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In mijn vrije tijd mag ik graag genieten 
van het goede leven. Van een hapje, een 
drankje en het liefst van een goede pot 
voetbal. De mooie dingen in het leven, 
daar houden we toch allemaal van? 

Maar af en toe gebeurt er iets wat roet 
in het eten gooit. Schade, een ongeval. 
Dan is het prettig om goed verzekerd te 
zijn. Want daarna kunnen we weer ver-
der met ons leven, voldoende ontzorgd en 
daardoor voldoende onbezorgd. En wat is 
het dan fijn om te weten dat, als we erom 
 vragen, we hulp krijgen. 

Wat nog veel fijner is, is om hulp te krijgen 
zonder dat we erom vragen. Van men-
sen die zich inzetten voor een goed doel, 
die hulp bieden ‘gewoon omdat het kan’. 
Die mensen pakken het probleem van 
een ander op en buigen dat om naar een 
nieuwe kans. Een bewonderenswaardige 
manier van ‘omdenken’.

Ook bij Nh1816 proberen we op die 
manier te werk te gaan. We doen ons 
werk omdat we een verzekeraar zijn, maar 
we pakken ook graag problemen op om 
daar met onze Goede Doelen Stichting 
iets beters mee te creëren. Want zo doe 
je dat met elkaar in één samenleving.

Dit blad is een van onze manieren om 
op aangename wijze iets terug te doen 
voor onze leden. In de eerste editie van 

r u b r i e kr u b r i e k t e k s t
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Zest, dat ‘fris’, ‘scherp’ en ‘prikkelend’ 
betekent, vindt u artikelen over lifestyle, 
gesprekken met mensen die over hun pas-
sie praten, interviews met bekende Neder-
landers en hippe rubrieken over cocktails 
en gadgets. Een heerlijk blad om te lezen, 
maar ook een middel om u te informeren 
over wat Nh1816 doet voor haar verzeker-
den, de intermediairs en de maatschappij. 
En hoe u hierbij kunt helpen. 

Dit lifestyle magazine is mooi aan de bui-
tenkant en ook mooi aan de binnenkant. 
Een van de mooie dingen in het leven. 
Geniet ze!

Lex Verell..

Dit blad is een van 
onze manieren om op 
aangename wijze iets 
terug te doen voor 
onze leden
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Marty Bosman www.robverhagen.comTip van de redactie

Melange7 Restaurant & Shopping

Hip in 
Heiloo!

Melange7 in Heiloo is de plek bij uitstek 

om een hele dag heerlijk rond te struinen, 

te shoppen, te eten en te genieten.  

Het unieke shopping- en foodconcept 

herbergt namelijk een spannende mix 

van trendy artikelen, goede koffie, lekker 

eten en een warme sfeer.

Er verandert veel op het gebied van life-
style en shopping. De grote warenhuizen 
leggen het af tegen originele en frisse 
initiatieven: nieuwe concepten waarin 
jonge ondernemers en trendy merken 
hun krachten bundelen. Waarom? Omdat 
de consument zich niet langer de wet laat 
voorschrijven door de gevestigde orde en 
op zoek gaat naar nieuwe producten, 
creatieve ideeën en inspiratie.
Melange7 Restaurant & Shopping in 
Heiloo is zo’n nieuw initiatief. Het is een 
opvallend shopping- en foodconcept dat 
het midden houdt tussen een waren-
huis en een conceptstore. Het biedt een 
spannende mix van kleding, accessoires, 
koffie, sieraden, delicatessen en woon-
artikelen. En dan is er ook nog de culi-
naire buurman, restaurant La Locanda. 
Kortom, Melange7 is dé nieuwe hotspot 
voor iedereen die het leven wat mooier 
wil maken met trendy artikelen, goede 
koffie en cocktails, lekker eten en een 
warme sfeer. 

Zinnenprikkelend
‘Wat ik wilde, is een plek creëren waar 
iets gebeurt,’ vertelt eigenaar Yassine 
Hanyn. ‘Een plek waar je van alles kunt 
zien en kopen. Dingen die je graag wilt 
hebben of cadeau wilt geven, omdat 
ze leuk of opvallend zijn. Verschillende 
soorten bijzondere artikelen bij elkaar en 

niet al te prijzig. Lekkere dingen waar je 
trek van krijgt en waar je van kunt genie-
ten. En dat alles in een stijlvolle setting 
waar je de hele dag door kunt brengen, 
omdat er zo veel te beleven valt. Een 
plek die zinnenprikkelend en inspirerend 
is. Zo ontstond het idee voor het mini-
warenhuis dat nu Melange7 Restaurant 
& Shopping is. De 7 staat voor het aan-
tal dagen dat we geopend zijn, en het 
woord “melange” geeft het gevarieerde 
aanbod weer. Shoppen, eten, drinken, 
kijken, genieten, alles!’
Er is goed nagedacht over de samen-
stelling van de shops, labels en artike-
len. Niet alleen kwaliteit speelde een 
rol, er moest ook variatie in merken en 
producten komen, zodat het hele life-
stylesegment vertegenwoordigd is. De 
ondernemers die met hun shop deel-
nemen aan het concept, hebben in het 
pand allemaal een eigen plek, maar die 
ruimtes zijn open en transparant. Dit 
geeft de bezoekers een gevoel van vrij-
heid en stimuleert om rond te lopen en 
overal een kijkje te nemen. 

Merken
Zo is in Melange7 het hippe en tijd-
loze merk Fresh! Collection te vinden, 
naast onder meer Lost, Given, JcSop-
hie, Repeat Cashmere, een uitgebreide 
collectie van Juffrouw Jansen, B.Loved 

& B.More, het exotische Zenza Home 
Accessories en Mooievachten.nl. Tevens 
vindt u er de nieuwe collectie retro-
broodroosters, waterkokers en mixers 
van Smeg en sieraden van Via Barbara. 
Voor kinderkleding is er Noppies, Koeka 
en Tumble ‘N Dry. Bergen Cosmetics 
is in Melange7 vertegenwoordigd met 
heerlijke geuren van Hermès, Acqua di 
Parma en het zomerse Reminiscence. 
Verder vindt u er Aston Martin Eye-
wear, zonnebrillen van Michael Kors en 
Jill Sander en de make-up van LOOkX – 
waarmee u zich tevens kunt laten opma-
ken. Bakkerij Beerse heeft er dagelijks 
verse croissants, (spelt)brood, lekkere 
cakes en gevulde koeken, gebakjes en 
natuurlijk de alom bekende tompoezen. 
Neem er een echte barista-koffie bij en u 
beleeft de ultieme start van de dag. 

Bijzonder
Wat een bezoek aan Melange7 extra 
bijzonder maakt, is de manier waarop 
alles wat u koopt, wordt ingepakt. Het 
personeel is niet alleen getraind op pro-
ductkennis en service, ook het inpak-
ken is er tot een ware kunst verheven. 
Dagelijks zijn er bovendien verse fair-
trade bloemen verkrijgbaar, die verkocht 
worden in een emmertje water en een 
handige cadeautas. Bij het terugbren-
gen van de emmer en de tas ontvangt u 
een euro statiegeld terug. Komt u rond 
etenstijd langs, blijf dan even gezellig 
hangen in restaurant La Locanda: daar 
maken ze namelijk de beste risotto uit 
de regio. Na afloop nog even een heer-
lijke cocktail drinken op het verwarmde 
terras en kijk nou: de dag is alweer voor-
bij. Morgen weer?

‘De 7 staat voor  
het aantal dagen  
dat we geopend zijn,  
en “melange” geeft het 
gevarieerde aanbod 
weer. Je kunt hier 
 shoppen, eten, drinken, 
kijken, genieten... alles!’

www.melange7.nl

Lunch - diner - patisserie - baristakoffie - high tea - borrel - mode - schoenen - sieraden
Woonaccessoires - cosmetica - baby-, en kinderkleding - kraamcadeau’s & meer
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Natasja AdmiraalJob Jonathan SchlingemannGetest

Stijlvol de stad door
Minimalistisch vormgegeven, te bedienen vanaf je iPhone 

én volledig elektrisch. De Xkuty  e-scooter is absoluut some-

thing else. Dat vonden Erik Ton en Reindert-Jan Jansen ook, 

daarom haalden de vrienden het merk naar Nederland.

Na een avondje stappen in het Spaanse 
Alicante in de zomer van 2014 zaten Erik 
Ton en Reindert-Jan Jansen net met wat 
vrienden aan het ontbijt, toen Carlos Felipe 
zijn e-scooter voor de deur parkeerde.  De 
bijzonder vormgegeven Xkuty (spreek uit: 
skoe-tie) trok veel bekijks bij het Neder-
landse gezelschap. ‘We zaten meteen alle-
maal achterstevoren gedraaid: wat is dít 
nou weer?’ Al snel raakten de mannen in 
gesprek met Carlos, die directeur bleek te 
zijn van producent Electric Mobility Com-
pany. Zijn verhaal sprak aan. ‘De Xkuty had 
al een aantal fases van productontwikke-
ling ondergaan en was nu helemaal klaar 
voor de consument. En in het ontwerpteam 
zit ook een oud-motorracer. Zo iemand 
heeft natuurlijk zeer uitgesproken ideeën 
over de eisen waar zo’n scooter aan moet 
voldoen.’ Nog diezelfde ochtend besloten 
Erik en Reindert-Jan om de Nederlandse 
distributie van de Xkuty op zich te nemen. 
Een totaal nieuwe tak van sport voor de 

vrienden, die daarnaast beiden werkzaam 
zijn in de mode-industrie. ‘Maar in Neder-
land is natuurlijk wel een grote markt voor 
goede scooters en fietsen.’

Uitvoeringen
De makers hebben met de Xkuty de 
scooter in feite opnieuw willen uitvinden. 
Resultaat is een vervoermiddel dat net 
zo leuk is als een fiets, maar dan zon-
der dat je hoeft te trappen. Er zijn twee 
uitvoeringen: de eerste haalt een maxi-
mumsnelheid van 25 kilometer per uur, 
de tweede kan tot 45 kilometer per uur, 
maar dan moet je wel een helm dragen. 
De accu-inhoud varieert qua actie radius 
van 40 tot 100 kilometer, afhanke-
lijk van het doel waarvoor je de scoo-
ter gebruikt. Onder het zadel zit de accu 
opgeborgen. Om deze op te laden hoef 
je hem alleen maar aan te sluiten op het 
stopcontact, zoals je dat ook bij je laptop 
doet. Zo simpel is het. 

Xkuty 
e-scooter

iDashboard
De lichtgewicht Xkuty werkt naadloos 
samen met Apples iPhone: als je de smart-
phone in het houdertje op het stuur klikt, kun 
je via een speciale app de scooter starten  
en uitschakelen, en in één oogopslag je 
snelheid, de gereden afstand en resterende 
batterijduur bekijken. Ook kun je op de 
iPhone je navigatie aanzetten.
Op dit moment is de Xkuty verkrijgbaar in 
drie verschillende framekleuren. ‘Wit oogt 
fris en opvallend, deze kleur is dan ook het 
meest in trek voor marketingdoeleinden 
en verhuur,’ weet Erik. ‘Matzwart en mat-
grijs worden door de consument het meest 
gekozen vanwege de praktische voordelen.’ 

Stijlvol
De Xkuty heeft ook een bijpassende helm, 
die aan de binnenkant qua kleur kan wor-
den afgestemd op het zadel en de hand-
vatten: bijvoorbeeld limegroen, fuchsia, 
kobaltblauw of cognac. Dat de Xkuty in 
Duitsland al een designprijs in de wacht 

Testrit
De Xkuty trekt makkelijk op, vooral in de sportstand, en bereikt al snel zijn maxi-
mumsnelheid. Geruisloos zoeven we ermee door het centrum van Amsterdam, 
daarna rustig cruisend rond het Vondelpark. Het leuke is dat je de mensen die er 
van hun vrije dag genieten in geen enkel opzicht hindert; je hoort en ruikt de scoo-
ter niet. Ook voor jezelf is dat een groot voordeel: je voelt je meer een fietser dan 
scooterrijder. Dit is de toekomst! De Xkuty trekt veel bekijks door zijn vernieuwende 
vormgeving en is door de bediening via de iPhone-app helemaal van deze tijd. Toe-
ren op deze elektrische scooter geeft je echt een gevoel van vrijheid: het tovert een 
glimlach op je gezicht! -Testers: Natasja Admiraal en Janwillem Swart

‘Het minimalistische  
ontwerp van de Xkuty 
is uiterst stijlvol’ 

sleepte, is veelzeggend: het minimalisti-
sche ontwerp is uiterst stijlvol. Reindert-
Jan: ‘Iedereen heeft er een mening over, 
dat maakt hem al uniek. Wij hopen in ieder 
geval dat het concept bekendheid krijgt en 
dat elektrisch rijden aan populariteit wint.’

Met dank aan: Scooterspot Amsterdam

Meer info: www.xkuty.com

0908
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t e k s t

Natasja Admiraal

Havenkraan van Harlingen

Overnachten Op 
eenzame hoogte
Stel je voor: met zijn tweetjes overnachten in de Havenkraan 

van Harlingen, op zeventien meter hoogte, met spectaculaire 

vergezichten over de Waddenzee. Je hebt geen buren en 

je overziet de wijde omgeving, maar niemand ziet jou! Een 

unieke ervaring voor wie geen last heeft van hoogtevrees.

De Havenkraan van Harlingen is gebouwd 
in 1967 en werd tot 1996 nog gewoon 
ingezet bij het lossen van houtvrachten 
uit Rusland en Scandinavië. Daarna is hij 
‘werkloos’ geraakt. Veel andere kranen 
in de omgeving waren al verwijderd toen 
de huidige beheerder, scheepstimmerman 
Willem Koornstra, op een lumineus idee 
kwam: waarom maken we van de Haven-
kraan geen hotelkamer? Gosse Beerda, 
die al eerder een vuurtoren en een red-
dingboot tot eenkamerhotels had omge-
toverd, kocht daarop de kraan en ging 
samen met Koornstra aan de slag. De res-
tauratie had heel wat voeten in de aarde: 
zo moest hij compleet van zijn poten gelift 
worden en is de cabine in een fabriekshal 
volledig verbouwd. Daarna is alles geschil-
derd en opnieuw in elkaar gezet. 
Ook het interieur is door Gosse en Willem 
tot in detail uitgedacht. ‘We hebben flink 
zitten puzzelen – met legoblokjes zelfs – 
en alles is goed afgewogen: gaan we voor 
ronde of rechthoekige vormen? Om de 
atmosfeer van het industriële monument te 
behouden, kozen we ervoor om de muren 
te bekleden met traanplaat, een industrieel 
materiaal dat veel gebruikt wordt voor trap-
treden. Omdat het in een vrolijke kleur is 
geschilderd, oogt de kamer warm en knus.’ 

Kies je eigen uitzicht
Zo op het eerste gezicht lijkt overnachten 
in de Havenkraan nogal spartaans, maar 
niets is minder waar. Van binnen is de »
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hotelkamer van alle gemakken voorzien, 
met een luxe tweepersoonsbed, design-
stoelen en een minibar. Met behulp van 
een touchscreen bedien je de lift, verwar-
ming, verlichting en de gordijnen in het pla-
fond; het licht in de tweepersoonsdouche 
kun je zelfs in vijf verschillende kleuren 
veranderen. Als bonus is de Havenkraan 
met behulp van de originele stuurknuppel 
360 graden te draaien. Zo bepaal je zelf 
het uitzicht. Schakel de hendel om en voel 
hoe het spectaculaire gevaarte van 65 ton 
langzaam in beweging komt! Bij aankomst 
is de kraan meestal richting zee gedraaid, 
maar ’s winters is het ook magisch om uit 
te kijken over de kade en de stad, met 
haar lichtjes en gezelligheid. Op zomer-
avonden zie je met een beetje geluk zeil-
boten voor de ondergaande zon voorbij- 
glijden, en waan je je voor even on top of 
the world.

Origineel
De Havenkraan is het hele jaar door bijzon-
der goed bezet; vooral in de zomermaanden 
zijn de weekenden al snel volgeboekt. Veel 
gasten komen er om iets te vieren. Vaak is 
de overnachting een verrassing als cadeau 
ter ere van een speciaal moment, bijvoor-
beeld een verjaardag of jubileum. Ook waren 
de beheerders van de Havenkraan al eens 
getuige van een origineel huwelijksaanzoek: 
‘Stiekem stonden wij beneden aan de voet 
van de kraan, terwijl onze gasten de haak 
lieten zakken. Iets wat normaal gesproken 
niet mogelijk is,’ vertelt Carla Comello, die 
samen met man Willem verantwoordelijk is 
voor de boekingen, het onderhoud en het 
ontvangst – in samenwerking met verschil-
lende gastvrouwen. ‘Aan de haak hebben wij 
toen stiekem de trouwringen opgehangen, 
in een doosje met een mooi lint eromheen. 
Vanaf de hotelkamer heeft de bruidegom in 
spe de ringen omhoog getakeld. Later ont-
vingen we nog een foto van de bruidstaart, 
met een klein hijskraantje bovenop.’

