We kregen ongelofelijk veel
mogelijkheden. En ik deed aan alles
mee: ik zat in een bigband, deed toneel
en had op een gegeven moment een
eigen intern tv-programma. Ik was 17
toen ik besloot om van ‘mezelf zijn’ mijn
beroep te maken.’

Normenvrij experiment
In zijn eerste one womanshow ‘Zou jij
het zijn’ neemt Van Huisstede zijn publiek
mee op zijn ontdekkingsreis door het
leven, dat hij beschouwt als ‘één groot
normenvrij experiment’. ‘Ik wil de mensen
laten ervaren wat er gebeurt als je uitsluitend je intuïtie volgt, los van maatschappelijke normen en grenzen. Dat
is verrassend, hoor!’ Hij doet dat met
aanstekelijke vrolijkheid, eigen liedjes,
gedichten, muziek en anekdotes. ‘Tijdens
optredens word ik altijd weer verliefd op
mijn publiek.’
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Bijzonder overnachten

Marije Smit

Uitbreken en dan…

Welkom in Roermond

Roermond heeft een veelzijdig aanbod
winkels, bezienswaardigheden en culturele
activiteiten. Elke zondag zijn de winkels
in de binnenstad geopend en in het
Designer outlet Roermond zijn alle topmerken zoals Armani, Gucci en Prada
vertegenwoordigd. Steden als Maastricht,
Eindhoven of Düsseldorf zijn binnen een
half uur te bereiken. Liever uitwaaien in
de natuur? Op nog geen drie kilometer
van Roermond sta je midden in het unieke
terrassenlandschap van Nationaal Park
De Meinweg, dat aan drie kanten wordt
omsloten door Duitsland.

U gaat direct
naar de
gevangenis

In het cachot

gaat om het unieke themahotel Het Arresthuis in Roermond. De spectaculaire overnachtingsplek op een historische locatie - de voormalige
gevangenis – is van alle luxe voorzien en is nu een geliefde locatie om
je ‘op te laten sluiten’.

‘Een echte
vent wordt
nooit agent’
Review van Kathy Reinerie
Directrice - Vivendi Financieel
Advies te IJselstein

Don’t drop the soap
Ooit was het een plek waar niemand voor
z’n lol kwam. Nu is Het Arresthuis een luxe
hotel met een karakteristieke sfeer. Diverse
elementen van de gevangenis uit 1863 zijn
intact gebleven, zoals de gietijzeren trappen,
originele celdeuren en de tralies voor de
ramen. Daardoor ziet de buitenkant er nog
behoorlijk spannend uit, maar bij de eerste
stap over de drempel is het duidelijk dat het
een onvergetelijke ervaring zal worden. In
positieve zin!

Slapen in een gevangenis. Wie doet dat nou vrijwillig? Velen, als het
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Uiteraard zal geen gast de ontberingen
van weleer meer hoeven doorstaan. Nu is
van drie oude cellen één kamer gemaakt,
omgedoopt tot Comfort Cachot. In de voormalige recreatie- en personeelsruimtes van
de gevangenis zijn de Deluxe Cachotten
gevestigd. Deze zijn nog iets ruimer dan
de Comfort Cachotten. Alle cachotten zijn
sober ingericht, maar met het nieuwste design
en natuurlijke materialen en aparte details.
De voormalige directievertrekken zijn omgetoverd naar vier luxe suites. Met namen
als De Rechter, De Directeur, De Cipier en
De Advocaat. De hoge plafonds en grote
afmetingen van de kamers verraden de luxe
van de directieruimtes van vroeger. Nu zijn
deze suites ook van alle luxe voorzien, waaronder een vrijstaand bad, vloerverwarming
en natuurlijk wifi om je trawanten buiten de
gevangenismuren in te seinen.

Intermediair Kathy Reinerie van Vivendi Financieel Advies in IJsselstein werd gevraagd of zij een nacht in de voormalige gevangenis Het Arresthuis wilde ondergaan. ‘Alleen het woord ‘ondergaan’ vond ik al spannend’, zegt Kathy. Zij verbleef
een weekend in het hotel in Roermond en vertelt: ‘We werden ontvangen met een
heerlijk glaasje prosecco, waarna we op onderzoek door het hotel zijn gegaan.
Het hele hotel staat in het teken van de gevangenishistorie. Zo staan in de hotelkamerdeuren nog kreten gekerfd (‘een echte vent wordt nooit agent’), net als in
de toiletdeuren in de kelder. Het thema is goed in het gehele hotel doorgevoerd:
horecamedewerkers dragen een zwart-wit gestreept gevangenisschort, overal
hangen foto’s van gevangenissen en hun bewaarders, in de kamer staan nog
emaillen mokken en er ligt een blok zeep met de tekst ‘don’t drop the soap’.’

Het culinaire hart
Gelukkig is het thema niet té ver doorgevoerd en valt er genoeg te genieten
van de luxe. Zo is restaurant Damianz het culinaire hart van het hotel én een
begrip in Roermond en omstreken. Plus: bij mooi weer kunnen de gasten naar
de Luchtplaats om daar te genieten op het terras. Kathy: ‘Ook het ontbijt is
allesbehalve een straf. Er is een uitgebreid ontbijtbuffet. Ik vind het bijna onmogelijk om te kiezen, laat staan om alles te proeven. Je kunt bijvoorbeeld
kiezen voor een vers gemaakte omelet met bijvoorbeeld gerookte zalm en een
glaasje prosecco of warme wentelteefjes. Ik kies voor een zacht gekookt eitje
op vers bakkersbrood en een cappuccino die bereid is door een echte barista.
Ik geniet als toetje van een snee vruchtenbrood met spijs en roomboter. Daarna
is het helaas tijd om uit te checken.’

5x
kans!

Win een nachtje brommen in Het Arresthuis
Het Arresthuis stelt vijf gratis overnachtingen ter beschikking aan de lezers
van Zest magazine. Wil jij ook logeren in dit stoere themahotel? Kijk op
zest-magazine.nl/arresthuis voor de voorwaarden.
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Dit capibarajong kijkt er niet van
op dat z’n boerenkool paars is.

In 2003 zette ARTIS een ingrijpend vernieuwingsproces in gang. Met meer natuurlijke ruimte voor de dieren en een meer
interactieve en educatieve natuurbeleving
voor bezoekers. Binnen dit proces is de
oogstrelende eetbare tuin een project dat
alle zintuigen op scherp zet.

Niet zo simpel

Eetbare tuin ARTIS

Verrassing voor
dier en mens
Reptielen die dol zijn op verse bloemen. En Aldabra reuzenschildpadden die je wakker mag maken voor een pittig
champagneblaadje. De ‘eetbare tuin’ in dierentuin ARTIS verrast mens én dier. Deze zomer kunnen bezoekers weer
vijf maanden lang genieten van de geuren en kleuren van de eetbare tuin. En soms zelf proeven.

Foto: ARTIS, Ronald van Weeren

Ton Hilhorst, oorspronkelijk meesterbinder
in de bloemsierkunst, is hoofdontwerper
van de seizoensgebonden perken, borders
en pleintjes van ARTIS. Zich verdiepend
in de groei en bloei en in de mooiste
kleur- en geurcombinaties van het seizoensgroen, kwam hij vier jaar geleden met
het idee om ‘mooi en eetbaar’ in een
eetbare tuin te combineren. ‘Voorwaarde
was dat we de dieren uitsluitend 100%
veilig eetbaar groen zouden aanbieden’,
vertelt hij. ‘Dat wil zeggen dat de héle
plant veilig moet zijn. De tomaat bijvoorbeeld komt er om die reden niet in, want
op de vrucht na is de plant giftig.’ Het
is, vertelt Hilhorst, niet zo simpel dat wat
veilig is voor de mens ook automatisch
veilig voor dieren is. Of omgekeerd. ‘De
natuurlijke afweer, ontgifting en spijsvertering van mens en dier en ook tussen
diersoorten kan enorm verschillen.’

Yummie, begonia’s!
De plantenspecialist werkte zijn idee van
de eetbare tuin grondig uit. We mogen
het gerust zijn levenswerk noemen. In
zijn kantoor in het monumentale gebouw
de Volharding, naast het nieuwe verblijf
van de Bennett wallaby’s – ondersteund
door de Stichting Goede Doelen Nh1816
– spitte hij jarenlang dikke naslagwerken
en lijvige publicaties op internet door. Hij
overlegde met specialisten, onder wie
diergeneeskundigen, biologen en botanici.
‘Het lastige is dat we van veel planteneters
niet weten wat ze nou precies in hun oor-

spronkelijke habitat eten. De verscheidenheid aan soorten groen op savannes,
steppes en toendra’s is zó groot, dat heb
je niet zo maar even in kaart gebracht! De
meeste gewassen kunnen we trouwens
ook niet importeren. Daar komt bij dat het
eetgedrag van eenzelfde diersoort ook
per leefomgeving verschilt. Om het dicht
bij huis te houden: konijnen in Drenthe
eten ook anders dan duinkonijnen. Wat
we de dieren in ARTIS uit de eetbare tuin
aanbieden is dan ook vaak nieuw voor ze.
Dat maakt dit project meteen spannend.
Wat de dieren krijgen is veilig, maar hoe
reageren ze erop? Dat de begonia bij heel
veel verschillende graseters zo hoog zou
scoren, was voor iedereen verrassend.’

