
Fris, scherp en prikkelend

Birgit
schuurman

 13 x de 
favorieten
van...

Wijngaard met
internationale
allure

Apostelhoeve
Artis

ibiza 
volgens
insiders

nh1816

‘ het voelt  
als familie’

  Gin-tonic
  ‘ZEST-TWIST’

nh1816 magazine • #02 • Zomer 2016

‘ De leukste  
hondenbaan 
die er is’

directeur knGF  
Geleidehonden 

geeft  
jaguars 
de Ruimte

schrijfster
Simone van der Vlugt
‘ ik hou van  
onderhuidse
 spanning’

cocktail hour
Ellen Greve



r u b r i e k

Inhoud

42 In geval van schade
hans de Waard: ‘Gaat er onverhoopt 
iets mis, dan wordt het snel en goed 
opgelost’

44 REPORTAGE 
Artis opent spectaculaire
leefruimte voor jaguars

48 Marc Lange 
interview met een van onze meest 
innovatieve sieradenontwerpers

50 Sacha de Boer 
‘ik wil andere werelden vastleggen’

54 Tip van de redactie 
Wijngaard Apostelhoeve

56 wijn & spijs  
dubbel genieten van limburgs goud

58 MODE: G-STAR 
Van polderdenim tot wereldhit

60 YVONNE VAN GENNIP 
‘Talent? niet dromen, maar doen!’

64 KUNST 
de nieuwe schatkamer van  
rotterdamCome Aboard

TNGWATCHES.COM

Dutch Design – Swiss Made
Sapphire scratch- resistant crystal
Transparent sapphire case back

10ATM/100M/330FT water-resistant
Countdown timer on 3 O’clock sub-dial

CLASSIC YACHTING CUP 
AUTOMATIC CHRONOGRAPH

ref. 10159F

Zie pagina 48 voor meer informatie

08 CITYTRIP: BREDA 
Waar shoppen, eten en drinken  
de locals?

12 De favorieten van... 
Actrice Birgit schuurman

14 Alkmaar Culinair Plaza 
samen genieten voor het goede doel

16 Reizen: Ibiza 
insiders delen hun eilandschatten

20 hollands glorie 
Fan van estavana polman

24 200 jaar Nh1816 
‘het voelt als familie’

28 Cocktail hour 
Gin-tonic met een ‘Zest-twist’

30 veilingsites  
hoe zit het met je rechten?

32 Simone van der Vlugt 
schrijven kan ze, maar hoe zit het 
met koken?

36 Droomvlucht in Mill 
slapen in een vliegtuig? Gaat prima!

38 Aan het woord... 
ellen Greve van knGF Geleidehonden: 
‘er gaan veel emoties om in
dit bedrijf’ Winactie 

Download de nieuwe
verzekeringapp 

en maak kans op deze ring 
t.w.v. € 3.850,-

ga naar   
zest-magazine.nl/ring  

voor de voorwaarden
(actie loopt tot  

1 juli 2016)



Voor offi  ciële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. 
Gecombineerd verbruik: 4,5 – 11,9 l/100 km, 22,2 – 8,4 km/l. CO2-uitstoot: 116 – 279 g/km.

Unleash your senses. 
The new Mercedes-Benz Cabriolets and Roadsters.

FHV_95598_MB_Roadsters_460x300_Zest_magazine.indd   All Pages 12-05-16   11:56

Voor offi  ciële dealeradressen, kosten en leveringsvoorwaarden, zie mercedes-benz.nl. 
Gecombineerd verbruik: 4,5 – 11,9 l/100 km, 22,2 – 8,4 km/l. CO2-uitstoot: 116 – 279 g/km.

Unleash your senses. 
The new Mercedes-Benz Cabriolets and Roadsters.

FHV_95598_MB_Roadsters_460x300_Zest_magazine.indd   All Pages 12-05-16   11:56



Beste lezer,

Nh1816 bestaat 5 oktober dit jaar 200 
jaar, een uniek feit. Weliswaar zijn er 
meer verzekeraars die heel lang terug zijn 
opgericht, maar wij zijn toch echt de enige 
die nog steeds vanaf de plek waar het 
ooit begon – de Dorpsstraat in Oudkar
spel – geheel zelfstandig en onafhankelijk 
 particuliere huishoudens verzekert tegen 
allerlei onheil.

Begonnen als plaatselijke Brandwaar
borgmaatschappij zijn wij met name de 
laatste jaren, dankzij de samenwerking 
met vele onafhankelijke lokale advies
kantoren, uitgegroeid tot een landelijke 
verzekeraar van formaat (350.000 relaties 
met 1,5 miljoen verzekeringen).

Wij zijn trots op onze goede banden met 
deze adviseurs in alle regio’s van Neder
land. Omgekeerd zijn deze adviseurs ook 
blij met Nh1816. Niet zonder reden verkie
zen verzekeringsadviseurs al tien jaar op rij 
ons bedrijf tot beste schadeverzekeraar. 
Maar wij zijn meer dan een betrouwbare 
en solide partner. We zijn een coöperatie 
en hebben dus geen aandeelhouders. Uw 
belang is dus ons belang. 

Als coöperatie staan wij midden in de 
samenleving en daar willen we graag iets aan 
teruggeven. Dat doen wij via onze Stichting 
Goede Doelen (voor grote landelijke pro
jecten) en onze MVOprojecten in allerlei 
plaatsen en dorpen in de regio.

r u b r i e kr u b r i e k t e k s t

VoorwoordColofon Lex Verëll 07

‘niet zonder reden  
verkiezen verzekerings-
adviseurs al tien jaar op 
rij ons bedrijf tot beste 
schadeverzekeraar’
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In de Zest die u in handen heeft berichten 
wij hierover, tussen andere artikelen die 
over de goede dingen in het leven gaan. 
Gewoon leuk om te lezen, en let daarbij 
aandachtig op de mooie aanbiedingen in 
het magazine.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van ons mooie bedrijf heb
ben wij een speciale jubileumkrant bij het 
magazine gevoegd. Wat is er veel gebeurd 
en veranderd de afgelopen twee eeuwen! 
Maar wel met één constante factor: 
betrouwbaar verzekeren geschiedt vanaf 
de Dorpsstraat in Oudkarspel.

Veel leesplezier.

Lex Verell..

Als een automerk met de reputatie van Land Rover 
kiest voor een audiomerk, kan je ervan uitgaan 
dat men daar niet over een nacht ijs is gegaan. 
Natuurlijk is er geselecteerd op betrouwbaarheid, 
kracht, duurzaamheid, toegepaste materialen en, 
last but certainly not least,  ultieme kwaliteit. Zo’n 
merk moet aan dezelfde hoge eisen voldoen als 
Land Rover aan haar eigen automobielen stelt. 

Meridian is niet zomaar een merk. Het heeft aan 
de wieg gestaan van de digitale audio zoals we die 
nu kennen. Zo zijn hun technieken terug te vinden 
op iedere DVD en Blu-Ray disc. Ze opereren aan 
het front van de ontwikkelingen en combineren 
hun kennis met een enorm gevoel voor klasse. 
Maar ja, daar zijn ze tenslotte op en top Brits voor, 
evenals het automerk. De muziekbelevenis die zij 
zowel in de huiskamer als in de auto weten los te 
maken, is werkelijk ongekend. Dynamisch en rustig 
tegelijk. Alle omstandigheden de baas. Zie je de 
overeenkomst?

Als kwaliteit en klasse vereisten zijn, is het zonde 
als je niet eens naar een Meridian set gaat 
luisteren. Je zult er echt geen spijt van krijgen.

Kijk voor speciaalzaken waar Meridian beluisterd 
kan worden op de website van de importeur: 
www.viertron.nl

Viertron B.V.  |  Zuideinde 2  |  2991 LK  |  Barendrecht  |  0180 618355  |  www.viertron.nl

Meridian_Zest.indd   2 12-05-16   09:28
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Anneke Reijerse Jeroen BroekmansCitytrip

Door de ogen van Joris en Ellen
Zeg je Breda, dan zeg je Brabantse gezelligheid. In het 
sfeervolle historische stadshart struikel je over de terrassen  
en de cafés. Waar de locals shoppen, eten en drinken?  
We vragen het Joris en Ellen Martens; zij nemen ons mee 
naar de leukste adresjes.

Joris en Ellen Martens van Zuyderleven 
Groep – met kantoren in Breda, Rot
terdam en Haastrecht – zijn geboren en 
getogen in Breda. ‘Een gastvrije stad, 
bruisend en bourgondisch’, vindt Joris. 
‘Je legt hier snel contact, ook als je “van 
buiten” komt.’ De Bredanaar houdt van 
het goede leven, met vrienden om zich 
heen, een hapje en een drankje. Dat zie 
je overal in de stad terug.’
Joris en Ellen wonen met hun twee 
zoons, Willem (11) en Tom (12), en hond 
Bikkel in het centrum, op een steen
worp afstand van het Van Coothplein. 
Tegenwoordig is dat een van de meest 
trendy plekken in Breda, met bijzondere 
winkeltjes en leuke horeca, waar bij de 
eerste zonnestralen de terrassen met
een stampvol zitten. Ellen: ‘Hier vind je 
geen grote ketens of eenheidsworst, 
maar gedreven ondernemers met passie 
voor hun zaak. Stuk voor stuk mensen 
met een warme interesse voor de klan
ten. Dat spreekt ons aan, want zo doen 
wij ook graag zaken.’ We starten onze 
tour dan ook om de hoek, bij…

Breda

The Tosti club
Hier eet je – maar natuurlijk – tosti’s. 
De kaart staat vol verrassende combina
ties, van tosti’s met pindakaas, kipfilet, 
sambal en taugé tot een krentenbrood
tosti met mascarpone, appel en vanille
ijs – Ellens favoriet. Horecaondernemer 
Jacco Heijkoop liep al vanaf zijn studen
tentijd rond met dit idee. ‘Een tosti kan 
altijd. Het biedt zo veel mogelijkheden: 
hartig of zoet, vlees of veggie. Alle pro
ducten die we gebruiken, komen uit de 
regio. Zelfs het meel voor het brood, dat 
wordt gemalen bij Molen De Hoop in 
Sprundel.’ Goed nieuws voor de liefheb
bers: binnenkort opent de tweede Tosti 
Club in Breda, en er zijn plannen voor 
een vestiging in Rotterdam. 
Van coothplein 3 
www.thetosticlub.nl

Ouwe Jongens krentenbrood (OJk)
Een stoere, industriële inrichting, maatpakken en overhemden in de rekken, naast 
gebleekte jeans en wollen truien. Dit is een zaak voor De Man, met Italiaanse merken 
als Tramarossa Jeans, Siviglia en Xacus. Joris laat zich hier graag aankleden door 
eigenaar Pieter Seijkens. ‘Ik heb eigenlijk een hekel aan shoppen’, lacht hij, ‘maar 
voor OJK maak ik een uitzondering. Pieter weet wat ik graag draag en komt met de 
beste combi’s. En het is heel betaalbaar. Als ik pas, geniet Ellen aan de lange houten 
tafel achter in de zaak van een lekkere espresso. Zo wordt shoppen voor ons allebei 
dragelijk.’ nieuwe Ginnekenstraat 14 www.ojkmenswear.com

»

‘ ik heb eigenlijk een 
hekel aan shoppen’, 
lacht Joris, ‘maar 
voor OJk maak ik 
een uitzondering’

Joris Martens
Werkt bij: Zuyderleven Groep 

Functie: algemeen directeur 

leeftijd: 41 jaar

Geboren en getogen te: Breda

ellen Martens
Werkt bij: nh1816 

Functie: hr Manager

leeftijd: 39 jaar

Geboren en getogen te: Breda

de Tosti 
club

Bang &  
Olufsen

café  
stella

OJk

Maritz  
slow  
Food

het  
Bierhuis
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Maritz slow Food
Een paar deuren verder vinden we 
Maritz Slow Food. Vitrines met pasta’s, 
gegrilde groentes, gehaktballetjes en 
tapenades lokken ons naar binnen. 
Maritza BajicHouthoff kookt hier elke 
dag met veel liefde de lekkerste gerech
ten. Die kun je bestellen, afhalen of 
ter plekke verorberen. Maritza: ‘Ik wil 
mensen verrassen. Iedere dag staan er 
andere gerechtjes op het krijtbord en ik 
kook alleen met superverse producten. 
Vaak mediterraans, maar het kan ook 
gerust een Hollandse stamppot zijn.’ 
Als Joris en Ellen met hun gasten over 
de Bredase singels varen, halen ze hier 
tongstrelende hapjes. Succes verze
kerd! nieuwe Ginnekenstraat 20c 
www.maritzslowfood.nl

Bang & Olufsen
We steken de Nieuwe Ginnekenstraat 
over en stappen binnen bij Bang & Oluf
sen. Deze officiële B&Odealer ver
koopt het hele assortiment: van tv’s tot 
muzieksystemen. De kwaliteit van het 
merk is bekend, maar wat niet iedereen 
weet, is dat in deze zaak ook regelmatig 
een operaavond wordt georganiseerd. 
Eigenaar Theo van Huet zet dan stoelen 
neer, zodat liefhebbers op hun gemak 
een opera kunnen beleven met perfect 
beeld en geluid. Joris slaat de opera
avonden meestal over, maar gaat wel 
vaak op zaterdagochtend een kopje kof
fie drinken bij Theo. ‘Om gezellig even  
bij te praten.’ nieuwe Ginneken-
straat 49. informatie over opera-
avonden: www.operabarok.nl

het Bierhuis
Op zoek naar een speciaal biertje? Het Bierhuis heeft het. 670 verschillende flesjes 
staan hier per land gesorteerd, op tafels en in kasten. Van grote én hele kleine bier
brouwerijen. Teresa en Ruud van Dongen zitten al dertig jaar in deze zaak, inmiddels 
geholpen door ‘de jeugd’: Stan en Hans. Klanten komen van heinde en verre voor hun 
collectie. Ook levert Het Bierhuis aan de Bredase horeca. ‘Het meest bijzondere bier?’ 
Ruud denkt na. ‘Ik heb er één met 41 procent alcohol, het zwaarste bier ter wereld.’ 
Ellen heeft zo haar eigen favoriet: ‘Als ik moet kiezen, ga ik voor Gulden Draak: 
 Belgisch bier gerijpt op whiskyvaten. Proost!’ 
Van Goorstraat 5 www.hetbierhuis.nl

café stella
Waar anders sluit je een tour door bour
gondisch Breda af dan in een kroeg. In 
Café Stella komt iedereen graag: van 
klusjesman tot advocaat. Iedere zondag 
is er livemuziek en gastvrouw Stella kent 
al haar klanten bij naam. ‘Ik vind het 
belangrijk dat mensen zich hier welkom 
voelen. Dus geef ik iedereen een hand. 
Als ik je naam één keer op een bierviltje 
schrijf, zitie in mijn hoofd. Niet zo moei
lijk, want wij hebben de beste en liefste 
gasten’, zegt ze met een stralende lach. 
Breda gastvrij, bruisend en bijzonder? 
Reken maar! Van Goorstraat 16 

Gastvrouw stella: 
‘ Als ik je naam 
één keer op een 
bierviltje schrijf, 
zit-ie in mijn 
hoofd’

670 verschillende  
flesjes staan hier per 

land gesorteerd,  
op tafels en  

in kasten

10
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Gina Pesulima Fotofloor.comDe favorieten van...

  13 de favorieten 
van Birgit 
schuurman

Birgit Schuurman is happy! Wat wil je, als thuis alles fijn 

gaat, Rokjesdag de bioscoophit van het  voorjaar is, 

en de film Soof 2 op stapel staat? Als je je goed voelt, 

zie je er vanzelf al goed uit. Maar haar 

favorieten laten Birgit nét dat beetje 

extra stralen.

     x

Lievelingsitem 
‘Ik heb na jaren zoeken eindelijk een lange 
zwarte GStar trenchcoat gevonden die mij 
goed staat. Niet te tuttig, met mooie details 
en hele goeie snit. Met mijn grote zonne
bril erbij – ook van GStar – is mijn look 
af. Verder heb ik alle leggings van Leginc, 
een stuk of vijftien. Waarom ze zo fijn zijn? 
Simpel, ze gebruiken geen elastiek aan de 
bovenkant; die dingen zorgen ervoor dat 
je soms op een rollade lijkt. Deze leggings 
hebben een brede tailleband. Hierdoor 
rock je altijd de legging, zelfs als je ’m met 
een strak shirt aantrekt.’

Ontbijtspot
‘‘Coffee en Coconuts op de Ceintuurbaan 
in Amsterdam, vlakbij de Albert Cuyp. Het 
is een supermooie plek: licht, ruim, soms 
iets te druk, maar in de ochtend nog niet. 
Lief personeel, gezond en lekker eten.’ 

Favoriete schoenen 
‘Ik houd van schoenen. Zelfs na het uitrui
men van mijn kast bleef de teller nog op 35 
hakken staan. Ik heb het meest plezier van 
mijn topvondst uit San Sebastian: tijdloze, 
crèmekleurige sleehakken van MiuMiu. Ze 
ogen charmant, lopen prima en ze staan 
goed onder eigenlijk van alles. Wat wil een 
mens nog meer?’

Ontwerper
‘Ik ben fan van Mattijs van Bergen. Hij maakt prachtige 
kleding. Zijn creaties zijn opentop vrouwelijk en stijlvol. 
Favoriet? Zijn geplooide jurken en rokken; die helpen je 

figuur precies op de juiste plekken.’ 

Op de wishlist
‘Een goede zwarte (hand)tas, beschermende motorkleding 

met een modisch randje, en mooie slippertjes.’ 

Work-out 
‘Geen! Ik probeer één á twee keer per week naar De 

Nieuwe Yogaschool te gaan, maar als ik zo druk als nu 
ben, komt het er simpelweg niet van. Dat vind ik jammer.’

Make-uptruc
‘Doe vooral niet te veel op. Probeer zo weinig mogelijk 
foundation te gebruiken, meng het met je dagcrème  

als je het toch overdag wilt gebruiken. En ga voor 
 opvallend opgemaakte ogen óf lippen, niet beide.  