Onvergetelijke ervaring
‘Afgelopen april hebben mijn vriendin en ik overnacht in de Havenkraan van Harlingen. Bij 
aankomst werden we opgewacht en wegwijs gemaakt door een alleraardigste gastvrouw. 
Om de kamer te bereiken neem je eerst een lift naar het plateau tussen de poten. Daar-
vandaan brengt een tweede, smalle ronde lift je naar de kamer. Een belevenis op zich! De 
kamer is compact, maar desondanks zeer compleet en modern ingericht. ’s Avonds zijn wij 
uit eten gegaan in een van de vele restaurants in de buurt. Zeker bij mooi weer is Harlingen 
een plaatje. Bij terugkomst hebben we de kraan in de juiste positie gedraaid en genoten van 
het uitzicht. Aan de ene kant kijk je uit over het water, aan de andere kant over de stad of 
haven. ‘s Morgens zet de plaatselijke bakker het ontbijt onderin de lift en kun je dit er boven 
zelf weer uithalen. Bovenop de kraan is een terrasje, waar je heerlijk kunt genieten van je 
ontbijt, met koffie en een fantastisch uitzicht. Kortom, een ervaring om nooit te vergeten!’  
- Wijnand Koudstaal, Jan Koudstaal Vastgoed & Assurantiën B.V.

Als bonus is de kraan met 
behulp van de originele 
stuurknuppel 360 graden 
te draaien. Zo bepaal je 
zelf het uitzicht

Ben je op zoek naar 

juridisch fairplay?

Waar scheidsrechters in het voetbalveld staan voor fairplay, staat ARAG 

– als partner van de KNVB scheidsrechters – voor een juridisch fairplay. 

Spelregels toepassen, problemen voorkomen en helpen oplossen, daar draait 

het om bij de Nederlandse scheidsrechters, maar ook bij onze ARAG-juristen.

Ga voor juridisch fairplay naar ARAG.nl of bel ons via 033 – 434 23 42.

Juridische hulp begint bij ARAG

2340 ARAG Advertentie Fairplay 236 x 306mm.indd   1 08-09-15   12:27

Speciale lezersactie 
Boek nu een overnachting in de Havenkraan van Harlingen en ontvang een fles 
champagne cadeau bij aankomst. Vermeld ‘Zest Magazine’ bij uw reservering. 
www.havenkraan.nl
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Marije Smit Guido PelgrimOpmerkelijk verhaal

Noodkreet
uit Turkije

‘Ik had het gevoel:
deze familie móet naar huis’

Wat doet een assurantiekantoor als er in het weekend een 

alarmerend telefoontje binnenkomt van een zieke vakantie-

ganger? Sander Klomberg van Paul Klomberg Assurantiën 

in Silvolde hoeft niet lang na te denken: ‘Helpen natuurlijk!’ 

‘Een goede keus, 
dat blijkt maar weer’

Het begint allemaal met een melding 
op vrijdag. De moeder van een gezin op 
vakantie in Turkije kampt met een infec-
tie en wil zo snel mogelijk naar huis. San-
der Klomberg, vennoot bij Paul Klomberg 
Assurantiën in Silvolde, neemt de telefoon 
op. ‘In eerste instantie heb ik geadviseerd 
om contact op te nemen met de Alarm-
centrale’, vertelt hij. ‘Maar bij hoge uitzon-
dering heb ik toch ook maar mijn mobiele 
nummer doorgegeven.’
Want Sander voelt dat het niet helemaal 
lekker zit. En hij krijgt gelijk. ‘Op zater-
dagochtend was ik als jeugdbestuurslid 
bij de voetbalclub bezig toen ik weer een 
telefoontje van de familie in Turkije kreeg. 
De Alarmcentrale had ze niet met spoed 
naar huis kunnen krijgen. Ik heb de moe-

der aan de telefoon gehad en ik voelde 
de emotie en wanhoop. Ik had het gevoel: 
deze familie móet naar huis.’

Opluchting
Daarop belt Sander als intermediair met 
verzekeringsmaatschappij Nh1816. Het is 
weekend en hij verwacht niet direct een 
antwoord. ‘Ik heb een noodkreet ver-
zonden naar de directie, die daarop de 
manager van de schadeafdeling heeft 
ingeschakeld. Hij belde me direct en zei: 
“Als jij het gevoel hebt dat jouw klant naar 
Nederland moet komen, dan mag je het 
meteen gaan regelen.”’
Nog diezelfde zaterdagmiddag krijgt San-
der groen licht en gaat hij aan de slag. ‘Ik 
heb het reisbureau waar wij mee samen-

werken om half twee gevraagd vijf tickets 
te regelen en ik ben in de weer gegaan 
met de toestemming om een zieke pati-
ent te vervoeren. Veel vluchten zaten vol, 
maar tweeënhalf uur later was de terug-
reis geregeld en waren de formulieren 
getekend. Zondagochtend is de fami-
lie naar Düsseldorf gevlogen, de dichtst-
bijzijnde luchthaven voor de Achterhoek. 
In de middag heb ik een sms ontvangen 
dat de familie weer thuis was. Wat een 
opluchting! Mevrouw was echt enorm 
ziek, dus ik weet dat dit de juiste beslis-
sing is geweest.’

Goede keus
Deze rubriek mag dan ‘Opmerkelijk ver-
haal’ heten, voor Sander is dit niet meer 

dan normaal. ‘Ik vind het logisch als een 
klant ons belt en hij zit in nood, dat we 
helpen.’ Voor hem bewijst dit nu precies 
de kracht is van een lokaal assurantie-
kantoor. ‘Als tussenpersoon kennen wij 
onze klanten echt, het zijn geen num-
mers. Dus als zo’n gezin uit Turkije belt, 
dan weten we met wie we te maken heb-
ben, en proberen we zo goed mogelijk 
te helpen.’ Over de samenwerking met 
Nh1816 is hij erg te spreken. Vooral het 
feit dat zelfs de directie in het weekend 
gewoon bereikbaar was voor hem als tus-
senpersoon, heeft Sander goed gedaan. 
Paul Klomberg Assurantiën werkt al 
sinds 2008 samen met de verzekerings-
maatschappij. ‘Een goede keus, dat blijkt 
maar weer.’

Reactie van de klant
‘Wanhoop, paniek, verdriet… Uitgedroogd en volledig opgebrand lag ik in onze ho-
telkamer in Turkije. Doodziek. Toen was daar onze reddende engel: Sander Klom-
berg. Wat hij voor ons gedaan heeft, is niet in woorden uit te drukken! Zijn inzet, op 
zijn vrije zaterdag, is zo hartverwarmend. Hij heeft er persoonlijk voor gezorgd dat 
wij binnen enkele uren met het vliegtuig terug naar Nederland konden.’

Paul Klomberg Assurantiën in Silvolde biedt totaalpakketten op 
verzekeringsgebied en is daarnaast RegioBank

s.o.s

Hij heeft er 
persoonlijk voor 
gezorgd dat wij 
binnen enkele uren 
met het vliegtuig 
terug naar
Nederland konden.

Sander Klomberg
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www.robverhagen.com Marty BosmanDroomauto xxxxxx

Zet een willekeurige autoliefhebber in de showroom van 

autobedrijf Bossen & de Bakker en hij wil nooit meer naar huis. 

Daar hebben eigenaren Cor en Jan de Bakker zelf ook last 

van. Maar als ze dan toch huiswaarts vertrekken, dan het liefst 

in hun bloedeigen droomauto: een Porsche 365C uit 1964. 

Bossen & de Bakker in Noord-Schar-
woude is een echt familiebedrijf. In 1989 
namen Cor en Jan de Bakker de lei-
ding over van vader Klaas, die de zaak in 
1961 was gestart met compagnon Gerrit 
Bossen. Inmiddels is het uitgegroeid tot 
dé Mercedes- en Porsche-specialist van 
Alkmaar en omstreken. 

Passie voor oude auto’s
Voor Cor en Jan de Bakker is het run-
nen van een autobedrijf als werken in een 
snoepwinkel: ze zijn allebei namelijk hart-
stikke autogek. Rijden ze niet iedere week 
in een andere auto? ‘Nee dat niet,’ ver-
telt Jan, ‘maar we hebben wel allebei een 
Porsche Carrera 4S voor het woon-werk-
verkeer.’ Beide broers grijnzen er breed 
bij. ‘En af en toe pakken we de Austin 
Healey, bijvoorbeeld als we een auto af 
moeten leveren. Gisteren gingen we een 

Mercedes A-klasse wegbrengen. Klanten 
denken dan dat we met een trailer komen, 
maar wij vinden het leuk om er samen 
heen te gaan en dan terug te rijden met 
die oude Engelse auto.’ 
Want de laatste vijftien jaar combineren 
de broers het dealerschap van Mercedes 
en Porsche met een andere passie: klas-
sieke auto’s. ‘Ieder jaar rijden we samen 
de Tulpenrallye in een Porsche 365SC 
uit 1964, en in 2014 hebben we de Mille 
Miglia gereden. Illegaal weliswaar, maar 
we hebben het wel gedaan!’ 

Mille Miglia
Tussen 1927 en 1957 was de duizend mijl 
lange Mille Miglia een officiële race. Sinds 
1982 staat de Italiaanse rally weer vrijwel 
jaarlijks op de kalender, maar dit keer als 
endurance-race voor oldtimers. Een start-
plek krijgen is lastig, want tegenover de 

vele duizenden aanmelders staan slechts 
een kleine vierhonderd startplekken. ‘Ik 
had al een keer eerder stiekem deelgeno-
men,’ bekent Jan, ‘zogenaamd als pers. 
Uiteindelijk zijn we na twee dagen gesnapt 
en uit de race gezet, maar het was gewel-
dig. In 2014 hebben we hem met onze 
Porsche 550 Spyder-replica gereden. 
Opnieuw illegaal, maar dat maakte het 
extra spannend. We haakten gewoon 
aan bij de rest, met onze wit-met-blauw- 
gestreepte Porsche met zelfgemaakte 
stickers. We moesten alleen wel zorgen 
dat we bij de controleposten niet door de 
mand vielen. Dan reden we dus net even 
een andere straat in, om daarna weer bij 
de stoet aan te sluiten. Of we het gered 
hebben? Helaas, vlak voor het einde zijn 
we toch nog door de mand gevallen en 
werden we met heel veel bombarie door 
de carabinieri uit de race gezet. De stic-

‘Deze Porsche 
heeft ons er 
altijd doorheen 
gesleurd!’

Een 
echte
klassieker kers moesten van de auto af en toen was 

het ineens niet zo leuk meer. Weg uit-
daging.’ Toch is het een ervaring die de 
broers voor geen goud hadden willen mis-
sen. ‘De Mille Miglia is het mooiste rijdende 
museum in de wereld. En qua populariteit 
is het vergelijkbaar met de Elfstedentocht 
hier. Geweldig om al dat publiek te zien 
en er helemaal bij te horen.’ 

Droomauto
Hoogste tijd voor de hamvraag: als de 
heren nu een dagje op weg mochten met 
hun droomauto, welke zou dat dan zijn? ‘De 
 Porsche 356,’ zegt Cor stellig. ‘We heb-
ben het er wel eens over, of er niet eens 
een andere auto moest komen. Maar nee, 
deze Porsche heeft ons er altijd doorheen 
gesleurd! Je leert omgaan met de imperfec-
tie van zo’n auto. En als er iets misgaat, is 
het leuk om het zelf weer op te lossen.’

Like Nh1816  
op Facebook!

Bij 500 likes verloten 
we onder alle volgers 

één weekendje  
rally rijden.

actie
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Boten komen en gaan in Marina Grande, de bruisende haven van Capri

Piazza Umberto I, het wereldberoemde plein in het stadje Capri

In een kleine grot werden daar daadwer-
kelijk antieke beenderen aangetroffen. In 
elk geval slaagde Odysseus erin schip-
breuk te voorkomen door de oren van de 
bemanning met was te vullen en zichzelf 
aan de mast te laten binden. 
Tegenwoordig is Lo Scoglio delle Sirene 
een geliefde plek voor een verkoelende 
duik en hebben de Griekse zeilschepen 
plaatsgemaakt voor luxejachten en vis-
sersboten. Varen is nog steeds bij uit-
stek de manier om Capri te ontdekken: 
zo zijn de wereldberoemde grotten van 
het eiland alleen per boot te bezichtigen. 
La Grotta Azzurra (De Blauwe Grot) werd 
door de Romeinse keizers, die hun vakan-
ties doorbrachten op het eiland, gebruikt 
als privézwembad. Naar verluid liet kei-
zer Tiberius (42-37 n.Chr.) zelfs een tun-
nel aanleggen die zijn villa verbond met 
de grot. In de Romeinse tijd was de grot 
waarschijnlijk versierd met beelden. Wat 
rest van die glorieuze tijd, is het specta-
culaire spel tussen zonlicht en water, dat 
de grot haar bijzondere kleur geeft. De 
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Laura & Natasja AdmiraalReizen

Bellissima 
Capri

Geurende oleanders, vijgenbomen en grillige rotsformaties, 

hoog uitstekend boven de kobaltblauwe Tyrreense Zee.  

Het vulkanische Capri, bijgenaamd ‘het bloemeneiland’, 

spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Een bezoek aan het 

Italiaanse eiland is dan ook onlosmakelijk verbonden met 

het roemrijke verleden.

In de stijl van Jackie Kennedy
Blootsvoets, gekleed in een capribroek, 
en met een oversized zonnebril op haar 
neus liep Jackie Kennedy hier in 1970 
door Via Camerelle, dé winkelstraat van 
Capri. Sindsdien heeft de tijd niet stilge-
staan, maar het eiland heeft nog steeds 
dezelfde aantrekkingskracht als toen: het 
is een geliefde locatie voor films en foto-
shoots, en een paradijs voor modelief-
hebbers. Boetiek La Parisienne ligt sinds 
1906 in de schaduw van de beroemde 
klokkentoren aan het Piazza Umberto I 
in het stadje Capri. Hier liet Jackie Ken-
nedy al haar witte canvasbroeken maken; 
dankzij haar én Brigitte Bardot werd de 
‘Capribroek’ een rage. Vanaf het plein 
wandel je zo Via Camerelle in, waar par-
fumhuis Carthusia een sfeervolle boe-
tiek heeft. Net buiten de stad, naast de 
tuinen van Augustus, bevindt zich het 
parfumlaboratorium, waar je tijdens een 
rondleiding meer te weten komt over de 
geschiedenis. De legende wil dat de voor-
malige abt van klooster San Giacomo in 

1380 werd overvallen door het onaange-
kondigde bezoek van koningin Johanna I 
van Napels. Om haar te verwelkomen 
plukte hij een boeket met de allermooiste 
bloemen van het eiland. Toen hij na drie 
dagen het bloemwater weg wilde gooien, 
werd hij aangenaam verrast door de mys-
terieuze geur. In 1948 werden de oude 
parfumrecepten herontdekt en verwerkt 
tot nieuwe geuren.

In de ban van de zee
Capri was ooit een Griekse kolonie en 
het centrum van de cultus van de sire-
nen. Deze gevleugelde zeegodinnen ver-
leidden volgens de Griekse mythologie 
de zeelieden met hun prachtige gezang, 
waardoor hun schepen te pletter sloe-
gen op de rotsen. Homerus beschrijft 
hoe ook zijn held Odysseus in hun ban 
raakte aan de kust, bij een strand dat 
geheel bedekt was met mensenbeende-
ren. Was dat strand wellicht Lo Scoglio 
delle Sirene, de wildromantische rotsfor-
matie bij het strand van Marina Piccola? 

Het eiland heeft 
nog steeds dezelfde 
aantrekkingskracht 
als toen: het is een 
geliefde locatie voor 
films en fotoshoots, 
en een paradijs voor 
modeliefhebbers



20 21

iconische Faraglioni rijzen indrukwekkend 
hoog op uit zee. De Grieken geloofden 
dat deze twee machtige rotsen voor de 
kust gemaakt waren door reusachtige 
eenogige cyclopen. 