Plantenspecialist Ton Hilhorst
Fotografie: Amber Dekker

Gepikeerde chimpansees
Het project begon een paar jaar geleden
kleinschalig, met een proeftuintje van
Hilhorst bij het Reptielenhuis. ‘Eerst met
planten waarvan we zeker wisten dat
de bewoners ze lekker vonden, daarna
met nieuw aanbod.’ Intussen zijn onder
leiding van Hilhorst op zeven locaties in de
dierentuin eetbare tuinen aangelegd, met
in totaal 180 verschillende soorten veilig
eetbare planten, struiken en kruiden. Voor
de inrichting van de eetbare tuin gebruikt Hilhorst moodboards. ‘De planten
moeten immers behalve hun groeiomstandigheden ook qua kleur en geur bij elkaar
passen.’
Gaandeweg reageren steeds meer planteneters en ook omnivoren in ARTIS enthousiast
op het eigen seizoensgroen. ‘Ze lijken
zelf vaak verrast door de onbekende
geuren, kleuren en smaak’, vertelt Hilhorst.
‘En soms moeten ze wennen. Net als
mensen moeten dieren ook nieuwe
producten léren eten en waarderen. De
chimpansees bijvoorbeeld waren aanvankelijk zeer gepikeerd toen we ze alleen
groen uit de eigen tuinen voorzetten. Ze

‘Voorwaarde was
dat we de dieren
uitsluitend 100%
veilig eetbaar
groen zouden
aanbieden’
»
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weigerden demonstratief, tot één van hen
er na een tijdje toch iets van ging proberen.
Wat volgde was het spreekwoordelijke
na-apen. De hele groep ging om.’

35.000 stuks
De ‘ARTIS in Bloei-route’ van afgelopen
voorjaar – 130.000 bollen en knollen –
heeft inmiddels plaats gemaakt voor de
’Eetbare tuin-route’, met 35.000 stuks
eetbare planten. De afgeschermde perken
en borders zijn voorzien van bordjes met
uitleg én het klemmende verzoek aan
bezoekers vooral niets aan de dieren te
voeren. ‘Dat tast hun natuurlijke gedrag

aan’, vertelt Hilhorst. De dierverzorgers,
die vooral voor de lekkere trek tussendoor voor hun eigen dieren plukken,
hebben plukles gehad. Niet zozeer om te
leren wat ze moeten plukken, maar hóe.
‘Kolen bijvoorbeeld moet je van onderaf
plukken om de plant zo lang mogelijk te
laten bloeien.’
Hilhorst is intussen begonnen met een vervolgonderzoek naar onder meer de voedingswaarde van de goed scorende planten.
‘Waarom zijn de dieren er zo gek op?
Dat moeten we allemaal nog uitvogelen.’
Hiervoor zijn vooral de observaties van de
dierverzorgers belangrijk.

Te mooi om op te eten?
Daar hebben kangoeroes
geen problemen mee.

Zoomeravonden
In juni, juli en augustus is ARTIS weer iedere zaterdag open tot de zon ondergaat. Er zijn workshops voor kinderen en optredens van bekende
artiesten en opkomende muzikanten. Picknick in het gras, of bestel pizza bij de buitenkeuken. Leer hoe je jouw eigen eetbare tuin maakt.
Of luister naar de dierenarts, de microbioloog of de plantenexpert die vertelt over de eetbare tuin. De avond wordt afgesloten met een
speciale rondleiding door een schemerend park. Op naar ARTIS!

Opvouwbaar glas, woongenot in extenso

Speciaal voor Nh1816 verzekerden

Beleef de Zoomeravonden in ARTIS voor
slechts € 5,00 per persoon

»

Een designoverkapping die uitblinkt in licht. Glazen wanden die zich in
een handomdraai laten wegschuiven. Woongenot dat u zo groot kunt
maken als u wilt. Gun uzelf een maatwerk tuinkamer van Metalura.
Al vanaf €12.995. Vraag de brochure aan via www.metalura.nl.

actie
hoe werkt het?
Kies een van de vijf zaterdagen in juli en kom vanaf 15.00 uur
tot zonsondergang genieten van het bijzondere dat ARTIS biedt. Ga
naar artis.nl/nh1816 en bestel kaarten met korting door gebruik te
maken van de actiecode: jaguarverblijf. Je betaalt slechts € 5,00 per
kaart in plaats van € 21,50, met een maximum van vier kaarten per
persoon. Op de website vind je het programma en
de actievoorwaarden.
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De zeven van Zest

De beste bril van nu

Ik wil ze
allemaal!

Een samenwerking tussen HTC en Valve, één van de grootste Amerikaanse spelontwikkelaars, resulteerde in de HTC
Vive. De meest complete virtual reality-bril van het moment.
Hoogstaande technologie maakt het mogelijk om rond te
lopen met de bril op, terwijl je bewegingen worden vertaald
naar de digitale wereld. Dankzij de bijbehorende app kun
je bepaalde functies van je smartphone ook via de vr-bril
bekijken. Zo blijf je op de hoogte van binnenkomende telefoongesprekken, berichten en agenda-afspraken zonder de
virtuele wereld te verlaten. HTC Vive, € 929,-

De beste gadgets combineren vooruitstrevende technologie met een stijlvol uiterlijk.
Zest Magazine selecteerde zeven
technologische hoogstandjes die het
dagelijks leven makkelijker én leuker maken.

Gewiekste drone met 4K video
De DJI Phantom 4 is een compacte, opvouwbare drone, die grotendeels
autonoom vliegt en vier objecten of mensen kan volgen. Dankzij de ingebouwde obstakeldetectie is de witte quadcopter ook in staat om botsingen
te vermijden. Je kunt via de tablet instellen welke kant de drone op moet
gaan en hoe ver hij mag vliegen. De vliegtijd op één acculading is een
half uur; genoeg om heel veel schitterende actiebeelden te schieten
vanuit de lucht. DJI Phantom 4 Pro Drone, vanaf € 1.549,-

Little brother
Wil je tijdens je afwezigheid weten of thuis alles goed gaat? Zet deze beveiligingscamera
op een plaats vanwaar de woonkamer goed te overzien is en bekijk elders via je smartphone hd-beelden van de kamer. Het apparaatje meet ook de luchtkwaliteit en waarschuwt
bij geluid of beweging. Als bonus is de
camera voorzien van een babyfoonfunctie
met nachtlampje en kun je een slaapliedje
inschakelen. Dankzij de fraaie behuizing
met echt hout is dit de eerste beveiligingscamera die zelf ook gezien mag worden.
Withings Home, € 199,95

Sierlijke stappenteller
Een activitytracker die oogt als een minimalistisch
sieraad: maak kennis met Misfit Ray. Deze tracker
is waterproof, telt je stappen, monitort je slaapritme
		
en houdt tevens bij hoeveel calorieën je verbrandt tijden bepaalde activiteiten. Via de bijbehorende app ontvang je notificaties van behaalde doelen. De Misfit Ray is op verschillende
manieren te dragen: uiteraard om je pols met verschillende armbanden, maar ook als
ketting om de hals. Misfit Ray, € 89,-

‘Een mix van
grappige hypes
en hippe
innovaties’

Simpel maar chic
Sous-vide is een methode om in vacuüm
verpakte etenswaren in een waterbad
geleidelijk te garen, waardoor de smaak
en textuur optimaal behouden blijven.
Klinkt knap ingewikkeld, maar met de
Mellow Sous Vide wordt dit proces een
appeltje-eitje. Leg thuis het voedsel in
een zakje in het water, geef in de app
aan wat je gaat koken, hoe je het bereid
wilt hebben en hoe laat het klaar moet
zijn. Vervolgens wordt het voedsel koel
gehouden en is het, precies naar wens,
klaar als je thuis komt van werk.
Mellow Sous Vide, € 375,-

Pientere vuilnisbak
De intelligente koelkast was er al een
tijdje, maar nu is er ook de GeniCan. Bevestig dit apparaatje in je vuilnisbak en het
scant de streepjescodes van producten
die je weggooit, waarna je digitale boodschappenlijstje in de bijbehorende app
wordt aangevuld. Geniaal! Producten
zonder barcode kun je toevoegen via ingebouwde spraakherkenningssoftware.
Dankzij een samenwerking met Amazon
kun je de boodschappen zelfs automatisch
doorsturen en laten bezorgen tot aan je
voordeur. Kunnen ze meteen de volle
vuilniszak meenemen.
GeniCan, € 140,-

Praatkameraadje
Google Home is een kleine, vriendelijk
ogende speaker die constant naar je
luistert en via spraakopdrachten allerlei
acties kan uitvoeren. Zo kun je bijvoorbeeld een commando geven om het licht
aan te doen of een bepaalde playlist te
starten, maar ook informatie opvragen zoals de agenda voor die dag. Het robotje
zonder armpjes en beentjes oogt subtiel,
met een witte bovenkant en de onderkant
is verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Deze gadget wordt gegarandeerd je beste
maatje in huis.
Google Home, vanaf € 169,-

Breng je
stem uit op
nh1816.nl/stem
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Maatschappelijk betrokken

STEM

Nh1816 verdeelt 15.000 euro

€

Stem nú op
jouw favoriete
goede doel

€
€

Via haar Stichting Goede Doelen geeft Nh1816 een deel van de winst
terug aan de samenleving. De stichting ontvangt uit het hele land
aanvragen van goede doelen voor een financiële bijdrage. Projecten op
het gebied van veiligheid, ziekte/handicap, educatie & opleiding, talent-

€

ontwikkeling en cultuurhistorische thema’s komen hiervoor in aanmerking.
Uit de vele goede doelen die een verzoek hebben gedaan, zijn er drie gekozen. Deze
hebben minstens een belangrijk onderdeel gemeen; Ze zijn alle gericht op mensen, waarbij het zorgen voor beleving en een moment van plezier centraal staan. Je kunt Stichting
Goede Doelen Nh1816 helpen bij het verdelen van 15.000 euro over deze drie mooie initiatieven.