Tenzij je dat mooi vindt, dan moet je het gewoon doen.’ 
 

kan niet zonder
‘Vet voor op mijn lippen.’ 

Geheim eetadres
‘Het is niet echt een  geheim 

meer, maar restaurant 
Breda is toch écht het beste 
restaurant van Amsterdam en 
omstreken. Ik zwicht iedere 

keer weer voor het  
Full Montymenu. Maar alles 

is daar heerlijk, hoor.’

Favoriete hotel
‘Ik verkies een Airbnbhuisje 
of hutje steevast boven een 
hotel, sorry. En m’n lieve
lings Airbnbadres houd ik 

geheim. Nog een keer sorry.’ 

Ultieme reisbestemming
‘Costa Rica. Het hele land is prachtig, heel divers ook, door de verschillende klimaten. 
Maar het meest genoten hebben we in San Francisco. We verbleven er in een te gek huis 
dat we via Airbnb hadden gehuurd. In de buurt lag een uitgestrekt strand met één plekje 
waar ze goddelijke gegrilde visjes serveerden – terwijl je in je hangmat ligt… En wij waren 
de enige gasten, samen met de bezoekende familie van de eigenaren van het huisje. Het 
was top! Mooi, stil, gemoedelijk en puur.’

Onmisbaar haarproduct 
‘Sebastian Hydre shampoo, Hydre conditioner én 
 Potion 9. Die zorgen ervoor dat mijn haar niet droog 
en pluizig wordt. En mijn haardos wordt tegelijkertijd 
 verzorgd. Ik kan niet meer zonder.’   

 Signature geur
‘Alien Extraordinaire is voor overdag vaste prik.  

Af en toe kies ik de gewone variant voor in de avond.’

€ 259,95 via  
www.g-star.com

MiuMiu
€ 490 
via www.net-a-porter.com

Vanaf  € 18,95 via www.haarshop.nl

60 ml € 39,95
via www.douglas.nl

‘Costa Rica is mijn ultieme reisbestemming.’

Dé plek waar ik mijn ontbijtjes scoor! 
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Goede doelen

nh1816 en de maatschappij

Alkmaar Culinair Plaza

Hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, gaat voor 

Nh1816 verder dan de gebruikelijke taken. De verzekeraar 

doet ook aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 

en ondersteunt zo een hele reeks landelijke én regionale 

goede doelen. Deze keer aandacht voor de acties rond 

Alkmaar Culinair Plaza.

Alkmaar Culinair Plaza is een jaarlijks 
terugkerend culinair evenement met als 
doel zo veel mogelijk geld inzamelen voor 
regionale goede doelen. De 25e editie vindt 
dit jaar plaats op 9, 10 en 11 september 
op het Waagplein in Alkmaar. Afhankelijk 
van de opbrengst ontvangen de doelen 
een donatie. Een bedrag waarmee zij dich
ter bij hun doelstellingen kunnen komen. In 
2015 waren dit Klas op Wielen, Stichting 
Bureau Sterrenstof, Stichting ons Huis, 
Stichting ‘Achter de Duinen’, Mytylschool 
Bergen en Stichting Een Betere Start. Zo 
kunnen de Alkmaarders genieten van al 
het lekkers dat de plaatselijke horeca te 
bieden heeft en profiteren de mensen 
die het echt nodig hebben.

Een keur aan restaurants en artiesten 
werkt mee aan Alkmaar Culinair Plaza, 

terwijl grote en kleine sponsors geza
menlijk voor een stevig fundament zor
gen. Sinds 2014 is Nh1816 als naam
gever en hoofdsponsor aan dit geliefde 
evenement verbonden. Aangezien zowel 
Alkmaar Culinair Plaza als Nh1816 een 
jubileum te vieren hebben dit jaar, gaat 
het dit jaar een extra feestelijke happe
ning worden, met hopelijk nóg hogere 
opbrengsten voor het goede doel.

Nh1816 is een coöperatieve verzeke
ringsmaatschappij. Maatschappelijke be  
trokkenheid zit in feite al in het DNA. Er 
zijn geen aandeelhouders en Nh1816 
geeft daarom beschikbaar coöperatief  
dividend via goededoelenprojecten terug  
aan de maatschappij. De goede doelen 
zijn nationaal, regionaal en lokaal, en de 
diversiteit is dan ook groot.  

samen genieten voor het goede doel

alkmaar culinair plaza

de organisatoren
Al sinds 1992 ligt de organisatie van Alk
maar Culinair Plaza in handen van de Junior 
Chamber International Alkmaar (JCI Alk
maar). Deze organisatie voor ambitieuze, 
ondernemende mensen tot 40 jaar is in 
1965 opgericht om de leden te helpen bij 
het ontwikkelen van persoonlijke vaardig
heden en netwerken.  Dat doet het onder 
meer door evene menten te organiseren, 
maar ook door zich belangeloos en met 
veel enthousiasme in te zetten voor goede
doelenprojecten. www.jcialkmaar.nl

Feest voor een Feest
Veghel

nothing else Matters
Heesch

Terug in de tijd van toen
IJsselstein

Wilt u zelf een  
aanvraag voor een  

regionaal goede doelen 
evenement bij nh1816 

indienen? neem  
dan contact op met  

uw adviseur

Andere evenementen
Nh1816 Verzekeringen neemt haar maat
schappelijke verantwoordelijkheid serieus en 
heeft meerdere mooie projecten ondersteund 
de afgelopen tijd. Enkele highlights....

Wilt u weten welke andere  
projecten voor 2016 op de  
kalender staan? Kijk op  
www.nh1816.nl/mvo

14
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Natasja Admiraal Reizen

Ibiza
Toerisme is al decennialang booming op Ibiza en  

dat is niet voor niets. Maar waar moet je zijn volgens 

 in gewijden? Drie onder nemers die het eiland door  

en door kennen delen hun tips.

‘iedereen is hier mooier’
Zonzoekers, vrije geesten, families, 
feestbeesten. Van het vroege voorjaar 
tot in het najaar verzamelen zij zich op 
dat ene Spaanse vakantieeiland in 
de Middellandse Zee. Wat is het toch 
dat Ibiza zo onweerstaanbaar maakt? 
‘Er zijn allerlei theorieën over, maar 
voor mij is het simpel’, zegt mode
ondernemer Kat Klerks. ‘Het is de 
combinatie van het klimaat, het licht, 
een gezonde levensstijl, een gevoel 
van vrijheid en tegelijkertijd juist de 
afhankelijkheid van elkaar. Je voelt je 
er helemaal thuis, of je wilt er zo snel 
mogelijk weer vanaf. Ik heb vrienden 
die het niks vinden van wie ik dat wel 
had verwacht, en vrienden die ik er 
niet snel had geplaatst, maar er juist 
zijn gaan wonen.’ Zelf noemt Kat Ibiza 
een onuitputtelijke inspiratiebron. Haar 

bedrijf Bikinibiza, kortweg BKNBZ, is 
naar het eiland vernoemd. Als ze er 
zelf is, gaat ze graag uit eten bij Can 
Terra in Ibizastad, om de avond voort 
te zetten in het Teatro Pereyra, waar 
in het hoogseizoen zowat iedere avond 
livebands optreden. Op zondag gaat ze 
vaak wandelen langs alle mooie wate
ren in het noorden, of hiken bij het 
strandje Cala d’Hort, vanwaar je een 
fantastisch uitzicht hebt. Haar favo
riete lunchcafé is Mikado in het dorpje 
Santa Getrudis. Trendsettend wil ze 
Ibiza niet noemen, eerder tijdloos. ‘De 
Ibizasfeer blijft altijd en de hippiestijl 
die sinds jaar en dag bestaat, hoort er 
thuis. Voor mij staat Ibiza voor vrijheid, 
rust, liefde en gezondheid.’ En dan is 
er nog dat magische licht. Kat: ‘Op 
de een of andere manier is iedereen 
mooier op Ibiza.’ 

volgens insiders

modeondernemer kat klerks (links) noemt 
ibiza een onuitputtelijke inspiratiebron. Haar 
bedrijf Bikinibiza, kortweg BknBz, is ernaar 
vernoemd.

Kat Klerks 
MODEOnDERnEMER

can terra

teatro pereyra

el chiringuito
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‘niets moet, alles is mogelijk’
Ook Maarten Roodenburg, oprichter 
van Blueprint Eyewear, heeft een spe
ciale band met Ibiza. De relaxte vibe 
geeft hem nieuwe energie en de men
sen vindt hij ieder op hun eigen manier 
inspirerend. Hij heeft het geluk dat zijn 
ouders er al tien jaar wonen, dat maakt 
het makkelijker om er fotoshoots te 
organiseren. Er zijn zo veel onontdekte 
plekken dat hij voor elke shoot nieuwe 
locaties scout. En ook in zijn vrije tijd 
komt hij graag op Ibiza. Bij Cotton Club 
is het heerlijk toeven: de zonsondergang 
vanaf het dakterras is prachtig. Voor 
een lekkere lunch met cava sangria 
gaat Maarten naar El Chiringuito. ‘Je 
kunt mij ook enorm blij maken met een 
authentieke Spaanse tapasbar, zoals 
El Zaguan in Ibizastad. Hier eet je in 
typisch Spaanse setting, en dat voor 
een goede prijs.’ La Paloma verdient 
een vermelding vanwege de fantasti
sche ligging tussen de sinaasappel en 
citroenbomen. Voor fervente Ibizagan
gers is dit lunchcafé allang geen hidden 
gem meer, dus reserveren is een must. 
De keuken is simpel en smaakvol, met 
brood uit eigen bakkerij en salades uit 
eigen tuin. ‘Of je nou een relaxte vakan
tie wilt, of juist compleet uit je dak wilt 
gaan, het kan op Ibiza allemaal. Niets 
moet, maar alles is mogelijk.’

‘ik zie hier de meest  
onverwachte dingen’
Horecaondernemer Casper Reinders, 
eigenaar van Amsterdamse zaken als 
Jimmy Woo en Lion Noir, is een door
gewinterde Ibizakenner. Hij woont er 
een groot deel van het jaar. Twintig jaar 
geleden dacht hij dat het eiland niets 
voor hem zou zijn: ‘Toeristen, disco
theken, drank, drugs; je weet wel, de 
bekende vooroordelen. Maar mijn vrouw 
kwam er vaak en wilde terug. Zij liet mij 
een heel andere kant van het eiland 
zien. Wist je dat Ibiza honderden baaien 
heeft?’ Hij begint enthousiast te vertel
len. Dat er zo veel meer is dan toeris
tenstrand Tropicana, dat zo druk is dat 
de eilandbewoners er wegblijven. Nee, 
dan die verborgen baaien; zelfs na al 
die jaren ontdekt hij nog steeds nieuwe 
strandjes. Het klinkt misschien vreemd 
uit de mond van een horecatycoon, 
maar Cas per vindt al die grote clubs 
maar niks. Een verademing is Heart, 
vanwege het stijlvolle publiek: prachtige 

vrouwen, excentrieke mannen. ‘Als je 
echt wil clubben is DC10 dé plek. Op 
vrijdagavond verzamelen zich hier voor
namelijk locals; iedereen komt echt voor 
de muziek.’ Ook strandtent Beachouse 
is een goede plek. ‘Dat schrijf je met 
één h – anders kom je bij de verkeerde 
tent uit’, benadrukt Casper. ‘Maar weet 
je wat ik nog het leukste vind van Ibiza? 
Het alternatieve gedeelte; het kneute
rige en de vele biologische en veganis
tische eettentjes in het noorden.
Op één plek blijven is doodzonde, vindt 
Casper. ‘Huur een auto, rijd rond en 
verbaas je over wat je allemaal tegen
komt. Laatst heb ik spontaan vis zit
ten eten op een prachtig plekje bij een 
caravan. Nee, ik ga niet prijsgeven waar 
dat precies is. Er moet nog wat te ont
dekken overblijven.’ In de winter, als 
alle toeristen zijn verdwenen, komen de 
eilandbewoners weer naar buiten. Kun
stenaars, artiesten en andere creatieve 
types. ‘Het zijn voornamelijk expats die 
er wonen’, weet Casper. ‘We delen 
ons leven daar met Fransen, Italianen, 
Argentijnen, Belgen, Engelsen. Leuke 
mensen die allemaal op een bepaalde 
manier in het leven staan. Mensen met 

een verhaal. Het gaat niet om geld of 
succes, wel om wíe je bent. Dus loopt 
iedereen relaxed in zijn onderbroek 
rond, want status is volstrekt onbelang
rijk. Het klinkt misschien truttig, maar 
Ibiza heeft absoluut magie. Ik heb er 
de meest onverwachtse dingen gezien. 
Gesprekken gevoerd die ik in Neder
land nooit voer. Daarvoor moet je er 
misschien wat langer zitten; zoiets ont
staat niet van de ene op de andere dag. 
Maar voor mij werkt het inspirerend. Ik 
kom er altijd weer met een fris hoofd 
vandaan.’ 

Horecaondernemer casper reinders, 
eigenaar van amsterdamse zaken als 
jimmy woo en lion noir

maarten roodenburg, oprichter van  
Blueprint eyewear, heeft een speciale 
band met ibiza. de relaxte vibe geeft  
hem nieuwe energie.

cala d’Hort

la paloma

BeachouseHeart

Maarten Roodenburg
MODEOnDERnEMER

Casper Reinders
HORECAOnDERnEMER

cava sangriaibiza-stad
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Fan van 
Estavana Polman

Dat het Nederlandse dameshandbalteam 

zich afgelopen maart voor het eerst in de 

geschiedenis plaatste voor de Olympische 

Spelen, is volgens spelbepaler Estavana 

Polman (23) vooral te danken aan het 

sterke collectief. Toch geldt zij sinds dit 

voorjaar als onbetwist boegbeeld van  

de ploeg, of ze dat nu wil of niet. ‘Het zal 

mijn geurtje wel zijn.’

Sinds de tweede plek op het wereldkam
pioenschap afgelopen december zijn de 
Nederlandse handbalsters hot. En nu zij 
zich hebben geplaatst voor de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro is de hype alleen 
maar toegenomen. De vrouwen zijn te zien 
in talkshows en na het EKkwalificatieduel 
met Spanje in maart werd de ploeg zelfs 
bestormd door honderden tieners. Estavana 
Polman had volgens het AD veruit de lang
ste sliert fans achter zich aan. ‘Bizar, maar 
wel geweldig’, vertelt ze in een interview 
met de krant. ‘We kwamen ruim een uur 
voor de wedstrijd aan en toen zat de zaal al 
bijna helemaal vol. Het WK heeft echt iets 
gedaan in Nederland. We hebben het hand
bal op de kaart gezet.’ 

humor en nuchterheid
Ondanks alle belangstelling gaat de top
handbalster niet naast haar schoenen lopen. 
Op de vraag waarom vooral zij zo populair 
is, grapt ze: ‘Het zal mijn geurtje wel zijn.’ 
De nuchtere Arnhemse beschikt over een 

gezonde dosis humor, getuige ook de prac
tical joke die ze uithaalde bij Humberto Tan. 
Op de dag waarop het handbalteam zich 
kwalificeerde voor de Olympische Spelen 
was ze te gast bij RTL Late Night om te 
vertellen over het gedroomde goud. Op het 
Rembrandtplein, voor de deur van de studio, 
vertoonde de presentator zijn keeperskun
sten. Polman nam hem daarbij in de maling 
met de opmerking dat hij niet helemaal in 
het midden van het doel stond. Vervolgens 
mikte ze de bal moeiteloos raak. ‘Soms 
moet je een beetje valsspelen om te win
nen’, schreef ze met een dikke knipoog bij 
het filmpje op haar Instagramaccount.

piepjong debuut
Handbal speelt een grote rol in de familie 
Polman; ook Estavana’s tweelingbroer Dario 
speelt op het hoogste niveau. Als kind heeft 
ze nog een blauwe maandag gevoetbald. 
‘Ze wilden me graag hebben bij het team, 
maar ik vond het niks. Veel te koud!’, blikt 
ze terug in Ha! Magazine. Handbal bleek »

t e k s tf o t o g r a f i e

Stefan Coppers & Sander van der Borch

r u b r i e k

Natasja Admiraal Hollands Glorie

sinds kort heeft 
de tophandbalster 
zelfs een eigen 
helderrode tulp: 
Tulipa estavana



in de pers. Begin april doopte ze in De Keu
kenhof de naar haar vernoemde Tulipa Esta
vana, een helderrode tulp. ‘Maar deze tulp is 
voor het hele team’, benadrukte ze in RTL 
Boulevard. ‘Eigenlijk hadden we hier met zijn 
allen moeten staan.’ De komende maanden 
zullen volledig in het teken staan van dat ene 
grote doel: een medaille in Rio. Estavana 
is vol vertrouwen. ‘Iedereen heeft er heel 
veel zin in, we kúnnen het ook gewoon. Dit 
is een kans die we nooit meer krijgen. De 
Olympische Spelen, dat is iets waar je al die 
jaren naar hebt uitgekeken.’ 
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haar grote liefde, en ze had er nog talent 
voor ook. Estavana begon bij UDI 1896 en 
al op dertienjarige leeftijd debuteerde ze in 
het eerste van AAC 1899; daarmee werd ze 
de jongste speelster in de eredivisie. Haar 
debuut bracht veel teweeg in de handbalwe
reld. Mensen vroegen zich af of het wel ver
antwoord was. Zelf zegt Estavana dat ze er 
sneller volwassen door is geworden, omdat 
ze veel kon leren van haar ervaren mede
speelsters. Op haar achttiende vertrok ze 
naar Denemarken, het handballand bij uit
stek. Met SønderjyskE promoveerde ze naar 
de hoogste divisie, waarna ze de overstap 
maakte naar Team Esbjerg. Onlangs ver
lengde ze er haar contract met nog een jaar. 
Polman: ‘Bij een grote wedstrijd in Kopen
hagen komen twintigduizend mensen kij
ken. Dat is heel indrukwekkend met zo’n 
klein speelveld.’  