In de voetsporen van de keizers
Tijdens een wandeling kom je op plaat-
sen waar de tijd écht lijkt te hebben 
stilgestaan. Vooral in de ochtend is het 
landschap schilderachtig. Je passeert 
oude huisjes, Mariabeelden en af en 
toe een ezel. Trek makkelijke schoenen 
aan, want de paadjes kunnen steil zijn 
op Capri. Vanaf Piazza Umberto I kun 
je naar de Arco Naturale lopen, een op 
natuurlijke wijze ontstaan, enorm boog-
vormig gat in een rots. Aan de zuid-
kant van het eiland liggen de tuinen van 
keizer Augustus (63 v.Chr.-14 n.Chr.). 
Keizer Tiberius bestuurde het machtige 
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Romeinse Rijk vanuit het hoog op de klif-
fen gelegen Villa Jovis. De ruïnes hier-
van zijn te bereiken via een wandeling 
vanuit het centrum in noordoostelijke 
richting. Ten noorden van het stadje ligt 
Villa San Michele met haar prachtige tui-
nen en mozaïekvloeren. Hij is gebouwd 
door de Zweedse arts Axel Munthe op 
de ruïnes van een villa van keizer Tibe-
rius, en doet nu dienst als museum. 
Onderbreek je tocht voor een picknick 
bij een van de vele uitzichtpunten, bij 
voorkeur als de zon ondergaat. Landin-
waarts heb je zicht op de witte huisjes 
die kriskras over de hellingen verspreid 
liggen, terwijl de zon als een rode bal in 
die diepblauwe zee wegzakt. Een beeld 
dat men al eeuwenlang ademloos gade-
slaat. Capri’s schoonheid is tijdloos.
www.capritourism.com
www.capri.com 

1. Betegelde wegwijzer naar 
    Villa San Michele 

2. Vanaf Villa San Michele kijk je uit 
    over Marina Grande 

3. Panoramisch uitzicht vanaf Capri’s  
    hoogste punt, Monte Solaro

2. 1. 

3. 

FACTS & FIGURES
Waar? Capri is een Italiaans eiland van 
ca 10 km² gelegen in de baai van Napels. 

Wanneer? Bij voorkeur in het voor- en 
najaar. Dan is het er koeler en rustiger. 

Hoe kom je er? Rechtstreekse vlucht 
Amsterdam-Napels: www.transavia.com. 
Vanuit de haven van Napels gaan dagelijks 
tien tallen ferries: www.directferries.nl/
napels_capri_veerboot.html

Waar slaap je? 
B&B Aiano, Capri: 
www.aiano.it/en 
B&B Monte Solaro, Anacapri: 
www.montesolarocapri.com/en
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Cocktail hour

Negroni 
met Zest 
twist
Fris, scherp en prikkelend, luidt de ondertitel van Zest Maga-

zine. Dan proef je al bijna deze heerlijke cocktail. De Negroni 

is met zijn mix van bitter en zoet een perfect aperitief. En de 

‘Zest-twist’ geeft het een sprankelende finishing touch!

Zest is niet alleen de titel van dit magazine, 
het is ook een andere benaming voor de 
geraspte of gesneden buitenste schil van 
citrusvruchten als citroen, sinaasappel, 
cederappel of limoen. De reden dat de bui-
tenste laag van de schil zo vaak wordt toe-
gepast in culinaire gerechten en cocktails 
is dat hij veel aromatische oliën bevat die 
zorgen voor een heerlijke, sterke smaak. 

En dat past bij de Negroni, een perfect 
aperitief dat het verhemelte kietelt en de 
eetlust stimuleert. Bij deze cocktail kun je 
naar hartenlust variëren in de verhoudin-
gen tussen de ingrediënten. Zo creëer je 
een balans tussen zoet, zuur en bitter die 
jij zelf het lekkerst vindt.

Oorsprong
Florence, circa 1920. Graaf Camillo 
Negroni bestelt in de plaatselijke bar 

Ingrediënten  (1 Cocktail)  
• Campari, 25 ml  
• Martini Rosso, 20 ml  
• Gin van goede kwaliteit, 30 ml
• IJsblokjes

Garnering
• Sinsaasappelzest

Caffè Casoni zijn favoriete cocktail, de 
Americano (Campari, zoete vermout en 
soda), maar vraagt om ‘een beetje meer 
kick’. De lokale barkeeper vervangt 
daarop de soda door gin en garneert 
de cocktail met een sinaasappelschil in 
plaats van citroen. Voilà, de Negroni is 
geboren.

Flamed Zest-twist
Snijd een wat breder reepje sinaasap-
pel af en houd die, met de buitenkant 
naar beneden, tussen duim en wijsvin-
ger boven de cocktail. Verwarm de bui-
tenkant van de schil zachtjes met de vlam 
van een aansteker. Knijp vervolgens de 
schil bij de randen samen zodat de olie 
door de vlam richting de drank spuit. 
Met een flits ontbranden de aromatische 
oliën. Deze flamboyante garnering heet 
een flamed Zest-twist! 

Instructies:
1.Vul een glas met een dikke rand (bij-
voorbeeld een whisky- of shortdrinkglas) 
tot bovenaan met ijsblokjes. Voeg daar de 
Campari, Martini Rosso en gin aan toe.

2. Roer alle ingrediënten met een (cock-
tail)lepel door tot de drank goed koud is.

3. Was voor de garnering een biologische 
sinaasappel, eventueel met een borsteltje. 
Snijd met een fruitmesje of dunschiller 
een reepje schil ter grootte van je duim af. 
Let erop dat je alleen de kleurrijke buiten-
ste laag afsnijdt; het witte deel is het merg 
en heeft een bittere smaak!

4. Bestrijk de rand van het glas rondom 
met de kleurrijke kant van het reepje schil 
en doe de schil daarna in het glas.

Tip van de bartender: 
Presenteer de cocktail op een 
vierkant zwart servetje. Proost!
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Nh1816 Marty Bosman Hans Petersen

Nh1816-directeur Lex Verëll

‘Ik ben trots 
 op ons totale    
 oeuvre’
Ooit begon hij als medewerker op de afdeling schade  

van De Noordhollandsche. Inmiddels is Lex Verëll directie-

voorzitter van het bedrijf, dat tegenwoordig een coöperatie 

is en Nh1816 heet. Zijn ‘club’ is een ietwat vreemde eend in 

de verzekeringsbijt, maar dat stemt hem juist trots. ‘We zijn 

klein, wendbaar en betrokken.’

‘De belangrijkste reden om Zest uit te 
brengen,’ zegt Lex Verëll, directievoor-
zitter van Nh1816, ‘is dat wij iets terug 
willen geven aan onze leden en aan de 
maatschappij. De tijd is rijp voor iets 
nieuws. Het is een mooie uitdaging om 
een leuk blad te maken over een verze-
keringsbedrijf. Zest is lekker fris, scherp 
en prikkelend. Het geeft Nh1816 de 
kans om samen met lokale adviseurs 
iets voor de verzekerden te doen. Want 
zij zijn degenen die dit blad gaan dragen.’

Teruggeven
Nh1816 is met 330.000 verzekerden 
een van de grotere particuliere scha-
deverzekeraars in Nederland. ‘We zijn 
echter geen grote, logge organisatie, 
maar een wendbare club. Zo kunnen de 
medewerkers beter inspelen op de wen-
sen van de verzekerden. Als coöperatie 
hebben we geen aandeelhouders, maar 
leden en zijn we niet uit op winstmaxi-
malisatie.’ Als er toch winst gemaakt 
wordt, dan probeert Nh1816 dat zoveel 

mogelijk terug te geven aan de maat-
schappij. ‘Teruggeven aan de verzeker-
den levert ze in premie maar een paar 
centen op,’ legt Lex uit. ‘Via onze Stich-
ting Goede Doelen en de coöperatie 
ondersteunen we landelijke, regionale 
en lokale goededoelen-projecten. We 
ondersteunen organisaties als de KNRM 
en de KNGF. Dat is toch geweldig? Zo 
heeft iedereen er profijt van.’ 
Ook die projecten zijn volgens Lex een 
belangrijke aanleiding geweest om een 

‘Als coöperatie 
hebben we geen 
aandeelhouders, 
maar leden en zijn 
we niet alleen uit 
op winst’

eigen magazine als Zest uit te brengen. 
‘Op deze manier kunnen we verzeker-
den laten zien wat er allemaal gebeurt 
en vragen we ze nu zelf ook projecten 
in te dienen.’ 

Hoge waardering
Lex is niet alleen trots op de manier 
waarop Nh1816 maatschappelijk verant-
woord onderneemt. ‘Ik ben trots op ons 
totale oeuvre. Onze core business is ver-
zekeren en dat doen we kennelijk goed. In 

de afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid 
en we krijgen een hele hoge waardering 
van onze verzekerden en lokale advi-
seurs. Dat zegt veel over de mensen die 
hier werken en over hun betrokkenheid. 
Bij ons krijg je geen menu, maar altijd 
iemand aan de telefoon. En we maken er 
veel werk van om altijd bereikbaar te zijn. 
Ook ik ben gewoon beschikbaar als in het 
weekend de nood aan de man is. Zelfs als 
ik op zondag bij AZ sta. Zeg nou zelf, bij 
welke verzekeraar gebeurt dat nog?’ »
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‘Dit is 
 een familie    
 voor me’ 

Met enige regelmaat krijgt Nh1816  
er jong, hoogopgeleid personeel bij, maar 
veel mensen werken er net als Lex al 
jaren. Jeanette Beemsterboer bijvoor-
beeld. De West-Friese receptioniste is het 
gezicht én de stem van het bedrijf. 

‘Ik werk hier al 33 jaar. Ik kwam hier met-
een uit school op de afdeling incasso 
terecht, maar ik was veel te jong en vond 
het maar saai. Uiteindelijk ben ik via een 
omweg bij de receptie beland. Lex werkte 
hier toen ook al, en het voelt alsof we 
nog steeds gewoon collega’s zijn, ook al 
is hij nu de directeur. Het bedrijf is echt 

een soort familie voor me. Er komt alweer 
een nieuwe generatie aan, maar ook de 
nieuwe collega’s gaan allemaal mee in dat 
gezellige en vriendelijke Nh-gevoel. Het is 
hier ook niet zo groot, dus je kent elkaar 
goed. Zeker bij de receptie ben je goed 
op de hoogte van wat er speelt. Ook van 
alle leuke dingen, zoals verjaardagen of 
andere dingen die gevierd mogen worden. 
En je kent de meeste tussenpersonen 
persoonlijk. Soms bellen mensen in de 
veronderstelling dat ze een bandje krijgen, 
dan schrikken ze als ze mijn stem horen. 
“Ja, ik leef,” zeg ik dan. Dan moeten ze 
altijd lachen.’

Nh1816 in cijfers
147 mensen werken bij nh1816 Verzekeringen

wist u dat...?

< 31 jaar

31 - 40 jaar

41 - 50 jaar

51 - 60 jaar

> 61 jaar

44%

21%

20%14%

1%
leeftijd medewerkers

De meest gestolen auto’s 
geclaimd bij Nh1816 
Verzekeringen

1)  Volkswagen Golf
2)  BMW 3
3)  Volkswagen Polo

nh1816 Verzekeringen 
worden alleen Via 
lokale adViseurs 
aangeboden

 de meest 
 geclaimde  
 oorzaak Van  
 schade op mobiele 
telefonie is scherm-
breuk door Val Van tafel 
of Veroorzaakt door 
kinderen

                   het cijfer  
                   waarmee 
                   Verzekerden
Van nh1816 hun lokale 
adViseurs gemiddeld 
beoordelen 

8,8

…lang is nh1816 al 
uitgeroepen tot 
beste particuliere 
schadeVerzekeraar 
Van nederland.

9 jaar... Aantal polissen
2012 »  964.356
2013 »  1.090.790
2014 »  1.218.806
2015 »  1.308.296*

Aantal verzekerden 
2012 »  266.151
2013 »  289.201
2014 »  311.667
2015 »  330.156*

verdeling medewerkers
man/vrouw

50%

Vrouw

50%

Man

Brandschade
in 2014
46.012 meldingen
Kosten » € 35.743.597,-

Autoschades in 2014

42.697 meldingen
Kosten » € 65.591.679,-

Motorrijtuigen aansprakelijkheid   25,9% 
Motorrijtuigen 22,5%
Woonhuis/inboedel/kostbaarheden/elektronica 30,8%
Overig (aansprakelijkheid, recreatie, ongevallen) 20,2%
Leven 0,6%

20,2%

30,8% 22,5%

0,6%

25,9%

Verhouding omzet naar 
kernbranches in %
(gemeten in omzet, bron JV 2014)

*t/m september 2015

*t/m september 2015
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Marty Bosman Sterallures in de keuken

Howard 
Komproe
‘Samen eten verbindt mensen’

Van lekker eten heeft stand-up comedian 

Howard Komproe altijd gehouden, de 

kookdrift kwam pas later. ‘Nu is het een van 

mijn grote missies.’ Aan de vooravond van zijn 

nieuwste theatertournee knutselt Komproe 

samen met topkok José Polonio een heerlijk 

driegangenmenu in elkaar.

‘Samen eten 
verbindt 
mensen’

We ontmoeten stand-upcomedian Howard 
Komproe op een zonovergoten middag 
in de buitenkeuken van Nh1816. De 
kookplek bevindt zich in de tuin naast 
het kantoorpand en wordt regelmatig 
ingezet voor personeelsactiviteiten en 
het ontvangen van gasten. In dit geval 
leent de luxe locatie zich uitstekend voor 
de gloednieuwe Zest-rubriek ‘Sterallu-
res in de keuken’. 

Mannen in de keuken
Bij aankomst is chef José Polonio al 
flink op dreef met de voorbereidingen. 
De topkok, die eerder al voor sterren als 
Madonna en Beyoncé kookte, heeft op 
het stenen aanrecht verse kruiden, mos-
selen, groente en gevogelte klaargezet, 
en op het vuur staat een sausje te prut-
telen. Alle ingrediënten voor wat culinair 
vuurwerk lijken aanwezig.

Als Howard Komproe zijn entree maakt, 
duikt hij meteen op de eyecatcher van de 
keuken: de ingebouwde Green Egg bar-
becue. José vertelt hem uitgebreid hoe je 
ermee werkt en laat hem van alles proe-
ven, terwijl hij hem professioneel door het 
driegangenmenu loodst dat ze samen 
gaan bereiden. 
Dat Howard direct de keuken in gaat, 
doet vermoeden dat hij graag kookt. Valt 

dat wel te combineren met theatermaken? 
‘Van september tot en met mei ben ik 
druk met toeren en iedere avond de deur 
uit. Dan is het dus niet haalbaar om thuis 
ook nog te koken, maar ik doe het ontzet-
tend graag! Daarnaast vind ik samen eten 
enorm belangrijk. Als je in het theater als 
groep een boodschap wil overbrengen op 
je publiek, dan heb je daar een bepaalde 
energie voor nodig. En die moet je voe-
den. Wij eten daarom voor elke voorstel-
ling altijd met elkaar. Want samen eten 
verbindt en die energie neem je mee het 
toneel op.’ 

Blijven proberen
Passie voor lekker eten heeft Howard 
altijd wel gehad, de kookdrift kwam 
pas later. ‘Tijdens mijn opleiding aan de 
toneelschool in Utrecht kookte ik eigen-
lijk nooit’, vertelt hij. ‘Ik haalde of bestelde 
altijd wat, maar dat was natuurlijk niet 
gezond en niet lekker, en ook veel te duur 

voor een arme student. En dus besloot ik 
op een bepaald moment om dan maar zelf 
te gaan koken. Ik ben gewoon wat gaan 
klooien. In het begin ging er natuurlijk van 
alles mis. Ik heb wel eens een hele pan 
kippendijen weg moeten gooien, omdat 
ik de kokos er te vroeg bij had gedaan 
en het één grote papzooi werd. Maar 
dat is koken, je moet het blijven probe-
ren. Ondertussen is lekker koken en goed 
eten mijn missie geworden!’ 

Favoriete keuken
Een favoriet recept heeft Howard niet, 
maar hij werkt het liefst met kip. ‘Mijn 
favoriete gerecht is Surinaamse okersoep. 
Als ik naar Suriname ga, dan is dat altijd 
het eerste en het laatste dat ik eet. Maar 
ik hou van alle Surinaamse soepen. Soep 
is een fantastisch gerecht waar alles in zit, 
en er zijn zo veel verschillende soorten. 
Waar ik ook erg van hou, is de Aziatische 
keuken. Ik heb altijd erg van het Thais »

‘Mensen die 
heel erg met hun 
passie bezig zijn, 
vergeten vaak hun 
financiële zaken 
goed te regelen’



31

 luxe stoelen
Montblanc 
Heritage Spirit Moonphase 
and Hugh Jackman

Crafted for New Heights

The new Montblanc Heritage Spirit 
Moonphase features the moonphase
complication in the spirit of traditional
fi ne watchmaking. Housed in a
39 mm 18 K red gold case, the 
self-winding Calibre MB 29.14 
indicates the moonphase in 
a crescent-shaped aperture, 
making this refi ned timepiece 
a true lifetime companion. 
Visit Montblanc.com

Exclusive timepieces
Drottningsgatan 39 · Stockholm
Tel: 08 - 10 07 18 · info@franksur.com · www.franksur.com

545751-01 | AD | Helicopter | SE | Heritage Moonphase Red Gold | SVD Perfect Guide | 230 x 300 mm | en | t 3, b 3, r 3, l 3 mm

eten gehouden, maar ik ben nu fan van 
de Vietnamese keuken. Die heeft Franse 
invloeden en behandelt voedsel op een 
heel andere manier dan de rest van de 
Aziatische keuken. Waar ik niet van hou, 
is als eten kapot wordt gestampt. Dan 
bedoel ik niet stamppot, want daar kun 
je heel veel mee doen. Maar eten kapot 
stampen is zonde!’ 