€

»

€

1

2

€
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1. Stichting VisiteClowns

2. Stichting Wigwam

3. Stichting Tikkie
Jij Bent Hem

De professionele clowns van Stichting
VisiteClowns zijn gespecialiseerd in het
spelen voor mensen in zorginstellingen.
Zij bieden belevingsgerichte zorg aan
ouderen met dementie en mensen met
een verstandelijke beperking. De clowns
communiceren op verschillende manieren
met de mensen. Bijvoorbeeld met mimiek,
zang, beweging en geluid, maar ook
handpoppen en andere attributen worden
daarbij gebruikt. Grapjes horen hier
natuurlijk ook bij, want humor zorgt voor
een ontspannen sfeer. Zo communiceert
de clown met zijn publiek: verrassend,
ontroerend en altijd anders. Het is mooi
om te zien hoe de mensen genieten van
de onbevangen en directe benadering van
de VisiteClowns.

Een ontspannen vakantie met het gezin
is niet vanzelfsprekend voor mensen met
kinderen die een beperking hebben. Het
vinden van een leuke vakantiebestemming
is dan ook niet eenvoudig. Stichting Wigwam Vakanties biedt deze gezinnen speciale Wigwamvakanties aan op verschillende
plaatsen in Nederland. Op enkele locaties
worden ook tienervakanties aangeboden.
Deze speciale wigwamhuisjes zijn volledig
aangepast en van alle gemakken voorzien. Alle kinderen en tieners met een beperking zijn welkom, hoe intensief de zorg
ook is. Tijdens het activiteitenprogramma
krijgt het kind een persoonlijke begeleider
die geselecteerd wordt op basis van de
zorgvraag van het kind. Hierdoor hebben
de ouders even tijd voor zichzelf en elkaar.

Tikkertje spelen met de verpleegkundigen
in het ziekenhuis deed Luuc Plönes
graag. Luuc had acute myeloïde leukemie
en is hieraan uiteindelijk overleden. Luuc
kreeg een iPad van zijn ouders, waardoor
hij contact kon houden met de wereld
buiten het ziekenhuis. Hij bekeek filmpjes,
maakte foto’s en bewerkte deze. Af een
toe vergat hij hierdoor zelfs dat hij zou
overlijden. Luuc was ondanks zijn lichte
autisme een hele sociale jongen. Zijn
wens was dan ook ieder kind in zijn laatste
levensfase een iPad te kunnen geven en
hiermee een lach op zijn gezicht te toveren.
Nico en Jolanda Plönes hebben de wens
van hun zoon gerealiseerd met een stichting
die als doel heeft zo veel mogelijk iPads te
bekostigen. Bijna wekelijks rijden de ouders
van Luuc door het land om de tablets
persoonlijk te overhandigen aan kinderen
die in hun laatste levensfase zitten.

Met jouw stem zorg je dat ouderen met
dementie en mensen met een beperking door de clowns uit hun dagelijkse
sleur worden gehaald en een moment
van plezier beleven.
visiteclowns.nl

Help Wigwam nog meer gezinnen
een ontspannen vakantie te bieden
waarbij het volledige gezin ondanks
de dagelijkse zorgen tot rust komt
en van elkaar geniet.
stichtingwigwam.nl

STEM

hoe kan ik stemmen?
Als verzekerde van Nh1816 kun je tot 21 juli 2017
eenmalig op een van de volgende drie goede doelen
stemmen. Het percentage stemmen per doel bepaalt
de verdeling van het totaalbedrag (15.000 euro).

Ga naar nh1816.nl/stem
en breng direct jouw stem uit!

Steun deze mooie stichting en
help nog veel meer kinderen aan
een iPad in hun laatste levensfase.
Zodat zij verbinding hebben met
de rest van de wereld en soms hun
trieste situatie vergeten.
stichtingtikkiejijbenthem.nl
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Met een beetje lef heb je een heel nieuw interieur.

Fan van de caravan

De vrijheid van
een miniatuurhuisje
op wielen

FemetkehaCraeer mgezerins
m

Met een eigenhandig gerestylede caravan maakte
Femke Creemers met haar gezin op de bonnefooi een
reis door Italië en Frankrijk. De avontuurlijke vakantie
verliep niet zonder slag of stoot, maar voerde hen
wel naar de meest idyllische plekken.

‘In mijn jeugd heb ik veel gekampeerd. En
toen ik mijn man leerde kennen, hebben
we samen door Australië getrokken’,
vertelt Femke Creemers. ‘We sliepen in
busjes en tenten met om ons heen enkel
water en bergen: dat gaf zo’n vrij gevoel!
Sindsdien ben ik verknocht aan het buiten
zijn.’ Zes jaar geleden besloot ze om de
caravan van haar schoonouders over te
nemen, de bijna zes meter lange Eriba
Moving uit 1998. In het chique dorp waar
ze woonde was kamperen nog niet zo ingeburgerd. Als ze vertelde dat ze met een
caravan op vakantie ging, vielen alle monden
open. Zelf werd ze weinig enthousiast van
de ouderwetse beige gordijntjes en blauw
bekleding. Daar moest iets mee gebeuren
‘De eerste kwaststreep voelde wat onwennig’, herinnert Femke zich, ‘maar al
snel bood het restylen perspectief toen
ik zag hoe licht en open de caravan werd
met een fris likje verf en vrolijke nieuwe
bekleding. Toen het af was had ik echt
een leuk vakantiehuis op wielen.’

Overal klonken sirenes
De eerste stop van de reis werd het
Duitse Legoland. ‘Aan het einde van de

middag – we hadden net gegeten en
wilden nog even gaan zwemmen – werd
de lucht plotseling pikzwart en begon het
hevig te waaien. Storm op komst! En
niet zomaar een storm. Eerst waaiden
er bomen om, vervolgens vier caravans.
Alle tenten lagen plat en overal klonken
sirenes. Onze caravan schudde heftig
heen en weer, voor mijn gevoel hebben
we even op één wiel gebalanceerd. Dit
hadden we nog nooit meegemaakt.’ Veel
vakantiegangers keerden huiswaarts, de
gedupeerden brachten de nacht door in
het toiletgebouw. Femke: ‘Gelukkig was
ons grote zware bakbeest overeind gebleven
en hadden wij slechts wat blikschade
door een omgevallen boom. Toen waren
we wel blij dat we een caravanverzekering
hadden afgesloten.’

Eriba Moving uit 1998

‘Je komt op
plekken waar je
voor een huisje
de hoofdprijs
betaalt’

Eriba Triton uit 1977
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Spannende bergweggetjes
Een goedmaker was de camping aan het
Italiaanse Gardameer: een watersportparadijs waar Femke en haar gezin de
tijd van hun leven hadden. Daarna reden ze via de Alpen door naar Frankrijk.
‘Onze kleine auto minderde vaart en had
flink te lijden op de bergweggetjes. Om

»
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de camping te bereiken moesten we
een schuin pad omhoog nemen. Ineens
begon de auto te stinken: koppeling doorgebrand! Na een bezoek aan de garage
konden we verder richting Zuid-Frankrijk.
Daar hebben we nog een zenuwslopend
moment beleefd toen we op een bergpaadje met eenrichtingsverkeer uitkwamen
dat, zo ontdekten we later, ook voor de
Tour de France werd gebruikt. Bleek dat
onze TomTom de kortste route had berekend, maar geen rekening had gehouden
met caravanwegen.’

Charmant retromodelletje

SAFARI IN AFRIKA?
Ruim 100 uitgekiende reizen vindt u op jambo.nl en in onze brochure of bel
met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Tanzania • Kenia • Madagaskar • Oeganda • Rwanda • Zimbabwe • Namibië
Botswana • Zambia • Mozambique • Seychellen • Mauritius • Zuid-Afrika

Na deze avonturen heeft Femke de grote
caravan omgeruild voor een retro-exemplaar
uit haar eigen geboortejaar 1977: een
Eriba Triton. ‘We sleuren haar overal mee
naar toe en waarderen haar miniformaat
enorm.’ Een minpuntje is dat je met de
meeste caravans maar tachtig kilometer
per uur haalt. Een slakkengang, maar
door diverse tussenstops met overnachtingen in te bouwen maakt Femke er een
gezellige roadtrip van. Het grote voordeel
van reizen per caravan is de mobiliteit.
‘Als het ergens niet bevalt, ben je zo weer
weg. Overtreft het je verwachtingen, dan
blijf je langer. En ik vind het fijn om mijn
eigen spulletjes bij me te hebben. Onze
kinderen moeten vaak wennen als ze
ergens anders zijn, maar niet tijdens onze
caravanvakanties.’