Ultieme droom
Met haar grote technische vaardig heden 
speelt Estavana Polman haar rol als 
opbouwster in Oranje met verve. Daarbij 
is ze ook nog een van de meest scorende 

speelsters. De kracht van het Nederlands 
team is volgens haar het collectief, waarbij 
iedereen zijn eigen belangrijke rol heeft. ‘We 
hebben echt een superleuk team. We hoe
ven geen vriendinnen te zijn, als we in het 
veld maar voor elkaar door het vuur gaan’, 
vertelde ze onlangs in de Volkskrant. Deze 
zomer kunnen de dames tijdens de Olym
pische Spelen laten zien wat dat sterke col
lectief waard is. Voor Estavana zal dat nóg 
meer aandacht betekenen dan ze de laatste 
tijd al gehad heeft – haar relatie met voetbal
ler Rafael van der Vaart is breed uitgemeten 

Wie is estavana polman?
Geboren: Arnhem, 5 augustus 1992
Beroep: handbalster
Woonplaats: Esbjerg, Denemarken, waar ze uitkomt voor Team Esbjerg 
Bekend als: spelbepaler van de Nederlandse handbalvrouwen, nr. 2 op WK 
2015 en gekwalificeerd voor de Olympische Spelen 2016
Houdt van: ‘Muziek luisteren tijdens de lange busreizen naar uitwedstrijden’
Motto: ‘Danger is real, fear is a choice’

‘het Wk heeft echt iets 
gedaan in nederland. 

We hebben het handbal 
op de kaart gezet’

Van Oud-Hollandse tot Zeeuwse 

en van Dille tot Kroket & Bitterbal: 

Ton maakt mosterd in werkelijk 

alle soorten en maten. Sinds 

1 juli 1978 runt hij zijn eigen 

ambachtelijke mosterdmakerij 

onder de naam TonS Mosterd. 

En daar blijft het niet bij: hij 

maakt ook nog eens zalige 

mayonaise.

Meer informatie? 
www.tonsmosterd.nl

mosterd  
met zonne kracht

HET GOEDE
DOEL

de opbrengst van deze advertorial is voor 100%  
gedoneerd aan

Wat zijn eigen favoriet is? De Mannenmos
terd, glimt Ton trots. ‘Scherp, maar erg 
lekker.’ In totaal maakt hij zo’n zestig sma
ken, die hij verkoopt in potjes en flesjes. 
‘In 1980 bracht ik ook biologische mos
terd op de markt, de potjes leverde ik dan 
met de bakfiets af. In 2003 ben ik onder 
eigen merk nog meer biologische produc
ten gaan leveren aan onder meer delica
tessen, boerderij en landwinkels. Inmid
dels trap ik al lang niet meer op de bakfiets 
rond, hoor. Maar duurzaamheid staat nog 
wel altijd hoog in het vaandel bij TonS. Zo 
rijden de medewerkers en ik sinds dit jaar 
met vijf geheel elektrische auto’s rond.’ 

naar Belgisch recept
In de mosterdmakerij in Zierikzee wordt 
lang niet alleen mosterd geproduceerd. 
‘Weet je waar veel vraag naar is? Belze 
Majoneis. Dat is onze bekendste mayo
naisesmaak: licht zuur, zoals het échte 
Belgische sausje. De passie voor mayo
naise zat er bij mij al vroeg in. Ik ben gebo
ren in Brabant, waar mijn moeder altijd zelf 
mayonaise maakte; vanaf mijn dertiende 
jaar ben ik dat ook gaan doen. Doordat 
wij dicht bij de grens woonden, proefde 
ik regelmatig  Belgische mayonaise, dat 
recept ben ik gaan finetunen. Inmiddels is 
Belze een succes in Nederland.’ 

Biologisch & duurzaam
Ton gebruikt alleen eerlijke producten voor 
zijn sauzen, dus geen conserveringsmidde
len of bindingsmiddelen. En om het belang 
van duurzaamheid nog maar eens te bena
drukken, produceert hij zijn mosterd en 
andere heerlijkheden met behulp van 556 
zonnepanelen. Ton: ‘Alle sauzen zijn hon
derd procent gemaakt met zonneenergie. 
De kracht van smaak en zon is een hele 
bijzondere: als het goed is, kun je die ook 
proeven.” 
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Maar het was wel eens peentjes zweten 
in het bedrijf. Zeker bij de overgang van 
1999 naar 2000, toen men vreesde voor 
de millenniumbug. De Noordhollandsche 
schafte satelliettelefoons aan, er stonden 
noodaggregaten op het dak en de direc
tie vierde de jaarwisseling op kantoor. 
‘Toen om twaalf uur alles nog bleek te 
werken, hebben we dat samen gevierd. 
Geweldig’, herinnert Jan zich. 

Menselijke maat
Zo kende de Noordhollandsche meer 
spannende momenten. Zoals toen de 
maatschappij besloot de zakelijke markt 
af te stoten en alleen nog particulieren te 
bedienen. Door zich op deze ‘vechtmarkt’ 
te concentreren, nam Nh1816 een groot 
risico. Peter: ‘Onze intermediairs waren er 
niet blij mee. Ze hadden zich van ons af 
kunnen keren. Dat ze zijn gebleven, heb
ben we te danken aan onze service: de 
goede bereikbaarheid, de snelheid van 
werken, de menselijke maat... Nu ik zelf 
een assurantiekantoor heb, merk ik hoe 
waardevol dat is.’
Nh1816 is altijd trouw gebleven aan haar 
intermediairs, ook toen andere maat

De zelfstandigheid bijvoorbeeld, en de 
korte lijnen. Zoals oudstatutair direc
teur Philippe Laureau het samenvat: 
‘Wanneer iemand een goed idee heeft, 
kan het morgen geregeld zijn.’ Ook 
de mentaliteit is onveranderd geble
ven. Het motto van Nh1816: waar we 
zelf een hekel aan hebben, moeten we 
ook onze klanten niet aandoen. Als je 
belt, krijg je daarom geen keuzemenu, 
maar hoor je de stem van receptioniste 
Jeanette Beemsterboer. ‘En zij weet 
precies wie je bent’, vertelt Rémon  
Chattellon, die dat ondervond in de tijd 
dat hij zelf nog als accountant werd 
ingehuurd door Nh1816. Al snel gaat 
het aan tafel over de luchtballonvlucht 
die Rémon destijds had geregeld. Deze 
stortte neer met het voltallige manage
ment erin. Ai… Gelukkig liep het avon
tuur niet alleen letterlijk, maar ook 
figuur lijk met een sisser af. En Nh1816 

De zon schijnt in Schoorl als het gezel
schap elkaar begroet in bistrorestaurant 
Bourgogne. De wolkeloze lucht typeert 
hoe Nh1816 er voor staat: in tweehon
derd jaar tijd groeide de maatschappij uit 
tot marktleider in particuliere verzekerin
gen. En voor het tiende jaar op rij is ze 
uitgeroepen tot beste schadeverzekeraar 
van Nederland. 

noodaggregaten
Lange tijd waren Mieke van Looij (voor
malig hoofd backoffice), Jan Spaan 
(voormalig ICTmanager) en Peter Strij
bosch (voormalig hoofd buitendienst) 
de drijvende krachten achter de Noord
hollandsche. Als de directie, vandaag  
in Schoorl vertegenwoordigd door de 
zittende directieleden en ouddirecteur  
Philippe Laureau met een ‘wild plan’ 
kwam, staken zij de koppen bij elkaar. 
‘Dat liep wel eens uit op een knok partij’, 
geeft Jan toe. ‘Maar we deden altijd 
ons best om het voor elkaar te boksen.’ 
Zo’n brainstorm leverde soms gewel
dige ideeën op. De groene kaart in mini
formaat op de achterkant van het auto
verzekeringspasje bijvoorbeeld. 

»
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het motto van nh1816: waar we zelf een hekel aan 
hebben, moeten we ook onze klanten niet aandoen 

schappijen dat opgaven. Tegenwoordig 
zijn circa 600 tussenpersonen verbon
den aan Nh1816, stuk voor stuk zorgvul
dig gescreend. Cas Verhage, commercieel 
directeur: ‘Ze hebben met elkaar gemeen 
dat ze hart hebben voor hun klanten. Ze 
voelen zich persoonlijk betrokken en hun 
kantoor staat bij wijze van spreken aan het 
dorpsplein, tussen de slager en de kroeg. 
Dankzij deze lokale helden blijven wij dicht 
bij onze verzekerden. Dat geeft misschien 
geen garantie op succes, maar we staan 
daardoor nog steeds met onze poten in de 
klei, in plaats van dat we vanuit een ivoren 
toren beleid maken.’

Mentaliteit
In 2013 transformeerde de Onderlinge 
Noordhollandsche naar de coöpera
tieve verzekeringsmaatschappij Nh1816 
Verzekeringen. Toch is volgens de 
aanwezigen veel hetzelfde gebleven. 

‘ het voelt als 
familie’
nh1816

Nh1816 bestaat 200 jaar. Een mooie gelegenheid voor  

drie directieleden en vier oudgedienden om samen 

 herinneringen op te halen aan het recente verleden.  

Van de luchtballon die neerstortte met de voltallige  

directie tot de affaire met een 140 kilo wegende 

 hongerstaker. Maar boven alles delen ze hun trots.

r u b r i e k t e k s t

Nynke Poortinga200 jaar Nh1816

De huidige directie: v.l.n.r. commercieel directeur  
Cas  Verhage, algemeen directeur Lex Verëll en  
financieel directeur Rémon Chattellon

Het kantoor van Nh1816De oorspronkelijke ingang Drie oud-directieleden van Nh1816: v.l.n.r. Philippe Laureau,  
Joke van Kesteren en IJsbrand Feller



26

bleek de beroerdste niet, want in 2009 
mocht Rémon als financieel directeur de 
driekoppige directie compleet maken. 

kroketten
Natuurlijk maken directie en medewer
kers ook minder leuke dingen mee. Het 
bedrijf kreeg in 1997 te maken met 
negatieve publiciteit toen het een inge
diende schadeclaim kritisch behandelde. 
Lex Verëll, directievoorzitter: ‘Een verze
kerde had letsel opgelopen bij een auto
ongeval. Wij stelden aanvullende vragen 
en dat viel niet goed. Op een dag zat 
deze man op een stoel voor ons kantoor. 
Hij ging in hongerstaking, zei hij. En dit 
was een zware kerel, hoor, hij woog zo’n 
140 kilo. Uiteindelijk gaf de toenmalige 
directeur IJs Feller hem een voorschot. 
De volgende dag lazen we in de Telegraaf 
dat hij direct naar de Febo was gereden 
om kroketten uit de muur te trekken.’
Een mooie anekdote, hoewel Lex de 
eerste is om toe te geven dat Nh1816 
zeker zo z’n tekortkomingen kent. Maar 
welke organisatie heeft die niet? Eén 
ding staat als een paal boven water: de 
zeven aanwezigen zijn verknocht aan het 
bedrijf. Het voelt als familie! Want laat 
er geen misverstand over bestaan: de 
helft mag dan inmiddels genieten van 
hun pensioen, ze komen nog regelmatig 
bij ‘hun Noordhollandsche’ over de vloer. 
Die betrokkenheid is misschien wel de 
belangrijkste sleutel tot het succes. 

Maatschappelijk verantwoord
Anno 2016 is Nh1816 marktleider in particuliere verzekeringen en dat legt 
het bedrijf geen windeieren: in 2015 draaide het 250 miljoen euro omzet. 
Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen een groot goed is voor 
de verzekeraar, vindt een aanzienlijk deel van de winst zijn weg terug naar 
de samenleving via de speciaal daarvoor in het leven geroepen Stichting 
Goede Doelen Nh1816. Daarmee steunt het bedrijf landelijke stichtingen 
zoals de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, maar sponsort het 
even graag lokale initiatieven van intermediairs. De drakenbootrace van het 
assurantiekantoor van Peter Strijbosch bijvoorbeeld. Nh1816, dat zelf ook 
meedeed aan het evenement in Helmond, verdubbelde de opbrengst, waar
door in totaal 12.500 euro kon worden geschonken aan de kinderafdeling 
van het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis. Kijk op www.nh1816.nl/mvo 
voor meer informatie over ons maatschappelijk verantwoord beleid.

de zeven aanwezigen 
zijn verknocht aan het 
bedrijf. Want laat er 
geen misverstand over 
bestaan: de helft mag 
dan genieten van hun 
pensioen, ze komen er 
nog regelmatig over 
de vloer

V.l.n.r.: Peter Strijbosch, Rémon Chattellon, Jan Spaan, Lex Verëll,  
Mieke van Looij, Cas Verhage en Philippe Lareau
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ALLE VERZEKERINGSINFORMATIE 
BINNEN HANDBEREIK

VOORDELEN VAN DE VERZEKERINGAPP

Alle polissen en voorwaarden overzichtelijk bij elkaar

Actueel overzicht van je verzekeringspakket

Groene kaart(en) digitaal beschikbaar

Alle contactgegevens van uw verzekeringsadviseur

Noodhulpnummer binnen handbereik

Meld eenvoudig schade via de app

Vind eenvoudig de dichtsbijzijnde (ruit)schadeherstelbedrijf

DE VERZEKERINGAPP IS BESCHIKBAAR 
VOOR IOS EN ANDROID. GA NAAR:

    24 uur per dag belangrijke 
    verzekeringsinformatie direct 
beschikbaar. Download uw 
persoonlijke VerzekeringApp!

Nh1816.nl

Winactie 
Download de nieuwe

verzekeringapp 
EN MAAK KANS OP DEZE RING 

t.w.v. € 3.850,-
GA NAAR  

ZEST-MAGAZINE.NL/RING  
VOOR DE VOORWAARDEN

(ACTIE LOOPT TOT 
1 JULI 2016)
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Gin-Tonic
ZEST-twist

Gin-tonic is niet alleen een fijne doordrinker, maar ook een 

heerlijke dorstlesser. De smaak nodigt uit tot creativiteit en 

 experiment: garneer je zomercocktail voor de afwisseling 

eens met rozemarijn, limoen en jeneverbessen. En ook de  

‘Zest-twist’ geeft cachet aan deze cocktail!

Fris en zomers met een bite: gintonic is met afstand de populairste zomercocktail van dit 
moment. Bartenders laten hun creativiteit de vrije loop en dat resulteert in oneindig veel 
varianten. Kijk dus niet raar op als je in een hippe bar een speciale borrelkaart aantreft 
die geheel gewijd is aan deze iconische mixer. Omdat citrusschillen een belangrijk ingre
diënt vormen van gin, leent de gin tonic zich perfect voor een Zesttwist als verrassende 
smaakdecoratie.

Gin als medicijn
Gintonic kent zijn oorsprong aan het einde van de achttiende eeuw, toen Britse soldaten 
in de koloniën een kinineoplossing tegen malaria kregen in de vorm van een tonic. Ze 
vonden het goedje niet te drinken, en dus voegden ze er wat gin uit hun rantsoen aan 
toe. De eerste generatie gin tonic was een feit. Tegenwoordig is het kininegehalte in tonic 
lager, waardoor de kenmerkende bitterheid juist aangenaam en verfrissend werkt. 

Boeket van smaken
Het woord ‘gin’ is een Engelse verbastering van ‘jenever’, en is dan ook gemaakt van 
jeneverbessen. De toevoeging van extra kruiden en botanische elementen resulteert in 
een mooi boeket van smaken. De kwaliteit van de gin is daarbij bepalend. Bedenk verder 
dat bijna driekwart van je drankje de tonic is. Vermijd dus de middelmatigheid uit het super
marktschap en ga voor een kwaliteitstonic. 

Kijk voor meer recepten met ZEST op www.zest-magazine.nl/recepten
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Voor 1 cocktail
Ingrediënten: 
• Gin, 35 ml
• Tonic, 100 ml
• IJsblokjes

Garnering:
• Sinaasappelzest
• Schijfje limoen
• Takje rozemarijn
• Jeneverbessen

Bereiding:
1. Bereid eerst de garnering voor. 
Was een biologische sinaasappel, 
eventueel met een borsteltje, en snijd 
met een fruitmesje een reep schil van 
ongeveer 10 centimeter af. Let erop 
dat je alleen de kleurrijke buitenste 
laag afsnijdt; het witte deel is het 
merg en heeft een bittere smaak! 
Kneus twee jenever bessen, snijd  
een schijfje limoen af en maak  
een inkeping tot het midden.

2. Vul een mooi groot wijnglas –  
of helemaal hip: een leeg jampotje 
– voor de helft met ijsblokjes. Voeg 
daar de gin en tonic aan toe.

3. Bestrijk de rand van het glas 
rondom met het schijfje limoen en 
plaats deze op de rand. Garneer de 
cocktail met het takje rozemarijn en 
de jeneverbessen voor extra smaak.

Tip van de
bartender: 
Rol de sinaasappelzest 

op en snijd het rolletje 

in drieën voor sierlijke 

smalle reepjes. 
Cheers!
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veilingsites  
zijn populair, 
maar…

Zijn er kosten verbonden aan kopen 
en verkopen via veilingsites?
Ja, koopjes jagen of zelf spullen aan
bieden via veilingsites is niet gratis. Als 
koper betaal je net als in een veilinghuis 
opgeld, en aanbieders moeten voor iedere 
geslaagde veilingverkoop een vergoe
ding afstaan. Hoe dat precies allemaal 
geregeld is, lees je in de algemene voor
waarden van de betreffende veilingsites. 
Als je wilt meedoen aan een internetvei
ling, moet je eerst aangeven dat je hier
mee instemt door een vinkje in het hokje 
‘Akkoord’ te zetten. Het is bekend dat 
veel mensen akkoord geven zonder daad

werkelijk de voorwaarden te hebben gele
zen. Op zich is dat niet zo verwonderlijk, 
want het is meestal een hele lap tekst, en 
als je wilt scoren op een veiling heb je niet 
altijd de tijd om alles door te nemen. Maar 
instemmen met algemene voorwaar
den die je niet kent, kan achteraf soms 
tot behoorlijk vervelende situaties leiden. 
Het is in ieder geval goed om te weten 
dat de wetgever voor koop op veilingsites 
regels heeft vastgesteld. De veilingsites 
moeten zich daaraan houden. Het zijn 
vrijwel altijd dezelfde regels als voor koop 
bij internetwinkels, maar let op: er zijn ook 
 uitzonderingen.