Ruimte voor je passie
Howard heeft de passie voor koken op 
ten minste een van zijn dochters overge-
bracht. ‘Die doet nu een koksopleiding.’ 
En de andere? ‘Die wil profbasketbal-
ster worden.’ Wat zijn meiden allebei met 
hem gemeen hebben, is een ongebrei-
delde gedrevenheid. Een prima eigen-
schap, maar er zijn ook valkuilen, zo weet 
Howard uit eigen ervaring. ‘Mensen die 
heel erg met hun passie bezig zijn, ver-

Stevige grappen
Sinds september is Howard Komproe terug in het theater met een vervolg op de 
succesvolle reeks De LULverhalen, het mannelijke antwoord op De Vagina Mono-
logen. Tijdens eerdere tournees vertelden een reeks bekende heren (van Frits 
Barend tot Eddy Zoey) goede, mooie en sterke verhalen vanuit een echt manne-
lijk perspectief. In de nieuwste variant staan er naast Howard alleen maar vrouwen 
op het toneel. Sanne Wallis de Vries, Angela Groothuizen, Bobbi Eden, Sylvana 
Simons en Lucretia van der Vloot mogen allemaal hun visie op de mannelijkheid 
geven. Ze tappen stevige grappen en raken gevoelige snaren, wat de voorstelling 
leuk maakt voor zowel mannen als vrouwen. LULverhalen – Ladies On Stage is tot 
en met 3 december 2015 te zien in diverse Nederlandse theaters.
Kijk voor de speellijst op Zest-magazine.nl

geten vaak hun financiële zaken goed te 
regelen. Ik was in het begin van mijn car-
rière helemaal niet met dat soort dingen 
bezig. Tot ik een commercial voor een bank 
deed, en me realiseerde hoe belangrijk dat 

is. Je financiën hoef je niet zelf te doen, je 
moet zorgen dat je de juiste mensen om je 
heen hebt die dat voor je regelen. Als jij je 
zo volledig op je passie kunt richten, zijn die 
mensen hun geld meer dan waard.’

Recepten kun

je terugvinden op 

www.zest-magazine.nl

Montblanc Boutique - P.C. Hooftstraat 57, 1071 BN Amsterdam  T   020 - 470 0220

Voor de dichtstbijzijnde verkooppunten belt u met RLG Europe B.V. - Montblanc T 020 -342 8616
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Binnenkijken bij..Denise Keus Natasja Admiraal

Een vervallen boerderij 

uit 1920 in hartje Brabant 

maakte plaats voor een 

lichte villa, waar pure en 

eerlijke materialen de 

boventoon voeren. Voor 

Bart van Bekhoven en 

Ellen Merx van Artistiek 

Interieurontwerpers was  

het een droom om samen 

dit huis te realiseren.

Artistiek Interieurontwerpers

‘Wonen en werken 
komen hier samen’

Bij het geluid van voetstappen op de oprij-
laan komen vijf honden vrolijk blaffend aan-
gestormd. De kat kijkt nieuwsgierig om het 
hoekje. Den Hout is een prachtplek om te 
wonen: heel vrij en toch in de bewoonde 
wereld. Mooi in de natuur, maar niet een-
zaam. Een uniek verschijnsel in Neder-
land is dat de Houtse Heuvel, een brink 
en het oorspronkelijke hart van het dorp, 
nog in het bezit is van de zestig omwonen-
den – oftewel de gelanders. Ieder huis-
bewoner in de straat is dus voor een deel 
eigenaar – mits er een schoorsteen op het 
dak staat, want veel boerderijen zijn tegen-
woordig opgedeeld vanwege hun grootte. 
Bart: ‘Eens per jaar vergaderen we met alle 
huiseigenaren onder het motto: stilstand is 
vooruitgang. We drinken koffie, eten wor-
stenbroodjes en het draait er altijd op uit 
dat er niets verandert. Maar er is wel een 
doel: het behoud van de heuvel. Een leuke 
traditie. Vroeger werden de dieren op de 
brink bij elkaar gedreven, zodat ze ’s nachts 
veilig stonden tussen de boerderijen.’

Wonen en werken
Van binnen is de woning van Bart en Ellen 
heerlijk licht en open. Strak, maar wel 
warm. Het is haast onvoorstelbaar, maar 
toen ze de boerderij elf jaar geleden koch-
ten, was er nog niets van wat er nu te zien 
is. Ieder ogenschijnlijk authentiek element, 
zoals de Spaanse tegelvloer in de gang, is 
er door hen eigenhandig ingebracht. ‘Die 
gang was vroeger de wasplaats, daar wer-
den de kannen gespoeld. Een douche had 
men nog niet,’ weet Ellen. ‘En omdat het 
huis moeilijk te verwarmen was, stonden 
de dieren hier in dit deel, omdat zij warmte 
afgaven. Nee, het was beslist geen rijke 
boer die hier gewoond heeft.’ De voor-
kamer, het vroegere woonhuis van het 
boerengezin, is ingericht als kantoor en 
tekenstudio. Wonen en werken vloeien 
in elkaar over en de creativiteit van de 
bewoners is overal zichtbaar. ‘In de werk-
plaats achter het huis maak ik mijn proto-
types en deze meubels krijgen een plekje 
in ons interieur,’ zegt Bart. Ellen vond het 

‘We hebben alles 
zo puur mogelijk 
gehouden’

belangrijk dat alles open is: weinig geslo-
ten deuren, veel ramen en lichte kleuren. 

Low dining
De keuken is het hart van het huis. Bart: 
‘Ellen kookt graag en zo hebben we 
altijd contact met elkaar, waar ik ook zit.’ 
Hun vijf volwassen kinderen komen in 
de weekenden graag over de vloer. Dan 
dineren ze samen rond de eettafel: een  
teakhouten tafel met comfortabele bank 
en draaistoelen. ‘Echt een fijne “leefta-
fel”, waar we met een heel gezelschap 
ontspannen aan kunnen zitten, maar ook 
gezellig met zijn tweetjes.’ De gashaard 
geeft een behaaglijke warmte af, precies 
op eettafelhoogte. 
Bart en Ellen zitten ook graag buiten. 
Als overkapping heeft hij voor het terras 
een stalen constructie gebouwd in de stijl 
van Eiffel, met gelaagd glas. Hier zijn de 
robuuste tafel en luxe stoelen verlaagd. 
‘Low dining geeft een aards gevoel,’ 
vindt Bart. Ook de honden hebben zo het 
gevoel dat ze er echt bij horen. De jonge 
Duitse herder – die Bart overal volgt – is 
onder tafel gaan liggen. Zijn vriendjes zijn 
inmiddels afgehaakt en hebben verderop 
de schaduw opgezocht. 
Bij het interieur en exterieur is goed nage-
dacht over de ‘zichtlijnen’: zo is het zwem-
bad gedraaid op het perceel aangelegd, in 
het verlengde van het huis, voor een ruim-
telijk effect. Door de zwevende meubels 
ontstaat een open structuur. Van onder 
de bank klinkt plotseling een zoemend 
geluid. De robotstofzuiger heeft zich vast-
gewerkt. ‘Zoals je ziet, is dit een modern 
huis,’ lacht Bart. ‘Overal staan computers 
en ook het gazon wordt gemaaid door een 
robot. Verder hebben we alles zo puur 
mogelijk gehouden: onze voorliefde voor 
natuurlijke materialen loopt als een rode 
draad door dit huis.’
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Gina Pesulima Gadgets & innovaties

Man man: 
dit wil je 
hebben! 

10 onmisbare luxe
gadgets voor de
moderne gentleman:
take your pick 

Bureauklok als spin in het web
Klokkenmakers zijn er al eeuwen, dus in 
de loop der jaren zijn er al ontelbaar veel 
concepten gelanceerd. Sinds enige tijd is 
de bureauklok weer bezig aan een come-
back. Wie toevallig nog ergens €13.850,- 
heeft  liggen, moet toch vooral deze mooie  
Arachnophobia-klok’ op de kop tikken. 
Jij? www.mbandf.com. 

Schat, Zet jij de wijn  
even in z’n vier?
Een product met een tot de verbeel-
ding sprekend design en een praktische 
functie, dat is deze wijnstopper. Uniek  
en betaalbaar. Leuk om te geven, maar 
stiekem nog leuker om te krijgen. € 40,- 
via www.fancy.com. 

Bijna te mooi
om te gebruiken 
Elke man moét een gereedschapset 
in huis hebben. Neem deze fotogenieke 
‘WohnGeist Tool Set’. De 24-delige set is 
gemaakt van Zwitserse perenhout. Prach-
tig en tegelijk ook heel praktisch, want het 
materiaal is bestand tegen kou, warmte 
en vocht. Bijna te mooi om te gebruiken, 
vindt u zelf ook niet? € 2.725 via 
www.conranshop.co.uk. 

Nooit meer in de kreukels 
Gaat u voor zaken naar het buitenland 
en moet uw driedelige pak mee? Dan 
is de Voicer C38-reiskoffer de oplos-
sing. Dankzij het gepatenteerde Zero- 
Crease System blijft alles namelijk kreuk-
vrij! Ook heel handig: er is genoeg ruimte 
voor een (extra) paar schoenen, tiental-
len overhemden en zelfs uw laptop. Voor 
€ 685,- is hij van u op www.voicer.com. 
Voor de meer ‘laidback-types’ tippen  
wij de o zo toffe rugtas à € 499,- van   
www.vliegervandam.com. 

Vier het leven met whisky
Whisky drink je uit een mooi mannenglas. Period. En met de Waterford Mad Men Edition 
Drinkwear (geïnspireerd door de hitserie die zich afspeelt in de sixties) heeft u een voorraad 
om ‘u’ tegen te zeggen. € 950,- www.waterford.com. Wilt u uw whisky puur, maar wel 
gekoeld drinken? De roestvrijstalen ‘Whisky Bullets’ houden uw drankje ijskoud en toch 
onverdund. € 40,- per zes stuks via www.shop.coolmaterial.com. 

Is het geen plaatje? 
Fietsen, we doen niets liever. En als het even kan op een exclusieve fiets, waar menig man 
(en vrouw) het hoofd voor omdraait. Nou, met The Vicious Cycle onder uw zitvlak of aan 
uw hand gaat dat lukken. Let wel: van deze handgebouwde fiets zijn er wereldwijd slechts 
tien stuks te koop. € 4.250,- www.dutchmann.co.za. 

Een bar voor échte mannen 
Aanschouw: The Rockstar Bar. Een drank-
kabinet dat een glimlach op het gezicht van 
elke man tovert, of hij nu jong of oud is. Het 
is bovendien een uniek en eye catching inte-
rieurstuk, dus vrouwlief ook blij. €4.870,- via 
www.busterandpunch.com.  

Klik! Klaar is case 
De iPhone 6 maakt fantastische foto’s, 
maar de ‘Moment Case’ verandert ’m pas 
echt in een volwaardige camera. De case 
biedt bescherming, heeft verwisselbare 
lenzen en een bijbehorende app. De case 
heeft een eigen batterij. U hoeft alleen 
een hotlijn met bluetooth te hebben. Zo 
simpel. www.momentlens.co.
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Marty Bosman Hans PetersenDe lifestyle van...

Jörgen Raymann
Jörgen Raymann ziet er altijd ‘stylish verantwoord’ uit – 

zélfs als hij in de huid kruipt van Tante Es. Daarmee is de 

presentator en comedian de perfecte eerste kandidaat 

voor de rubriek ‘De lifestyle van...’, waarin we kijken naar 

zaken die het leven iets leuker en mooier maken. 

Kleding
‘Mijn stijl van kleding is totaal niet cohe-
rent. Ik vind steeds andere dingen leuk en 
ik heb geen vaste stijl. Ik hou wel van een 
beetje klassiek, zoals ik nu gekleed ben; ik 
draag een overhemd van mijn favoriete merk 
Banana Republic, een das van Boss, een 
vestje van WE en een broek van Citizens of 
Humanity. Maar dan vind ik het wel leuk om 
de mouwen van mijn overhemd op te rollen. 
Of ik draag sneakers onder mijn pak. Het 
moet niet helemaal perfect zijn, ik hou van 
mixen en matchen. Ik draag graag Armani of 
Boss, maar ik shop net zo graag bij Marks & 
Spencer in Londen. Ik ben pas naar de Zara 
geweest, wat een feest! Helemaal niet duur 
en ik ging er met tassen vol weg.’

Muziek
‘Nu luister ik veel naar de cd van Kenny B, 
de beste plaat die er de laatste tijd in Neder-
land is uitgebracht. Ik hou van alle soor-
ten muziek: pop, klassiek, ik ben dol op 
jazz en ook van reggae. Met mijn vrouw 

samen luister ik altijd naar Marc Anthony, 
dat is helemaal ons ding. We doen ook altijd 
een  eighties contest, waarbij we binnen vijf 
seconden moeten raden welk nummer we 
horen. Zij wint altijd, omdat de muziek op 
haar iPod staat, haha. Een leven zonder 
muziek is ondenkbaar. Kijk maar naar een 
film, die kan niet zonder muziek. Ik heb echt 
altijd muziek aan staan, ook in de kleedka-
mer, wat iedereen altijd heel gezellig vindt.’

Kunst en cultuur
‘Mijn huis hangt vol met werken van Suri-
naamse kunstenaars. Ik heb een portret 
van Erwin de Vries en ik heb kunst van 
Marcel Pinas, Rinaldo Klas, Kurt Nahar en 
Paul Irodikromo. In mijn huis vind je ook 
teksten uit de Koran, een Mariabeeldje, 
een rozenkrans en beeldjes van hindoego-
den. Ik hou heel erg van alles door elkaar. 
Diversiteit maakt je rijker, dat geldt voor 
alles. Wat reizen betreft kom ik graag op 
Aruba en Curaçao en in Orlando. De laat-
ste jaren gaan we wat meer Europa in, 

naar Kreta en Malaga bijvoorbeeld. Maar 
het moet er minimaal boven de 25 graden 
zijn, anders ga ik niet.’ 

Entertainment
‘Als mijn vrouw en ik samen uitgaan, gaan 
we het liefst uit eten. Ik ben gek op Japans 
en in Almere Haven zit Okasan, dat restau-
rant is geweldig. In de haven zitten ook Sasa 
Lounge, met heerlijke tapas, en Brasserie 
Bakboord. Voor lekker eten moet je gewoon 
naar Almere Haven. Maar we komen ook 
graag in De Lindehof in Nuenen, een ster-
renrestaurant met een Hindustaans-Suri-
naamse chef met twee Michelin-sterren. 
Thuis koken we alles door elkaar. Doordat 
mijn vrouw Sheila zo lekker kan koken, kwa-
men we op het idee om samen een kook-
boek te maken. Dat hebben we door Tante 
Es laten schrijven. Het boek heet Koken 
met Tante Es en heeft spannende recepten 
en een beetje stoute anekdotes, heel grap-
pig dus. Tante Es heeft ook een glossy, net 
als iedere andere BN’er tegenwoordig. Dit 

De lifestyle van…

»
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magazine heet de Flushy en is voor op het 
kleinste kamertje.’

Gadgets en gekkigheid
‘Ik ben een gadgetman! Ik heb een Apple 
Watch, die eigenlijk niet zo bijzonder is. 
Mijn bril is dat wel. Die is speciaal voor mij 
gemaakt, kijk maar wat hier staat: 4 Ray-
mann by Ellerman. En ik ben altijd al een 
Disney-freak geweest. Mickey Mouse en 
dwerg Grumpy zijn mijn favorieten. We 
gaan dan ook vaak naar Disney-parken. Ik 
hou gewoon erg van happy dingen. Alles 
mixen en matchen, dat is het geheim!’

Jörgen schreef:
Liefde bekeken op een andere bril
uitgeverij Conserve
Koken met Tante Es 
uitgeverij Bookie-Lookie

Jörgens favorieten

Merken
Disney, Apple, Banana Republic
Boss, Burberry, Citizens of Humanity
Zara, Marks & Spencer, Armani 

Kunstenaars
Erwin de Vries, Marcel Pinas
Rinaldo Klas, Kurt Nahar, 
Paul Irodikromo

Restaurants
Okasan, Almere, 
Sasa Lounge, Almere, 
Brasserie Bakboord, Almere
De Lindehof, Nuenen

Muziek
Kenny B, Marc Anthony

‘Diversiteit 
maakt je rijker, 
dat geldt 
voor alles’

“Fantastic New Museum
- State of the Art”

- TRIPADVISOR



Op het gehoor af
Bij Koninklijk Theater Carré bestond al lan-
ger de wens om de geluidsinstallatie te ver-
beteren, zodat de grote zaal gebruikt kan 
worden voor nog grotere (meerdaagse) 
voorstellingen. Stichting Goede Doelen 
Nh1816 heeft deze lang gekoesterde wens 
mogelijk gemaakt door een schenking van 
800.000 euro aan het Carré Fonds. Direc-
teur Madeleine van der Zwaan: ‘Inmiddels 
hebben we al bij veel verschillende voorstel-
lingen op het toneel en in de piste gebruik- 
gemaakt van de nieuwe geluidsapparatuur. 