Nieuwe caravanfans
Inmiddels is er een nieuwe generatie opgestaan die de caravan herontdekt heeft
en deze jonge liefhebbers geven graag
een eigen draai aan hun ‘rijdende huisje’.
Met haar platform Caravanity, vol inspiratie
en doe-het-zelf-tips, bereikt Femke een
trouwe community. Onder dezelfde naam
bracht ze een drietal boeken uit: een handboek vol inspiratie voor het opknappen van
je caravan, een campingkookboek met
recepten die in een handomdraai te bereiden
zijn en in het derde deel van de trilogie
staan ruim dertig supertrips beschreven
op maximaal vier uur rijden vanaf Utrecht.
Leuk voor een weekendje weg, maar je
kunt er ook meerdere aan elkaar plakken.

Basic & bourgondisch
De sensatie waar Femke naar op zoek is
tijdens haar vakanties is het gevoel van vrijheid met een bourgondisch tintje. En dat
kan het beste in een omgeving waar het
anders is dan thuis en lekker back to basic.
‘Reis je op de bonnefooi buiten het hoogseizoen, dan kom je de meest bijzondere
campings tegen op plekken waar je voor
een huisje de hoofdprijs betaalt. Zonder de
caravan had onze onvergetelijke Europarondreis zeker het viervoudige gekost. Mijn
voorkeur gaat uit naar kleine campings
met veel natuur en privacy. Zoals die keer
in Frankrijk, toen mijn dochter ging paardrijden bij de manege, terwijl de jongens
dammetjes bouwden en visten in de rivier.
Die avond zaten we voor ons kleine huisje
op wielen met op de bakplaat een zelf gevangen forel, besprenkeld met verse knoflook en citroenzest, kan het nog idyllischer?’

Geïnspireerd
door de
caravanavonturen
van Femke?
Ga goed voorbereid op weg en
geniet van een zorgeloze vakantie.
De caravanverzekering van Nh1816
vergoedt schade aan je (sta)
caravan of hiermee veroorzaakte
schade. Kies zelf voor aanvullende
dekkingen zoals voor hagel- en
neerslagschade, de inboedel en
accessoires. Femke: ‘Een goede
verzekering staat op hetzelfde
niveau als het onderhoud aan je
caravan: niet over nadenken,
gewoon doen.’
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De sciencefiction voorbij

De automobilist
van morgen

Navdy head up display

Binnenkort is de
eeuwige file voorgoed
verleden tijd

Als het aan minister Melanie Schultz ligt,
komt er een verbod op het bedienen van
de smartphone in de auto. Carglass® is
heel benieuwd hoe de minister tegen de
Navdy head-up display aankijkt. Dit
apparaat wordt op je dashboard geplaatst en gekoppeld aan je smartphone,
waarna het systeem allerlei informatie op
een klein, doorzichtig display projecteert. Navdy wijst de weg, regelt de
muziek en ontvangt telefoongesprekken,
Whatsappberichten en sms’jes en wordt
bediend met simpele handgebaren.
Carglass® deed als een van de eerste
in Nederland een test op de weg. Je
kunt de resultaten van de Navdy test
teruglezen op carglass.nl

Tijdens een autorit in de toekomst kijk je je ogen uit dankzij flitsende
projecties op de voorruit. De belangrijkste updates en navigatie
versmelten met de normale blik op de weg en misschien draait er in
de bovenhoek een video-update of Skype-oproep. Aansprekende
innovaties, die nieuwe eisen stellen aan ruitreparatie en -vervanging.

De autoruit is binnenkort zowel oersterk
als vederlicht, en het glas verandert automatisch van tint om priemend zonlicht te
neutraliseren. Zodra je de auto start, verschijnen allerlei projecties op de voorruit. Je
GPS beoordeelt de situatie op de weg en
bepaalt de optimale route, om deze vervolgens op de voorruit te projecteren. Daarmee is verkeersergernis nummer 1 – de
eeuwige file – voorgoed voltooid verleden
tijd. Als dát geen mooie toekomstmuziek is.

De toekomst is nu
Begin jaren 80 had je de serie Knight Rider
met KITT, een zelfdenkende zwarte sportwagen met een geheel eigen karakter.
De jongens en meisjes van toen hoeven
niet heel lang meer te wachten voordat ze
in hun eigen ‘KITT’ kunnen stappen. De
nieuwste snufjes zitten nu standaard in de
modellen die momenteel van de band rollen.
Een mooi voorbeeld van deze snufjes is
ADAS: het Advanced Driver Assistance
System (zie kader). Deze intelligente rij-

hulp met een camera achter de achteruitkijkspiegel is binnen een paar jaar net zo
ingeburgerd als de veiligheidsgordel en de
airbag. Dat auto’s vandaag de dag al zó
intelligent zijn, kan maar tot één conclusie
leiden. De toekomst is nu.

Slimmer en veiliger autorijden
Als auto’s steeds slimmer worden, moeten
servicemonteurs daarin meegaan. Bij een
ruitvervanging kwam altijd al veel kijken,
maar tegenwoordig gaat het nog een
stukje verder. Auto’s met een camera
in de voorruit moeten namelijk ook nog
gekalibreerd worden, anders kunnen veiligheidssystemen die de camera aansturen
op hol slaan. De nieuwe generatie monteurs die zo’n technologische uitdaging
aankan, is bij Carglass® inmiddels volledig
ingeburgerd. De werkzaamheden nemen
meer tijd in beslag dan het vervangen van
een standaard ruit, maar bij Carglass® staat
de veiligheid van de klant nu eenmaal
altijd voorop.

Vooruitgang via de voorruit
Het merendeel van de voorspelde
nieuwe technologieën voor auto’s zal
worden geïntegreerd in een ‘slimme
voorruit’. Dat innovaties binnen de
automobielindustrie zich vooral richten
op glas, is niet zo vreemd. Omdat
lichtere auto’s over het algemeen
minder CO2 uitstoten, willen autofabrikanten hun auto’s steeds lichter
maken, en glas is nu eenmaal lichter
dan metaal. In de afgelopen tien jaar
is het glasoppervlak van de auto
daarom met 15% toegenomen.
Glas dat bovendien sterker, dunner
en lichter is dan ooit tevoren. In die
hoedanigheid biedt de voorruit ons
een unieke blik op de toekomst van
de automobieltechnologie.

ADAS in je auto
ADAS staat voor Advanced Driver Assistance System en is een verzamelnaam
voor allerlei rijhulpsystemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan systemen die je helpen
afstand te houden tot je voorganger, hulp bieden bij inparkeren, waarschuwen voor
het onbedoeld verlaten van je weghelft of afremmen in geval van nood. Meestal
zijn de camera’s geplaatst in het bovenste oppervlak van de voorruit. En niet alleen
in auto’s uit het topsegment, maar steeds vaker ook in gangbare middenklassers.
Handige hulpmiddelen, waarvan je zeker wilt weten dat ze naar behoren werken.
Carglass® houdt daar rekening mee, bij hen staat veiligheid bovenaan!

Tips voor ruitherstel met een ADAS

Bij Carglass®
staat de
veiligheid van
de klant voorop

• Kies voor een deskundige autoruitschadehersteller.
• Houd het deel van de voorruit waar de camera zit extra goed schoon.
• Controleer vooraf of de hersteller in staat is tot het uitvoeren van een kalibratie.
• Vraag voor én na de werkzaamheden om een storingsuitdraai.
• Vraag de monteur of je mee mag kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden,
een echte vakman zal je belangstelling waarderen.
• Vraag altijd om het bewijs van een succesvolle kalibratie. Mochten er later
problemen ontstaan, dan heb je een schriftelijk bewijs.
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Richard Faas: directeur
innovatie bij ARAG

probleem vanuit de organisatie, dat koppelen
we aan nieuwe technologieën. Dit verhoogt
de urgentie en daarmee ook de kans van
slagen.’

Spraaktechnologie en chatbots

ARAG
Legal Tech Studio

Juridische
innovatie
met nieuwe
technologie
Rechtsbijstandsverzekeraar ARAG opende begin dit jaar de
Legal Tech Studio in start-up-centrum B. Amsterdam. In deze bruisende
omgeving worden data-gedreven concepten ontwikkeld en getest.
Door innovatieve juridische diensten te stimuleren, speelt het bedrijf

‘Wij staan
met één been
in de organisatie
en met het
andere been
erbuiten’

in op het veranderende verwachtingspatroon van zijn klanten.
Rieten hangstoelen, kamerplanten en felgele accessoires: Legal Tech Studio in B.
Amsterdam lijkt in niets op een standaard
kantoor. Oprichter Richard Faas bekleedt
al helemaal geen alledaagse functie: hij is
directeur innovatie bij ARAG. Het familie-

bedrijf is in 1935 opgericht om iedereen
toegang tot het recht te bieden. Anno 2017
is dat nog steeds de drijfveer van ARAG.
‘Onze ambitie is om dit verdere invulling te
geven met behulp van nieuwe technologieën
en in co-creatie met partners.’