Hoe luiden de wettelijke regels voor 
online aankoop?
Het is handig om eerst in het kort de rech
ten uit te leggen die je als consument hebt 
als je iets online koopt bij een bedrijf. Aller
eerst heb je veertien dagen bedenktijd, 
behalve op reizen, maatwerkproducten,  
bederfelijke waar en tijdsgebonden produc
ten. Hiervoor geldt geen bedenktijd. Ben 
je niet tevreden over jouw aankoop, dan 
kun je die binnen veertien dagen (de 
bedenktijd) na ontvangst terugsturen.  
De retourkosten zijn voor de koper als de 
verkoper dat bij de bestelling duidelijk heeft 
gemaakt. Heeft hij er je niet op gewezen? 

Steeds meer mensen kopen en verkopen spullen via veilingsites 

als Catawiki. Dat is leuk, spannend en kan heel voordelig zijn. 

Maar wat veel mensen zich niet realiseren, is dat deelnemers 

aan online veilingen te maken krijgen met regels en plichten 

die soms net even anders zijn dan bij Marktplaats of internet-

winkels. Tijd voor wat antwoorden op veelgestelde vragen.

hoe zit het
met je rechten?

Dan zijn de retourkosten voor de verkoper; 
daarnaast moet hij de aankoopkosten en 
aanvankelijke verzendkosten terugbetalen. 
Als consument ben je niet verplicht om bij 
het terugsturen een reden te vermelden.

Wanneer is er een verschil met 
 aankoop bij een online veilingsite?
Deze regels van consumentenbescherming 
gelden niet als de aanbieder op de veiling 
een particulier is, of als de aankoop uit een 
failliet bedrijf komt en door een curator wordt 
aangeboden. Wordt de veiling tegelijkertijd 
zowel online als in een veilinghuis gehou
den, dan gelden de regels van een normale 

veilingkoop. De hoogste bieder zit in beide 
voorbeelden vast aan zijn bod en kan niet 
meer van de koop af. Of te wel: koop is 
koop!

Zijn de algemene voorwaarden van 
 veilingsites altijd in  overeenstemming 
met de wet?
Nee. De regels lijken heel eenvoudig, maar 
een onderzoek van DAS uit december 2015 
laat zien dat lang niet alle veilingsites de wet
telijke regels goed toepassen. Zo zijn er sites 
die stellen dat je pas een beroep op herroe
pingsrecht (bedenktijd) kunt doen, nadat je 
de aankoop hebt betaald en in ontvangst 

hebt genomen. Dat is niet juist. Bedenk je 
nadat jouw bod is geaccepteerd dat je het 
gekochte toch niet wilt hebben, dan kan je 
de veilingsite direct laten weten dat je van 
de koop afziet. Vaak heeft de veilingsite 
een mailadres waar je moet melden dat je 
gebruik maakt van je herroepingsrecht. Als 
je de rekening al betaald hebt, dan heb je 
ook veilingkosten betaald. Maak je gebruik 
van het herroepingsrecht, dan heb je ook 
recht op terugbetaling van de veilingkosten. 

Meer weten?
www.das.nl

Tips:
• Lees  altijd de veilingvoorwaarden.  
•  Bij een faillissementsveiling heb je  

geen herroepingsrecht: koop is 
dus ook echt koop.

•  Veilingsites brengen  kosten in 
 rekening. Let goed op wat er 
 berekend wordt. Ook kan de 
 biedprijs verhoogd worden met 
omzetbelasting. Dit moet in de 
algemene voorwaarden staan.

•  De veilingkosten verschillen per 
 veilingsite. 



simone van der Vlugt

‘ Ik hou van  
onderhuidse 
spanning’

Een interview in een luchtige 

setting dat in niets lijkt op het 

standaard vraaggesprek. 

Ja, daar voelde schrijfster 

 Simone van der Vlugt (49) 

wel wat voor. Samen met 

topkok José Polonio bereidt 

ze een heerlijke driegan-

genlunch. Al roerend in de 

paella vertelt ze over haar 

nieuwe historische roman 

Nachtblauw en geeft ze 

een kijkje in de schrijvers-

keuken. 

We ontmoeten Simone van der Vlugt 
op een voorjaarsdag in de aangename 
buiten keuken van Nh1816, waar chef 
José Polonio al druk bezig is met de mise 
en place. ‘Wat een mooie naam, daar kun 
je mee aankomen als kok’, zegt ze vrolijk. 
Als de chefkok haar even later een twin
tig jaar oude, stroperige balsamicoazijn 
laat proeven, zegt hij: ‘De smaak is intens 
en zoet. Net als bij wijn: als je de fles 
lang bewaart, wordt het op een gegeven  
moment port. Ik heb ooit een port gedron
ken uit 1657, verrukkelijk.’ ‘Kijk, daar 
word ik nou enthousiast van als schrijfster 
van historische romans!’

culinaire tradities
Koken is niet de favoriete hobby van Van 
der Vlugt. ‘Ik heb er te weinig tijd voor’, 
bekent de schrijfster van bestsellers als 
De Reünie, Blauw Water en Op Klaarlichte 
Dag. ‘Het heeft er ook mee te maken dat 
ik na een dag schrijven behoefte heb aan 
frisse lucht. Uit eten gaan, daar ben ik 

dan weer gek op.’ Samen met haar man, 
fotograaf Wim van der Vlugt, maakte ze 
twee reisboeken: Fado e Festa, over de 
keuken en cultuur van Portugal, en Friet 
& Folklore, een eerbetoon aan Vlaamse 
feesten en gebruiken. ‘Gewapend met 
pen en fototoestel maakten we diverse 
rondreizen. Van de gerechten die we 
bestelden schoten we sfeerfoto’s. Soms 
verbouwden we het hele terras, of namen 
de borden mee het strand op. De sponta
niteit van onze werkwijze zie je terug in het 
eindresultaat.’ 
Sinds twee dagen is de schrijfster vege
tariër. ‘Het is nog heel pril. Maar ik at 
daarvoor al enkel biologisch vlees. Na de 
zoveelste reportage over dierenleed ging 
het roer om.’

Opstaan en schrijven
Van der Vlugt strooit peper over de gekon
fijte tomaten en vertelt over haar efficiënte 
werkwijze. ‘Als ik middenin het schrijfpro
ces zit, word ik meestal vroeg wakker, 

dan borrelen er gelijk ideeën op. Ik laat 
de hond uit, maak koffie en ga direct aan 
de slag. Het huishouden interesseert me 
op dat moment niet. Vaak kan ik niet eens 
meer het geduld opbrengen om mijn ont
bijtbordje naar de keuken te brengen, zo 
graag wil ik de scène die in mijn hoofd zit 
op papier zetten. Meestal ben ik na twee 
uur wel ‘leeg geschreven’. Dan is het 
mooi geweest. ’s Middags besteed ik tijd 
aan het doen van research voor het ver
volg van het verhaal, zodat ik de volgende 
dag weer door kan met schrijven.’ Sinds 
drie jaar is de woonkamer haar werkplek. 
Wegens RSIklachten kan ze geen uren 
meer achter de computer doorbrengen. 

‘Daarom schrijf ik nu op mijn iPad, vanuit 
een kantelstoel waarbij je in een ‘banaan
houding’ zit. Een verademing om weer 
pijnvrij te kunnen werken.’

kunst van het doseren
Bij thrillers is het belangrijk om schema
tisch te werk gaan. ‘Je creëert een span
ningsboog en moet dus goed in de gaten 
houden wie wat weet, zowel de persona
ges als de lezer. Spanning, net als seks, 
moet je doseren. Het moet functioneel zijn 
en het verhaal vooruit helpen. Vaak werkt 
een onderhuidse spanning het beste.’ 
Op een rotan bijzettafeltje naast haar 
schrijfstoel ligt alle documentatie. Zeker 

‘ koken? ik heb er te 
weinig tijd voor. Uit 
eten gaan, daar ben  
ik dan weer gek op’
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»



34

bij historische romans zit ze veel met haar 
neus in de boeken. Ook voor haar nieuw
ste boek Nachtblauw heeft ze tussen de 
regels door veel onderzoek verwerkt. ‘Ik 
laat de hoofdpersoon Catrijn bijvoorbeeld 
met de trekschuit reizen. Tot in detail wilde 
ik weten welke route die schepen afleg
den van Alkmaar naar Delft, hoe lang ze 
erover deden en waar ze aanlegden. Zo 
ben je drie dagen zoet met enkele zinnen. 
Toch maken die details het verschil. Ze 
kleuren het tijdsbeeld.’ 

delfts blauw
Nachtblauw gaat over Catrijn uit het dorpje 
De Rijp, die na de dood van haar man in 
Delft terecht komt. Hier kan ze haar schil
dertalent benutten voor het beschilderen 
van Delfts blauw porselein. Haar uitgever 
kwam met het idee voor het boek, vertelt 
ze. ‘Er is vanuit het buitenland veel belang
stelling voor romans over de ontstaans
geschiedenis van Delfts blauw, maar die 
zijn er niet. Een boek is natuurlijk geen 
broodje dat je zomaar bestelt. Maar ik ben 
erover gaan nadenken en na  verloop van 
tijd kreeg het verhaal vorm.’ 
In juli verschijnt ook een Engelstalige 

 uitgave, Midnight Blue. ‘Meestal ben je 
daarbij afhankelijk van buitenlandse uit
gevers die je boek aankopen. Dat heeft 
mijn uitgeverij in dit geval niet afgewacht. 
Ze hebben het boek zelf laten vertalen en 
voorzien van een mooie omslag met Delfts 
blauwe tegeltjes, zodat het in museumshops 
en in het  buitenland kan worden verkocht.’

in het spoor van catrijn 
Simone van der Vlugt gebruikt in haar 
boeken graag bestaande locaties, bij
voorbeeld in haar eigen woonplaats. ‘Als 
Catrijn naar Alkmaar gaat om werk te 
zoeken, heeft ze vrienden die daar een 
herberg drijven: De 13 Balcken. Die zit 
er al sinds de zeventiende eeuw en is nu 
een bistro. Ik weet dat mijn lezers dat een 
leuke extra vinden. Onlangs zat ik hier op 
het terras bij Het Gulden Vlies, toen er 
twee meisjes op me afstapten. Ze bleken 
uit Groningen te komen en maakten een 
wandeling in het spoor van rechercheur 
Lois Elzinga, het hoofdpersonage uit mijn 
thrillerreeks. Ze besloten hier te gaan 
 lunchen en hoorden aan de bar dat ik er 
was. Verlegen vroegen ze of ik het boek, 
dat ze bij zich hadden, wilde signeren.’ 

‘ spanning moet je 
 doseren, net als seks. 
het moet functioneel 
zijn en het verhaal 
 vooruit helpen’

Nachtblauw, het nieuwe boek  
van Simone van der Vlugt

recepten kunt

u terugvinden op 

www.zest-magazine.nl

5x luxe gadgets die je 
moet hebben. kies maar! 

Vers van de tap
Deze fotogenieke GrowlerWerks uKeg tap uit 
het Amerikaanse bierwalhalla Portland houdt niet 
 alleen je zelfgebrouwen biertjes op temperatuur, 
maar zorgt er tevens voor dat het koolzuurgehalte 
op peil blijft. Ook handig voor onderweg. € 200,
www.growlerwerks.com 

Pronkstuk op je hoofd
In stijl muziek luisteren, dat is wat je 
doet met deze witte draadloze kop
telefoon. Uitgerust met bluetooth, 
zodat je vanaf je telefoon of tablet 
vliegensvlug muziek kunt streamen, 
bijvoorbeeld van Spotify. De kop
telefoon is voorzien van mooie bruine 
hoofdkussens. In combinatie met de 
witte look is dit een pracht van een 
pronkstuk voor op je hoofd. Ook 
 verkrijgbaar in zwart. € 129, 
www.coolblue.nl

Be a Barista
Italiaans design in huis én heerlijke 
espresso: twee vliegen in één klap! 
Bugatti Diva espressomachine. 
€ 599, www.casabugatti.nl

scheuren en vouwen
Een beetje moderne zaken

man verplaatst zich per 
fiets of elektrische  scooter 

door de stad, en als het 
weer even tegenzit met het 

openbaar vervoer. Dan is 
deze URBE Black Label 
ideaal. Dit is namelijk een 
elektrische vouwscooter: 

milieuvriendelijk en je kunt 
er letterlijk en figuurlijk alle 
kanten mee op. € 1.490,

www.amazon.com

 Tech
voor hem

allebei blij 
De meeste mannen kijken bij de inrich
ting van het huis naar optimale beste
ding van de leefruimte, de meeste vrou
wen hechten waarde aan een gezellige 
sfeer. The Bike Shelf is wat dat betreft 
Zwitserland: de man is zijn fiets kwijt 
(praktisch!), de vrouw zet er wat gezel
ligs op (prachtig!). € 615, 
www.theknifeandsaw.com 
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Marije Smit Joop SmeetsBijzondere overnachtingen

Mogelijkheden voor een 

bijzondere overnachting 

zijn er genoeg in Nederland. 

Boomhut, groentehuisje, 

hotelcube, hijskraan,  alles 

kan! Dit keer checkt Zest in 

in een vliegtuig suite van 

Fitland Hotel Mill. 

in de wolken
De Cockpit Suite is comfortabel en heeft 
tegelijk iets heel authentieks. De originele 
details van het marinevliegtuig, een Bre
guet Atlantic 1150, zijn op sommige plek
ken nog altijd zichtbaar. Ook in de Staart 
Suite, waar een vliegtuigkeukenblok te 
vinden is en diverse zitjes lonken. De 
ruimte met jacuzzi en tweepersoonsbed 
bevindt zich achter een boog met vlieg
tuigaccessoires. Alles ademt luxe, maar je 
blijft je er ook voortdurend van bewust dat 
je in een vliegtuig bent. 
Deze Breguet Atlantic 1150 werd ooit ont
worpen voor de Franse, Duitse, Italiaanse 
en Nederlandse marine om patrouille taken 
te verrichten. Het toestel kenmerkt zich 
door zijn dubbele romp – vandaar dus dat 
wij ‘beneden’ kunnen slapen. In de cock
pit is via een glazen luik nog iets te zien 
van de apparatuur waarmee vanaf eind 
jaren zestig onderzeeërs werden opge
spoord. In 2008 is dit vliegtuig gekocht 
door CEO Maarten van Kempen van de 
Fitland Groep, om er twee hemelse suites 
in te laten bouwen. 

Vanuit de auto zien we het vliegtuig al 
zweven. Of, nou ja, staan: het voormalig 
Duitse marinevliegtuig is ingenieus op een 
acht meter hoge constructie ‘geparkeerd’. 
Op de achtergrond ligt de Wellnessboot 
aangemeerd. Een receptiemedewerkster 
van Fitland Hotel Mill begroet ons met 
een gezellig welkomstkoffertje en bestijgt 
vervolgens met ons de wenteltrap. Via de 
rescue door betreden we het vliegtuig, 
onze slaapplek voor vannacht. 

Welkom aan boord
Het benauwde gevoel dat je normaal hebt 
voor een vlucht, ga je niet snel krijgen in 
deze luxe privéjet met twee moderne sui
tes. De bemanning heet ons van harte 

welkom aan boord bij Vliegtuig Suites 
Fitland Hotel Mill, en na een korte uit
leg worden we getrakteerd op een flesje 
champagne. Nippend aan de bubbels zit
ten we in onze Cockpit Suite, waar we 
nieuwsgierig het dashboard onderzoeken 
met alle knopjes en hendels. We mogen 
dan in hogere sferen zijn, maar wind of 
regen zorgt hier nauwelijks voor turbu
lentie. Onder de knoppen, twee treetjes 
naar beneden, is ons bed gespreid. Via de 
doorschijnende koepelpunt van het vlieg
tuig zien we onder ons de midgetgolfbaan 
en de Wellnessboot. Dat wordt nog lastig 
kiezen straks: gaan we hier aan boord in 
de jacuzzi liggen, of gaan we toch voor het 
uitgebreide saunacomplex op de boot?

Droomvlucht 
in Mill

review van Joost-Jan van  
der nat mede-eigenaar van  
Van der nat in rijswijk 

‘De locatie van het vliegtuig, hoog op 
een standaard midden op de midgetgolf
baan, ziet er al leuk uit. Na het inchecken 
worden we tot in onze suite begeleid en 
krijgen we de nodige instructies voor ons 
verblijf. Het toestel overtreft aan de bin
nenkant al onze verwachtingen; er is volop 
privacy, genoeg comfort – een badkamer 
met jacuzzi en badjassen bijvoorbeeld – en 
meer ruimte dan je van buiten zou denken. 
Met de authentieke details, het uitzicht 
en de subtiele bewegingen van het toe
stel waan je je echt vliegend in de lucht. 
Het bed ligt verrassend comfortabel; we 
hebben prima geslapen. En de cham
pagne bij het goed verzorgde ontbijtbuffet 
maakt het geheel af. Met alle faciliteiten 
in en rond het hotel kwamen we eigen
lijk tijd tekort. De exclusieve behandeling 
door het hotel personeel, zowel bij het 
inchecken als bij het ontbijt, en de hoge 
funfactor van de suite op zich, maken het 
vliegtuig tot een originele en geslaagde 
hotel overnachtingplek.’