Het is mooi dat de flexibiliteit van de zaal hierdoor vergroot wordt. En nog belangrijker: het 
geluid is fantastisch. Artiesten als Elvis Costello en Jochem Myjer waren erg te spreken over 
de kwaliteit. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat Stichting Goede Doelen Nh1816 hier-
aan heeft bijgedragen. We waarderen de betrokkenheid, en het enthousiasme dat we in onze 
samenwerking ervaren.’

Carré in een notendop
Oscar Carré vierde zijn eerste triomfen als 
directeur van een rondreizend circus; vooral 
de paardennummers maakten indruk in heel 
Europa. Glitter, glamour en applaus waren 
hem niet vreemd, en ook op het zakelijke vlak 
was Carré al gepokt en gemazeld, toen hij in 
1887 de deuren van zijn eigen circustheater 
aan de Amsterdamse Amstel opende. Het 
gezin Carré woonde in de bedrijfswoning 
waar nu de statige Loge Foyer is. In de 127 
jaar daarna heeft het (inmiddels) koninklijke 
theater zo’n beetje alle mogelijke nationale 
en internationale grootheden mogen ont-
vangen. Het theater onderging diverse veranderingen om te kunnen blijven voldoen aan de 
meest recente eisen, maar dat heeft het authentieke karakter van het majestueuze pand nim-
mer kunnen aantasten. Anno 2016 is het programma gevarieerder dan ooit: van cabaret tot 
concerten en van opera tot musical, Koninklijk Theater Carré biedt voor ieder wat wils.

Het geheim van 
Koninklijk Theater  

Carré
‘Artiesten en bezoekers, ze komen altijd weer terug’

Wie naar Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gaat, doet 

dat niet alleen maar voor een mooie voorstelling. Je krijgt er 

namelijk ook nog een imposant gebouw bij, met een dito 

geschiedenis. Directeur Madeleine van der Zwaan tipt drie 

voorstellingen die u dit seizoen niet mag missen. 

Als mensen een avond Koninklijk Theater 
Carré op het programma hebben staan, 
dan komen ze altijd met hoge verwach-
tingen. ‘Aan ons de taak om daar aan 
te voldoen en ze het liefst te overtref-
fen, elke avond opnieuw,’ vindt direc-
teur Madeleine van der Zwaan. ‘Wij heb-
ben het gebouw en de mensen. In Carré 
komt er een niet te benoemen energie 
vrij bij spelers én bezoekers. Het gebouw 
prikkelt ze gewoon. Voorstellingen van 
grote cabaretiers en musicals komen hier 
het beste tot hun recht. Wie bijvoorbeeld 
The Sound of Music ergens anders heeft 
gezien en daarna hier komt kijken, ziet 

het verschil en proeft de meerwaarde  
van Carré. Herman van Veen speelt in 
theaters over de hele wereld, maar ook 
hij komt altijd weer terug.’ 
Koninklijk Theater Carré biedt een breed 
programma in alle genres: van opera, cir-
cus en cabaret tot musical en popmu-
ziek. Volgens Van der Zwaan is het de 
kunst om voorstellingen en artiesten naar 
Amsterdam te halen die de kracht van 
het gebouw het beste weten te benutten. 
‘Het komende half jaar staan er drie grote 
producties op het programma die zowel 
vernieuwend als traditioneel zijn en waar 
we ontzettend trots op zijn.’ 

Priscilla, Queen of the Desert 
(10 t/m 22 november 2015)
Dit is de Britse musicalversie van de gelijk-
namige Australische film uit 1994. De 
voorstelling, gespeeld door de originele 
West-End-cast, is volgens Van der Zwaan 
een feest der herkenning. ‘Met hits als I 
will survive en It’s raining men verwach-
ten we dat het dak eraf gaat. Extra bijzon-
der zijn de voorstellingen van vrijdag. Die 
zijn om 17:00 uur ’s middags en 21:00 
uur ’s avonds, zodat het publiek voor of na 
de voorstelling in een van onze restaurants 
kan komen eten. Zo maak je het avondje 
uit nog langer.’ 

Broadway-spektakel, 
maar dan om de hoek
Als belangrijke relatie van Nh1816 kunt u op 
9 maart met 10 euro korting naar de Euro-
pese voorpremière van het Broadway-spek-
takel Pippin in Koninklijk Theater Carré. Een 
unieke kans voor u om deze originele Ame-
rikaanse musical als eerste in Nederland te 
zien. Reserveren kan via www.carre.nl/ 
pippin o.v.v. actiecode Nh1816 PIPPIN (let 
op: het invullen is hoofdlettergevoelig). 
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 Madeleine van der Zwaan

Wereldkerstcircus 
(17 december 2015 t/m 3 januari 2016)
Het is de 31ste keer dat deze speciale 
kerstvoorstelling wordt gegeven in Carré. 
‘Zo goed als alle nummers zijn al eens 
bekroond op de grote circusfestivals’, 
weet Van der Zwaan. ‘Het gebouw heeft 
die drie weken een sfeer die niet in woor-
den te vatten is. Je kunt het alleen voelen 
als je hier rondloopt. De geur van de paar-
den, het ploppen van popcorn, al die blije 
gezichten... Bezoekers kijken er een heel 
jaar naar uit om hier met hun gezin naar 
toe te komen. Wij willen hen naar huis 
laten gaan met het best mogelijke gevoel.’ 

PIPPIN 
(9 maart 2016 t/m 10 april 2016)
Voor het eerst komt deze musical naar 
Europa. Pippin is een met een Tony Award 
bekroond Broadway-spektakel. ‘En wij 
hebben de primeur,’ zegt Van der Zwaan 
trots. ‘De voorstelling combineert musi-
cal met hoogwaardige circusacts. Per-
fect voor Carré dus. Toen ik de voorstel-
ling zag, wist ik meteen dat Pippin hier 
thuishoort. We stonden voor een uitda-
ging: kunnen we Broadway naar de 
Amstel halen, met de hele Amerikaanse 
cast, in de originele versie zoals Pippin 
gemaakt en bedoeld is?’ Ja dus. ‘Ik ben 
zó blij dat het gelukt is.’

Voorstellingen om in te lijsten
Als directeur én liefhebber kijkt Van der 
Zwaan uit naar alle drie de producties. 
‘Het zijn uitdagingen: voor de artiest, 
het pand en voor ons. Maar als ik dan 
na afloop in de foyer sta en voel dat het 
publiek een mooie avond heeft gehad, 
dan geniet ik. Die sfeer betekent dat ook 
de artiest een goede voorstelling heeft 
gehad. Ik weet dan dat het theater en 
het team de kracht van hun gastvrijheid 
hebben laten zien. De meeste ervaringen 
verdwijnen in de vergetelheid, een paar 
bewaar je in een lijstje. Bij het publiek 
moet een avond Carré in het lijstje van de 
herinnering staan.’
carre.nl

Entertainment
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Met korting 
naar Pippin!
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Marty BosmanGoede doelen

Nh1816 en de maatschappij

‘Onze betrokkenheid 
gaat veel verder dan 
een pot geld neerzetten’

In 2016 bestaat Nh1816 200 jaar. Een grote prestatie in deze 

tijd waarin veel bedrijven het financieel niet redden of ingelijfd 

worden bij grotere partijen. Dat Nh1816 al zo lang bestaat en 

bovendien al die tijd gevestigd is aan de Dorpsstraat in 

Oudkarspel, maakt dit jubileum wel heel bijzonder. 

2016 wordt daarom een jaar dat in het 
teken staat van twee eeuwen hulp bie-
den aan mensen die dit nodig hebben. 
Want daar komt verzekeren uiteindelijk 
op neer, het bieden van zekerheid aan 
mensen die in een vervelende situatie 
zitten. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Nh1816 een maatschappelijk ver-
antwoord beleid voert. 

DNA
Omdat Nh1816 een coöperatieve verze-
keringsmaatschappij is, zit maatschappe-
lijke betrokkenheid eigenlijk al in het DNA. 
Of, zoals het bedrijf zelf op de website ver-
meldt: ‘Coöperatief verzekeren is risico’s 
afdekken met oog voor de wereld om ons 
heen.’ Janwillem Swart, manager marke-
ting & communicatie bij Nh1816, verdui-
delijkt dit: ‘De stakeholders, de verschil-
lende belanghebbenden uit de wereld om 
ons heen, zijn de verzekerden, de interme-
diairs, onze medewerkers en de Stichting 
Goede Doelen. Via goededoelen-projec-
ten kunnen wij direct iets teruggeven aan 
de maatschappij. De goede doelen die wij 
ondersteunen, zijn nationaal, regionaal of 
lokaal en de diversiteit is daardoor groot. 
Twee mooie voorbeelden van de projec-

ten die we dit jaar hebben ondersteund, 
zijn de HuntingRUN in Lichtenvoorde en 
de Scholendag in Zwanenburg/Halfweg. 
Beide projecten zijn op hun eigen manier 
bijzonder. De Scholendag omdat dit een 
onderdeel was van de feestweek in Zwa-
nenburg. De HuntingRUN werd voor het 
eerst georganiseerd en is van de grond 
gekomen dankzij enthousiaste vrijwilligers 
en een van onze tussenpersonen.’

Mooie projecten
Marketingcollega Mark de Niet, die zelf 
het liefst met alle evenementen meedoet 
en van begin tot eind de communicatie 
met de initiatiefnemers van de Hunting-
RUN heeft verzorgd, vertelt enthousiast: 
’De aanvraag voor hulp bij dit project was 
heel persoonlijk. Het nichtje van een van 
onze intermediairs wilde zelf een stichting 
oprichten voor haar vader die Huntington 
heeft, een hersenziekte. Vanuit De Her-
senstichting was er weinig budget en 
zij heeft toen zelf het initiatief genomen 
om dit te organiseren, wat heel moedig 
van haar was. Maar ze moest alles zelf 
uitvinden en opzetten en via haar oom, 
onze intermediair, kwam het project bij 
Nh1816 terecht. Zo’n project heeft dan 

een bepaalde charme en geeft bovendien 
de intermediair de kans om zich te onder-
scheiden als lokale ondernemer (local 
hero). Door onze betrokkenheid laten we 
zien hoe wij als bedrijf naar de samenle-
ving en naar goede doelen kijken en dat 
past goed bij de coöperatieve gedachte. 
Zo doe je echt iets terug.’
‘Ook de Scholendag was heel bijzonder. 
Er werd een speciale sponsorloop geor-
ganiseerd waarvan de opbrengst naar 
Only Friends ging, een sportclub voor 
kinderen en jongeren met een beperking. 
Een belangrijke reden voor Nh1816 om 
juist voor dit goede doel te kiezen, was 

dat onze intermediair nauw betrokken 
is bij de organisatie van de Scholendag. 
Maar vooral ook, omdat dit evenement 
afhankelijk is van de steun van vrijwilli-
gers en sponsors.’

200 jaar
Volgend jaar bestaat Nh1816 200 jaar, 
staan er voor die periode nog speciale 
projecten op stapel? ‘Wat we willen doen 
vanuit de coöperatie,’ antwoordt Jan-
willem, ‘is dat ook de verzekerden zelf 
de gelegenheid krijgen om projecten in 
te dienen.’ En daar leest u meer over op 
pagina 46 van dit magazine.

‘De Scholendag was prachtig,’ vertelt Dennis Gebbink, trotste oprichter van Only Friends. 
‘Aanleiding om onze stichting op te richten, was dat mijn zoontje geboren is met hersenbe-
schadiging en op een zeker moment niet meer kon voetballen. Ik heb toen de gemeente 
Amsterdam om hulp gevraagd om een sportclub voor kinderen met een beperking op te rich-
ten. Die kwam er. Op 9 februari 2000 vond de eerste training plaats. Nu zijn we de mooiste 
club van de wereld, met zeshonderd sportende kinderen in 23 verschillende disciplines. Via 
de Rotary Club kwam ik in contact met de Scholendag. De kinderen renden rondjes speciaal 
voor Only Friends en kregen daar geld voor van hun opa’s en oma’s. Dat was echt heel lief. 
Ook bij de uitreiking van de cheque was er veel aandacht en warmte voor de club. Daar zijn 
we de Scholendag, Koster en De Waart en Nh1816 erg dankbaar voor!’

Meer informatie?
www.nh1816.nl/mvo
www.zest-magazine.nl

HuntingRUN in Lichtenvoorde

Drakenbootfestival in Helmond
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Scholendag in Zwanenburg/Halfweg

HuntingRUN in  Lichtenvoorde
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Natasja Admiraal

‘Dit is de 
 reddingboot
van de toekomst’
Nh1816-schipper
Leendert Langbroek

Drenkelingen aan boord halen, patiënten vervoeren, 

branden blussen… Op een reddingboot weet je nooit  

voor welke uitdaging je komt te staan. De Nh1816, de 

nieuwste reddingboot van de KNRM, is na een intensief 

testjaar klaar voor alle mogelijke actie. 

Een ontspannen ochtend bij het station 
van de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij in IJmuiden. Schip-
per Leendert Langbroek staat op het 
dek van de twintig meter lange, oranje-
grijze Nh1816. Met zeil dekt hij liefdevol 
de ramen af tegen de felle zon. Onder-
tussen meet een collega diverse onder-
delen van de gloednieuwe reddingboot 
op. Gebaseerd op dit prototype worden 
straks een tweede en derde exemplaar 
gebouwd. ‘Het afgelopen jaar hebben we 
ons gefocust op het finetunen,’ vertelt 
Langbroek. ‘In Milaan is het model door 
de windtunnel gegaan. De fouten die we 
daar ontdekten, zijn gecorrigeerd. Zo is 
de fender – het stootkussen aan de bui-
tenkant – aangepast. Voorheen werd je 

flink nat op het achterdek, dat probleem 
is nu verholpen. We hebben de boot 
getest bij windkracht 9: dat ging prima, 
evenals de kapseisproef.’ De boot is ver-
noemd naar haar schenker. ‘Bij schade-
verzekeraar Nh1816 en de KNRM gaan 
we voor hetzelfde doel: zekerheid.’

Eén touchscreen
Langbroek is sinds 1980 betrokken bij 
de reddingmaatschappij, sinds 1986 als 
beroepsschipper. Ervaring genoeg om te 
weten hoe de ideale reddingboot eruit 
moet zien. ‘De Nh1816 is zo gebouwd 
dat niet alleen de bemanning – stan-
daard zes personen – er goed mee om 
kan gaan, maar ook mensen met minder 
maritieme ervaring. We werken immers 

met vrijwilligers die niet constant op de 
boot kunnen zijn. Om die reden zijn er vijf 
schermen waarmee we het hele schip 
kunnen bedienen, en die ook nog eens 
onderling uitwisselbaar zijn. Vanaf één 
touchscreen kan ik de motoren starten, 
navigeren én het hele schip monitoren,’ 
demonstreert hij. De techniek gaat nog 
een stap verder: via satellietcommuni-
catie verschijnen informatie en foto’s 
van het kustwachtcentrum direct op het 
scherm. Schrijven is dus verleden tijd. 
Dat reduceert de kans op fouten. ‘Want 
geloof me, met windkracht 10 schrijf je 
niet meer zo makkelijk op dit schip!’

Wat als…?
In het stuurhuis hangt een gesigneerd 

portret van Koningin Máxima. Zij doopte 
het schip op 2 april 2014 en heeft zelfs 
even achter het roer gezeten. Als we ver-
volgens afdalen naar de twee machineka-
mers, zien we een stel 1200 pk-motoren, 
en de waterjet-ruimte. Twee 220 volt- 
generatoren van 10 kilowatt zorgen 
voor de stroomvoorziening aan boord. 
Dynamo’s onder de motoren voeden het 
hele systeem. ‘Technisch gezien is de 
Nh1816 zo gebouwd dat er twee aan-
drijflijnen zijn, waardoor je in feite twee 
schepen naast elkaar hebt. Als er aan 
de ene kant iets uitvalt, kan de andere 
zijde dat opvangen,’ legt Langbroek uit. 
‘Centraal bij de ontwikkeling stond tel-
kens de vraag: wat als…? Overal heb-
ben we oplossingen voor gezocht. Door 

het geluidsniveau te verlagen van 95 
naar 72 decibel kun je in de stuurkamer 
normaal met elkaar praten. Dit is de red-
dingboot van de toekomst.’

Op alles voorbereid
Drenkelingen aan boord halen, patiënten 
vervoeren, stoffelijke overschotten uit zee 
halen, jachten de haven binnenslepen, 
branden blussen… Op een reddingboot 
weet je nooit voor welke uitdaging je komt 
te staan. Aan boord bevinden zich dan 
ook alle mogelijke voorzieningen, bij-
voorbeeld verstelbare banken, warm-
tedekens en (helikopter)brancards. Er 
is ook altijd een voorraad droog voed-
sel om op te warmen in de magnetron. 
Het schip moet direct kunnen uitvaren, 

dag en nacht. In noodgevallen kunnen 
er maximaal 120 mensen aan boord – al 
vaart de boot dan niet meer op snelheid, 
maar fungeert het puur als reddingplat-
form. Soms worden er patiënten ver-
voerd die in het buitenland een besmet-
telijke ziekte hebben opgelopen. ‘Dan 
kies ik ervoor om hen in een geschei-
den ruimte te laten zitten. Toen we een 
pa tiënt met rode hond moesten vervoe-
ren, nam ik uit voorzorg geen vrijwilligers 
met kleine kinderen mee.’  