Probleem zoekt oplossing
De wereld is aan het veranderen door
nieuwe technologieën die steeds sneller
beschikbaar komen. ‘Enerzijds worden conflicten complexer door technologie. Anderzijds is het afsluiten van een verzekering

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is om te beoordelen of een claim
aansluit bij de polisvoorwaarden. ‘Onze
systemen zijn er nog niet op ingericht om
deze service à la minute te realiseren.
Met nieuwe technologieën zoals machinelearning kunnen we dit proces versnellen
en verbeteren. Het servicecentrum krijgt
daarnaast veel eenvoudige verzoeken,
zoals bijvoorbeeld een adreswijziging.
Deze worden nu door juridische adviseurs
behandeld, terwijl we deze mensen liever
inzetten om complexe vraagstukken voor
klanten op te lossen. We onderzoeken of
we hier chatbots voor in kunnen zetten.’
Ook spraaktechnologie wordt steeds
belangrijker. Telefoongesprekken tussen
klanten en de experts van ARAG worden
dan direct omgezet in tekst. Faas: ‘Dit
levert een enorme tijdswinst op en geeft
ons veel inzicht waarmee we onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.’

De kracht van co-creatie
geen vanzelfsprekendheid meer voor de
jonge generatie’, stelt Faas. ‘Zij gaan op
zoek naar andere manieren om toegang tot
het recht te krijgen. Zo zijn er ook veel openbare juridische bronnen. De macht komt
steeds meer bij de consument te liggen.’
Veel innovatielabs ontwikkelen de mooiste
concepten, maar vervolgens blijkt het lastig
om die te implementeren binnen de organisatie omdat de focus op de kernactiviteiten
ligt. ‘Wij staan met één been in de organisatie
en met het andere been erbuiten. Onze
innovatieprogramma’s starten met een

Legal Tech Studio is gevestigd in B.
Amsterdam: een vernieuwende bedrijfsomgeving voor innovatief ondernemerschap.
‘Wanneer je mensen wilt werven of producten wilt laten testen gaat dat hier heel
makkelijk, want we zijn onderdeel van een
innovatief ecosysteem’, zegt Faas. Samenwerken met de juiste partners is volgens
hem de sleutel tot succes. Intussen heeft hij
een team samengesteld, onder wie iemand
met een designachtergrond van de TU
Delft, die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van concepten die echt aansluiten
op de behoeften van de consument. Een
zogenaamde ‘executie-officer’ onderzoekt

continu hoe de studio de digitale concepten
het beste kan laten ‘landen’ in de organisatie. ‘Want daar draait het uiteindelijk om’,
zegt Faas. ‘Leuke ideeën zijn er genoeg!’

‘Het verwachtingspatroon van
de consument
verandert’
Data-gedreven burenruzies
Naast het automatiseren van dekkingsbeoordelingen is Legal Tech Studio gestart met een traject rond kennisdeling.
ARAG heeft ruim een miljoen klanten en
behandelt 70.000 claims op jaarbasis.
Het bedrijf beschikt zodoende over een
schat aan informatie over uiteenlopende
zaken. Faas: ‘Die data zijn voor ons zeer
interessant. Op basis daarvan kunnen
we onze website en chatbots beter inrichten. Preventie is één van onze speerpunten. Door de jaren heen hebben
we bijvoorbeeld veel burenruzies behandeld.
Onze adviseurs hebben daarom veel
verstand van het ontstaan én oplossen
van dergelijke geschillen. Deze intelligentie
kunnen we misschien wel gebruiken om
dit soort conflicten in de toekomst te voorkomen.’ Het is duidelijk: data-gedreven
concepten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de dienstverlening
van ARAG. Maar de menselijke maat
blijft belangrijk, benadrukt Faas. ‘Het
persoonlijke contact zal altijd blijven.’
ARAG Rechtsbijstand wordt
via jouw adviseur aangeboden onder
het label van Nh1816 Rechtsbijstand.
Vraag je adviseur naar de
mogelijkheden.
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In de keuken met...
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Joyce en Aafje serveren uit

Thuis zijn zij voor de schippers een rots
in de branding: zonder hen kunnen zij hun
werk niet goed uitvoeren. En ook hún
leven staat in het teken van de KNRM: het
vereist veel flexibiliteit. Weekendjes weg
zijn er niet bij, want de mannen kunnen
altijd worden opgeroepen. Ook ’s nachts,
waardoor het hele huis wakker wordt.
Dan staan Joyce en Aafje klaar met de
autosleutels zodat de schippers snel
kunnen vertrekken.

en vader zaten ook bij de KNRM. Ik heb
de zeebenen weer doorgegeven aan mijn
zoon: hij is schipper in Scheveningen’,
vertelt hij trots. ‘Ooit stonden we met drie
generaties op één boot, dat was een bijzonder moment.’ Nog dagelijks vaart Jaap
op zee. Sinds drie jaar leidt hij nieuwe
schippers op. In de loop der jaren heeft
hij de boten steeds sneller zien worden.
‘Ik voer met de Arie Visser Klasse. Een
prachtig schip, maar de techniek staat
niet stil. Daarom ben ik de afgelopen
jaren nauw betrokken geweest bij ontwikkeling van de Nh1816, het nieuwste type
reddingboot van de KNRM die sinds dit
voorjaar actief is.’ Ook voor Dennis wordt
de steun van de Stichting Goede Doelen
Nh1816 tastbaar met de op handen
zijnde verbouwing van het nieuwe boothuis in Wijk aan Zee. ‘Dankzij de mooie
bijdrage van Nh1816 kan de uitbouw snel
worden gerealiseerd.’

Piepers jassen met pieper op zak

Bevriende frambozentuinders

Terwijl Dennis de aardappelen doormidden
snijdt, vertelt hij hoe hij als vrijwilliger terecht is gekomen bij de KNRM in Wijk aan
Zee. ‘Voor mij was dit een jongensdroom.
Ik heb op de zeevaartschool in IJmuiden
gezeten en ging in mijn vrije tijd altijd
naar de reddingboot kijken.’ Leendert
Langbroek, schipper van de reddingboot
Nh1816, enthousiasmeerde hem om zich
aan te melden. Het werk is nobel, belangrijk en uitdagend. Elke situatie is anders.
Ook vandaag draagt Dennis zijn pieper bij
zich. Al is hij deze middag afgemeld, een
vervangend schipper houdt het station
draaiende. De redding die hem in zijn 26
jaar bij de KNRM het meest is bijgebleven?
‘Het grote zeiljacht dat midden in de nacht
vastliep bij de haven van IJmuiden. Gelukkig
hebben we in deze moeilijke omstandigheden alle opvarenden kunnen redden.’

Niven laat zien hoe je beurre noisette
maakt door boter te smelten waarbij de eiwitten bruin kleuren, wat resulteert in een
hazelnootachtige smaak en geur. ‘Ruik je
dat?’ zegt hij. ‘En dat terwijl er geen noten
aan te pas komen! Ja, je krijg niet voor
niets een ster, hè?’ voegt hij er lachend
aan toe. Naast zijn eigen restaurant is
Niven eigenaar van Friet District: twee
culinaire frietzaken in Den Haag en Delft
die ogen als een hippe koffiebar. Als
aspergeambassadeur gaf hij in april de
aftrap voor het aspergeseizoen in het
Amstel Hotel. ‘Groenten van het seizoen
geven mij veel inspiratie. Ik kom uit het
Westland, hét glastuinbouwgebied en
groeide dus letterlijk op tussen de komkommers, paprika’s, aubergines en
radijsjes. Voor mijn restaurant koop ik
graag fruit in bij bevriende frambozenen aardbeientuinders.’ Ondertussen zijn
de borden bijna klaar om te worden opgediend. ‘Zo, wij hebben thuis voorlopig
weer vrijstelling in de keuken’, lachen
de schippers voldaan. Niven zet de
borden klaar en brengt geroutineerd de
garnering aan. Tot slot raspt hij er nog wat
citroenschil overheen: een Zest-twist als
finishing touch. Aan tafel!

‘Ik groeide letterlijk
op tussen de
aubergines en
radijsjes’

de
KNRM-schippers in
unz
keuken van Niven K

Te gast bij
Nederlands beste
groentechef
Twee schippers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
zijn met hun partners te gast bij Niven Kunz, een jonge sterrenchef met
een sterke focus op groente. In de keuken van zijn sfeervolle restaurant
Niven, gevestigd in een voormalige boerderij in Rijswijk, bereiden ze
gezamenlijk een gerecht uit zijn nieuwe kookboek Groente! dat dit
voorjaar is verschenen.
v.l.n.r.: Jaap Pronk, Niven Kunz en Dennis Schuijt

Aan zijn nuchtere houding lees je niet
af dat Niven Kunz al twaalf jaar een
Michelinster heeft. Op de vraag wat er op
het menu staat antwoordt hij simpelweg:
‘Aardappelen’. Nou vooruit, aardappelen
met garnalen, na enig doorvragen. De
topchef is duidelijk niet van de ingewikkelde namen. Zijn nieuwste kookboek
Groente! staat vol simpele, snel te bereiden gerechten. Samengesteld volgens
zijn bekende 80/20-filosofie: tachtig
procent groenten, twintig procent vlees
of vis. ‘Ik hou van spannende combinaties zoals sperziebonen met druiven en
pistache. Of veldsla met mango, pinda’s
en rode pepers.’ Het levert fotogenieke
gerechten op. De chef knikt: ‘Groenten
hebben veel meer kleur dan vlees en vis.’