Speciale lezersactie 
Maak kans op een GRATIS overnachting in  
Vliegtuig Suites Fitland Hotel Mill! Kijk op  
www.zest-magazine.nl voor de voorwaarden 

like nh1816  
op facebook

Op 1 juli worden de winnaars  
bekend gemaakt

saunatuin
In de namiddag hebben wij weer even 
vaste grond onder de voeten, maar niet 
voor lang. We gaan namelijk aan boord van 
de vier verdiepingen tellende Wellness
boot, waar we de kruidentempel, sauna’s, 
buitenzwembad en de saunatuin uitpro
beren. Daarna gaat de droomreis verder 
langs restaurant Des Werelds, waar we 
eindeloos genieten van de onbeperkte à 
la carte gerechtjes. Als we ons na deze 
smakelijke, gezellige en leuke culinaire 
trip weer richting de gate begeven, wenst 
het personeel ons een goede vlucht toe. 
Grappig om te ervaren hoe iedereen hier 
helemaal in de sfeer van het vliegen blijft. 

dromenland
Niet veel later landen we in het zachte 
bed van de Cockpit Suite, met als eind
bestemming Dromenland. Kunnen we 
morgen thuis toch maar mooi zeggen dat 
we dit keer wél goed hebben geslapen in 
een vliegtuig. En dat we ook nog in een 
echte vliegtuigjacuzzi hebben gelegen. 
Luxe ten top! 
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Aan het woord Sandra Bos Diane Kuiken

‘ De leukste  
hondenbaan 
die er is’ KNGF Geleidehonden is de laatste jaren een kenniscentrum 

geworden waar veel meer gebeurt dan alleen maar het 

opleiden van blindengeleidehonden. Zo zijn er nu ook 

opleidingstrajecten voor buddyhonden, assistentiehonden 

en medische detectiehonden. Directeur Ellen Greve: 

‘Ik heb een hondenbaan, maar het is wel de leukste 

hondenbaan die er is.’ 

‘Het is amper voor te stellen als je die 
vrolijk kwispelende viervoeters ziet, maar 
er gaan veel emoties om in dit bedrijf’, 
zegt Ellen Greve. ‘Veel van onze cliënten 
zijn blind of heel slechtziend, of ze zitten 
in een rolstoel. Vaak hebben ze een pro
gressief ziektebeeld. De honden maken 
hen echt gelukkig. De cliënten willen  
graag onafhankelijk zijn, zelfstandig mee  
doen in de samenleving. Dankzij de 
hond kunnen ze dat ook.’ 

Opleiding
Als een hond veertien maanden is, 
begint hij aan zijn opleiding. Instructeur 
Eline van Oosterom heeft vier tot vijf 
viervoeters in training voor blindengelei
dehond. ‘We trainen hen aan de hand 
van voerbeloningen. Zo leren we ze bij
voorbeeld aan dat ze bij een stoeprand 
moeten inhouden en hoe ze obstakels 
op straat moeten ontwijken.’
Na de opleiding wordt de hond gekop
peld aan een cliënt. Hierna begint de 
instructiefase, die intern bij KNGF 

gebeurt en twee weken duurt. Van Oos
terom: ‘In deze periode leer ik de hond 
en zijn blinde baas in allerlei situaties 
optimaal met elkaar werken, tot in hartje 
Amsterdam. Als ze dat samen aankun
nen, verplaatst de instructie zich naar 
de thuisomgeving van de cliënt.’ Gedu
rende zijn werkende leven blijft KNGF  
Geleidehonden nauw betrokken bij de 
hond. Rond het negende levensjaar 
gaat hij met pen sioen en geniet hij als 
normale huishond van zijn welverdiende 
rust; bij de blinde baas of een zorgvuldig 
geselecteerd adoptiegezin.

nieuwe wegen
Tachtig jaar lang heeft KNGF Geleide
honden zich puur toegelegd op het trai
nen van blindengeleidehonden. Sinds 
twee jaar bestaat de KNGF Campus, 
een kenniscentrum waar wordt onder
zocht hoe honden breder inzetbaar 
zijn in de zorg en op medisch gebied.  
Ellen Greve is enthousiast over de KNGF 
Campus: ‘Hier worden medische detec

tiehonden opgeleid om darm kanker in 
een vroeg stadium op te sporen. Dat 
doen zij op basis van geur. Het is nog 
maar een pilot, maar onze honden laten 
nu al verbluffende resultaten zien. We 
hebben dan ook hoge verwachtingen 
van dit project.’ 

Ook de eerste resultaten met buddy
honden zijn veelbelovend. ‘Die worden 
ingezet om (oud)geüniformeerden met 
een posttraumatische stressstoornis  
te ondersteunen. We hebben er nu al 
23 opgeleid. We merken dat de vraag 
naar deze honden heel groot is. En het 
is actueler dan ooit. Kijk maar naar de 
recente aanslagen in Parijs en Brussel; 
dat zijn voor betrokken militairen en poli
tieagenten ingrijpende gebeurtenissen.’

Baasgericht
Instructeur Rijk van Kooij begeleidt 
cliën ten die een buddyhond krijgen. 
‘Hier is de band met de baas van cru
ciaal belang. De honden moeten stabiel 

‘  de honden maken  
onze cliënten gelukkig.  
Ze willen graag meedoen 
in de samenleving en  
dankzij de hond kunnen  
ze dat ook’ 

»

directeur ellen Greve 
knGF Geleidehonden 
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Rijk van Kooij heeft al bijzondere dingen 
meegemaakt sinds hij met buddyhonden 
werkt. ‘Zo haalde een hond zijn baas 
uit een psychose door zeer nadrukkelijk 
fysiek contact te maken met zijn baas. 
Een andere hond merkte dat één van 
de kinderen in het gezin een nachtmer
rie kreeg. Hij wekte toen niet het kind, 
maar de moeder die voor het kind zorgt.’

nog lang niet klaar
Ellen Greve werkt nu twaalf jaar als 
direc teur van KNGF Geleidehonden en  
was vorig jaar de grootste stijger in de 
lijst van invloedrijkste personen in de 
Nederlandse filantropie. ‘Onze core 
business is nog steeds het opleiden van 
blindengeleidehonden. Maar het is ook 
heel mooi dat we de ruimte en de vrij
heid hebben om te pionieren, zoals met 
de medische detectiehonden en buddy
honden. Je moet altijd kritisch naar 
jezelf blijven kijken en je afvragen of je 
nog van waarde bent voor de organisa
tie. Ik ben hier nog lang niet klaar. Ik kan 
me geen leven zonder KNGF Geleide
honden voorstellen.’ 

en zeer baasgericht zijn.’ In dat baas
gerichte zit het vermogen van de hond 
om een cliënt bijvoorbeeld uit een her
beleving te halen. Rijk van Kooij: ‘Elke 
hond reageert van nature als zijn baas 
zich anders gedraagt, bijvoorbeeld als 
hij zenuwachtig is. Sommige situaties 
simuleren we eerst, maar voor andere 
hulp moet de hond z’n baas goed 
genoeg kennen om afwijkend gedrag te 
herkennen. Het wakker maken tijdens 
een nachtmerrie leren we aan nadat de 
hond al een week of vier bij zijn baas is.’

nh1816 steunt knGF Geleidehonden
Het opleiden van blindengeleidehonden, assistentiehonden, autismegeleide
honden, medische detectiehonden en buddyhonden kost veel geld. De 
Stichting Goede Doelen Nh1816 schenkt KNGF Geleidehonden sinds 
2011 jaarlijks een bijdrage voor specifieke projecten. In eerdere jaren heb
ben meerdere gezinnen dankzij deze bijdragen een autismegeleidehond 
gekregen en zijn er assistentiehonden opgeleid die hun baas met een licha
melijke functiebeperking helpen in het dagelijks leven.

help mee!
Het fokken, verzorgen en opleiden van geleidehonden kost veel geld. 
KNGF Geleidehonden begeleidt daarnaast ook de gehandicapte baas bij 
het werken met de geleidehond. Het doel: meer zelfstandigheid en bewe
gingsvrijheid. Wij kunnen dit werk doen mede dankzij de gulle steun van 
donateurs. Helpt u ook mee? Meer informatie op  www.geleidehond.nl

instructeur eline van oosterom  
traint met de bijna afgestudeerde 
carly (2 jaar)

‘Als stichting 

gelieerd aan  

de coöperatieve particuliere 

 verzekeraar nh1816 hebben  

wij uit maatschappelijke betrok-

kenheid al veel mooie projecten 

mogelijk gemaakt. het opleiden 

van deze bijzondere honden 

kost veel geld. dankzij de bij-

dragen van onze stichting zijn 

de afgelopen jaren meerdere 

gezinnen geholpen met bijvoor-

beeld een autismegeleidehond.’

hubert Voskuijl, secretaris 
stichting Goede doelen  
nh1816

 Tech
voor haar

5x luxe gadgets die je 
moet hebben. kies maar! 

stijlvol type 
Geen steek veranderd, deze 
Underwood F schrijfmachine  
uit 1930, maar hij is wel dege
lijk in een nieuw jasje gestoken. 
Kijk, maar goed: het is een  
luxe USBtoetsenbord! Met  
dit apparaat aangesloten op  
je Windowspc, Mac of iPad  
tik je jouw emails, ver
slagen, artikelen en 
liefdesbrieven in stijl. 
€ 790,  
www.fancy.com

Oren van goud 
Met deze headphones van goud en brons, 
bezet met Swarovskikristallen en faux
parels, luister je met recht muziek op 
stand. Je moet er even voor in de bui
del tasten, maar de Bronze Embroide
red Nappa Leather is one of a kind. Op 
Frends vind je trouwens ook coole hoofd
telefoons voor meer schappelijke prijzen. 
€ 4.995,  www.eu.wearefrends.com 

Doe maar een roseetje 
De 12inch MacBook is het dunste en 
meest compacte notebook dat Apple tot nu 
toe maakte. Echt elk onderdeel is lichter 
en dunner (hoezee, geen gesjouw meer) 
en de verbeterde batterij gaat zo’n 11 uur 
mee. Deze MacBook met retinadisplay is 
beschikbaar in zilver, goud, spacegrijs en 
de nieuwste optie: roségoud (fan!). Vanaf 
€1.499, www.apple.com

Weet wat je eet
Handig voor iedere vrouw die een 
#bikinibody wil kweken. Dit kleine 
apparaat van Diet Sensor meet 
hoeveel calorieën er nou écht in je 
voeding zitten. Absolute musthave!
 € 230, www.dietsensor.com 

Armband 3.0
Modemusthave. De gouden Notification 
Bracelet van Rebecca Minkoff maakt via 
bluetooth verbinding met je iPhone en trilt 
als je gebeld of gesms’t/geappt wordt. 
Handig: zo hoef je niet de hele tijd je tele
foon te checken tijdens een vergadering of 
een date... € 80, 
www.rebeccaminkoff.com  
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Eigenlijk wilde Hans de 

Waard profvoetballer 

worden. Toen dat er niet 

in zat, rolde hij na de 

middelbare school als 

‘schadecorrespondent’ 

in het verzekeringsvak. 

Inmiddels is Hans alweer 

achttien jaar manager van 

Nh1816’s schadeafdeling. 

‘Het is fantastisch om te 

zorgen dat klanten goed 

en snel geholpen worden.’

‘gaat er onverhoopt iets 
 mis, dan wordt het snel
 en goed opgelost’

Hans de Waard en zijn collega’s bij de 
accep tatie en schadeafdeling van Nh1816 
hebben vaak niet direct contact met verze
kerden. Heeft iemand schade, bijvoorbeeld 
aan de auto? Dan belt diegene zijn assu
rantiekantoor. ‘Daar maken ze een dossier 
aan in ons digitale portaal en wijzen ze de 
verzekerde op een samenwerkend schade
herstelbedrijf’, legt Hans uit. ‘We hebben 
hiervoor goede afspraken met bedrijven 
door het hele land waarvan we weten dat 
ze kwaliteit leveren, in reparatie én dienst
verlening.’

in de watten gelegd 
Terwijl de auto naar de garage gaat en 
met herstel wordt begonnen, stelt een 
expertisebureau een schaderapport op. 
Dit gebeurt aan de hand van een door de 
garage ontvangen schadecalculatie. Dat 
rapport komt terecht bij de schadeafdeling 
van Hans. ‘Na ontvangst van de herstel
nota van de garage wordt de schade aan 
het herstelbedrijf betaald. Is de schade 

Aanpoten 
Hans draait al een hele tijd mee en heeft 
veel zien veranderen in de verzekerings
branche. ‘Vroeger ging er nog wel eens 
een schemerlamp om, maar die meldin
gen krijgen we bijna niet meer. Het zijn 
nu vooral tablets, laptops en smartphones 
die kapot vallen.’ De schadeexpert van 
Nh1816 merkt ook op dat er steeds vaker  
hevige stormen over het land trekken, 
met alle gevolgen van dien. ‘Op zo’n dag 
komen er veel schademeldingen binnen en 
is het flink aanpoten. Want we willen alle 
claims het liefst dezelfde dag verwerken. 
Soms waait een heel dak van een huis. En 
het is wel eens gebeurd dat een klant twee 
auto’s en een caravan buiten had staan, 
toen er een flinke hagelbui overtrok. Het 
gevolg: 25.000 euro aan schade.’ 

schadelast beheersbaar 
Nh1816 keert soms flinke bedragen uit. 
Bijvoorbeeld als door brand een woning 
volledig in de as is gelegd. ‘Wij trachten 
de schadelast beheersbaar te houden 

r u b r i e k t e k s t f o t o g r a f i e

Nynke Poortinga Ed van der PolNh1816

hans de Waard, manager schadeafdeling nh1816

door het maken van goede afspraken, met 
bijvoorbeeld lokale geselecteerde scha
deherstelbedrijven. Zij leveren kwalitatief 
hoogwaardig werk en gaat er onverhoopt 
iets mis (het blijft mensenwerk), dan wordt 
het snel en goed opgelost. Zo kunnen 
we de herstelkosten betaalbaar houden. 
En hoeven we minder snel de premie te 
 verhogen.’ 

Betrokken 
Hans de Waard denkt soms met weemoed 
terug aan de dagen dat hij profvoetballer 
wilde worden, maar hij houdt van zijn werk. 
‘Nh1816 is een fijne club waarbij de col
lega’s nog van elkaar weten wie wat doet 
en waar verantwoordelijk voor is. Ook de 
directie weet precies wie er rondloopt en 
wat iedereen doet. Dat is bijzonder voor 
een groot bedrijf. Ik vind het fantastisch om 
leiding te geven aan een team van men
sen en te zorgen dat er optimaal wordt  
gepresteerd zodat onze klanten goed en snel  
geholpen kunnen worden.’ 

schAde? nh1816 
GeeFT Tips!
•  Wees volledig: vertel alles over de 

schade wat belangrijk kan zijn. Zo 
voorkomt u onnodig lange behande-
ling van uw claim. 

•  Meld schade direct: de adviseur bij 
uw assurantiekantoor helpt u verder 
maar kan ook helpen de schade te 
beperken; dit is belangrijk bij bijvoor-
beeld roet- of rookschade.

•  Maak foto’s: is uw flatscreen gesto-
len? Stuur een foto waarop hij nog 
in uw woonkamer staat. Schade 
aan uw keuken? Als u dat vastlegt, 
kan er later geen misverstand over 
bestaan.

•  Voorkomen is beter... dan genezen 
inderdaad. Dus gaat u op vakantie 
naar Zuid-Frankrijk? Rijd eerst langs 
de garage voor een check. Daarmee 
verkleint u de kans op pech onder-
weg. En laat nooit spullen op de  
achterbank liggen. 

schAdeAFdelinG 
nh1816 in ciJFers
•  Er werken 40 medewerkers op  

de schadeafdeling van nh1816
•  De afdeling behandelde in 2015  

ruim 130.000 schadedossiers
•  De meeste meldingen betreffen  

schade aan tablets, smartphones  
en laptops

aan de auto veroorzaakt door een derde, 
dan verhalen we de kosten op de verzeke
raar van deze tegenpartij.’ Als gedupeerde 
merk je daar weinig van, zegt Hans. ‘Het 
schadeherstelbedrijf regelt vervangend ver
voer, en als je je auto weer haalt, is hij om 
door een ringetje te halen: gewassen en 
uitgezogen. Soms vind je zelfs een bosje 
bloemen op de achterbank. Zo word je een 
beetje in de watten gelegd.’
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Jeroen Broekmans | Jaguar: Artis, Edwin Butter

Artis, de oudste dierentuin van Nederland, krijgt er een  
paar bijzondere bewoners bij: twee jaguars. Stichting 
Goede Doelen Nh1816 ondersteunt de realisatie van 
het nieuwe verblijf voor deze machtige roofdieren: een 
imposante leefruimte voor de jaguars met rotsformaties, 
waterpartijen en eeuwenoude olijfbomen. 

opent
spectaculaire 
leefruimte 
voor jaguars

Het Amsterdamse Artis heeft sinds de opening in 1838 altijd vooraan gestaan als het gaat 
om vernieuwing. De eerste telefoon stond in Artis, de eerste paardentram stopte er en de 
eerste olifanten in Nederland waren hier te zien. Als dierentuin midden in de stad vormt 
Artis de schakel tussen natuur en cultuur. En het heeft ook een educatieve en een sociale 
taak. Het is een plek waar je als stedeling de natuur kunt ervaren. Een plek van samenzijn 
voor jong en oud, waar je aangenaam kunt ronddwalen. 
Onder leiding van directeur Haig Balian ondergaat Artis momenteel een grootschalige ver
nieuwing. ‘Het erfgoed was aan restauratie toe. Dat hebben we aangegrepen door ook de 
parkstructuur terug te brengen en bomen en planten weer een grote rol te laten spelen’, 
vertelt hij. ‘Een grotere educatieve rol spelen is een ander onderdeel van ons masterplan. 
Met Micropia bijvoorbeeld, het enige microbenmuseum ter wereld, dat onlangs is bekroond 
tot meest innovatieve en baanbrekende museum van Europa. Daarmee doen we de vol
ledige naam van ons instituut, Natura Artis Magistra, eer aan: de natuur als leermeesteres 
van kunst en wetenschap.’ 