Onderscheiden
Leendert Langbroek is meermalen 
onderscheiden voor levensreddende 
acties – waaronder met een lintje –, maar 
daar blijft hij zeer bescheiden onder. »
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Voorwoord  Herman van Heusden Ruud van der Neut46

‘De Nh1816 zo gebouwd dat er twee aandrijflijnen zijn, 
waardoor je in feite twee schepen naast elkaar hebt. Als 
er aan de ene kant iets uitvalt, kan de andere zijde dat 
opvangen. Dit is de reddingboot van de toekomst!’

Hoewel de KNRM precies bijhoudt hoe-
veel levens hij heeft gered (1099 plus  
14 dieren), hecht Leendert daar verder 
geen waarde aan. ‘We hebben gewoon 
ons werk gedaan. Tuurlijk is het soms 
heftig, maar wie met een gedegen voor-
bereiding aan de slag gaat, houdt er geen 
trauma aan over. Dit is mijn werk en als 
ik na m’n dienst de steiger oploop, laat ik 
het achter me. Dan ben ik het kwijt.’ 

Ook een beetje hobby
Vroeger, toen hij nog op het reddingssta-
tion werkte, kon Langbroek nooit zomaar 
de stad uitfietsen. Hij moest binnen tien 
minuten bij de boot kunnen zijn: 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week, 12 maan-
den per jaar. Nu kan hij zich helemaal con-
centreren op dit ene schip, en dat is wel 
zo lekker: minder stress, meer vrijheid. 
Al is hij veel meer uren op de Nh1816 
te vinden dan de 28 die er in zijn con-
tract staan. ‘Het is ook een beetje hobby 
natuurlijk. Ik heb er nog steeds plezier in, 
geen dag is hetzelfde.’ Volgende maand 
gaat Leendert met pensioen. Hij lacht: 
‘Nee, daar ben je nooit helemaal klaar 
voor. Maar het is mooi geweest.’

200 jaar
Nh1816 

Nh1816 bestaat volgend jaar 200 jaar. Om dat te vieren wil de coöperatieve  verzekeraar haar 
klanten én de lokale samenleving iets extra’s geven. Dat doet Nh1816 

door in 2016 speciale projecten voor het goede doel te steunen en daarbij het lokale 
verenigingsleven een impuls te geven...

En u kunt daarbij als local hero het verschil maken! 

Bedenk samen met de vereniging of stichting waarbij u betrokken bent een geldinzamelings-
project voor het goede doel in de categorie gezondheid, welzijn of sportiviteit.

Het geld dat u vervolgens ophaalt (maximaal € 10.000,-), wordt door Nh1816 verdubbeld. 
Ook verbindt Nh1816 zich eenmalig als sponsor aan uw vereniging voor hetzelfde

bedrag (maximaal € 10.000,-).

Ga voor de spelregels, voorwaarden en het indienen van een initiatief 
naar www.Nh1816.nl/200jaar 

Zo maakt u kans op maximaal € 20.000,-
Stuur uw initiatief voor 31 januari 2016 in via www.Nh1816.nl/200jaar. 

Op 18 juni 2016 maken wij bekend welke tien projecten 
Nh1816 ondersteunt. 

Maak kans op € 10.000,- voor uw 
vereniging én voor het goede doel «»

dat vieren we graag met u!

Nh1816 steunt KNRM 
De KNRM is een zelfstandig opererende, ongesubsidieerde organisatie die koste-
loos mensen redt op zee en open water. Nh1816 Verzekeringen draagt de stichting 
een warm hart toe en is sinds 2008 maatschappelijk partner van de KNRM. De 
Stichting Goede Doelen Nh1816 bekostigde het ontwerp en de bouw van de in-
novatieve reddingboot Nh1816. Daarmee werd een droom van de KNRM werkelijk-
heid, want goed materiaal verhoogt de veiligheid van redders én drenkelingen. 

Nh1816 Verzekeringen voelt zich tevens zeer betrokken bij de duizenden donateurs 
en vrijwilligers van de KNRM. Om hen te belonen werd de speciale KNRM-polis in 
het leven geroepen: alle KNRM-vrijwilligers en donateurs ontvangen via hun lokale 
adviseur 10 procent extra korting op hun Nh1816-verzekering. 

Dit jaar neemt Nh1816 opnieuw deel aan het Reddersgala, het jaarlijkse benefiet-
gala van de KNRM. Tijdens dit spectaculaire evenement met optredens van bekende 
artiesten werden vorig jaar diverse KNRM-kavels geveild. Nh1816 heeft haar steen-
tje bijgedragen en twee kavels aangekocht. Het elfde Reddersgala wordt in 2015 
gehouden op zaterdag 28 november.
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Lifestyle www.vanderendt-lindsey.com @VisitScotland (fotografie); www.smws.com en  www.roccofortehotels.com. 

       Op
whiskytoer 
door Schotland

Uisge, heette het vroeger in het oud-Keltisch, wat zoiets 

betekent als ‘levenswater’. In het Engels werd het verbasterd 

tot een term waar veel mensen over de hele wereld 

spontaan glinsterende ogen en dorst van krijgen: whisky. 

Zest gaat op proef- en ontdekkingstocht in Schotland. 

Zeker, whisky wordt in vrijwel alle uit-
hoeken van de wereld gemaakt. Maar 
geen enkel land produceert meer soor-
ten dan Schotland. ‘Elke mini-regio 
speelt daarin een belangrijke rol,’ ver-
telt Lyle Harris, de enthousiaste jonge 
specialist van de nieuwe Whisky Bar 
in het chique Balmoral Hotel te Edin-
burgh. Een betere start voor een tocht 
langs Schotlands meest prominente 
whisky-distilleerderijen kun je je nauwe-

lijks wensen. Want ‘zijn’ bar kan bogen 
op een unieke collectie van maar liefst 
450 verschillende single malts. Lyle wil 
je bovendien maar wat graag een uitge-
breide whisky-masterclass geven. Om 
te beginnen legt hij het verschil uit tus-
sen blends en single malts. De namen 
zeggen het in feite al: een blend is een 
samenstelling van verschillende sma-
ken, terwijl een single malt zijn eigen 
smaakprofiel heeft. Zodra je hebt ont-

dekt wat jouw voorkeur geniet – bij-
voorbeeld door het doen van georgani-
seerde nosings & tastings –, dan heb je 
vaak al een ‘whisky voor het leven’.

Waar te beginnen?
Het smaakprofiel van Schotse whis-
ky’s is veelal afhankelijk van de streek 
waarin het gemaakt is. Het westelijke 
Campbeltown was vroeger de abso-
lute whisky-hoofdstad, met het groot-

‘Geuren en smaken
ontdekken is een spel 
dat iedereen kan spelen
en er zijn geen foute 
antwoorden’ 

ste aantal distilleerderijen per vierkante  
kilometer, nu zijn er nog maar drie. Ook 
in de Lowlands wordt nog maar rela-
tief weinig whisky gemaakt. Dus focus-
sen we ons op de Hooglanden, de regio 
met de meest gevarieerde stijlen. De 
producten van het noorden zijn vol en 
rond, en rijk aan granen. In het oosten 
smaken de whisky’s overwegend vol, 
droog en toch fruitig, die uit de weste-
lijke Highlands zijn straf en rokerig. Van 
de Hooglanden heeft de regio Speyside 
de grootste concentratie aan malt-whis-
kydistilleerderijen van Schotland, zo niet 
de wereld. Nabij de rivier de Spey en 
zijn diverse aftakkingen vind je tal van 
bekende namen als Glenfiddich, Balve-
nie, Cardhu, Macallan, Benromach en 
Glenfarclas – waarvan laatstgenoemde 
al zes generaties door één familie wordt 
gerund. Speyside is alleen al door zijn 
perfecte combinatie van ‘maltdichtheid’ 
en landschappelijk schoon een ideaal 
startpunt voor een avontuurlijke whisky-
ontdekkingstocht.

Smaakmakers
Er zijn mensen die beweren dat je voor het 
distilleerproces van whisky per se water 
uit dezelfde streek moet gebruiken. Onzin, 
vinden de experts in Speyside. ‘Het ligt 
gewoon voor de hand dat je water neemt 
dat “om de hoek” stroomt, maar dit voegt 
heus niets aan de smaakaroma’s van 
een whisky toe. In principe wordt whisky 
altijd van graan gemaakt, vermengd met 
water en gist. Vervolgens speelt de soort 
brandstof waarmee deze wordt verwarmd 
een rol – zo geeft turf een specifieke 
‘rokerige’ smaak. Last but not least is 
ook het houten vat van belang waarin de 
gedistilleerde alcohol moet rijpen. Al die 
factoren samen bepalen de smaakken-
merken van whisky, vooral single malts. 
Wist je trouwens dat lege bourbonva-
ten uit de VS hier heel populair zijn? En 
ook ‘afgedankte’ sherry- en zelfs rumva-
ten voegen markante aroma’s aan een 
whisky toe. En dan heb je als drinker zelf 
nog invloed: door een drupje water in je 
glas te doen, wordt je whisky verdund en  »

Neuzen,
proeven,
genieten



Ontdekkingstocht
Neem voor een malt whisky-ontdekkings-
reis vanuit Edinburgh de M90 naar het  
noorden richting Perth en vervolgens richting 
Pitlochry, waar zich distilleerderij Edradour 
bevindt, ondergebracht in een rij histori-
sche witte gebouwtjes – ook het fraaie 
Blair Castle is trouwens een bezoek 
waard. Als u de weg vervolgt door het 
prachtige, ongetemde landschap van 
Cairngorms National Park, loont het de 
moeite om ook distilleerderij Dalwhinnie 
aan te doen voor een Whisky Experience 
Tour en proeverij. Als u via het glooien-
de heidelandschap van de regio Spey-
side richting Inverness rijdt, verrijst even 
ten oosten van de stad het sfeervolle, 
eeuwenoude Culloden Country House 
Hotel. Dit vormt een uitstekende uitvals- 
basis voor een paar dagen proeven: niet 
alleen beschikt dit gastvrije onderkomen 
over een grote collectie malt whisky’s 
(en heerlijke hemelbedden), op luttele 
kilometers afstand bevinden zich ook nog 
tal van bezienswaardigheden, onstuimige 
(forel)rivieren, fraaie ruïnes en traditionele 
kastelen. Waaronder Cawdor Castle, vol-
gens zeggen het meest romantische slot 
van Schotland. In deze omgeving vond in 
1746 de roemruchte Slag bij Culloden 
plaats, waarbij de Engelse legers defini-
tief afrekenden met de Schotse opstan-
delingen. Rijdt u vanaf hier verder naar het 
oosten, dan komt u via Elgin in het kleine 
Dufftown. Hier bevindt zich de distilleer-
derij van de grootste en meest bekroonde 
single malt ter wereld: Glenfiddich. Een 
tour is de moeite waard: zo is er een korte 
film te zien die de vijf generaties omspan-
nende geschiedenis van het familiebedrijf 
toont. En ook de proeverij aan het slot 
kunt u niet laten schieten. Nog tijd over na 
uw whiskybedevaartstocht? Ga dan ont-
spannen op de kampioensgolfbaan Cas-
tle Stuart, bij het uitgestrekte Loch Ness. 
Maakt u zich over dat monster maar geen 
zorgen: tijdens een boottochtje over het 
meer zal Nessy heus niet ineens opduiken. 
Tenzij u iets te diep in het whiskyglaasje 
gekeken heeft natuurlijk…

Informatie over geheel verzorgde (whisky)
reizen op maat door Schotland vindt u op 
www.dreamescape.co.uk
www.zest-magazine.nl

kunnen de aroma’s zich ontplooien. Soms 
is het ook echt nodig: er zijn straffe soor-
ten tot wel 65 procent! Reden ook waarom 
whisky en eten zelden samengaan. Er zijn 
echter uitzonderingen: bij pure chocola, 
kaas, noten en/of romige desserts als 
crème brûlée kan het prima.’

Club van liefhebbers
Bewijs daarvoor is het restaurant op de 
begane grond van de Scotch Malt Whisky 
Society in Edinburgh. Daar kookt chef-
kok James Freeman smaakvolle gerech-
ten van verse Schotse producten, die je 
zij aan zij kunt proeven met diverse bij-
zondere single malts. De SMWS (dat ook 
een filiaal heeft in ons eigen Roosendaal) 
is gevestigd in een fraai herenhuis aan 
Queen Street en was ooit een privéclub. 
Sinds kort is ze ook vrij toegankelijk voor 

niet-leden. Dat is goed nieuws, want in 
de bar mag je nippen van een constant 
wisselende voorraad van circa 150 zorg-
vuldig geselecteerde single malt whisky-
soorten. Ervaren medewerkers en proef-
panelleden van de SMWS kopen vaten in 
om ze vervolgens in eigen huis te bottelen 
in genummerde flessen – zodat bezoekers 
zich in hun oordeel niet laten beïnvloeden 
door het etiket. Lees eerst de uitgebreide, 
soms lyrische smaakomschrijvingen ach-
terop de flessen. En ga daarna zelf op 
ontdekkingstocht, om je te laten verras-
sen door de verscheidenheid aan sma-
ken. ’s Werelds bekendste whisky-auto-
riteit Michael Jackson schreef het al in 
zijn kloeke whisky-encyclopedie: ‘Geu-
ren en smaken ontdekken is een spel 
dat iedereen kan spelen, en er zijn geen 
foute antwoorden.’ 
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1. Edradour Distillery
Pitlochry, Perthshire, PH16 5JP, Scotland

www.edradour.com
2. Blair Atholl

Pitlochry, Perthshire PH18 5TL, Scotland
www.blair-castle.co.uk

3. Dalwhinnie Distillery
Dalwhinnie, Inverness-shire

PH19 1AA, Scotland
www.discovering-distilleries.com

4, Glen Ord Distillery
Muir of Ord IV6 7UJ, Schotland

www.discovering-distilleries.com
5, Culloden House Hotel

Inverness, Inverness-Shire IV2 7BZ, Scotland
www.cullodenhouse.co.uk

6, Cawdor Castle
Cawdor, Nairn IV12 5RD, Scotland

www.cawdorcastle.com
7, Castle Stuart

Inverness, Highland IV2 7JL, Scotland
www.castlestuartgolf.com

8. Loch Ness
Highland, Scotland

Edinburgh

Perth

Pitlochry

Inverness

2
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Hollands Glorie Natasja Admiraal Stefan Coppers & Sander van der Borch

Team Brunel 
scoort in 
de Volvo 
Ocean Race
‘Nederland staat weer op de kaart’

Zeilen zal in ons land nooit zo groot worden als voetbal, 

maar Team Brunel heeft tijdens de laatste Volvo Ocean Race 

wel goede zaken voor de sport gedaan. De Nederlandse 

boot trok tijdens de pitstop in Scheveningen liefst 150.000 

bezoekers naar de haven. Zeiler Gerd-Jan Poortman: ‘Ik had 

nooit durven bedenken dat de race zo populair zou worden.’

Vooraf ging Team Brunel voor winst in de 
Volvo Ocean Race, zegt professioneel zeiler 
Gerd-Jan Poortman nu, enkele maanden na 
de finish. ‘Maar met de tweede plek zijn we 
ook heel blij. De race is heel goed gegaan. 
Er was relatief weinig wind zelfs, niet de 
stormen die we vorig jaar hadden. En we 
hebben ons land toch maar weer mooi op de 
zeilkaart kunnen zetten.’ Drie keer wist een 
Nederlandse boot de loodzware zeilrace om 
de wereld te winnen, maar de laatste keer 
was er geen enkele landgenoot aan boord. 
Daarom zette Poortman al in 2012 samen 
met schipper Bouwe Bekking en onder-
nemer Gideon Messink een campagne op 
om een échte Nederlandse boot in de Volvo 
Ocean Race te krijgen. ‘Met onze stichting 
Sailing Holland zochten we drie jaar lang 
naar sponsors. Het was hard werken en we 
hebben er veel tijd in geïnvesteerd. Maar ons 
doel was een lekkere drijfveer.’