Koken met plezier
Voor de vierde keer is Niven uitgeroepen
tot beste groenterestaurant van Nederland. Vaak vormt een vegetarisch gerecht
het uitgangspunt en kijkt de chef daarna
welke vlees- of visaccenten hij kan aanbrengen. ‘Ons tiengangenmenu bevat
slechts vijftig gram vis en vijftig gram
vlees. Hierdoor zijn de gerechten licht,
waardoor je aan het einde van de avond niet
met een opgeblazen gevoel het restaurant
verlaat.’ Gasten kunnen ook kiezen voor
een driegangenmenu of à la carte dineren.
Ja, voor Niven is het belangrijk om zijn
Michelinster – die hij op vierentwintigjarige leeftijd kreeg – te behouden. Maar
nog belangrijker is een financieel gezonde
zaak én plezier houden in het werk. Voor

veel chefs op dit niveau wordt de druk
te hoog. Voor de lunch is Niven daarom
bewust alleen op zaterdag geopend.

Reddingskeukenbrigade
Vandaag wordt de keuken van Niven
bemand door een bijzonder gezelschap:
Dennis Schuijt, KNRM-schipper in Wijk
aan Zee met zijn vrouw Joyce en Jaap
Pronk, voormalig KNRM-beroepsschipper
in Scheveningen met zijn vrouw Aafje. De
chefs voor één dag volgen Niven naar
de brandschone keuken waar ze elk een
schort en een snijplank krijgen aangereikt.
Ze worden direct aan het werk gezet.
‘Pas op voor de vingers!’ waarschuwt
Niven. De messen zijn vlijmscherp. Aafje
en Joyce hebben er duidelijk plezier in.

Drie generaties zeebenen
Jaap krijgt de opdracht om de augurken
brunoise te snijden: in dobbelsteentjes
dus. Hij is ooit begonnen als opstapper
bij de KNRM. Toen de machinist met
pensioen ging, trad hij in vaste dienst als
motordrijver en groeide door tot stuurman
en uiteindelijk schipper. ‘Mijn grootvader

In de keuken met Niven Kunz

€ 24,99

ISBN: 9789021564722
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Recept

Robèrt van Beckhoven

Passie voor
ambachtelijk brood

Roggeverdommeke

Wie kent het roggeverdommeke niet, als je
ooit in Antwerpen bent geweest? Ik at hem
bij bakkerij Goossens, waar mensen er elke
dag voor in de rij staan. Het is een lekker
gevuld roggebroodje, voor de stevige trek.

Ingrediënten
voor één brood
• 150 g roggemeel
• 150 g tarwebloem
• 180 ml water
• 15 g margarine

Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven heeft dit
voorjaar een nieuw boek uitgebracht: in Brood zijn de reisverhalen
en recepten van zijn succesvolle
gelijknamige programma bij
Omroep MAX gebundeld.

Een ontdekkingstocht naar de verhalen,
geheimen en tradities achter brood voerde
Robèrt van Beckhoven naar Nederland,
België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland
en Zweden. Onderweg ontmoette hij gepassioneerde bakkers, innovatieve ondernemers en andere broodexperts. Als het
even kon, bakte hij met hen mee. Van de
Bretonse pain de campagne en Toscaans
kastanjebrood tot de originele Duitse pretzels.
‘Nadat brood een aantal jaren onder vuur
heeft gelegen, zie je gelukkig dat hier langzaam weer verandering in komt’, constateert hij. ‘Niet alleen in landen als Frankrijk
en Italië, maar ook in Nederland en België

komt er steeds meer aandacht voor brood.
Ambachtelijk brood welteverstaan, gemaakt
van grondstoffen van goede kwaliteit en
met aandacht voor het proces van rijzen
en rijpen.’

Comeback van desem
Het merendeel van de bijna veertig recepten
in Brood is gebaseerd op desem. In
zijn eigen bakkerij in Oisterwijk bakt Van
Beckhoven met desem en ook in andere
landen maakt desem een comeback. ‘Voor
mij is desembrood brood zoals het bedoeld
is. Desem is een natuurlijk rijsmiddel, gemaakt van bloem en water, waar de oude
Egyptenaren 3500 jaar geleden al brood
mee bakten. Brood bakken met desem in
plaats van gist duurt misschien wat langer,
maar geloof me: het is het waard!’ In een
apart basishoofdstuk met praktische informatie over ingrediënten en technieken legt
Van Beckhoven uit wat de voordelen van
desem zijn én hoe je je eigen desem maakt
en gebruikt.

Puur vakmanschap

• 20 g boter

Door zijn reizen voor het televisieprogramma
Brood is Van Beckhoven zich er nog meer
van bewust hoe mooi het proces van brood
bakken is. En hoe belangrijk het is dat je iets
met passie doet. Zijn nummer één tip voor
thuisbakkers die zelf brood willen bakken?
‘Probeer eens te experimenteren met de
hoeveelheid water die je op het deeg gebruikt. Kijk gewoon hoe ver je kunt gaan:
hoe meer water, hoe slapper en hoe moeilijker te hanteren het deeg, maar ook hoe
zachter en lekkerder het resultaat! Zeker in
Frankrijk en Italië zag ik dat de bakkers ongekend veel water op hun deeg gebruiken.
Dat is echt vakmanschap.’

• 5 g basterdsuiker
• 15 g gist
• 100 g rozijnen, winddroog
• 20 g krenten, winddroog

Extra nodig
• bakblik van 9 x 9 x 17 cm

Bereiding:
1. Kneed van alle ingrediënten, behalve
de rozijnen en krenten, een soepel deeg.
Laat het deeg 30 minuten rusten onder
een deegkleedje (of linnen theedoek).

Bakkersgenen
Robèrt van Beckhoven kreeg het bakkersvak met de paplepel ingegoten: zijn vader én
opa waren bakker. En hoewel hij kortstondig droomde van een carrière als acteur, raakte
hij tijdens het meehelpen in de bakkerij gegrepen door het ambacht. Van Beckhoven is de
enige in Nederland die zich zowel Meester Boulanger als Meester Patissier mag noemen,
de hoogst haalbare titels op het gebied van brood en patisserie. Hij heeft zijn eigen brooden banketbakkerij in het Brabantse Oisterwijk, geeft brood- en patisseriecursussen aan
professionals en thuisbakkers, en is daarnaast bekend van televisieprogramma’s als Heel
Holland Bakt en Brood.
Robèrt van Beckhoven: ‘Brood. Op ontdekkingsreis met Robèrt van Beckhoven’,
Kick Uitgevers, ISBN 9789491555275, € 19,90.

‘Experimenteer
eens met de
hoeveelheid
water op het deeg’

TIP van robÈrt:

Rozijnen moeten winddroog zijn. Daarvoor moet je ze een dag van tevoren
wassen en zo’n 20 minuten weken
in water van ongeveer 30 oC. Giet
de rozijnen daarna af in een zeef en
laat ze drogen op een theedoek. De
volgende dag kun je ze gebruiken.

2. Meng de krenten en rozijnen door het
deeg. Dat doe je zo: leg de krenten en
rozijnen op een met bloem bestoven werkblad. Steek met een deegsteker het deeg
open, voeg een deel van de krenten en
rozijnen toe en vouw het deeg weer dicht.
Herhaal dit al knedend tot alle krenten en
rozijnen in het deeg zitten. Als het goed
is, zijn alle krenten en rozijnen uiteindelijk
bedekt met een laagje deeg (rozijnen die
niet bedekt zijn, verbranden in de oven).
Bol het deeg op en laat het 30 minuten
rijzen onder een deegkleedje.
3. Druk voorzichtig de lucht uit het deeg.
Maak het deeg lang en leg het in een met
olijfolie ingevet bakblik. Dek af met een
deegkleedje en laat het nog 60 minuten
rijzen. Verwarm ondertussen de oven voor
op 210 oC.
4. Bak het brood ongeveer 35 minuten.
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Virtual reality

Echte
topsport

‘Ineens stonden
al mijn helden
voor míj in de rij’

Virtual reality is niet alleen maar fun en entertainment: de technologie
leent zich ook uitermate goed voor professionele doeleinden. Beyond
Sports in Alkmaar gebruikt VR-technologie gebaseerd op wedstrijddata
als trainingstool om topsporters beter te maken én de beleving van de
kijkers thuis te verhogen. Met wetenschappelijk bewezen resultaat.

Sander Schouten,
Director Business en
collega Nicolaas Westerhof,
Technical Director

Louis van Gaal in de Beyond Sports
Mindroom (tijdens de opening van het AFAS
trainingscomplex in 2016)

‘Welkom in het stadion, kijk rustig rond’,
zegt Sander Schouten, de bevlogen commercieel directeur van Beyond Sports.
‘Hoe voel je je? Carrièreswitch?’ Wie
plaatsneemt in ‘de kooi’ van Beyond
Sports en de VR-bril opzet, waant zich
in een echte voetbalwedstrijd. Er zijn een
paar regels: niet rennen, niet schoppen.
Het gaat puur om kijkgedrag. Wel mag je
je lichaam roteren. ‘Zolang je gras onder
je voeten voelt, is het goed. Oké let op:
nu ga je een goal maken als Lionel Messi.
Daarna gaan we je trainen om van jou een
betere voetballer te maken.’