Minder dieren, meer beleving
In de jaren zestig was Artis de die
rentuin met de meeste diersoorten ter 
wereld: zestienhonderd. Bijna ieder dier 
uit de encyclopedie was er te vinden. 
‘Tegenwoordig zijn de opvattingen over 
het houden van dieren drastisch ver
anderd’, vertelt János Szánthó, hoofd

curator dier en plant bij Artis. ‘Giraf
fen zijn bijvoorbeeld kuddedieren: het 
sociale contact is belangrijk voor de 
dynamiek van de groep. Het houden 
van maar twee giraffen is dus niet lan
ger een optie meer.’ Zodoende vindt 
er een verschuiving plaats: van een 
‘postzegelverzameling’ met alle ver
schillende soorten naar een park met 
minder dieren en meer beleving. Geen 
grote apen meer in het apenhuis, maar 
juist de kleinste ter wereld, die je heel 
dicht kunt benaderen. De roofdierenga
lerij is afgebroken, die was niet meer 
van deze tijd. Artis heeft nu gekozen 
voor twee soorten katachtigen: leeu
wen, die als groepsdieren voorkomen 
in Afrika, en de nieuwste aanwinsten, 
twee jaguars, die normaal solitair leven 
in ZuidAmerika. De twee zijn gemak
kelijk uit elkaar te houden: het mannetje 
is volledig zwart, het vrouwtje heeft een 
gevlekte vacht. ‘Katten spreken aan’, 
weet Balian. ‘We hadden ook voor tij
gers kunnen kiezen, maar die lopen in 
dierentuinen vaak dezelfde rondjes. Dat 
stereotype gedrag zie je bij de jaguar 
niet; zijn houding is spannend en actief.’

Overlevingsdrang
Artis is de enige plek in Nederland waar 
jaguars te bewonderen zijn. Het is de 
gevaarlijkste katachtige ter wereld. 
Zwaarder gebouwd dan de luipaard, 

in de jaren zestig had  Artis 
nog de meeste diersoorten 
ter wereld.  ‘Tegenwoordig 
zijn de opvattingen over 
het houden van dieren 
 drastisch veranderd’ »

de vrouwtjesjaguar  
is te herkennen aan  
haar gevlekte vacht,
de mannetjesjaguar 
heeft een zwarte vacht
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versierd met een forsere rozettenteke
ning, en gezegend met een sterke over
levingsdrang. Elementair, zonder tiere
lantijnen. ‘In gevecht met een anaconda 
of krokodil wint de jaguar. Zijn enige vij
and is de mens’, aldus curator Szánthó, 
die zelf een groot litteken heeft overge
houden aan een confrontatie met een 
leeuw. 
In Artis is het leefgebied van de jaguar 
nagebootst. Vorig jaar arriveerden er 
al drie stokoude olijfbomen uit Spaans 
Baskenland, voorzien van brede takken. 
Katachtigen klimmen veel en liggen 
graag hoog. Er zijn ook waterpartijen, 
want in tegenstelling tot leeuwen spe
len en jagen jaguars in het water. De 
muren, die spontaan uit de grond lijken 
te verrijzen, zijn opgebouwd uit 2.500 
blokken natuursteen. Rondom bevin
den zich diverse tunnels die je kunt bin
nenwandelen om de dieren van dichtbij 
te bekijken. Dwars over de muur heen 
loopt een avontuurlijk pad. ‘In Neder
land is alles plat, vandaar dat we enkel 
het savanneperspectief gewend zijn’, legt 
Balian uit. ‘Het is fijn om je blikveld te 
verruimen, daarom werken we graag met 
hoogteverschillen.’
De omstandigheden in het nieuwe ver
blijf zijn zo gecreëerd dat de jaguars in 
paren kunnen leven. Als hier jongen 
uit voortkomen, kan het jaguarvrouw
tje zich met haar kroost afscheiden van 
het mannetje. Dat is van levensbelang 
voor de welpjes, want mannetjesjaguars 
kunnen agressief zijn.

eeuwigheidswaarde
De realisatie van het jaguarverblijf is 
een ambitieus project waar Artis al vijf 

jaar aan werkt. Dat heeft dus de nodige 
hoofdbrekens gekost. De constructie 
krijgt te maken met een enorm krach
tenspel. ‘Er moet sneeuw op kunnen 
vallen, evenals takken. De dieren kun
nen gaan springen of klimmen, dus de 
netten die als dak dienen zijn op maat 
gesneden, zodat ze niet gaan wappe
ren’, somt Balian op. Om alles in kaart 
te brengen werd er, naast twee uitge

werkte maquettes op schaal, ook een 
3Dcomputermodel gemaakt. 
Bouwen in Artis vereist een langeter
mijnvisie. ‘We willen iets neerzetten wat 
eeuwigheidswaarde heeft. Een duur
zaam, tijdloos verblijf met aandacht voor 
gedragsverrijking. Essentieel is dat de 
dieren natuurlijk gedrag kunnen verto
nen.’ Stichting Natura Artis Magistra is 
grotendeels afhankelijk van subsidies en 
schenkingen. Met een gift van 900.000 
euro steunt Stichting Goede Doelen 
Nh1816 actief de ideële doelstellingen, 
zoals de instandhouding van het monu
ment Artis, natuur en milieueducatie, 
internationale fok en herintroductie
programma’s en natuurbehoud. Zonder 
deze steun en die van particulieren zou 
het project stil zijn komen te liggen. 

Fokprogramma
De jaguar is een bedreigde diersoort en 
dierentuinen spelen een belangrijke rol 
als ‘reservebestand’ voor het wild. Zo 
is de wisent (de Europese buffel) begin 
twintigste eeuw voor uitsterven behoed 
dankzij fokprogramma’s waaraan ook 
Artis heeft deelgenomen. Sinds 2013 
steunt Artis een herintroductiepro
ject voor de jaguar in het Argentijnse 
Iberá National Park, waar hij van ori
gine voorkwam. Szánthó: ‘En we willen 
graag fokken. Hiervoor is een interna

‘het is essentieel 
dat de dieren  
hier natuurlijk  

gedrag kunnen 
vertonen’

Curator János Szánthó en directeur Haig Balian 
(rechts) bij de olijfbomen in het jaguarverblijf

Computervisualisatie van het jaguarverblijf in Artis

Het verblijf bestaat uit rotsformaties waartussen de jaguars zich kunnen terugtrekken

Het Jaguar-verblijf in aanbouw: in de loop van 2016 zal het gereed zijn

de eerste vijftig  
bezoekers met een 
nh1816-polispas 
ontvangen een  
Artis de partis- 
knuffel cadeau!
(op=op)

richard Weurding, bestuurs- 
lid stichting Goede doelen 
nh1816

tionaal genetisch programma opgezet 
dat coördineert wanneer er in welke 
dierentuin gefokt mag worden. Zo moet 
je de populatie reguleren, want in die
rentuinen – en tegenwoordig ook in veel 
grote wildparken – is er geen sprake 
van een natuurlijk evenwicht.’  
Wie het jaguarverblijf achter zich laat 
passeert een monumentale villa aan de 
rand van de dierentuin. ‘Kijk, daar woon 
ik’, wijst Haig Balian. Dat is het privilege 
dat je hebt als directeur; je krijgt Artis 
er als voortuin bij. Balian wordt wakker 
met dierengeluiden en laat ’s morgens 
in het park zijn hond Darwin uit. ‘Een 
slim beest, dat naar de hemel kijkt, dol 
is op bergen, uit stand heel hoog kan 
springen en zelden kwispelt. Het is een 
Tibetaan, een oud ras.’ Of de directeur 
zijn werk mee naar huis neemt? ‘Nee. Ik 
ben een maniak met veel energie, maar 
kan ook heel goed loslaten.’ 

‘stichting 

natura Artis 

Magistra is als goed doel voor 

een groot deel afhankelijk van 

subsidies, schenkingen en spon-

soring. Om Artis te behouden 

voor de toekomst is geld nodig. 

door de sponsoring van de 

jaguarleefruimte ondersteunt 

stichting Goede doelen nh1816 

actief de ideële doelstellingen 

van Artis’
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Interview

Marc Lange was eigenlijk nooit zo’n creatieveling, tot hij via 

een vriend op de Vakschool Edelsmeden en Fijne  Techniek 

belandde. Nu, ruim twintig jaar later, behoort hij tot de 

meest innovatieve sieradenontwerpers van Nederland en  

trekt zijn winkel in de binnenstad van Alkmaar klanten  

van ver over de landsgrenzen. 

creatieve brein dwingen het onderste uit 
de kan te halen vind ik misschien wel het 
allerleukste wat er is. Om de jury te ver
rassen, moest ik eerst mezelf verrassen. 
Ik ben weken aan het stoeien, tekenen en 
schetsen geweest, met resultaat.’ 

emotionele binding
Veel mensen hebben een bijzondere band 
met Marcs werk, zo ontdekte de ontwer
per onlangs zelf. Ter gelegenheid van zijn 
twintigjarig jubileum had hij een oproep 

gedaan aan zijn klanten om het verhaal 
achter hun sieraad te delen. De respons 
was overweldigend: hij ontving meer dan 
tweehonderd reacties. Een aantal bijzon
dere verhalen nam hij op in Contrasten, 
een boek over zijn oeuvre. ‘Sieraden wor
den vaak aangeschaft bij een speciale 
gelegenheid, een huwelijk of een pensi
oen. Het gebeurt ook dat iemand een erf
stuk wil verwerken in een nieuw sieraad. 
Ik ga met mensen in gesprek en probeer 
aan de hand van voorbeelden tot een 

Ozephius
De Ozephius is misschien wel Marc Langes meest succesvolle ontwerp. ‘De ring 
is opgebouwd uit vijf lagen van verschillende materialen, wat een frisse, zachte 
kleurencombinatie creëert. De edelstenen zijn ertussen gezet op een manier die ik 
elders nog niet heb gezien. Het is iets wat ik zelf heb ontwikkeld.’ 

‘ik streef naar contrast in mijn werk. een 
glimmende diamant in een gematteerde 
ring, dat knalt eruit’

Ter ere van het 200-jarig jubileum ontwierp 
Marc Lange deze manchetknopen voor 
Nh1816

ontwerp te komen dat past bij iemand. Ik 
doe daarbij altijd mijn best om iets spe
ciaals in mijn werk te leggen. Ik voel me 
 bevoorrecht dat te mogen doen.’ 

sieraadontwerper Marc lange

‘ Ik ben 
begeisterD 
door het vak’

Het is al lang geleden dat edelsmid en 
sieraad ontwerper Marc Lange zijn eer
ste collectie ontwierp; in het huis van zijn 
vader, net buiten Wormerveer. Maar hij is 
nog altijd even begeisterd door het vak 
als destijds. ‘Ik werk graag met goud en 
titanium’, legt hij uit. ‘Die materialen kun 
je niet aan elkaar solderen. Dat fascineert 
me en ik ben altijd op zoek naar innovatieve 
manieren om ze aan elkaar te bevestigen. 
Het is mijn handtekening geworden.’ 
De edelsmid streeft bovendien naar con
trast in zijn werk. ‘Een glimmende diamant 
in een gematteerde ring bijvoorbeeld. Dat 
knalt eruit.’ De liefde voor tegenstellingen 
zie je terug in al zijn collecties: die variëren 
van strakke, minimalistische sieraden tot 
heel extravagante en frivole ontwerpen. 

Onderste uit de kan
Met het sieraad Silhouette Fireworks 
won Marc in 2015 voor de tweede keer 
de Nederlandse Ontwerp Wedstrijd. Hij is 
de enige sieraadontwerper in Nederland 
die de prijs meerdere keren in de wacht 
wist te slepen. ‘We moesten een sieraad 
voor prinses Amalia ontwerpen; een erf
stuk voor de toekomst’, vertelt hij. ‘Mijn 

Winactie 
Download de nieuwe

verzekeringapp 
en maak kans op deze ring 

t.w.v. € 3.850,-
ga naar   

zest-magazine.nl/ring  
voor de voorwaarden

(actie loopt tot  
1 juli 2016)
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Marije Smit Sacha de BoerInterview

sacha de Boer 

Sacha de Boer presenteerde jarenlang het NOS Journaal, 
tot ze besloot haar hart te volgen. Nu is ze fulltime fotograaf en 
daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad. Onlangs 
maakte ze voor een reportage een bijzondere reis naar de 
Noordpool. ‘Het leven is er hard, de elementen zijn de baas 
en jij hebt je maar te schikken.’

In een video op de website Iamsacha.nl maakt Sacha de Boer in feite in één zin helder 
waarom ze in 2013 besloot om het NOS Journaal vaarwel te zeggen en verder te gaan 
in het vak dat haar zo lief is. ‘Het leven van een fotograaf is onzeker, maar juist daardoor 
ook spannend.’ Zij waagde de sprong én met succes. Onlangs maakte ze een magische 
reis naar de Noordpool, waar ze gewapend met haar vertrouwde Nikon D810 het leven 
en stilleven vastlegde in het geïsoleerde dorp Gjoa Haven op het Canadese King William 
Island. Het is een plek waar met enige regelmaat plotseling sneeuwstormen opsteken 
en temperaturen van 30˚C eerder regel dan uitzondering zijn. Ze sprak met nazaten van 
ontdekkingsreiziger Roald Amundsen, en ontmoette jongeren die niets voelen voor het tra
ditionele leven van hun ouders en voorouders, dat bestaat uit jagen en vissen. Liever gaan 
ze werken voor de plaatselijke supermarkt. Op iamsacha.nl vertelt Sacha het verhaal in 
beelden, in Zest doet ze het ook in woorden.

Fotografeerde je al tijdens je werk 
als presentator bij de nOs?
‘Ja, officieel al sinds mijn twintigste. Ik 
ben het dus ook blijven doen tijdens mijn 
werk als journalist bij AT5, RTL5, Veronica 
Nieuwslijn en het NOS Journaal.’

Weet je nog wanneer je jouw eerste 
camera kreeg?
‘Toen ik 7 jaar oud was, een Agfa Clac was 
dat. Ik maakte toen vooral foto’s van die

ren in Artis. Op mijn twintigste kocht ik zelf 
een echte spiegelreflexcamera en foto
grafeerde ik aankomende modellen voor 
castingbureau Moeder Anne, professoren 
van mijn studie Communicatiewetenschap 
voor de studentenbladen van de UvA, en 
verder mensen die graag een portfolio wil
den, zoals beginnende acteurs. Als het mij 
lukt om met een portret van iemand een 
heel verhaal te vertellen, dan denk ik dat 
de foto geslaagd is.’

‘ Als het mij lukt om met 
een portret van iemand 
een verhaal te vertellen, 
dan denk ik dat die foto 
is geslaagd’

‘ Andere werelden vastleggen,   
dat is wat ik wil’

Wat gaf voor jou de doorslag om 
een carrièreswitch te maken?
‘Ik heb 21 jaar in de journalistiek gewerkt 
en 19 jaar als nieuwslezer. Er was niet één 
doorslaggevend moment, maar meerdere 
kleintjes. In ieder geval werd ik erg blij van 
het idee om fulltime te kunnen fotografe
ren, om niet meer in het journaalkeurslijf 
te zitten en om de wereld over te reizen. 
Het leuke van fotograferen is dat het gaat 
om ontmoetingen, met andere culturen, 
andere werelden, andere denkwijzen. Als 
je mensen zó hebt leren kennen zoals ik 
tijdens mijn reis naar de Noordpool, en je 
hebt ze vastgelegd, dan lijkt het of je er 
nieuwe vrienden en familie bij hebt.’ 

Wat deed je besluiten om naar de 
noordpool af te reizen?
‘In 2008 was ik ook al eens in Gjoa 
Haven geweest, en ik merkte dat dit 
afgelegen Inuitdorp op de rand van ver
anderingen stond. Dat fascineerde mij 
zo, dat ik toen al besloot om na een 

aantal jaar terug te gaan. Toen Nikon 
hoorde van mijn reisplannen, wilden ze 
dat graag sponsoren. Voor mij  ideaal, 
want ik werk toch al met veel plezier 
met hun camera’s. Gjoa Haven is een 
geïsoleerde gemeenschap waar je 
alleen per vliegtuigje kan komen. Als 
het tenminste niet sneeuwt, niet te hard 
waait of mistig is. Eenmaal daar nodig
den de Inuit me uit om bij ze te eten, en 
om hun verhalen te horen. Ik heb hen 
foto’s van de vorige keer gegeven en 
weer nieuwe portretten gemaakt. Dan 
zie je wat de veranderingen zijn. Een 
andere wereld vastleggen en laten zien 
aan mensen die er niet bij zijn geweest; 
dát is wat de camera kan.’

Wat is het meest opzienbarende 
dat je er hebt gezien?
‘Door die vorige reis wist ik al enigszins 
wat ik kon verwachten. In 2008 ben ik 
niet heel ver buiten het dorp geweest 
omdat er steeds sneeuwstormen waren, »

Zo jagen de Inuit. Genomen met Nikcon D810, sluitertijd 1/250, ISO 100.



52

dit keer wel. En daar, middenin de lege 
vlakte, stond ik opeens oog in oog met 
een witte poolvos. Je zag hem bijna 
niet, en daardoor was de verrassing ook 
zo groot toen ik hem ontwaarde. Geluk
kig had ik mijn telelens bij me, want hij 
durfde niet heel dichtbij te komen. Maar 
ik heb hem wel geschoten. Met mijn 
camera.’

Wat heeft je het meest verrast?
‘Hoe snel die veranderingen daar gaan, 
soms ook door onverwachte dingen. Zo 
is Facebook het dorp binnengeslopen en 
dat heeft bepaalde veranderingen teweeg 
gebracht. Zowel positief als negatief. Er 
zijn veel Inuit die het jammer vinden dat 
mensen nu niet meer bij elkaar op visite 
gaan, maar elkaar een berichtje sturen. 
Voor hen is het makkelijker om achter de 
computer te kruipen en een groet te stu
ren, dan de deur uit te gaan in weer en 
wind. Maar ongezellig vinden ze het wel. 
Aan de andere kant brengt Facebook ook 
de rest van de wereld binnen. Nu heb
ben ze veel meer contact met familie en 
vrienden in andere communities en zelfs 
in andere werelddelen. Dat verrijkt ook.’

komt jouw journalistieke  achter grond 
ook naar voren in jouw foto’s?
‘Jazeker. Zo heb ik een serie gemaakt bij 
een Inuitfamilie thuis waar ik al een tijdje 
verbleef, zodat ze mij eigenlijk niet meer 
opmerkten. Daardoor kon ik ze vastleg
gen zoals ze zijn en leven. Het leven van 
een fotograaf is niet altijd zeker, en dat is 
onderdeel van het avontuur. Je maakt van 
tevoren een plan wat je wilt fotograferen 
tijdens een expeditie, maar je weet nooit 
wat je precies zult aantreffen. Daarom 
moet je niet alleen open minded zijn, maar 
ook technisch goed voorbereid.’