Meeleven op afstand
De Volvo Ocean Race is niet alleen de 
zwaarste race op de kalender, het is ook de 
bekendste. Poortman: ‘Voor buitenstaan-
ders zijn zeilraces meestal een ver-van-mijn-
bed-show. Maar omdat de Volvo Ocean 
Race negen maanden duurt, krijgen men-
sen echt de tijd om hooked te raken. Er is 
een wedstrijd-app en elke drie uur publi-
ceert de wedstrijdorganisatie de positie van 
de deelnemers. Dat maakt het heel span-
nend, vooral omdat de boten van de zeven 
teams steeds heel dicht bij elkaar lagen. 
Veel mensen stonden ermee op en gin-
gen ermee naar bed. Ik had nooit kunnen 
bedenken dat het zo populair zou worden. 
Tijdens de ‘pitstop’ die alle boten maakten 
in Scheveningen, waren er in twee dagen 
tijd 150.000 bezoekers op het festivalter-
rein. Het leeft echt in Nederland. Dat merk-
ten we ook tijdens Sail Amsterdam, waar »



we met Team Brunel een afscheidsbor-
rel hadden georganiseerd voor iedereen die 
heeft geholpen met het project. Veel men-
sen wilden de boot even aanraken.’ De Volvo 
Ocean Race verliep lang niet voor alle teams 
even voorspoedig als voor Team Brunel. In 
de tweede etappe verging de boot van het 
Deense Team Vestas in de Indische oceaaan 
nabij Madagaskar. ‘Een flink drama, maar 
gelukkig zijn er geen persoonlijke ongeluk-
ken gebeurd,’ zegt Poortman. ‘Na maanden 
van reparaties stapte het team uiteindelijk in 
Lissabon weer in de race.’

Frisse start
Of er volgende keer weer een Nederlandse 
boot aan de start ligt? Poortman kan nog 
niets met zekerheid zeggen. ‘Op dit moment 
zijn alle sponsorcontracten beëindigd en zijn 
we aan het evalueren hoe het is gegaan. 
Hoofdsponsor Brunel, Schouten Global, 
Robeco, Moduleo en subsponsors Gaastra 
en EY krijgen als eerste de kans om aan te 
geven of ze door willen. We zijn druk bezig 
om het allemaal weer rond te krijgen.’ Dat 
is altijd een heel gevecht en niets ligt nog 
vast, maar Poortman heeft goede hoop. 
‘Wat de Volvo Ocean Race zo interessant 
maakt voor sponsors, is dat er aan alle kan-
ten linken zijn met het bedrijfsleven. Het 
gaat over samenwerken, presteren, motive-
ren en doorzetten. Verder komen we in bijna 
alle grote wereldmarkten, en omdat het een 
race van negen volle maanden is, krijgen 
bedrijven volop exposure en zeilfans vol-
doende tijd om zich aan een boot te binden. 
Komende winter gaan we met het huidige 
schip naar het Caribisch gebied met gasten 
en relaties, en in maart en april volgend jaar 
varen we er een paar wedstrijden. Verder 
bieden we geïnteresseerden de exclusieve 
mogelijkheid om de Team Brunel-boot af te 
huren. Zo houden we het gevoel rond de 
race tussentijds in leven.’

Nh1816 meets Team Brunel
De directie van Nh1816 beleefde een fantastische dag tijdens het Volvo Ocean 
Race Festival in Scheveningen, waar Team Brunel na een stop-over koers zette 
richting de finish in Göteborg. Vanaf de door de stichting geschonken redding-
boot Nh1816 hadden de bestuurders een spectaculair uitzicht. Lees meer over 
de nieuwe KNRM-boot op pagina 44.
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‘De Volvo Ocean Race 
heeft veel raakvlakken 
met het bedrijfsleven: 
het gaat over samen-
werken, presteren, 
motiveren en doorzetten’ 

54 55
r u b r i e k

Dag van de expert

t e k s t

Marije Smit

Schade-expert Gerrit de Vries

‘Ik ben net 
een kameleon’
Zijn beroep van schade-expert lijkt misschien gemakkelijk, 

maar dat is het niet, benadrukt Gerrit de Vries. Hij is trots 

op zijn vak, waarin hij de rol vervult van spin in het web 

tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappijen. 

En hij is nog trotser als alle partijen samen tot een goed 

eindresultaat komen. 

Gerrit de Vries maakte in 1992 de over-
stap van de Alkmaarse politie naar de 
verzekeringswereld. Sinds 1997 werkt 
hij als schade-expert bij KakesWaal bv 
in Zaandam, waar hij inmiddels ook aan-
deelhouder en mede-eigenaar is. ‘Wat 
mijn werk zo leuk maakt, is het persoon-
lijk contact met mensen. Ik ben de scha-
kel tussen verzekeraar en klant. Ik mag 
dan in de directie zitten en met hulp van 
andere teamleiders de complete afde-
ling expertise aansturen (dat zijn vijftien 
mensen in vaste dienst en zeven freelan-
cers), maar ik ben ook één dag per week 
gewoon ‘op de weg’ om water-, inbraak- 
en brandschades op te nemen. Zo blijf 
ik in de praktijk meedraaien. Het geeft 
mij een goed gevoel dat ik mensen kan 
helpen die in de misère zitten, dat ik hun 
ellende deels kan oplossen.’

Onafhankelijk zijn
Gerrit is als het ware een verlengstuk van 
de verzekeraar. Zodra een klant schade 

heeft doorgegeven aan zijn tussenper-
soon, gaat er een melding naar de ver-
zekeringsmaatschappij. En dan komt 
een schade-expert als Gerrit in actie, om 
het verhaal te rapporteren en de schade 
vast te stellen. ‘Ik zeg vaak dat ik een 
kameleon ben, en dat is meteen ook de 
moeilijkheid van het vak. Ik heb vaak 
gesprekken met mensen over emotio-
nele verliezen en tegelijk moet ik  tijdens 
het gehele schadeproces goed oog hou-
den op fraude-indicatoren. Het is mijn 
werk om de schade te vertalen naar de 
reële kosten; hierbij moet ik onafhanke-
lijk zijn.’ 

Ieder jaar een kaart
In al zijn jaren als schade-expert hebben 
veel zaken indruk gemaakt, maar aan 
eentje wordt Gerrit ieder jaar rond Kerst-
mis nog altijd positief herinnerd: ‘Zo’n 
zeven jaar geleden deed ik een schade-
afhandeling bij een familie waar brand 
was geweest. De auto was voor de deur 

in brand gevlogen, waardoor de hele 
woning verontreinigd was. Bijkomend 
probleem was dat de verzekerde smet-
vrees heeft. Maar alle partijen werkten 
prima samen, de zaak werd snel afge-
handeld en het schoonmaakwerk verliep 
voorspoedig. Ik was zelf erg blij met het 
eindresultaat. En de klant ook, want nog 
ieder jaar ontvang ik een kerstkaart met 
een bedankje.’

‘Het is mijn werk 
om schade te vertalen 
naar reële kosten. 
Hierbij moet ik 
onafhankelijk zijn’
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Cila van der Endt www.vanderendt-lindsey.com www.marcelwanders.com Kunst & design

Ontwerper 

Marcel 
Wanders:
‘Stijl is voor onzekere mensen’

Marcel Wanders is een van de meest spraakmakende 
ontwerpers van dit moment. Zijn chique en tegelijk speelse 
meubels en objecten bezorgden hem internationale faam. 
Het laatste decennium is hij vooral gewild als interior designer 
van hotels. ‘Zo’n tijdelijk onderkomen moet een gast passen 
als een maatkostuum.’

Wanders is anders. Wars van keu-
rige, monotone vormgeving. Hij is een 
nieuwsgierig mens, bekijkt alles graag 
van een andere kant, houdt zaken 
tegen het licht, recyclet archetypen en 
zet daarbij de dingen vaak (letterlijk en 
figuurlijk) op zijn kop. Wat zacht oogt, 
voelt bij hem juist hard aan. Wat wij 
weggooien, omhult hij met goud. En wat 
een normaal mens voor een praktische 
snuisterij aanziet, wordt bij Wanders een 
objet d’art. De New York Times noemde 
hem gekscherend ‘The Lady Gaga of 
Design’. Zelf noemt Wanders zich een 
‘generalist’, iemand die heel goed wil 
zijn in heel veel dingen tegelijk. Dat hij 
daarin meestal ook slaagt, komt naar 
eigen zeggen omdat hij overal de tijd 
voor neemt: ‘Want onder druk neem je 
verkeerde beslissingen.’ 

Mens met een missie
Marcel Wanders bedenkt objecten 
waarin cultuur, techniek en praktisch 
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Curriculum Vitae
Marcel Wanders (1963, Boxtel) studeerde in 1988 
cum laude af aan de kunstacademie te Arnhem. Zijn 
doorbraak op het designtoneel maakte hij in 1996 met 
een geknoopte stoel van in epoxyhars gedrenkt touw. 
Deze is inmiddels geproduceerd door Cappellini en 
onder meer opgenomen in de collectie van het MoMa 
New York. Op de prestigieuze designbeurs Salone del 
Mobile van 2001 in Milaan haalde hij opdrachten bin-
nen voor o.a. B&B Italia, Kartell, Cassina, Flos en Boffi. 
Hij verdiende internationale (design)prijzen, zijn werk is 
regelmatig te zien in toonaangevende musea als het 
Victoria & Albert te Londen en de MoMa’s in New York 
en San Francisco. In 2014 hield het Stedelijk Museum 
in Amsterdam een overzichtstentoonstelling van zijn 
werk onder de titel ‘Pinned Up – 25 jaar Design’.
www.marcelwanders.com

nut gecombineerd zijn. Designers moe-
ten in zijn visie dingen maken waarin 
mensen geïnteresseerd zijn en waar 
men iets aan heeft. Ze moeten vooral 
niet autoritair voorschrijven wat mooi is. 
‘Stijl is voor onzekere mensen,’ vindt hij. 
Iedereen moet vrij zijn om te kiezen voor 
dingen die zijn of haar leven beter en 
mooier kunnen maken. Dat sluit naad-
loos aan bij zijn eigen levensmotto: ‘Ik 
ben op aarde om een omgeving vol 
liefde te creëren, met passie te leven en 
mijn meest opwindende dromen waar 
te maken. Toen ik dit eenmaal bedacht 
had, voelde ik mij een ander mens. Een 
mens met een missie.’

Inspiratie   
Hij noemt zichzelf liever art director dan 
ontwerper: officieel is dat ook de func-
tie die hij bekleedt bij het ontwerp- en 
productiebedrijf Moooi, dat hij samen 
met twee partners in 2000 oprichtte. 
In zijn studio annex designgalerie in het 

Wanders maakt vazen, 
 stoelen, tafelgerei, verlichting, 
 behang, zwembaden en  
zelfs complete hotelinterieurs. 
En dat voor uiteenlopende 
 cliënten als Alessi, Puma, 
KLM, Swarovski en vele, 
vele anderen

Westerhuis in de Amsterdamse Jordaan 
werken inmiddels zo’n vijftig interna-
tionale designspecialisten onder zijn lei-
ding. Maar paradoxaal genoeg is leider-
schap misschien wel zijn zwakste kant, 
hij geeft er dan ook zijn eigen invul-
ling aan. ‘Ik probeer een inspiratie voor 
mensen te zijn, zoals anderen dat voor 
mij waren. Ik wil een beetje gevoel voor 
esthetiek bij hen kweken.’
Zijn eigen grote inspirators waren ont-
werper Philippe Starck (‘vanwege zijn 
supersnelle lichtvoetigheid’), sf-schrijver 
Jules Verne (‘omdat hij mij deed besef-
fen dat realiteit af en toe dient te worden 
verlevendigd met een vleugje fantasie’) 
en Jezus Christus: ‘Dat was een man 
die een duurzaam merk creëerde, geba-
seerd op goede gedachten en gezonde 
waarden.’
Ook de filosofie van de Amerikaanse 
ontwerper Charles Eames (beroemd om 
zijn stoelen en fauteuils) kun je in Mar-
cels werk herkennen: ‘Neem je plezier »



59

serieus!’ De designs van Wanders zijn 
humoristisch, zonder dat het een paro-
die wordt. Zijn denkwijze drijft hem  
tot uitersten, maar tegelijk zijn de alles-
overheersende emoties liefde en wel-
behagen altijd aanwezig.

Lifestylebestemming
Wanders kreeg voor het eerst interna-
tionale waardering met een geknoopte 
stoel, die hij in 1996 ontwierp voor Droog 
Design. Sindsdien huurden grote cliën-
ten als Alessi, Puma, KLM en Swarovski 
hem in voor de meest uiteenlopende 
zaken: van vazen en meubels tot com-
plete interieurs. Begin 2005 zette hij de 
eerste stappen in de ‘hospitality industry’: 
hij mocht de begane grond inrichten van 
Hotel On Rivington in New York. Al snel 
stonden er meer hotels op de stoep. Zo 
nam hij ook het complete interieur onder 

‘Ik neem de tijd. 
Onder druk neem
je verkeerde 
beslissingen’

Kameha Grand in Zürich

handen van Lute Suites in Ouderkerk 
aan de Amstel, een minihotel waarvoor 
zeven voormalige arbeiderswoningen 
uit 1740 aaneengeschakeld en volledig 
getransformeerd werden. Er zijn onder 
meer ‘mozaïekeieren’ en andere tegel-
ontwerpen te bewonderen die Wanders 
maakte voor Bisazza, plus diverse ver-
lichting- en stoffencreaties en meubels 
als de vederlichte Carbon Chair. In 2012 
opende het door hem ontworpen Andaz 
Hotel in Amsterdam, gevolgd door res-
pectievelijk het Kameha Grand in Zürich 
en begin 2015 de Qasar Deluxe Tower, 
een appartementencomplex in Istanboel.
Wanders benadert al deze opdrachten 
met het idee dat een hotel een ‘lifestyle-
bestemming’ is. Een tijdelijk onderko-
men dat gasten net zo moet passen als 
een maatkostuum. ‘Want visuele ruimte 
beïnvloedt mensen.’

designa n d technology.

radiomir 1940
3 days automatic
oro rosso  (ref. 573)
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Natasja AdmiraalSport

Lang, atletisch, gek van hun sport én bescheiden. Die 

eigenschappen hebben roeitalenten Karolien Florijn en  

Bram Schwarz gemeen met hun bondscoach Ronald  

Florijn. Dankzij crowdfundingwebsite Talentboek kon de  

oud-olympisch kampioen de Junioren Holland Acht  

nieuw leven in blazen. En dat leverde direct succes op.

Met dank aan Talentboek

Roei-junioren 
in de lift

‘Lengte is zeker een voordeel bij roeien,’ 
zegt junioren-bondscoach Ronald Florijn, 
terwijl hij tevreden naar zijn uit de kluiten 
gewassen pupillen kijkt. ‘Nog belangrij-
ker zijn de verhoudingen: een grote span-
wijdte van de armen ten opzichte van de 
lichaamslengte, dat is gunstig.’ Roeien 
is een vrij complete sport, waarbij je al je 
spieren gebruikt, en de beweging is rede-
lijk complex. Bram Schwarz (17) weet er 
alles van. ‘Dus als je dan progressie boekt 
met je team, motiveert dat enorm om 
door te gaan. En winnen natuurlijk, dat wil 
iedereen.’ 

Succes in Rio
Onlangs werden de jongens van de 
Holland Acht wereldkampioen in Rio 
de Janeiro. ‘Voor de eerste keer in de 
geschiedenis,’ benadrukt Florijn. En dat 
was nooit gebeurd als hij zelf geen crowd-
fundingactie was gestart via Talentboek – 
een website waar sporters zichzelf profes-
sioneel kunnen presenteren. 25.000 euro 
wist hij op te halen: genoeg om de Junio-
ren Holland Acht nieuw leven in te blazen 
en de reis naar Rio te bekostigen. Karolien 
Florijn maakte deel uit van de meidenboot: 
‘We kwamen een paar dagen van tevoren 

aan om te wennen aan het tijdsverschil 
en om te trainen. In het hotel ontmoetten  
we deelnemers uit de andere landen. De 
Chinezen bijvoorbeeld: zij plunderden het 
buffet en aten héél veel. Je moest er echt 
snel bij zijn, want om fit te zijn voor een 
wedstrijd moet je goed eten.’ Met de Rus-
sen en Chinezen was door de taalbarrière 
verder weinig contact, wel met het Ameri-
kaanse en Duitse team. Bram: ‘En ook de 
Britten waren ongelooflijk leuke gasten. 
Buiten de boot zijn het je beste vrienden, 
maar op het water zijn ze gewoon concur-
renten hoor, dan wil je ze inmaken! Voor 
een toernooi ben je alleen maar met jezelf 
en je doel bezig: zo hard mogelijk van A 
naar B roeien en terugkomen met de gou-
den medaille.’ 

De mooiste baan ooit
In Rio was de dagindeling heel overzich-
telijk: ’s morgens vroeg opstaan, roeien, 
slapen, eten, weer roeien, weer eten en 
slapen. Maar de jonge sporters hoor je 
daar niet over klagen. Karolien: ‘De baan 
daar was heel mooi, omringd door bergen. 
Heel anders dan in Nederland.’ Bram vult 
aan: ‘De meeste roeibanen op de wereld 
liggen net buiten de stad, maar deze was 

Wie: 
- Ronald Florijn (54, oud-olympisch  
  kampioen roeien, tegenwoordig bonds-   
  coach van de junioren). 
- Dochter Karolien Florijn (17, Die Leythe,  
  Nederlands kampioen in de skiff).
- Bram Schwarz (17, KR&ZV Het Spaarne,  
  wereldkampioen Junioren Holland Acht).