Alkmaar is een innovatief speelveld waar
liefhebberij en werk samenkomen. Alle
nieuwe gadgets die op Kickstarter uitkomen worden hier uitgeprobeerd en vaak
helemaal uit elkaar gehaald om te zien hoe
de techniek werkt. Zo ook de allereerste
Oculus Rift en de Google Glass. ‘Toen ik
die bril voor het eerst op had dacht ik direct:
hoe gaaf zou het zijn om deze technologie
te gebruiken in de voetballerij?’ zegt
Schouten. ‘Waarbij je scheidsrechters de
mogelijkheid geeft om tien seconden terug
te kijken in de wedstrijd om te zien of er wel
of niet sprake is van een penalty?’

Innovatief speelveld

Omgekeerde wereld

Met deze hypermoderne trainingstool bereiden veel voetballers zich vandaag de dag
voor op alle mogelijke wedstrijdsituaties.
Schouten vertelt hoe het allemaal is begonnen. Beyond Sports is een spin-off van
technologiebedrijf Triple. Het kantoor in

Max Reckers, destijds performance analist
bij het Nederlands elftal, nodigde het bedrijf uit tijdens de kantinelunch. Alle topvoetballers van dat moment, van Patrick
Kluivert tot Aron Winter, waren aanwezig.
‘Naast de Google Glass had ik de Oculus

Rift bij me met een demo die een achtbaanervaring biedt. Ineens stonden al mijn
helden voor míj in de rij. De omgekeerde
wereld’, lacht Schouten. De Google Glass
was op dat moment nog niet klaar voor de
markt, maar Beyond Sports had zichzelf op
de kaart gezet. Max Reckers verzamelde al
langer data van zijn pupillen voor tactische
doeleinden. ‘Zo kwamen we op het idee
om die data toe te passen in een virtuele
wereld, waarbij we voetballers als Van
Persie en Sneijder nabouwen én een denkbeeldige camera in hun hoofd plaatsen.
Dan kunnen ze niet alleen elkaar worden,
maar kan de coach ook meekijken vanuit
hun perspectief. Voor een trainer is dat
natuurlijk de heilige graal.’

met de neuroafdeling van de universiteit
van Utrecht om te onderzoeken wat virtual
reality nu werkelijk met je brein doet. De
resultaten waren veelbelovend: zo bleek
dat sporters zich beter bewust zijn van hun
omgeving door virtueel te trainen. ‘Onze
VR-tool biedt voetballers de mogelijkheden
om repeterend te trainen zonder fysieke
arbeid te verrichten. Bij Ajax hebben we
een jaar lang getest met een A- en een Bgroep. De A-groep, die had getraind met
virtual reality, bleek twintig procent betere
keuzes te maken volgens de filosofie van
Ajax dan de B-groep en was een seconde
sneller. Een seconde extra is goud in de
voetballerij, want wie meer tijd heeft, kan
betere keuzes maken.’

Twintig procent beter

Voorsprong, ook na de wedstrijd

Na een succesvolle eerste pilot besloot
Beyond Sports om het serieus aan te
pakken. Het bedrijf ging een alliantie aan

Naast het Nederlands elftal heeft Beyond
Sports contracten gesloten met topclubs
als PSV en AZ, maar ook met Engelse en

Duitse teams. Er lopen ook gesprekken
met hockeybonden. Hoe jonger de spelers,
hoe hoger de acceptatie van de visuele
trainingstool. ‘Als we dit maar vaak genoeg
trainen met de jeugd zijn ze – tegen de tijd
dat ze het niveau ook fysiek aankunnen
– verder dan hun leeftijdsgenootjes’, stelt
Schouten. ‘Daarnaast richten we ons op
broadcasting: waarom zou je als fan niet
ook mee kunnen kijken door ogen van
Van Persie? Afgelopen maart hebben
we een wedstrijd tussen Feijenoord en
PSV live uitgezonden op Fox Sports via
virtual reality. We maakten ook gebruik
van een post-match analyse. Ronald de
Boer legde vanuit het oogpunt van de
spelers aan de kijkers uit waarom zij de
juiste keuze hadden gemaakt of niet.’ Nu
werd de wedstrijd nog in 2D uitgezonden,
maar zodra er genoeg VR-brillen in omloop zijn wil Beyond Sports de fans een
3D-ervaring bieden.
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Stichting
Leerorkest

‘Het
plezier
staat
voorop’
Muziekeducatie bereikbaar
maken voor alle schoolkinderen,
dat is de missie van het Leerorkest. De Stichting Goede Doelen
Nh1816 ondersteunt de huisvesting van het Instrumentendepot in Amsterdam-Oost, de
uitleenservice van het Leerorkest.

Stralend als altijd was Koningin Máxima aanwezig tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het Leerorkest.
Directeur Marco de Souza ontving haar met trots.

‘Muziek is een verrijking van je leven.
Daar heeft elk kind recht op’, vindt
Marco de Souza. Hij is directeur van de
Muziekschool Zuidoost in Amsterdam
en oprichter en directeur van Stichting
Leerorkest. ‘Jammer genoeg is muziekeducatie door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen steeds elitairder geworden.
In het meisjesweeshuis waar Antonio
Vivaldi 300 jaar geleden werkte leerden
alle kinderen al zingen en vioolspelen.’

Direct samenspelen
Het Leerorkest maakt zich sterk voor
muziekeducatie op school waarbij álle
leerlingen een muziekinstrument leren
bespelen en al na een paar lessen kunnen
samenspelen. Alleen al op Amsterdamse
scholen hebben ruim 10.000 kinderen
hierdoor jarenlang in een orkest gespeeld. Het concept begon in de Bijlmer,
inmiddels zijn er vergelijkbare initiatieven
door heel Nederland. ‘Toen we begonnen
was er weinig kennis en ervaring met het
opzetten van muziekeducatie op basisscholen. Per instrument hebben we geïnventariseerd wat kinderen na een paar
lessen zoal kunnen. Vioolleerlingen kunnen
bijvoorbeeld vrij snel tokkelen, na een
paar maanden komt de eerste vinger

erbij. Op basis van die bevindingen zijn
we in samenwerking met componisten
speciale muziek gaan ontwikkelen.’

Kennis delen
Marco de Souza vergelijkt de werkwijze
met het bekende AVI-(lees)systeem: wie
drie letters kent, kan al een boekje lezen.
Het Leerorkest laat zien dat elk kind in
staat is om muziek te maken. Plezier staat
voorop. Net als bij een voetbalclub ontstaat er een sociale groep waarbij kinderen
zich aan elkaar optrekken. De in korte tijd
geboekte resultaten geven een gevoel
van trots. Het lesmateriaal, ontwikkeld
door het expertisecentrum van het Leerorkest in samenwerking met diverse
componisten, is openbaar beschikbaar
via het platform Orkest in de Klas. Andere
organisaties zijn uitgenodigd om hiermee te werken. ‘Onze filosofie is dat we
uitgaan van de lokale kracht van onze
partners; wij vervullen vooral een faciliterende en adviserende rol.’

Tweede leven
Het idee voor het Instrumentendepot
ontstond doordat veel mensen thuis een
instrument hebben liggen waar niet op
wordt gespeeld. Het Leerorkest zamelt

deze in, laat ze restaureren door professionals en vrijwilligers en leent ze uit aan
scholieren van verschillende leerorkesten
in heel Nederland. De aanwezigheid van
Koningin Máxima bij het tienjarig jubileumconcert van het Leerorkest zorgde voor
veel media-aandacht. Sindsdien werd er
een flink aantal nieuwe instrumenten verworven. Dankzij de steun van Nh1816
zijn de huisvestingskosten van het instrumentendepot in Amsterdam-Oost voor
de komende vijf jaar gedekt. De Souza:
‘Dankzij deze uiting van vertrouwen hebben
wij weer andere sponsoren aangetrokken.
Bijzonder is dat Nh1816 nog meer mooie
organisaties steunt én deze partners
samenbrengt. Hierdoor kunnen wij onze
enthousiaste vrijwilligers regelmatig verrassen met vrijkaarten voor bijvoorbeeld
Artis of Carré.’

Vivaldi in de Bijlmer
Op de multiculturele scholen waar het
Leerorkest al jaren mee samenwerkt, vinden scholieren het volstrekt normaal dat
iedereen met een muziekinstrument rondloopt. Het is niet de vraag óf, maar wélk
instrument je bespeelt. ‘Als volwassenen
hebben we vaak een vastgeroeste manier van denken over klassieke muziek’,

zegt De Souza. ‘Terwijl Vivaldi’s meesterwerk De Vier Jaargetijden enorm aanspreekt
op een migrantenschool in de Bijlmer, mits
op een goede manier geïntroduceerd.
Vergeet niet dat kinderen vertrouwd zijn
met het symfonische idioom dankzij filmmuziek van bijvoorbeeld Harry Potter.
Leg een fagot op tafel en ze staren
gefascineerd naar dat stuk hout met al die
klepjes waar gekke geluiden uit komen.’
Keer op keer constateert hij dat kinderen
geboeid raken door een instrument en
het zien als een stuk speelgoed waar ze
zich mee kunnen uiten. Tegelijkertijd willen kinderen serieus genomen worden.
‘Toen we in Frankrijk vrolijk beschilderde
kinderharpen vonden, dachten we: dit
wordt je-van-het. Maar nee, de kinderen
wilden een échte harp, zoals ze die
kennen van televisie, geen speelgoedharp.’