Bekijk de expeditie 

van sacha op 

www.iamsacha.nl

‘ Als je de mensen daar zo 
hebt leren kennen als ik,  
dan is het alsof je er nieuwe  
familie bij hebt’

Wat was fototechnisch de grootste 
uitdaging op de noordpool?
‘Bevroren condens is je grootste vijand 
in het poolgebied. Zodra je met je koude 
camera maar even naar binnen gaat, 
beslaat je camera en het duurt wel een 
half uur alvorens dat weer verdampt is. In 
die tijd kun je niet terug naar buiten, want 
dan bevriest het. En als je sensor dan ook 
is beslagen, dan kan dat zomaar einde 
sensor zijn. Het laatste heb ik gelukkig 
niet meegemaakt, het eerste wel. Dat 
vergt veel geduld.’ 

Je werkt vaak thematisch: wat zijn 
de thema’s van de  foto series die je 
gedurende je reis hebt geschoten?
‘Om er een paar te noemen: de jacht, 
het leven van een Inuitfamilie en jongeren 
op de Noordpool. Ik fotografeer vaak op 
in tuïtie, nooit om die en die reden. Soms 
weet je op het moment dat je een foto 
maakt: dit ís het. Alles valt als een puzzel in 
elkaar: de lijnen, het verhaal, de kleur, de 
vlakverdeling. Dan bekijk je het schermpje 
en denk je: ja, zo wilde ik het laten zien.’ 

Wat maakt de noordpool zo 
bijzonder voor jou?
‘Het leven is er ruig en hard, de elementen 
zijn er de baas en jij hebt je maar te schik
ken. Tegelijkertijd is het er sprookjesachtig 
mooi: geen horizonvervuiling, maar zo ver 
als je kijkt alleen maar witte vlaktes.’ 

heb je al plannen voor een volgende 
reis en expositie?
‘Ik ben altijd nieuwsgierig naar andere 
culturen. Naar het beeld van andere 
culturen. En er zijn nog zo veel andere 
werelden en nog zoveel verhalen te ver
tellen. De komende maanden maak ik 
onder andere een aantal reizen naar 
Zimbabwe en Colombia en daar komen 
exposities van.’ 

BOVENSTE FOTO Sacha: ‘Dit radarstation is 
bedoeld om de Russen te detecteren als 
ze de pool oversteken, maar iedereen 
die te dichtbij komt, hoort een stem uit 
de intercom die je vriendelijk verzoekt om 
onmiddellijk te vertrekken. Iets James Bond-
achtigs.’
 
ONDERSTE FOTO Sacha: ‘Gids Louie Kamookak 
heb ik in zijn buitenhuisje gefotografeerd, 
bij een raam waar een mooi diffuus licht 
doorheen komt.’

De Inuit noemen het weer ‘sila’, wat letterlijk ‘alles wat ademt’ betekent. Op de Noordpool 
bepalen de elementen het leven, vandaar dat het een belangrijk gespreksonderwerp is.

Sacha maakte een pop-up studio in Gjoa 
Haven waar bewoners zijn gefotografeerd.

‘ soms weet je op het 
moment dat je een 
foto maakt: dit ís het’
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WIJNGAARD APOSTELHOEVE

kan alle concurrentie  
met gemak aan

wegend Franse en Duitse druivenrassen 
zoals Pinot Gris, Riesling, Auxerrois en 
MüllerThurgau – ofwel Rivaner. Inmid
dels heeft het bedrijf 6 hectare, verdeeld 
over verschillende percelen van de Maas
trichtse Louwberg. In het midden daarvan 
staat het historische familiehuis met bij
gebouwen, dat uitkijkt over het sfeervolle 
Jekerdal. 

Mathieu Hulst is alweer de vierde gene
ratie wijnbouwers van Wijngaard Apostel
hoeve, een bloeiend bedrijf dat in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw door fruitteler 
Hugo Hulst werd gestart. Het begon alle
maal voorzichtig, met een proeftuin van 
25 are, maar na het welslagen van het 
experiment werd de wijngaard geleidelijk 
uitgebreid en beplant met witte, over

In 2010 mocht de familie Hulst met 
Mathieu aan het roer het veertigjarig jubi
leum van Wijngaard Apostelhoeve vieren. 
Voor veel Nederlandse wijnboeren is hij 
dan ook een voorbeeld; hij werd niet voor 
niets meermalen uitgeroepen tot Wijn
boer van het Jaar. De drive die Mathieu 
uitstraalt is ongekend en dit vertaalt zich 
in zijn fraaie witte wijnen. ‘Wijn maken is 
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Tip van de redactie www.vanderendt-lindsey.com

een combinatie van hard werken, ken
nis en passie’, vertelt Mathieu Hulst. ‘In  
een dialoog met de natuur, want daarvan 
ben je nu eenmaal afhankelijk. Jaargang 
2015 was er een “uit een boekje”. Een 
vroeg voorjaar, een mooie warme zomer 
en een goed najaar hebben ons prachtig 
gezond en rijp fruit opgeleverd.’

kwaliteit kent geen tijd
De druivenoogst gebeurt handmatig en 
vindt gebruikelijk in het najaar plaats. Het 
na persing verkregen sap wordt gefermen
teerd in overwegend roestvrijstalen tanks 
volgens de modernste en meest hygiëni
sche, computergestuurde technieken. Bij 
de smaak en kwaliteitsbeoordeling en 
assemblage van de wijnen komt het weer 
helemaal aan op de vakkennis en persoon
lijke voorkeur van de wijnmaker. De meeste 
witte wijnen worden vroeg in het daarop
volgende voorjaar gebotteld, maar deels 
verdwijnen ze ook in vaatjes van nieuw 
Frans eiken om een extra smaakdimensie 
te ontwikkelen. Barrique rijping, heet dat: 
een proces dat is gereserveerd voor edele 
wijnen, bijvoorbeeld van de Pinot Grisdruif. 
Enkele jaren geleden breidde de fami
lie Hulst het assortiment cépagewijnen 
uit met een tweetal mousserende wijnen, 
plus (als paradepaardje) de Cuvée Apos
telhoeve XII, een succesvolle blend van 
MüllerThurgau, Pinot Gris en  Auxerrois. 
Wijnkenner Ruud Heuvelmans van de Lim
burgse wijnhandel Colaris in Weert kan de 
constante kwaliteit van de Apostelhoeve 
alleen maar beamen: ‘De wijnen zijn stuk 
voor stuk heerlijk fris, fruitig en levendig, en 
kunnen naar mijn mening de internationale 
concurrentie met gemak aan.’ Ook voor 
de prijs hoeft niemand een fles te laten lig
gen, in aanmerking genomen dat je voor 
vrijwel elke fatsoenlijke Nederlandse wijn 
gemiddeld zo tegen de vijftien euro per fles 
betaalt. Voorwaar een vorstelijk glas.

Het is Wijngaard Apostelhoeve een hele 
eer om als enige nietrestaurant aange
sloten te zijn bij Maastricht Culinair, een 
samenwerkingsverband om het culinaire 
imago van Maastricht en omgeving te ver
beteren en promoten. Voor informatie over 
alle leden, zie www.maastricht.culinair.com 

‘doe maar wijn uit mijn achtertuin’

Wat heb je zelf met wijn?
‘Ik vind het vooral lekker! Aan het einde 
van een werkdag neem ik graag even een 
moment voor mezelf om onder het genot 
van een goed glas wijn te ontspannen. 
Dan mag het wel een goede wijn zijn.’

Wat is je favoriete wijn-spijscombinatie? 
‘Een heerlijke ossenhaas – en als ik dan toch  
mag kiezen: van een Blonde d’Aquitaine – 
met een glas krachtige Vacgueyras. Dat is 
voor mij optimaal genieten. Maar een tar
bot met een witte Bergerac, cuvée Conti, 
zal ik ook niet laten staan.’  

Wanneer was je eerste kennismaking 
met een wijn van de Apostelhoeve?  
‘Dat is wijn uit de eigen streek, dus 

daar ben ik mee opgegroeid. Het eerste 
moment kan ik me dan ook niet meer 
herinneren. In deze tijd van het jaar, het 
aspergeseizoen, zal ik vaker bewust kie
zen voor een pinot gris van Mathieu. Een 
heerlijke wijn uit mijn achtertuin.’

Wat zijn je mooiste wijnmomenten? 
‘Mijn mooiste wijnherinneringen zijn toch 
de momenten met mijn vader. Voor hem 
ging niets boven een goed en flink glas 
Bourgogne. Die momenten zijn me enorm 
dierbaar. Hoe hij van een glas wijn kon 
genieten, was een genot op zich. De 
manier waarop hij de wijn in zijn glas kon 
laten walsen… Dan zat hij er al van te 
genieten voordat hij nog maar één slok had 
 genomen. Dat zal ik nooit vergeten.’

Of Roel van der Heijden, eigenaar van het Maastrichtse  

R. van der Heijden Assurantiën, een echte bourgondiër 

is? Nou en of. Dus als het aspergeseizoen begint, staat er 

 geheid een fles pinot gris van de Apostelhoeve op tafel.

Nederlandse wijnen spreken tegenwoordig een aar-

dig woordje mee in de internationale wijnwereld. Ma-

thieu Hulst is een van de grondleggers van dit nieuwe 

elan. Hij is de huidige eigenaar van de oudste, actieve 

wijngaard van Nederland, Apostelhoeve, gelegen op 

schootsafstand van Maastricht.
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www.maastrichtculinair.com, www.colaris.nl en www.chateauhotels.nl 
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Culinair genieten heeft alles te 

maken met wijn en spijs, maar 

wel in de juiste combinatie, 

stelt Mathieu Hulst. Dus ging 

sterkok Otto Nijenhuis van 

Château St. Gerlach in  

Valkenburg aan de Geul  

voor Zest  Magazine op zoek 

naar een  heerlijk voorjaars-

gerecht dat past bij een  

wijn van de Apostelhoeve.

Wie met dit recept thuis aan de slag 
wil – op zich al een uitdaging! – kan 
de bereiding vinden op de website 
www.zest-magazine.nl. Haal voor je 
begint alvast de volgende ingrediën-
ten in huis. Veel succes!

benodigdheden
1 kreeft van 400500 g | 6 coquilles St. 
Jacques | 8 witte AA asperges | 1 kom
kommer | 12 takjes duizendblad | 40 g 
soja kaviaar of wat Japanse sojasaus | 2 dl 
kantenklare kreeftenbouillon (pot) | 1,5 
blaadje witte gelatine | 8 plakjes zoetzure 
rettich | 40 g dubbel gedopte doperwten 
| 1 dl krabsiroop of olie | sojasaus | zest 
van limoen en citroen | 50 g roomboter | 
0,5 dl aceto balsamico | 1 dl extra vierge 
olijfolie | 3,5 dl natuurazijn | 5 dl droge 
witte wijn | 100 g gesneden prei | 100 g 
gesneden wortel | 100 g gesneden ui | 1 
takje lavas | 1 sjalotje | limoenolie | 100 g 
suiker | peper | zout | fleur de sel

Binnen de collectie cépagewijnen van de 
De Apostelhoeve vormt de Cuvée XII een 
opvallende uitzondering: het is een blend 
van (overwegend) MüllerThurgau, met 
gelijke percentages Auxerrois en Pinot 
Gris. Niet verwonderlijk dus dat Otto het 
een uitdaging vond om juist bij díe wijn 
een nieuw gerecht te bedenken. Met de 

GepOcheerde kreeFT en  
cOQUilles MeT WiTTe  
AsperGes en ciTrUs-ZesT
Voorgerecht voor 4 personen

Proefnotitie Cuvee XII
Een frisse wijn, zuiver als een voorjaarsbries, licht floraal geparfumeerd (acacia), doorweven 
met fruitige noten als van meloen, peer, witte abrikoos en zelfs iets van amandel. Zo’n veel
zijdige allemansvriend is niet alleen prima te genieten als aperitief maar zoekt vervolgens ook 
soepel aansluiting bij menig voorjaarsgerecht. Met name lichte visgerechten en/of salades 
van (rivier)kreeft, gecombineerd natuurlijk met Limburgs topper: de witte asperge. Die link 
werd door chefkok Otto Nijenhuis dan ook snel gelegd, plus als ideale ‘verbindende factor’ 
de smaak van citruszest.

CULINAIR 
GENIETEN

r u b r i e k t e k s t

Wijn & spijs Cila van der Endt

het uitgebreide 

recept kunt u 

 terugvinden op  

www.zest-magazine.nl

proefnotities als leidraad toog de witte 
brigade aan de slag, met als uitkomst 
een creatie van verse kreeft en coquil
les met asperges, dat ándere beroemde 
Limburgse ‘witte goud’. De verschillende 
geurige zests zorgden daarbij natuurlijk 
voor de onontbeerlijke ‘puntjes op de i’. 
Proeft u zelf maar! 

Bent u 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 op 033 – 434 23 42.

Juridische hulp begint bij ARAG

2218 ARAG Advertentie Scheidsrechters 236 x 306mm.indd   1 08-04-16   18:06



Pharrell Williams in G-Star

De Raw Ferry vaart over het Amsterdamse IJ

Campagne van Anton Corbijn met Liv Tylor in de hoofdrol

G-Star
Van polderdenim tot wereldhit

Niemand minder dan 

 Pharrell Williams bezocht 

afgelopen maart het door 

Rem Koolhaas ontworpen 

hoofdkantoor van G-Star, 

om te vieren dat hij mede-

eigenaar is geworden 

van G-Star Raw. Het is een 

nieuw hoogtepunt in het 

succesverhaal van het 

 Nederlandse denimmerk.

Dat GStar een grote liefde heeft voor 
denim, is zacht uitgedrukt. De fascinatie 
voor het vakmanschap, het ruwe karak
ter en de ongelimiteerde mogelijkheden 
van dit materiaal, zit diepgeworteld in het 
DNA van het merk. Het begon allemaal 
in 1989, toen het bedrijf werd opgericht 
door Jos van Tilburg, zelf vanaf zijn acht
tiende verslaafd aan de fivepocketjeans. 
Oorspronkelijk heette het merk GapStar, 
maar na een conflict over de merknaam 
met de Amerikaanse modeketen The Gap, 
doopte het bedrijf zich om tot GStar. Het 
succes kwam niet zomaar aanwaaien: ‘De 
eerste paar jaren waren moeilijk. Niemand 
wilde onze jeans met die rare donkere 
kleur en stevige wassing’, herinnert hoofd
ontwerper Pierre Morisset zich. Enige tijd 
later beleefde raw denim zijn hoogtepunt 
en GStar groeide uit tot een wereldmerk.

revolutionaire 3d-jeans
Precies twintig jaar geleden werd de 
Elwood geïntroduceerd: de eerste spijker

broek die is gemaakt volgens de 3Dcon
structiemethode. Hoofdontwerper Pierre 
Morisset wilde de jeans van een motorrij
der reproduceren, die zo lang aan weer en 
wind is blootgesteld dat hij zich vormt naar 
de benen van de drager. De Elwood heeft 

denimcouture
Mariette Hoitink van HTNK Fashion recruit
ment & consultancy ondersteunt Neder
landse jeanslabels. Ze is medeoprichter 
van House of Denim, Jean School en de 
Amsterdam Denim Days. ‘GStar Raw 
heeft een fantastisch atelier waar het prach
tige custom made stuks maakt, dat weten 
maar heel weinig mensen’, vertelt ze aan 
Vogue. Deze handgemaakte items van luxe 
denimstof werden onder andere geshowd 
tijdens New York Fashion Week. GStar 
was ook zichtbaar tijdens de Amsterdam 
Fashion Week als hoofdsponsor van Lich
ting, een ontwerpwedstrijd voor fris afge
studeerde modetalenten. En dan is er nog 
de Raw Ferry, een designrondvaartboot die 
vaart door de Amsterdamse grachten.  

Muziekiconen
GStar zoekt graag connecties op met 
de muziekscene. Wereldwijd organiseert 
het merk clubavonden (Raw Nights) en 
dj Afrojack is gastontwerper. De deal 
met de immens populaire Amerikaanse 
zanger en producer Pharrell Williams is 
een uitbreiding van de samenwerking 
met zijn bedrijf Bionic Yarn, dat garens 
maakt van uit de oceaan opgeviste plas
tic flessen. Onder het label Raw for the 
Oceans brachten ze vier collecties uit. 
Nu vervult Pharrell de rol van ‘Head of 
Imagination’ en zal hij op vele creatieve 
vlakken betrokken zijn. Op het hoofd
kantoor gaf hij aan de internationale pers 
een rondleiding door de Raw Factory. 
Het indrukwekkendst was het GStar
archief, dat ruim 30.000 unieke stukken 
telt, van sportkleding tot werkkleding, en 
fungeert als bronmateriaal voor nieuwe 
producten.  

kniestukken als bij een motorbroek, de ken
merkende gebogen pijpen, en is op veertien 
onderdelen gepatenteerd. Het was deze 
broek die voor de internationale doorbraak 
van GStar zorgde. Om het jubileum te vie
ren worden er in 2016 elke maand limited 
editions van de Elwood uitgebracht. 

spraakmakende campagnes
De stoere, industriële kleren van GStar 
worden wereldwijd verkocht in mono
brandstores. Het merk is actief in zo’n 
tachtig landen en heeft een geschatte 
omzet van 750 miljoen euro. Hoewel de 
filosofie altijd ‘just the product’ is geweest, 
zou het bedrijf nooit zo groot zijn gewor
den zonder de spraakmakende campag
nes. Wie herinnert zich niet de prominente 
billboards met zwartwitfoto’s van de 
beroemde fotograaf Anton Corbijn, met 
actrice Liv Tyler in de hoofdrol? Ook de 
gerenommeerde modefotograaf Ellen von 
Unwerth  creëerde opvallende campagnes 
in de geest van het denimmerk met een 
spontaan, jong en wild randje.
De jeans is niet weg te denken uit het 
straatbeeld. Juist daarom is er veel aan
dacht voor het vervuilende productiepro
ces van denim. GStar behoort tot de 
meer duurzame jeansmerken. Het maakt 
gebruik van biologisch of hergebruikt 
katoen en bracht ook een seriebrand
neteljeans op de markt. Volgens critici 
is de duurzaamheidsformule vooral een 
marketingtool om goede sier te maken 
bij het grote publiek. Inmiddels geeft de 
jeansfabrikant daarom meer openheid 
over grondstofverbruik en productie
processen. Ook de productielanden zijn 
openbaar gemaakt: onder meer India en 
Bangladesh. 

r u b r i e kt e k s t

Natasja Admiraal Mode 59
Het hoofdkantoor van G-Star 
aan de ring van Amsterdam

Jeansexpert 
Mariette hoitink: 
‘G-star raw heeft een 
fantastisch atelier waar 
het prachtige custom 
made stuks maakt. 
dat weten maar heel 
weinig mensen’

Uit de collectie  
spring/summer 
2016, ontworpen 
door designer 
Marc Newson

G-Star Elwood
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f o t o g r a f i e

Ed van de Pol

‘niet dromen, maar doen!’