Waar: 
De Bosbaan in het Amsterdamse Bos

pal in het centrum van Rio. Je roeit daar 
echt onder het wereldberoemde stand-
beeld van Jezus langs. En tijdens de wed-
strijd zagen we vliegende vissen.’ Zelfs 
Ronald Florijn noemt het een van de mooi-
ste banen die hij ooit heeft gezien. ‘Men-
sen denken vaak dat je als sporter op dit 
niveau veel mist, maar dat is niet waar. Je 
gaat naar een geweldige stad, roeit op 
een meer en als er na afloop een feest is, 
dan geniet je daar extra van; je hebt een 
doel afgesloten en dat geeft voldoening.’ 
De bondscoach moet tevreden constate-
ren dat zijn pupillen razendsnel zijn. ‘Qua 
wedstrijdtijd is er weinig verschil met de 
senioren: Bram en Karolien kunnen vrij 
snel door naar de senioren, dat is wel uit-
zonderlijk.’ Maar ondertussen moeten de 
jonge talenten ook hun school afmaken. 
Allebei zitten ze in hun eindexamenjaar; 
Karolien op een Topsport Talentschool, 
waar een flexibel lesrooster haar ruimte 
biedt voor trainingen en wedstrijden. ‘Ik ga 
mijn eindexamen in twee jaar doen, zo kan 
ik dagelijks blijven trainen én goede cijfers 
halen.’ Bram zit op een reguliere middel-
bare school. ‘Met een goede planning  
is het prima te combineren. Maar geen 
 bijbaan voor mij!’ 

Talentboek
Talentboek wordt ondersteund door Nh1816. Als symbolische start van de samen-
werking werd in 2014 een eerste donatie van 1816 euro gedaan aan Project 
 Holland Acht Junioren Jongens. Verrast was Ronald toen hij hoorde dat de direc-
tievoorzitter van Nh1816 Lex Verëll om fit te blijven al twintig jaar iedere dag drie 
kwartier op de roeimachine traint. ‘Ik ken weinig roeiers die dagelijks zo lang op 
zo’n ergometer zitten. Voor iemand die verder niet roeit, is dat echt bijzonder lang!’

Investeren?  
Steun Bram en Karolien, zodat zij beiden de skiff kunnen roeien tijdens het EK 
 Junioren Roeien 2016 in Trakai (Litouwen)! Er is in totaal 9.500 euro nodig om hun 
droom werkelijkheid te laten worden.

• Investeer 30 euro of meer en ontvang een gesigneerde foto
• Investeer 200 euro of meer en roei samen met Bram of 
   Karolien in een dubbeltwee 

www.talentboek.nl

Een historisch moment: de jongens van de Holland Acht pakken goud op het WK in Rio de Janeiro

Ronald Florijn
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Olav Wagenaar, senior adviseur corporate communicatie bij DAS

Eerste hulp bij 
Vluchtvertraging

Binnenkort is het weer zo ver: je gaat op 
vakantie naar Italië, met het vliegtuig. Nu 
maar hopen dat je op tijd vertrekt, want 
wachten op een vliegveld is zoiets vrese-
lijks. Het kan je altijd en overal overkomen, 
welk vervoermiddel je ook neemt. De kans 
op vluchtvertraging is niet groter dan als je 
naar je werk gaat met de auto of met de 
trein. 
Maar als het dan tóch gebeurt, dan heeft 
de Europese wetgever gelukkig aan je 
gedacht. Bij langdurige vertraging heb je 
als reiziger namelijk recht op een com-
pensatie. Grote vraag is: wanneer kom je 

ervoor in aanmerking? En ook niet onbe-
langrijk: hoe regel je dat je de vergoeding 
krijgt? Want luchtvaartmaatschappijen heb-
ben zich jarenlang hevig verzet tegen die 
verplichte betaling. Ze zetten peperdure 
advocaten in om te voorkomen dat ze over 
de brug moeten komen.
DAS heeft het in de loop der jaren voor 
heel veel mensen voor elkaar gekregen dat 
maatschappijen alsnog tot betaling over-
gingen. Inmiddels lijkt het erop dat in de 
meeste gevallen vergoedingen wel uitge-
keerd worden. Dat gebeurt echter niet van-
zelf, je moet er  om vragen. Op internet bie-

den allerlei claimbureaus zich aan om je te 
helpen, vaak tegen een gage dat kan oplo-
pen tot dertig procent van de vergoeding. 
Maar zo’n bureau heb je dus helemaal niet 
nodig. Het enige wat je hoeft te doen is een 
simpele brief naar de luchtvaartmaatschap-
pij schrijven. En als je een rechtsbijstands-
verzekering hebt, dan kan je ook altijd voor 
hulp aankloppen bij DAS.

Meer weten?
www.das.nl/voorbeelddocumenten 
reizen

Als je met het vliegtuig een fikse vertraging oploopt, dan heb 

je in veel gevallen recht op een compensatie. Wanneer kom 

je in aanmerking? En hoe dien je zo’n claim in? DAS helpt je 

op weg.  

DAS heeft het in de loop der jaren voor 
heel veel mensen voor elkaar gekregen 
dat luchtvaartmaatschappijen toch
tot betaling overgingen 

Hoeveel compensatie?
Voor alle EU-vluchten geldt dat je recht 
hebt op een financiële compensatie als je 
langer dan drie uur vertraging hebt. Die 
vergoeding varieert van 250 tot 600 euro. 
Tegenwoordig boeken mensen vaak 
goedkope vluchten via prijsvechters. Het 
kan dus in sommige gevallen zo zijn dat de 
compensatie voor de vertraging hoger is 
dan de ticketprijs.

Welke luchtvaartmaatschappij?
Als je vertraging hebt gehad met een 
luchtvaartmaatschappij van buiten de EU, 
kun je alleen aanspraak maken op een 
vergoeding als je vertraagde vlucht van-
uit de EU vertrok. Vloog je bijvoorbeeld 
met Singapore Airlines veel te laat vanuit 
Amsterdam naar Thailand, dan heb je recht 
op schadeloosstelling. Gebeurde dit vanuit 
Thailand naar Amsterdam, dan kun je die 
compensatie op je buik schrijven. Vloog je 
met een luchtvaartmaatschappij uit de EU, 
bijvoorbeeld met KLM, dan maakt het niet 
uit waar de vertraging plaatsvond.

Vertrek en aankomst
Bij het bepalen van de vertraging, geldt de 
tijd van aankomst. Het kan dus zijn dat je 
bij vertrek nog recht had op een compen-
satie, maar bij aankomst niet meer, omdat 
de piloot tijd heeft goedgemaakt. Als je 
vertraging hebt, is het sowieso handig om 
een foto te maken van het bord waar de 
vertraging op wordt aangegeven. Zo kan 
je dat later in ieder geval aantonen.

Overmacht
De luchtvaartmaatschappij hoeft géén 
financiële vergoeding te geven als er spra-
ke is van overmacht; dit zijn abnormale en 
onvoorziene omstandigheden, zoals een 
natuurramp of dichte mist. De luchtvaart-
maatschappij moet de overmacht wel be-
wijzen. Een technisch mankement geldt in 
de regel niet als overmacht.

Een vergoeding krijg je niet vanzelf, 
daar moet je om vragen
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één rondje 
De Koninck 
Stadsbrouwerij De Koninck, bekend van de gloedvolle 
roodgouden bollekes, werd bijna twee eeuwen geleden 
opgericht, en is momenteel nog de enige bierbrouwer in 
de Antwerpse binnenstad. Na drie jaar intensief verbouwen 
is de originele stadsbrouwerij nu heropend voor het publiek. 
Zest nam er een kijkje. 

Van de ruige dokken tot op de volle terras-
sen in het centrum van Antwerpen zie je 
mensen genoeglijk nippen van hun koper-
kleurige De Koninck. Dat is niet zo vreemd: 
het is immers het bier van de stad, gebrou-
wen in Brouwerij De Koninck aan de 
Mechelsesteenweg. Daar maken ze ook de 
straffere Triple d’Anvers, en de onstuimige, 
dit jaar gelanceerde Wild Jo – volgens de 
makers pure rock-’n-roll in een flesje. Per 
jaar brengen de trotse brouwers boven-
dien vier nieuwe zogenoemde TSTBRWS 
uit: testbieren die in geselecteerde cafés 
zijn te proeven. De jongste loot: Imperial 

Red Ale. Ieder soort dat de brouwerij van 
De Koninck verlaat, heeft zijn eigen spe-
ciale glas, waarin het bier het beste tot zijn 
recht komt.

Tapritueel
Antwerpenaar Dennis de Potter hanteert 
bij De Koninck al ruim twintig jaar behen-
dig de roerstok en weet uiteraard ook hoe 
je een perfect biertje moet tappen. ‘Onze 
bollekes tap je in twee keer,’ zo legt hij 
ons uit. ‘Allereerst plaats je het bolglas 
rechtop onder de tapkraan, waarna deze 
in één snelle beweging wordt geopend 

tot het schuim circa 1 cm onder de rand 
staat. Dan gaat de tapkraan kordaat dicht 
en zie je het schuim langzaam opstijgen tot 
aan de rand. Wacht een tiental seconden 
tot de schuimkraag iets inzakt en vul dan 
opnieuw, in één beweging, het glas verder 
vol tot het net niet overloopt. Een correct 
getapt bolleke wordt namelijk nooit afge-
schuimd!’

Belevingscentrum
De unieke band met de stad wordt belicht 
tijdens een interactieve tour door de totaal 
gerenoveerde brouwerij, die een opper-
vlak van zestienhonderd vierkante meter in 
beslag neemt. Allereerst worden de bezoe-
kers verwelkomd door verschillende Ant-
werpse types, zoals de havenarbeider, de 
diamantair en de fashionista. Die vertellen 
over hun liefde voor ’t Stad’, zoals de bewo-
ners Antwerpen noemen. Daarop loop je 
door naar Café Historie, waar je tijdens 
een wandeling door 180 jaar geschiedenis 
karakteristieke Antwerpse straatbeelden 
te zien krijgt, geprojecteerd op een groot 
scherm. In de zogenoemde Handjeskamer 
kun je alles ontdekken over De Hand, een 

belangrijk Antwerpse beeldmerk – je kunt 
er ook zelf je handdruk achterlaten. In de 
aangrenzende Bollekes-ruimte draait een 
geanimeerde film over de Belgische bier-
glascultuur. 

Liefde en scheikunde
In de virtuele brouwzaal en bottelarij krijg 
je als bezoeker met behulp van filmpjes in 
koperen ketels het complexe brouwproces 
uitgelegd. ‘Mout geeft de karamelsmaak, 
hopbloesem dat aangename bittertje, ter-
wijl gist nieuw leven in de brouwerij brengt! 
Ja, om bier te brouwen heb je liefde en 
scheikunde nodig.’ Kijk, weer wat geleerd.
Net als de bezoekers eindigen ook de 
kant-en-klare flesjes bier hun ‘reis’ bij de 
besteldienst, waar mensen plaats kunnen 
nemen op de voorbank van een authen-
tieke bestelwagen om al deinend een 
eveneens virtueel tochtje door Antwerpen 
te maken. Daarna is het tijd voor een  selfie. 
Hoe? Dat kunt u zelf het beste gaan ont-
dekken…

Van verleden naar heden
De Plaisante Hof is de naam van het bruine 
café waar het ooit allemaal begon voor De 

‘Een correct getapt  
 bolleke wordt nooit  
 afgeschuimd!’

Antwerpenaar Dennis de Potter

»

Koninck – opmerkelijk genoeg was de 
kroeg gelegen pal naast het galgenveld. 
Nu is De Plaisante Hof volledig nage-
bouwd in de brouwerij en hij wordt bevolkt 
door alle eigenaren sinds 1833. Via grote 
portretschermen aan de wanden praten de 
‘bierbobo’s’ met elkaar, waardoor je veel te 

weten komt over de geschiedenis. Tot slot 
wandel je via een vier meter hoge loopbrug 
dwars door het dynamische hart van de 
nog altijd actieve brouwerij tot in de Kamer 
van De Koninck voor een serie historische 
hoogtepunten. En hoe de tour eindigt? Met 
een vorstelijke pint natuurlijk!



1. De fameuze Kaasaffineurs Van Tricht,  
    bekend om hun kaas- en bier-pairings

2. De beenhouwers (lees: ambachtelijke  
    slagers) De Laet & Van Haver

3. De bekende culinair fotograaf 
    Tony le Duc

4. Kooktalent Bert-Jan Michielsen (rechts)    
    en diens sommelier Luc Dickens

5. De bevlogen jonge patissier/
    chocolatier Jitsk

1. 

4. 

5. 3. 2. 

UW GIFT VANDAAG 
IS MORGEN EEN 

REDDING

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij www.knrm.nl

In herinnering aan uw dierbare
Een boothuis, reddingwaterscooter of reddingboot laten vernoemen 
naar een persoon die u dierbaar is? Bij de KNRM is het mogelijk. 
Ook een fonds op naam behoort tot de opties. Zo blijft uw dierbare 
voortleven in het levensreddende werk voor anderen.

Wilt u graag eens vrijblijvend 
met iemand praten over schenken 
of nalaten aan de KNRM? 
Neem dan contact op met Cora Bartels 
of Cees Prins, zij kunnen u persoonlijk 

informeren of begeleiden in uw keuze. En u kunt een speciale avond 
van de KNRM over schenken en nalaten bezoeken, ook als u (nog) 
geen concrete plannen heeft om de KNRM te begunstigen. 
Van harte welkom!

  0255 54 84 54      

   c.bartels@knrm.nl, c.prins@knrm.nl

“Varen op zee is prachtig, maar nooit helemaal zonder 

gevaar. Zodra iemand voor de kust in de problemen 

komt, vaart de KNRM uit. Met maar één doel: degene die 

in nood verkeert weer in veilige haven brengen. Storm 

of geen storm, ik houd m’n hoofd koel. Jaarlijks komt 

de KNRM ongeveer 2.000 keer in actie en redt zo meer 

dan 3.000 mensen. Ik zet me vrijwillig in, net als alle 

redders van de KNRM. Ons werk is volledig afhankelijk 

van vrijwillige bijdragen: donaties, schenkingen en 

nalatenschappen. Giften worden direct besteed aan het 

reddingswerk, dus met uw gift kunnen we morgen veilig 

de zee op. Helpt u ons redden?” 

Kees Kuyt, redder bij de KNRM

nalatenschapsadv236x306DEF.indd   1 20-08-15   12:18

Verzamelplaats van 
Antwerpse smaakmakers
De bekende culinair fotograaf Tony Le 
Duc, telg uit een ‘bierfamilie’, raakte 
geïntrigeerd door de karaktervolle gebou-
wen van brouwerij De Koninck. Toen hij 
de mogelijkheid kreeg om zich met zijn 
bedrijf Minestrone Cookbooks op het 
complex te vestigen, had hij verder geen 
aanmoediging nodig. In het voormalige 
proeflab installeerde Tony een kantoor 
annex studioruimte en op gezette tijden 
geeft hij er kook- en bierdemonstraties – 
waarmee het lab in feite weer zijn oude 
functie heeft gekregen. 
Ook diverse andere Antwerpse ‘smaak-
makers’ hebben op het complex van de 
brouwerij nieuwe winkels of uitstalramen 
geopend, waaronder de bevlogen jonge 

patissier/chocolatier Jitsk, de fameuze 
kaasaffineurs Van Tricht, bekend van de 
zogenoemde ‘kaas- en bier-pairings’,  
en de beenhouwers (lees: ambachtelijke 
slagers) De Laet & Van Haver. 
Laatstgenoemden delen hun ruimte met 
chef-kok Bert-Jan Michielsen en diens 
sommelier Luc Dickens, die vanuit een open 
keuken kwalitatief hoogstaande en toch 
betaalbare gerechten zullen serveren 
waarin vlees centraal staat. Chef-kok 
Bert-Jan, die bekendheid verwierf in 
het driesterrenrestaurant Hertog Jan in 
Brugge, startte ooit als jonge snaak bij De 
Laet & Van Haver en is nu terug op het 
oude nest. Hij woont vlak bij de brouwe-
rij, kent de omgeving als zijn broekzak en 

raakte onder de indruk van de industriële, 
en tegelijk warme sfeer van het totaal ver-
bouwde pand, dat een ware metamorfose 
onderging zonder aan oorspronkelijkheid 
in te boeten. ‘Dit was voor mij het moment 
om mijn dromen om te gaan zetten in con-
crete plannen.’
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Geniet, maar drink met mate.  /  Geen 18, geen alcohol.

The alchemy of our innovative Solera Vat marries 15 year old  
whiskies matured in sherry, bourbon and new oak casks. 

Always kept at least half full, it creates a harmonious whisky  
that gets richer and more complex every year.  

t h e  a l c h e m y  o f  t h e 

S O L E R A  VAT
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