‘Elk kind is in
staat om muziek
te maken’

Wil je ook doneren?

Het rekeningnummer is NL57RABO 0306 109204
t.n.v. Stichting Vrienden van het Leerorkest.
Meer informatie leerorkest.nl
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Van Gogh-Roosegaarde fietspad

Alles wordt
beter en mooier
De futuristische droomwereld
van Daan Roosegaarde
Kunstenaar en uitvinder Daan Roosegaarde verwerft internationaal faam
met zijn futuristische ontwerpen die een nieuwe relatie tussen mens,

Interactief landschap Dune

Smart Highway

technologie en omgeving ontdekken. Met zijn interactieve kunstwerken
wil hij de verbeelding prikkelen en een nieuwe droomwereld scheppen.

Al van jongs af aan is Daan Roosegaarde
gefascineerd door vuurvliegjes, kwallen en
natuurfenomenen. Deze liefde voor de natuur
en technologie zie je terug in al zijn ontwerpen. Hij wordt gedreven door de vraag
hoe je kunst en innovatie kunt inzetten
om de wereld menselijker te maken. Het
Amerikaanse zakentijdschrift Forbes en
Good 100 verkozen hem tot creatieve
visionair en dichter bij huis werd hij door
Stichting Kunstweek uitgeroepen tot
Kunstenaar van het Jaar 2016. Op de
vraag hoe hij zichzelf noemt, antwoordt
Daan Roosegaarde: ‘Ik ben een hippie met
een businessplan.’ De kunstenaar staat
aan het hoofd van Studio Roosegaarde,

een ontwerpstudio voor social design waar
zowel ontwerpers als ingenieurs werken.
Vorig jaar vestigde de studio zich in de
Dream Factory: een voormalige glasfabriek
uit de jaren dertig op een opkomend, maar
ruig havengebied vlak onder Spangen. Daarnaast is er een pop-upstudio in Shanghai.

Voor een betere toekomst
Daan Roosegaarde ontwerpt met het oog
op de toekomst en hoe die te verbeteren.
Interactie, technologische innovatie en
schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als ‘techno-poëzie’. Een goed
voorbeeld is zijn interactieve landschap
Dune, dat bestaat uit duizenden led-lichtjes

Technologie
en schoonheid
staan centraal in
Roosegaardes
techno-poëzie

die reageren op beweging en aanraking.
Met Windlicht wil hij groene energie weer
de allure geven die het verdient: door de
wieken van verschillende windmolens met
gekleurde laserstralen aan elkaar te verbinden, ontstaat er een bijzonder lichtspel.
Net buiten Nuenen, in een gebied dat door
kunstschilder Vincent van Gogh veelvuldig
in zijn werk is vastgelegd, ligt het Van GoghRoosegaarde fietspad. Een vrij toegankelijk
fietspad dat zijn magie in de schemer laat
zien. Duizenden fonkelende lampjes lichten
dan vanzelf op – een hommage van Roosegaarde aan Van Goghs schilderij Sterrennacht. Volgens de kunstenaar geeft het
fietspad ‘een waanzinnige poëtische ervaring
die Van Gogh weer tot leven brengt’.

Slimme snelwegen
Voor Smart Highway werkt Roosegaarde
intensief samen met Heijmans. Op de
blog van het bouwbedrijf omschrijft hij het
project als een ‘lab van ideeën en innovaties’. ‘We denken na over hoe de weg

van de toekomst eruit ziet. En over hoe
wij willen dat die eruit ziet.’ Dat volstaat
niet met een paar zonnepanelen langs
de weg. Hij wil automobilisten fysiek laten ervaren hoe het is om daar te rijden.
‘Denk aan smart lighting: waar je rijdt is
het licht. Een duurzaam idee, want zo
hoef je niet de volledige snelweg de hele
nacht te verlichten. We praten ook over
een dynamische signalering met thermochromische verf, die met de temperatuur
van kleur verandert. We kunnen inductielussen in het wegdek leggen, op een
speciale spitsstrook die alleen voor elektrische auto’s is bestemd, om elektrisch
rijden te promoten. De weg kan zelf energie
opwekken, bijvoorbeeld met piëzo-kristallen
of door stroom op te wekken uit bermgras. En bedenk eens wat er allemaal
mogelijk wordt als je de snelweg koppelt
aan sociale media!’

Sieraden van smog
Met zijn Smog Free Tower wil Daan Roose-

»
Smog Free Tower Rotterdam
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Uit liefde voor het leven
Interactie op de Afsluitdijk

Curriculum
vitae

Op de Afsluitdijk lijkt
het straks net alsof je
in The Matrix zit
gaarde over de hele wereld smogvrije zones
maken. Het in het oog springende gebouw
reinigt per uur 30.000 kubieke meter
en gebruikt hiervoor niet meer energie
dan een waterkoker. De ontwerper gaat
nog een stapje verder: de deeltjes in de
vieze lucht worden samengeperst tot edelstenen en verwerkt in sieraden zoals ringen
en manchetknopen. Het idee voor zijn toren
ontstond ruim drie jaar geleden tijdens een
reis naar Peking. Het uitzicht vanuit zijn hotelkamer werd verstoord door een sluier van
smog. ‘Ik zag de overkant van de straat niet
eens meer,’ herinnert hij zich. ‘Dus dacht ik:
we moeten creatief denken om het leven te
verbeteren en niet wachten tot de overheid
en industrie ons wakker schudden. Het is
de rol van de kunstenaar om met nieuwe
voorstellen te komen.’ Na Rotterdam, waar
de Smog Free Tower in 2015 werd onthuld,
verrijst de toren momenteel in smoghoofdstad Peking. De Chinezen zijn er blij mee
en noemen hem liefkozend de ‘tempel van
schone lucht’.

Interactie op de Afsluitdijk
Deze herfst presenteert Roosegaarde
Icoon Afsluitdijk, een nieuw project in opdracht van de minister van Infrastructuur
en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.
Het ontwerp moet de ervaring van de
iconische 32 kilometer lange dijk naar
een hoger plan tillen. ‘Mijn doel was niet
om nog meer objecten toe te voegen,
maar om een subtiele tweede laag aan
te brengen van licht en interactie’, aldus
de ontwerper. Op en rond de Afsluitdijk
gaan verschillende tijdelijke en permanente werken komen: de Windvogel, energieopwekkende vliegers naar de droom
van Wubbo Ockels, Glowing Nature, een
expositie met lichtgevende micro-organismen
en het permanente slotstuk Lichtpoort.
Zestig monumentale sluizen krijgen een
reflecterende laag, waardoor de lijnen
van de sluisdeuren oplichten door de koplampen van passerende auto’s. ‘Als je
er doorheen rijdt, dan is het net alsof je
in The Matrix zit,’ belooft Roosegaarde.

Daan Roosegaarde (Nieuwkoop, 1979)
studeerde cum laude af aan de Academie voor Kunst en Industrie AKI
Enschede. Sinds 2007 staat hij aan
het hoofd van Studio Roosegaarde,
een ontwerpstudio met vestigingen in
Nederland en Shanghai. Zijn werk kenmerkt zich door de interactie tussen
kunst, mens en technologie. Met zijn
kunstwerken wil Roosegaarde technologie en gevoel samenbrengen. De
grote musea zoals het Rijksmuseum
Amsterdam, Tate Modern in Londen
en Musée des Arts Décoratifs in
Parijs hebben allemaal designs van
Studio Roosegaarde tentoongesteld.
Daarnaast won het ontwerpbedrijf
meerdere internationale prijzen op het
gebied van design en innovatie voor
het milieu. Daan Roosegaarde was
Kunstenaar van het Jaar 2016 en
staat in de top 5 van meest duurzame
Nederlandse leiders. Meer beelden,
verhalen en video’s op de prachtige site: studioroosegaarde.net

De belangrijkste reis
van je leven
Reizen en genieten van het leven doe je natuurlijk graag
in goede gezondheid. Maar wat als je gezondheid je
ineens in de steek laat? Dan telt er maar één ding: beter
worden. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om
aandoeningen op tijd te ontdekken. Want hoe eerder je dit
ontdekt, hoe groter de kans op genezing is.

We zijn er ook voor
onderzoek bij specifieke
klachten. Gratis advies?

We zijn er voor de belangrijkste reis van je leven; de reis
door je lichaam. Met onze Total Body Scan maak je een
3D-reis door je lichaam. Aandoeningen die in een vroeg
stadium ontdekt worden kunnen snel in de kiem gesmoord
worden. Zo kun je blijven genieten van al het moois dat het
leven te bieden heeft.

074 255 9 255

Er is al een Total Body Scan vanaf € 890. Kijk voor onze
onderzoeksprogramma’s op prescan.nl

Wij zijn er voor jou, uit liefde voor het leven.
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