Er is direct een klik als oud-

schaatskampioene Yvonne 

van Gennip kennismaakt met 

de sporttalenten Norbecio 

Mambo, Margot de Graaf en 

Merel van der Marel. De één 

gespierd, de ander sierlijk,  

de derde lang en atletisch. 

Gemene deler is dat zij 

 uitblinken in hun sport en 

dankzij crowdfunding website 

Talentboek hun dromen 

 kunnen verwezenlijken.  

Haar initiatief, de crowdfundingwebsite 
Talentboek, biedt jonge sporters een 
podium om zich te presenteren. Het is 
geen geheim dat het lastig is om sponsors 
te vinden. ‘Zelfs Ireen Wüst, onze beste 
olympiër ever, had daar moeite mee’, stelt 
Van Gennip het drietal gerust. ‘Maar geld 
mag nooit de reden zijn om af te haken. 
Met een crowdfundingcampagne stel 
je jezelf een concreet doel, daar werk je 
naartoe en als dit bereikt is, ga je voor 
een nieuw doel. Het is net als topsport 
meetbaar.’ Donaties komen echter niet 
vanzelf aanwaaien, dus is het noodzake
lijk om ruchtbaarheid aan je talent en je 
doelen te geven. ‘Het draait niet alleen 
om prestaties, maar ook om uitstraling en 
een goed verhaal. Je bent je eigen visite
kaartje en moet jezelf, plat gezegd, zien te 
verkopen.’ 

‘Als topsporter krijg je maar één kans en 
die moet je waarmaken op het moment 
suprême, nadat het startschot is gelost. 
Des te groter is de euforie als dat lukt.’ De 
goedlachse en enthousiaste oudschaats
ster Yvonne van Gennip is initiatiefnemer 
van Talentboek. Als geen ander kan zij zich 
inleven in de spanning die een sportwed
strijd met zich meebrengt. Het begeleiden 
van jonge, gedreven mensen zoals rug
byer Norbecio Mambo, synchroonzwemster 
Margot de Graaf en atlete Merel van der 
Marel ziet ze als een manier om iets terug 
te doen voor de sport. Het is voor haar ook 
een stukje herbeleving: ‘Als je jong bent 
ligt alles nog open en tegelijkertijd streef 
je een duidelijk doel na, waarbij die motor 
maar blijft gaan. Dat is het mooiste wat je 
kunt hebben, dus geniet daarvan’, drukt ze 
de jonge talenten op het hart. 

 Yvonne van Gennip            helpt jong talent

Wie 
•	 Yvonne van Gennip (52, oud-olympisch 

kampioene schaatsen, tegenwoordig 

teammanager van de nationale selectie 

langebaan en initiatiefnemer van 

 Talentboek, een project van sport-

service nederland) 

•	 norbecio Mambo (22, rugbyer, The 

dukes, nederlands rugbyteam) 

•	 Margot de Graaf (21, synchroon-

zwemster, de dolfijn, nederlands 

 kampioen synchroonzwemmen solo)

•	 Merel van der Marel (16, atlete, AV 

haarlemmermeer, kampioen op de 

1500 meter bij de jeugd Olympische 

europese spelen 2015) 

Waar 
stempels & Grote Markt in haarlem

pure sport
Soms is dat een kleine moeite, weet mid
dellange afstandsloopster Merel van der 
Marel. Ze vertelt over de Australische hor
deloopster Michelle Jenneke, die voor de 
start altijd een sexy dansje doet en daar 
‘echt rijk mee is geworden’. Lachend: 
‘Dus ja, ik oefen nu ook op mijn moves.’ 
Ze is de jongste van het gezelschap, zit 
nog op de middelbare school en heeft vrij
stelling gekregen voor gym. Ze behaalde 
tijdens het Europees Jeugd Olympisch 
Festival een persoonlijk hoogtepunt dat 
smaakte naar meer. ‘Mijn ambitie? Deel
nemen aan het EK, het WK en goud halen 
op de Olympische Spelen. Mijn vader 
heeft ook aan atletiek gedaan, dus ik heb 
de genen, of beter gezegd, de benen van 
mijn vader. Atletiek is een pure sport: als 
je de beste bent, dan win je.’

Overtuigende comeback 
Margot de Graaf begon al op vierjarige leef
tijd met synchroonzwemmen, geïnspireerd 
door haar zussen. ‘Het is een mooie, maar 
dure sport, doordat het water kostbaar is’, 
vertelt ze. ‘Een uur trainen in een goed bad 
kost al snel 120 euro.’ Nadat kwalificatie 
via de Europa cup 2015 in Hoofddorp niet 
lukte, hield haar droom om deel te nemen 
aan de Olympische spelen op. Ze besloot 
haar topsportcarrière te beëindigen, maar 
wel als amateur door te gaan bij haar ver
eniging. ‘Op het NK afgelopen januari ben 
ik, ondanks het minderen van mijn trai
ningsuren, toch Nederlands kampioen solo 
geworden. Hierna kreeg ik van mijn ver
eniging het aanbod om een crowdfunding
actie te starten zodat ik het EK in Londen 
zou kunnen zwemmen. Dat aanbod heb ik 
met beide handen aangegrepen.’ 

Merel van der Marel Margot de Graaf Norbecio Mambo

Op naar de volgende stap
Norbecio Mambo werd 22 jaar geleden 
geboren in Mozambique. Volgens een 
oude legende was Mambo de koning van 
Afrika, zo vertelt het rugbytalent. Op zijn 
veertiende kwam Norbecio naar Neder
land en om het integreren te bevorderen 
leek het zijn stiefvader een goed idee om 
hem te laten sporten bij een vereniging. 
Al snel nadat zijn keuze op rugby was 
gevallen, trainde hij voor het eerst mee 
met The Dukes in Den Bosch. ‘Omdat 
ik in Mozambique veel met vrienden had 
gestoeid, kon ik meteen al goed tacke
len’, vertelt hij enthousiast. Nu wil Nor
becio eerst zichzelf en het Nederlandse 
rugby naar een hoger niveau tillen en dan 
prof worden. Hij hoopt in juli naar Australië 
te kunnen voor de volgende stap in zijn 
carrière. »
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Alles eruit halen 
Dan is het tijd voor de fotoshoot: de talen
ten ritsen hun sporttassen open en even 
later begeven zij zich, elk in hun eigen 
herkenbare sporttenue, naar de Grote 
Markt. Hier, op en rondom het plein, ver
zamelden zich in 1988 ruim 60.000 men
sen om Yvonne van Gennip – een gebo
ren Haarlemse – toe te juichen, nadat zij 
bij de Olympische Winterspelen in het 

Talentboek
Nh1816 is hoofdpartner van Talent
boek. Wilt u ook investeren? Steun 
Norbecio, Margot en Merel en help 
hen om hun dromen te verwezen
lijken. Als dank verzorgen zij bij
zondere tegenprestaties op maat, 
zoals gesigneerde foto’s, demo’s 
of clinics. Kijk op de website van 
Talentboek voor de gerealiseerde 
en nieuwe donatiedoelen.
www.talentboek.nl

Canadese Calgary drie gouden medail
les had veroverd. ‘Die wedstrijden gingen 
subliem’, herinnert zij zich. ‘Ik weet nog 
dat ik telkens na iedere medaille dacht: in 
die cocon blijven en geconcentreerd blij
ven, er komt nóg een race. Met topsport 
moet je continu de focus blijven behouden 
en alles eruit halen wat erin zit. Dan kun je 
jezelf achteraf nooit iets verwijten.’ 

‘de wens van het Talentboek is dat gedoneerde bedragen 

geheel bij de talenten terecht komen en dat niets wordt 

ingehouden om de backoffice te kunnen bekostigen. Vanuit de stichting 

dragen we graag bij aan de talentontwikkeling in de sport alsmede aan 

de ambities, het ondernemerschap en de drive van de individuele  

sporters. resultaatgericht en betrokken, samen staan we sterker.’

hein Aanstoot, voorzitter stichting Goede doelen nh1816

In maart 1988 stonden er 60.000 mensen samengedromd 
op de Grote Markt in Haarlem om drievoudig Olympisch 
schaatskampioene Yvonne van  Gennip te huldigen. De 
ideale locatie dus voor een foto met haar jonge talenten.

BOEK NU: CARRE.NL

NIEUWE VOORSTELLINGEN
IN DE VERKOOP

De verwachtingen waren hooggespannen 
vorig jaar juni, toen de vijftien jonge Cana
dese topperformers van Cirque Éloize 
Nederland aandeden om er hun kunsten 
te vertonen. Hun show iD had al ruim één 
miljoen bezoekers in meer dan twintig lan
den versteld doen staan en vierde na een 
wereldtournee van ruim zeven jaar ook in 
ons land triomfen. Recensenten kwamen 
superlatieven te kort om de urban acroba
tiek van het hippe gezelschap te omschrij

‘Groots, intiem spektakel’ ***** Volkskrant

‘Adembenemend’ **** Parool

‘Choreografie verbluffend getimed’ **** nrC

Wegens succes  
terug in Carré 

KOMT DAT ZIEN
Mooie voorstellingen genoeg!

cirque Éloize  
met id

ven. Zo schreef de Volkskrant: ‘Zelden, of 
misschien wel nooit, stond er zo’n over
weldigende, artistiek hoogwaardige circus
voorstelling in Nederland.’
 
Heeft u het gemist vorige zomer? Van 
27 juli tot en met 7 augustus 2016 heeft 
u een nieuwe kans om dit spektakel met 
eigen ogen te zien. Dan keert Cirque Éloize 
terug met iD in het Amsterdamse  Konin klijk 
Theater Carré. Mis het niet!

Als belangrijke relatie 
van nh1816 krijgt u  
€ 10,- korting op een 
kaart op de eerste of tweede rang  
van Koninklijk Theater Carré voor  
de voorstelling iD van Cirque Éloize.  
Reserveren kan via www.carre.nl/eloize 
o.v.v. actiecode nH1816 ELOIZE 
 (online hoofdlettergevoelig).

speciale 
aanbieding 

fo
to

g
ra

fie
: 

M
a

rt
 B

o
u

d
e

st
e

in

Het Carré Fonds is  ondersteund door:
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De architectuur van het Museum Boijmans 
van Beuningen is onlosmakelijk verbonden 
met de kunst die er huist. Het nieuwe depot, 
dat naar verwachting eind 2018 opent, 
wordt een opvallend gebouw in het hart 
van Rotterdam. Laat dat maar aan archi
tectenbureau MVRDV over, bekend van de 
al even markante Markthal. In 2014 won 
het Rotterdamse bureau de architecten
selectie voor het Collectiegebouw. Het 
ontwerp is wat je noemt een blikvanger: 
een ronde komvorm die bekleed wordt met 
een spiegelend mate riaal. Door de weer
spiegeling van het omliggende Museum
park in de gevel wordt het gebouw één met 
de omgeving. Kenners zijn het erover eens 
dat het gebouw kan uitgroeien tot een 
 architectuuricoon. 

Backstage 
Bezoekers hebben er toegang tot de 
75.000 objecten uit de wereldberoemde 
collectie van Museum Boijmans Van Beunin
gen. ‘Met het Collectiegebouw introduceren 
we een nieuwe museumtypologie’, aldus 
directeur Sjarel Ex over het prestigieuze pro
ject. ‘Bezoekers mogen ‘backstage’ bij het 
museum. Zij kunnen zien hoe onze schatten 
zijn opgeslagen en wat erbij komt kijken om 
zo’n omvangrijke collectie te beheren: van 
restauraties tot kunsttransporten.’ De bouw 
start naar verwachting in het najaar van 
2016. Na de bouwperiode volgt het verhui
zen van de ongeveer 75.000 kunst werken 
die nu nog in depots liggen opgeslagen. 
Naar verwachting opent het Collectiege
bouw eind 2018 de deuren voor bezoekers.

     De nieuwe 

schatkamer 
  van Rotterdam

»

De Rotterdamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven 
voor de bouw van het Collectiegebouw Museum Boijmans 
van Beuningen. Het wordt het eerste kunstdepot ter wereld 
dat geheel publiek toegankelijk zal zijn. Het belooft spectaculair 
te worden. Een plek waar je je kunt vergapen aan 75.000 
kunstschatten uit de wereldberoemde museumcollectie. Of 
neem de lift naar het dak voor een picknick. 
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Artist impression van het nieuw te bouwen Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ontwerp: MVRDV.
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SAFARI IN AFRIKA?
Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of 

bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Tanzania  .  Kenia  .  Madagaskar
Seychellen  .  Mauritius  .  Zuid-Afrika

Oeganda  .  Zimbabwe  .  Namibië
Mozambique  .  Zambia  .  Botswana

DÈ AFRIKA 

SPECIALIST!
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picknick op het dak
Tot die tijd kunnen we ons vergapen aan 
de veelbelovende virtuele animatie. Op de 
begane grond bevinden zich de loketten 
voor de kaartverkoop, de museumwinkel 
en koffiecorner. Bijzonder is dat het Col
lectiegebouw op drie manieren kan wor
den bezocht. Helemaal gratis kun je met 
een expreslift vanaf de begane grond naar 
het dakrestaurant met uitzicht over de 
skyline van Rotterdam. Onderweg naar 
boven vang je een glimp op van het atrium 
– het hart van het gebouw – en de ver
borgen kunstschatten. Het dakpaviljoen 
is een voor iedereen gratis toegankelijke 
tentoonstellingsruimte. Daarnaast is er ook 
een dakterras met Grand Café, dat even
eens gratis toegankelijk is, ook als het Col
lectiegbouw gesloten is. Er is zelfs een bos 
aangelegd, waar je mag picknicken, genie
tend van een  spectaculair uitzicht. 

kijkdoos
Bezoekers kunnen ook een entreekaartje 
kopen en daarmee zelfstandig door een 

groot deel van het gebouw zwerven. Zo 
kun je het expertisecentrum bezoeken, 
waar kunstobjecten gerestaureerd wor
den, en in de educatieve ruimte kijk je 
mee over de schouder van de specialis
ten. De collectiedepots zijn door vensters 
te bekijken als een soort kijkdoos. Ook 
kunnen particuliere verzamelaars hun 
collectie laten zien aan het publiek. Met 
een meerprijskaartje kunnen bezoekers 
de collectiedepots ook daadwerkelijk in. 
Groepsgewijs en onder begeleiding van 
een gids zijn hier installaties, middel
eeuwse panelen, hedendaagse fotografie, 
robuuste beeldhouwwerken en het teerste 
porselein te zien. Door de enorme omvang 
en de grote diversiteit van de collectie zul
len deze ‘guided tours’ nooit twee keer 
hetzelfde zijn. 

Wereldprimeur
Hoewel het publiek toegankelijke depot 
een wereldprimeur is, zijn er ook tegen
standers die de komst van zo’n hyper
modern gebouw niet zien zitten. Aan 

Voor het Museum 
Boijmans van Beuningen 
was het noodzaak om  
de huidige kunstdepots 
te vervangen

Het gratis te bezoeken dakpark.Het atrium belooft al indrukwekkend te worden.

het besluit van de Rotterdamse raad is 
dan ook een jarenlange discussie vooraf 
gegaan. Voor het Museum Boijmans van 
Beuningen was het noodzaak om de hui
dige kunstdepots te vervangen. Van de 
omvangrijke en zeer internationale col
lectie kan naar schatting slechts zeven 
procent in het museum tentoongesteld 
worden. De objecten die niet op zaal 
getoond worden, zijn ondergebracht in 
verschillende depots, waarvan sommige 
buiten Rotterdam. Dat is niet erg efficiënt. 
Bovendien is de totale depotruimte te klein 
en zijn een aantal depots in slechte staat 
– er dreigt waterschade. In het Collectie
gebouw kan de collectie wél op de juiste 
manier worden bewaard. Onder optimale 
klimatologische omstandigheden en goed 
beveiligd tegen inbraak, brand en water
schade. De verwachting is dat het Collec
tiegebouw jaarlijks 90.000 bezoekers zal 
ontvangen. Kunstliefhebbers moeten nog 
tot minstens 2018 geduld hebben, maar 
straks kunnen zij genieten van oude én 
nieuwe meesterwerken uit de depots. 



AL 200 JAAR VERZEKEREN VANAF 
DE DORPSSTRAAT IN OUDKARSPEL

Nh1816 Verzekeringen bestaat 200 jaar. Sinds 1816 

zijn we gevestigd aan de Dorpsstraat in Oudkarspel. 

Een uniek jubileum dat we kunnen vieren dank-

zij uw vertrouwen in onze coöperatie en in uw 

adviseur. Een sterke combinatie waarvoor we ons 

zullen blijven inzetten. Met de beste service, per-

soonlijke aandacht en uitstekende verzekeringen. 

Nh1816.nl


